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do 60 000 znaków. Do artykułu należy dołączyć
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2) a
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publikacji, które ukazały się nie wcześniej niż
rok (w przypadku publikacji polskich) lub dwa
lata (w przypadku publikacji zagranicznych)
przed oddaniem artykułu do redakcji. Artykuł
recenzyjny powinien mieć objętość do 20 000
znaków.
3) g
 losy – powinny dotyczyć orzeczeń, które
w istotny sposób rozwijają lub zmieniają
dotychczasową linię orzecznictwa, a także
orzeczeń podejmujących problemy dotychczas
niestanowiące przedmiotu zainteresowania
judykatury. Glosy powinny mieć objętość
do 30 000 znaków.
Prosimy także o dołączenie zdjęcia oraz krótkiej
notki biograficznej o autorze (imię i nazwisko,
stopnie i tytuły naukowe oraz zawodowe, dorobek
naukowy, zajmowane stanowiska).
Materiały należy przesyłać w formie elektronicznej
na adres: redakcja@forumprawnicze.eu.
Teksty składane do redakcji podlegają wewnętrznej
procedurze oceny, stanowiącej podstawę decyzji
o przyjęciu albo odrzuceniu tekstu.
Procedurze oceny wskazanej wyżej nie podlegają:
polemiki z recenzjami, oświadczenia,
sprawozdania, nekrologi. Nie recenzujemy
również tekstów zamówionych przez redakcję,
tj.: artykułów wstępnych, wywiadów oraz
przeglądów orzecznictwa.
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O teorii i praktyce prawa
żywnościowego w Europie

Wywiad z profesorem
Berndem van der Meulenem
nościowe i Paszowe), LSN Food Law

& Policy eJournal (e-czasopismo dot.

prawa i polityki żywnościowej), Sdu

Commentaar Wet Openbaarheid van
Bestuur (swobodny dostęp do infor-

macji), Jurisprudentie bestuursrecht

(orzecznictwo, prawo administracyjne), Waar&Wet (prawo żywnościowe
i prawo dotyczące bezpieczeństwa
produktów).

Członek akademii naukowych i in-

nych krajowych oraz międzynaro-

Bernd van der Meulen

dowych organizacji naukowych:

Członek holenderskiego stowarzysze-

nia prawa administracyjnego (VAR),
Profesor na Uniwersytecie Wagenin-

przedstawiciel Holandii w Union

katedry Law and Governance. Wy-

(UMAU)(do 2012 r.), członek Comi-

wersytet w Utrechcie), prawo kon-

członek Wissenschaftliche Gesell-

gen (Holandia), od 2001 r. kierownik

Mondial des Agraristes Universitaires

kładał prawo administracyjne (Uni-

té Européen de Droil Rural (CEDR),

stytucyjne (Uniwersytet w Tilburgu

schaft fiir Lebensmittelrecht (WGL)

i Uniwersytet VU Amsterdam), prawo
publiczne (Uniwerstet w Maastricht).
Współzałożyciel Holenderskiego Stowarzyszenia Prawa Żywnościowego

(NVLR) oraz dyrektor Europejskiego
Instytutu ds. Prawa Żywnościowego
(European Institute for Food Law).
Członek redakcji czasopism na-

ukowych: Markt & Mededinging

(holenderskie czasopismo o prawie

konkurencji), European Food & Feed

Law Review (Europejskie Prawo Żyw-

Małgorzata Korzycka: Jakie
jest zdaniem pana profesora podejście do prawa żywnościowego
w literaturze prawniczej? Czy jest
to dziedzina prawa mająca już
swoją ugruntowaną teorię, czy
też jest to jedynie ogół przepisów
dotyczących żywności?
Bernd van der Meulen: Przez
ostatnie czternaście lat włoży-

łem wiele pracy w analizę prawa
żywnościowego i stworzenie naukowego podejścia o solidnych
podstawach teoretycznych. Tym
samym nie mogę odpowiedzieć
inaczej niż potwierdzić, że prawo żywnościowe stało się samodzielną dziedziną naukową. Każda inna odpowiedź sugerowałaby,
że moja misja zakończyła się niepowodzeniem, nieprawdaż?
We wrześniu 2001 roku przyjechałem na Uniwersytet Wageningen. Jest to uczelnia o profilu
przyrodniczym. Taki profil obejmuje rolnictwo, naukę o środowisku, o zwierzętach i roślinach,
a także o całym łańcuchu żywnościowym. Wcześniej specjalizowałem się w prawie publicznym,
zarówno naukowo, jak i zawodowo. Przez wiele lat uczyłem
prawa konstytucyjnego i administracyjnego, w tym prawa gospodarczego. Pracowałem również
jako prawnik w kancelarii, której
klientem jest Królestwo Niderlandów. W 1998 roku utworzono holenderski organ ds. konkurencji (wtedy był to Nederlandse
Mededingingsautoriteit – NMa;
obecnie Autoriteit Consument en
Markt – ACM). Uczestniczyłem
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wywiad

Wywiad
przeprowadziła
29 listopada 2015 r.
Małgorzata Korzycka.
w tworzeniu tego niezależnego organu rządowego od samego początku jego istnienia. Dzięki tym
doświadczeniom objąłem katedrę zajmującą się
prawem i sprawowaniem rządów (Law and Governance). Wraz z moim zespołem mieliśmy do dyspozycji szeroki wachlarz narzędzi z dziedziny nauk
prawnych, w tym antropologię prawa i ekonomię
prawną. Postanowiliśmy skupić się na zastosowaniu tych narzędzi w sektorze spożywczym. Unia

wszystko to, co pasjonujące dla prawnika. Z tego, co
mi wiadomo, tzw. kodeks żywnościowy (Codex Alimentarius FAO/WHO, zbiór norm i standardów dotyczących żywności, które mają charakter zaleceń)
jest jak dotychczas jedyną próbą oddziaływania na
legislację krajową w skali globalnej. Połowa orzecznictwa Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WTO) dotyczy żywności i rolnictwa. Tak samo jest w przypadku orzecznictwa
unijnego. Żywność celowo wyłączono z tak zwanego nowego podejścia UE, w ramach którego kładzie
się nacisk na prywatną certyfikację norm technicznych. Pomimo to w sektorze spożywczym powstaje
znacznie więcej prywatnych systemów certyfikacji
niż w innych sektorach.
Wykonaliśmy kiedyś badanie dla Komisji Europejskiej. Dyrekcja Generalna KE ds. Przedsiębiorstw
i Przemysłu (Directorate-General Enterprise and Industry – DG-ENTR) – bo taką miała wtedy nazwę –
była zainteresowana wpływem całości prawodaw-

Prawo żywnościowe stało się

samodzielną dziedziną naukową

o solidnych podstawach teoretycznych.
Europejska właśnie rozpoczęła reorganizację prawa żywnościowego w oparciu o białą księgę w sprawie bezpieczeństwa żywności oraz przepisy ogólne prawa żywnościowego – rozporządzenie (WE)
nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady1.
W Holandii powstał nowy urząd ds. bezpieczeństwa
żywności (obecnie nosi on nazwę Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit – NVWA). Jeśli dobrze się
przyjrzeć, w sektorze spożywczym można znaleźć
1 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady
i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.Urz. L 031
z 1.02.2002, s. 1).
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stwa tworzonego przez dyrekcję odpowiedzialną za
bezpieczeństwo żywności, która wtedy nosiła nazwę SANCO, a teraz SANTE (Directorate-General
for Health and Food Safety – DG SANTE) na przedsiębiorstwa. Według DG-ENTR sektor spożywczy
stał się trzecim sektorem o największym stopniu
regulacji, zaraz po sektorze motoryzacyjnym i chemicznym. W przeciwieństwie do tych dwóch sektorów sektor spożywczy w 99% (pod względem liczby przedsiębiorstw) składa się z małych i średnich
przedsiębiorstw. Nie wiem, na jakich danych DG-ENTR oparła swoje szacunki. Jak bowiem w ogóle
zmierzyć stopień regulacji w sektorze? Nie ma jednak wątpliwości, że liczba przepisów, które dotyczą sektora spożywczego, jest oszałamiająca. W bazie danych UE można znaleźć tysiące dokumentów

wywiad
dotyczących produktów rolnych i spożywczych.
Niektóre z nich liczą tylko kilka stron, inne przypominają opasłe księgi. Znajomość całości prawa
żywnościowego nie jest zatem możliwa.
Jako naukowcy postawiliśmy sobie za cel analizę
prawa żywnościowego – w taki sposób, by umożliwić jego zrozumienie. Aby to osiągnąć, sformułowaliśmy trzy pytania dotyczące istoty prawa żywnościowego: „kto?”, „co?” i „jak?”. Odpowiedź na
pytanie „kto?” wskazuje podmioty prawa żywnościowego. Najważniejsze z nich to organy publiczne, przedsiębiorstwa z sektora spożywczego i konsumenci. Odpowiedź na pytanie „co?” wskazuje
przedmiot prawa żywnościowego. W tej kategorii
najważniejszy jest produkt, procesy, jakim przedsiębiorstwa poddają produkty spożywcze, oraz komunikacja dotycząca żywności, głównie między
przedsiębiorstwami a konsumentami. Natomiast
odpowiedź na pytanie „jak?” wyłania instrumenty,
jakich ustawodawcy używają, by rozwiązać problemy związane z żywnością. Przykładowo w kontekście produktów ustawodawca określa limit dla
dopuszczalnych zanieczyszczeń. W ustalaniu takich
limitów istotną rolę odgrywają nauki biologiczne,
na przykład toksykologia. Ustawodawca określa
również grupy substancji, których nie można stosować w produkcji żywności, z wyjątkiem sytuacji,
w których są one dozwolone na podstawie naukowej
oceny ich bezpieczeństwa2.
W ten sposób olbrzymi zbiór zasad i regulacji
można sprowadzić do narracji, która będzie względnie przystępna dla praktyków, studentów i naukowców. Taki model rozumowania w oczywisty sposób ma wpływ na to, jak pracujemy. Na przykład
w większości książek dotyczących prawa żywnościowego ważny jest temat GMO (ang. Genetically
Modified Organism – organizm zmodyfikowany genetycznie). W głównej mierze dlatego, że kwestię
tę często omawia się na forum publicznym oraz że

jest ona delikatnej natury politycznej. Jednakże
z punktu widzenia systematyki, GMO to tylko jedna z wielu kategorii żywności, które wymagają zezwolenia przed wprowadzeniem do obrotu. Dlatego
też w naszym unijnym podręczniku na temat prawa żywnościowego3 (ang. EU Food Law Handbook)
nie ma odrębnego rozdziału o GMO – zamiast tego
omawiamy to zagadnienie w rozdziale dotyczącym
wymogów zezwolenia.
Sądzę, pani profesor, że pani jako jedna z pierwszych w Europie zdała sobie sprawę z wagi naszej
pracy. Wysłała pani do nas jedną z pani najlepszych
studentek. Anna Szajkowska była słuchaczką naszego kursu o prawie żywnościowym. Po uzyskaniu
dyplomu wróciła do nas, aby napisać doktorat na
temat zasad prawa żywnościowego4. Był to pierwszy
doktorat z prawa żywnościowego, którego miałem
zaszczyt być promotorem. Anna obecnie pracuje dla
Komisji Europejskiej. Jestem z niej bardzo dumny.
Kiedy prowadzę wykłady w innych krajach, ludzie czasami podchodzą do mnie i mówią: „W naszym kraju nie ma prawa żywnościowego”. Prawdą
jest, że prawodawca unijny wprowadził wiele przepisów i regulacji opatrzonych nazwą „prawo żywnościowe”. Nawet jednak w przypadku braku takich
przepisów można mówić o prawie żywnościowym.
W moim bowiem odczuciu jest ono pewnym sposobem patrzenia na prawo. Jeśli przyjmując perspektywę sektora spożywczego, „zapytamy prawo”: „co
masz istotnego dla mnie?”, to wszystko, co usłyszymy w odpowiedzi, można uznać, określić i poddać
analizie jako prawo żywnościowe. Podobnie jest
w przypadku prawa ochrony środowiska. Badając
„prawo ochrony środowiska”, bada się wszystkie
przepisy prawne, które są istotne dla środowiska
naturalnego. W Holandii takie dziedziny prawa,
które nie są wyznaczone na podstawie wewnętrznej logiki systemu prawnego, lecz na podstawie ich
znaczenia dla danego obszaru społecznego, nazy-

2 Zob. B. van der Meulen (red.) EU Food Law Handbook, Wa-

3 B. van der Meulen (red.) EU Food Law Handbook…, dz. cyt.

geningen Academic Publishers 2014. http://www.wagenin-

4 A. Szajkowska, Regulating food law. Risk analysis and the

genacademic.com/doi/book/10.3920/978-90-8686-246-7

precautionary principle as general principles of EU food law,

(dostęp 14.12.2015). Zob. również B. van der Meulen, The

„European Institute for Food Law” 2012, vol. 7, Wageningen

Structure of European Food Law, „Laws” 2013, vol. 2, nr 2,

Academic Publishers, http://www.wageningenacademic.com/

s. 69–98.

doi/book/10.3920/978-90-8686-750-9 (dostęp 14.12.2015).
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wamy „funkcjonalnymi dziedzinami prawa”. Moim
zdaniem prawo żywnościowe stało się pełnoprawną
funkcjonalną dziedziną prawa.
M.K.: Jakie jest zdaniem pana profesora kryterium podziału między prawem żywnościowym publicznym a prawem żywnościowym prywatnym?

Jednakże dla mnie jako prawnika istnieje ogromna różnica między wymogami nałożonymi na przedsiębiorstwa przez ustawodawców, i egzekwowanymi
na mocy prawa publicznego, a wymogami ustanowionymi przez podmioty prywatne – i egzekwowanymi na mocy prawa zobowiązań. To, co badamy

W Holandii dziedziny prawa, które nie są

wyznaczone na podstawie wewnętrznej logiki
systemu prawnego, lecz na podstawie ich

znaczenia dla danego obszaru społecznego,
nazywamy „funkcjonalnymi dziedzinami
prawa”. Prawo żywnościowe stało się

pełnoprawną funkcjonalną dziedziną prawa.
B. van der M.: Z punktu widzenia funkcjonalnej dziedziny prawa prawo publiczne i prywatne
postrzega się jako elementy połączone. Prawnicy
podkreślają zwykle rolę rządu, aby rozróżnić prawo
publiczne od prywatnego. W naukach społecznych
coraz częściej przenosi się akcent z rządu na rządy (ang. governance). Jednym ze sposobów, w jaki
można określić termin „rządy”, jest to, że kładzie
on nacisk na proces rządzenia, zaś to, kto (który
z „graczy”) sprawuje rządy, pozostaje kwestią otwartą. W przypadku prawa żywnościowego obserwujemy rosnące znaczenie prywatnych norm, wraz
z audytami oraz systemami certyfikacji. W praktyce przedsiębiorstwa nie zawsze mają świadomość
tego, że prywatne normy to coś innego niż ustawodawstwo. Normy te wyglądają jak przepisy prawne,
pachną jak przepisy prawne i smakują jak przepisy
prawne oraz mogą mieć wpływ, który przewyższa
wpływ przepisów prawnych. Także podczas dyskusji na temat przeszkód dla handlu w ramach WTO
nie wszyscy uczestnicy odróżniają takie normy od
ustawodawstwa.
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pod hasłem „prywatne prawo żywnościowe”, to
w większości prywatne normy, systemy certyfikacji, audyty i tym podobne5. Niezmiennie fascynuje
mnie, jak niektóre podmioty – bez udziału władz
publicznych i za pomocą jedynie instrumentów prawa prywatnego – potrafią stworzyć systemy, które
w tak dużym stopniu przypominają prawodawstwo.
Co ciekawe, osoby uczestniczące w takich badaniach
i dyskusjach mają częściej doświadczenie związane
z prawem publicznym niż z prawem prywatnym.
Obszary publicznego i prywatnego prawa żywnościowego się przenikają. Na przykład produkty
ekologiczne były z początku zainicjowane w obszarze prawa prywatnego. Obecnie, zarówno w prawie
Unii, jak i w wielu innych regulacjach na świecie,
5 Zob. B. van der Meulen (red.) Private food law. Governing food
chains through contract law, self-regulation, private standards,
audits and certification schemes, „European Institute for Food
Law” 2011, vol. 6, Wageningen Academic Publishers, http://
www.wageningenacademic.com/doi/book/10.3920/978-908686-730-1 (dostęp 14.12.2015).

wywiad
jest to przedmiot prawa publicznego, choć zachowuje niektóre cechy charakterystyczne dla prawa
prywatnego, jak choćby certyfikację. Z drugiej strony normy dotyczące higieny określone w kodeksie
żywnościowym (Codex Alimentarius) sformułowano
na potrzeby prawodawstwa, a stosuje się je w pełniejszym wymiarze w ramach norm prawa prywatnego. A co począć z prawodawstwem, które stanowi,
że metody badawcze i laboratoria muszą posiadać
certyfikaty potwierdzające spełnianie pewnych, pochodzących z obszaru prawa prywatnego norm ISO
(normy wypracowane przez międzynarodową organizację normalizacyjną International Organization
for Standardization, dotyczące np. jakości zarządzania, bezpieczeństwa i jakości żywności)?
Publiczne i prywatne prawo żywnościowe mają
różne źródła (ustanawiają je różne podmioty), nie
należy ich jednak rozpatrywać w oderwaniu od siebie. Moim zdaniem w bardzo niedalekiej przyszłości znaczenie prywatnego prawa żywnościowego
będzie w praktyce większe niż publicznego prawa
żywnościowego. Po części jest to dobra wiadomość.
W przypadku międzynarodowych łańcuchów dostaw żywności prywatne ustalenia są jedynymi
zasadami wspólnymi dla stron. Międzynarodowe
prawo żywnościowe ma zastosowanie do państw,
a nie do stron wymiany handlowej6. Jest to jednak
również powód do zmartwień. Przez stulecia w ramach prawa publicznego ustanowiono systemy kontroli i zasady równowagi, które zapewniają ochronę
przed ryzykiem nadużycia władzy. W świecie prywatnego prawa żywnościowego takie mechanizmy
są w najlepszym przypadku uproszczone.
M.K.: Czy normy Konstytucji Holandii w odpowiedni sposób chronią konsumenta żywności oraz
wolność gospodarczą przedsiębiorstw działających
na rynku spożywczym?
B. van der M.: Większość prawa żywnościowego stanowi prawo unijne uchylające konstytucyjne
prawo holenderskie. Nacisk kładzie się wyraźnie na
ochronę interesów konsumenta zgodnie z podej-

ściem przyjętym w prawodawstwie unijnym, nie zaś
na przekazanie konsumentom narzędzi prawnych
w celu egzekwowania ich praw w takim kształcie,
jak postrzegają je sami konsumenci.
W sprawozdaniu sporządzonym po kryzysie związanym z BSE (ang. Bovine Spongiform Encephalopathy, encefalopatia gąbczasta bydła, rodzaj choroby
bydła zwana „chorobą szalonych krów”) Parlament
Europejski ostro skrytykował Komisję Europejską za
przedkładanie interesów ekonomicznych i interesów
przedsiębiorstw ponad życie i zdrowie konsumentów. Wydaje się, że dla Komisji Europejskiej było to
wydarzenie na tyle traumatyczne, iż obecnie unijne
prawo żywnościowe zwróciło się ku drugiej skrajności. Widać to na przykład w art. 5 cytowanego wyżej
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
178/2002 zwanego w literaturze Ogólnym Prawem
Żywnościowym (General Food Law) Wymieniono
tam cele prawa żywnościowego oraz interesy, jakie
należy wziąć pod uwagę przy ich realizacji. Wśród
tych interesów znajduje się swobodny przepływ towarów, ale przede wszystkim wymieniono interesy
konsumentów, środowiska naturalnego, zwierząt
i roślin. Nie ma tam jednak wzmianki o interesach
przedsiębiorstw – ani w kontekście zakładanych celów, ani w kontekście interesów, jakie należy wziąć
pod uwagę przy realizacji takich celów7.
Na szczęście nie oznacza to, że Komisja Europejska jest w praktyce całkowicie nieczuła na interesy
przedsiębiorstw.
M.K.: Czy postępująca unifikacja prawa żywnościowego w prawie europejskim przyczynia się do
skuteczności przepisów w zakresie bezpieczeństwa
żywności, czy też przeciwnie, stanowi nadmierną
ingerencję prawa UE w prawo krajowe, nie dopuszczając do różnorodności rozwiązań prawnych w poszczególnych krajach?
B. van der M.: Przeprowadziliśmy badanie empiryczne dotyczące (wśród innych zagadnień) dokładnie tej kwestii. Przedsiębiorstwa przyznały, iż
to że mają dostęp do rynków w 28 krajach dzięki

6 Zob. B. van der Meulen, The Global Arena of Food Law:

7 Zob. B. van der Meulen, The function of food law. On objectives

Emerging Contours of a Meta-Framework, „Erasmus Law

of food law, legitimate factors and interests taken into account,

Review” 2010, vol. 3, nr 4, s. 217, http://ssrn.com/abstra-

„European Food and Feed Law Review” 2010, vol. 5, nr 2,

ct=1815241 (dostęp 14.12.2015).

s. 83–90.
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przestrzeganiu jednego zbioru przepisów, nie zaś 28
różnych zbiorów przepisów, stanowi dla nich udogodnienie nie do przecenienia8. Od różnorodności
prawnej ważniejsza jest różnorodność produktów.
Nie tak dawno temu byłem w Polsce po raz pierwszy. Na obiad zjadłem bigos podany w wydrążonym
bochenku chleba. Nigdy wcześniej niczego takiego
nie jadłem i bardzo mi to smakowało. Byłbym bardzo rozczarowany, gdyby prawo żywnościowe miało
negatywny wpływ na różnorodność zaopatrzenia
w żywność w Europie. Inne badanie empiryczne,
jakie przeprowadziliśmy, pokazało, że unijne prawo żywnościowe (a w szczególności przepisy dotyczące higieny) przewiduje wystarczającą elastyczność, która umożliwia w dalszym ciągu stosowanie
tradycyjnych metod produkcji żywności, lecz same
państwa członkowskie z tej elastyczności w dostatecznym stopniu nie korzystają9.
M.K.: Czy systemy europejskie, takie jak system
rolnictwa ekologicznego, system ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, jak też system
wprowadzania do obrotu żywności genetycznie
zmodyfikowanej są odpowiedzią na potrzebę oferty rynkowej produktów o szczególnych cechach jakościowych, czy też raczej wpisują się w politykę
europejską dotyczącą regionów i ochrony naturalnego środowiska człowieka?
B. van der M.: Mój pogląd na tę kwestię jest dość
pragmatyczny. Uważam, że rolnictwo ekologiczne
to dobra rzecz – zarówno z uwagi na jego korzystny wpływ na środowisko, jak i naturalne smaki.
W związku z tym cieszę się, że jest ono chronione
prawem unijnym.
Przepadam za dobrymi serami i dobrym winem.
Dlatego też zależy mi, bym mógł rozpoznać produkt,
8 Zob. J.H.M. Wijnands, K.J. Poppe, B.M.J. van der Meulen,
H.J. Bremmers, Competitiveness of the European Food Industry.
An economic and legal assessment, Luxembourg 2007, Urząd
Publikacji Unii Europejskiej.

który lubię i by nie zmyliło mnie zastosowanie jego
nazwy do innego produktu.
Zupełnie inną kwestią są organizmy zmodyfikowane genetycznie. Tutaj ważną rolę odgrywają
powszechne niepokoje. W moim odczuciu ustawodawca znalazł odpowiednią równowagę. Do obrotu
dopuszczone są wyłącznie te produkty, co do których udowodniono – zgodnie z najlepszą dostępną
wiedzą naukową – że są bezpieczne, a nałożenie
wymogu oznakowania takich produktów pozwala
konsumentom na dokonywanie własnych wyborów.
Wielu naukowców uważa, że w praktyce efekt stosowania unijnego rygorystycznego systemu wprowadzania na rynek żywności GMO może nie być
korzystny, jako że Unia traci potencjalne korzyści
wynikające z szerokiego stosowania GMO. Nie mogę
wypowiedzieć się na temat zasadności takiego myślenia, ponieważ wybiega to poza moje kompetencje
prawnika. W demokratycznym społeczeństwie wyraźna postawa opinii publicznej, która w przypadku
żywności GMO nie jest akceptująca, nie może jednak pozostać bez echa.
M.K.: Jakie są pana profesora najważniejsze
osiągnięcia w pracy badawczej i dydaktycznej w zakresie prawa żywnościowego?
B. van der M.: Mieliśmy swój wkład w problematykę unijnego prawa żywnościowego i paszowego, powołując do życia czasopismo „European Food
and Feed Law Review”. Wydaliśmy serię książek naukowych10. Opracowaliśmy studia dotyczące europejskiego prawa żywnościowego, na temat badań
empirycznych prawa żywnościowego, na temat żywności – w kontekście międzynarodowym i w Stanach
Zjednoczonych – na temat chińskiego prawa żywnościowego oraz praw człowieka w odniesieniu do
żywności. Dzięki temu, moim zdaniem, nasza praca
poszerzyła bazę wiedzy w tej funkcjonalnej dziedzinie prawa. Od kilku lat prowadzimy specjalizację
magisterską (Master Food Safety – MSc) w zakresie prawa dotyczącego bezpieczeństwa żywności11.

9 Zob. B. van der Meulen, Reconciling food law to competitiveness. Report on the regulatory environment of the European
food and dairy sector, „European Institute for Food Law”

10 Zob. http://www.wageningenacademic.com/series/227
-1871-3483.

2009, vol. 4, Wageningen Academic Publishers, http://www.

11 Zob. http://www.wageningenur.nl/en/Education-Program-

wageningenacademic.com/doi/book/10.3920/978-90-8686-

mes/Prospective-Master-Students/MSc-programmes/MSc-

679-3 (dostęp 14.12.2015).

-Food-Safety.htm.
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Program ten jest skierowany do studentów zarówno
kierunków przyrodniczych, jak i prawniczych. Chcemy szkolić przyszłe pokolenia pracowników specjalizujących się w przepisach prawa żywnościowego
oraz ich stosowaniu w praktyce, a także ich odpowiedników w sektorze publicznym i na uczelniach.

większość osób, które rozumieją sektor spożywczy,
troszczy się o zdrowie ludzi w większym stopniu
niż o ochronę przed działaniami władzy publicznej.
Nawet wśród prawników społeczne, ekonomiczne
i kulturalne prawa człowieka – a wśród nich prawo do odpowiedniej żywności – cieszą się znacz-

W przeciwieństwie do środowiska prawników,
większość osób, które rozumieją sektor
spożywczy, troszczy się o zdrowie ludzi

w większym stopniu niż o ochronę przed
działaniami władzy publicznej.
Są to dla mnie ważne osiągnięcia, jednak najważniejsi są ludzie. Z tego, co obserwuję, nasi absolwenci
czują się dobrze wyszkoleni, wiedzą, że nabyli istotne umiejętności oraz dobrze sobie radzą w społeczeństwie. Znaleźli zatrudnienie w Unii Europejskiej
oraz w grupie gospodarczej ASEAN (ang. Association
of South-East Asian Nations, Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej), w WHO oraz
w organach władz krajowych w wielu państwach,
w tym w Tajlandii, Ugandzie i Holandii. Pracują dla
takich firm jak H.J Heinz Company, Kraft Foods
Group czy Unilever. Niektórzy założyli własne firmy
konsultingowe12. Jeśli przyczyniliśmy się do ich sukcesów życiowych, jest to prawdziwy powód do dumy.
M.K.: Jak ocenia pan profesor znaczenie prawa
do odpowiedniej żywności w Unii Europejskiej? Czy
jest to prawo osądzalne?
B. van der M.: W moim odczuciu w sektorze spożywczym jest dość duża świadomość praw człowieka13. W przeciwieństwie do środowiska prawników,
12 Historie niektórych z nich zostały opisane, http://issuu.com/
rozitavaskoska/docs/alumni_book_food_law_10th_anniver-

nie mniejszym poparciem niż prawa obywatelskie
i polityczne.
Zwiększenie świadomości w zakresie „wolności
od głodu” a zatem prawa do odpowiedniej żywności wynikającego z Międzynarodowego Paktu Praw
Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ
jest jeszcze wiele do zrobienia.
M.K.: Czy zgodziłby się pan profesor z twierdzeniem, że istnieje model odpowiedzialności administracyjnej uwzględniający specyfikę prawa żywnościowego?
B. van der M.: Moim zdaniem nie zawsze spotykamy się z wystarczającym zrozumieniem tego,
że w ramach egzekwowania unijnego prawa żywnościowego istnieją instrumenty o bardzo odmiennych celach. W holenderskim prawie administracyjnym rozróżniamy środki, które mają charakter
reparatoir, czyli naprawczy, oraz środki o charakterze karnym. Te pierwsze mają na celu przywrócenie sytuacji prawnej i rozwiązanie problemu. Te
drugie mają za zadanie ukarać sprawcę i zniechęcić go do dopuszczania się naruszeń w przyszłości.
System prawny znacznie się tu różni. Sankcje kar-

sa (dostęp 14.12.2015).
13 B. van der Meulen, E. van der Zee, „Through the Wine Gate”
First Steps towards Human Rights Awareness in EU Food

(Labelling) Law, „European Food and Feed Law Review”
2013, nr 1, s. 41–52.
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ne mieszczą się w zakresie art. 6 EKPC (Europejska konwencja praw człowieka; pełna nazwa: Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności), sankcje naprawcze zaś nie. W przypadku
sankcji karnych istnieje prawo zachowania milczenia. W przypadku sankcji naprawczych zachodzi
obowiązek współpracy z władzami.
Te dwa instrumenty mylono podczas afery z mięsem końskim w hamburgerach. W moim kraju nakazano wycofanie z obrotu ogromnych ilości towa-

przepisy zakazujące uboju rytualnego. Trybunał
Konstytucyjny uznał, że zakaz taki narusza konstytucyjnie chronioną wolność religii. Jaka jest w tym
kontekście opinia pana profesora na temat relacji
celu prawa żywnościowego w postaci ochrony dobrostanu zwierząt do wolności religii?
B. van der M.: Prawo polega na znajdowaniu
sprawiedliwej równowagi. Podany przez panią
przykład pokazuje, że zarówno dobrostan zwierząt,
jak i wolność religii uznaje się za istotne wartości.

Moim zdaniem prawo żywnościowe

posiada własny model odpowiedzialności
w kontekście prawa administracyjnego.
ru. Nie mogę przestać się zastanawiać, czy celem
takich działań była w rzeczywistości ochrona konsumentów przed niebezpieczną żywnością, czy też
przeprowadzono je, by dać nauczkę „złym typom”.
Zważywszy w szczególności, że władze poinformowały w mediach opinię publiczną, że zdrowie konsumentów nie było zagrożone.
W świetle prawa żywnościowego to przedsiębiorstwa odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Jeśli żywność nie jest bezpieczna, nie może zostać dopuszczona do obrotu. Jeśli
przedsiębiorstwo ma powody przypuszczać, że
wprowadzona przez nie żywność nie spełnia wymogów bezpieczeństwa żywności, musi wycofać ją
z obrotu. Obowiązek taki spoczywa na przedsiębiorstwie, które ma możliwość rozwiązania takiego problemu. To, czy przedsiębiorstwo to spowodowało powstanie zagrożenia dla bezpieczeństwa,
jest nieistotne. A przynajmniej w kontekście wycofania produktów z obrotu. Ma to z kolei ogromne
znaczenie w świetle odpowiedzialności cywilnej.
Moim zdaniem prawo żywnościowe posiada własny model odpowiedzialności w kontekście prawa
administracyjnego.
M.K.: W Polsce w ostatnim czasie przedmiotem
rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego były
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Osobiście w pełni podpisuję się pod poglądem, że
w istocie są to dwie ważne wartości, które prawo
powinno chronić w jak największym stopniu. Jeśli
jedna z tych wartości musi zostać poświęcona na
rzecz drugiej – jest to wysoka cena, w obu przypadkach. Jednakże ubój rytualny i dobrostan zwierząt
niekoniecznie muszą się w pełni wykluczać. Nawet
w kontekście uboju rytualnego można wziąć pod
uwagę dobrostan zwierząt. Wymaga to poważnego
dialogu między władzą publiczną w płaszczyźnie
globalnej a przedstawicielami związków wyznaniowych oraz ekspertami z zakresu dobrostanu zwierząt, a celem tego dialogu powinno być opracowanie
metod ochrony dobrostanu zwierząt, także w kontekście uboju rytualnego.
Jestem obecnie promotorem pracy doktorskiej
mającej na celu lepsze zrozumienie treści prawa
żywnościowego w kontekście religii, tak by rynki
społeczeństw o różnych wyznaniach mogły być zaopatrywane bez zbędnych ustępstw.
M.K.: Jakie są pana aspiracje w zakresie zawodu,
który pan uprawia?
B. van der M.: Zawsze jestem sam dla siebie największą konkurencją. Nie mam wielkiej potrzeby
bycia lepszym od innych, ale bardzo zależy mi na
tym, by dziś stać się lepszym niż byłem wczoraj.

wywiad
W przypadku prawa żywnościowego oznacza
to ciągłe poszukiwanie – zgodnie z moją wiedzą
i rozumieniem tej dziedziny – luk, które mógłbym
wypełnić. Obecnie jestem na etapie rozmów na temat nowych studiów o żywności, skierowanych do
prawników. Takie studia powinny dać absolwentom
działającym w sektorze żywności a posiadającym
wykształcenie prawnicze wiedzę, której potrzebują
do współpracy z pracownikami laboratorium lub administracją zajmującą się badaniami i ich rozwojem.
Planuję też położyć większy nacisk na podejście horyzontalne w badaniach naukowych. W poszczególnych krajach prawo unijne interpretuje się
z punktu widzenia krajowego systemu konstytucyjnego. Rzadziej natomiast porównuje się, jak to samo
jednolite prawo unijne – a w tym przypadku unijne
prawo żywnościowe – jest interpretowane w różnych państwach członkowskich. Przyjęcie takiej perspektywy może zaowocować rozmaitymi nowymi
wnioskami. Wraz z grupą specjalistów przyglądaliśmy się na przykład zastosowaniu obowiązku wycofania niebezpiecznych produktów spożywczych
z obrotu – w kontekście oszustwa z mięsem końskim. Okazało się, że w różnych państwach członkowskich bardzo różnie interpretuje się i stosuje te
same wymogi14. Inny przykład dotyczy zastosowania prawa medycznego w celu egzekwowania przepisów prawa żywnościowego. Jeśli przedsiębiorstwa
posuwają się coraz dalej w przypisywaniu produktom spożywczym właściwości zdrowotnych, to czy
nie zachodzi nadmierne zbliżenie produktu żywnościowego do produktu leczniczego? Interpretacje przepisów w poszczególnych krajów znacznie
się tu różnią15.

Osobiście pragnę bardziej związać się z sektorem
żywnościowym. Jak mówiłem, mam doświadczenie
nie tylko w nauczaniu, ale również w uprawianiu
praktyki prawniczej. W ciągu ostatnich lat kilkakrotnie wspierałem zarówno przedsiębiorstwa jak
i organy publiczne, przedstawiając im opinie prawne
w skomplikowanych kwestiach prawnych związanych z żywnością, takich jak choćby rozróżnienie
między żywnością a lekiem. Pomagałem także we
wprowadzaniu nowych produktów żywnościowych
na rynek i we wspieraniu rozwoju przedsiębiorstw
tego sektora. Chcę zintensyfikować te działania.
Omówiłem z uczelnią możliwość zmniejszenia zakresu moich obowiązków do 80%, tak abym mógł
jeden pełny dzień w tygodniu poświęcić na potrzeby
tej branży. Będzie to korzystne dla obu stron. W ciągu ostatnich lat zdobyłem wiedzę na temat prawa
żywnościowego i rozumienie tej dziedziny na unikatowym poziomie. Powinienem lepiej spożytkować
tę wiedzę, stosując ją w praktyce. Z drugiej strony, analizowanie zagadnień prawa żywnościowego
z perspektywy codziennych problemów interesariuszy ma również wpływ na rodzaj pytań badawczych,
które stawiam jako naukowiec.
Nie dalej jak miesiąc temu skontaktowała się ze
mną polska firma, która planuje wejść na holenderski rynek. Przyczyniło się to do mojej decyzji, by
podać do publicznej wiadomości, że istotnie, jestem
gotowy świadczyć tego typu usługi eksperckie, i to
nie tylko dla dużych konsorcjów, które planują ubiegać się o dotacje na badania w ramach programu
Horyzont 2020.

14 Zob. S. van der Meulen, G. Boin i inni, Fighting Food Fraud:
Horsemeat Scandal; Use of Recalls in Enforcement throughout
the EU, „European Food and Feed Law Review” 2015, s. 1–12.
15 Zob. B. van der Meulen, Harry Bremmers, The Prohibition of
Medicinal Claims: Food in Fact but Medicinal Product in Law?
„Wageningen Working Paper in Law and Governance” 2015
nr 3, http://ssrn.com/abstract=2605881 (dostęp 14.12.2015).
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The Constitutional Tribunal as the
(Un) Objective Guard of the Constitution.
Remarks on the Judgment K 34/15 of the
Constitutional Tribunal of 3rd December 2015

Andrzej Dziadzio
Profesor doktor habilitowany, kie-

rownik Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu

Jagiellońskiego, członek Komitetu

Nauk Prawnych PAN. Specjalizuje

Georg Jellinek, when in 1885 he devised the concept of a constitutional court which
was to control the legislative branch of government, was aware that the guard of
the constitution would be free from any external control or constraints. Therefore,
in that context, he expressed concerns that the judges making decisions in cases
touching upon political and systemic issues may themselves be prejudiced due to
their political inclinations and consequently violate the rules of impartial judicial
decision making. Jellinek was correct in his predictions. In 2015 the Polish Constitutional Tribunal in its judgment K 34/15, in which it examined the constitutionality
of the Constitutional Tribunal Act, transgressed the boundaries of its jurisdiction
while falling below the desired standard of objectivity. On numerous occasions
the court failed to meet the criteria of rational legal reasoning and includes a
significant degree of discretion in its interpretation of constitutional provisions.

się w historii ustroju i prawa mo-

narchii habsburskiej oraz dziejach
Galicji.
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I. Zamiar przedstawienia sine
ira et studio oceny prawnej sporu
o wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku wyda-

je się przedsięwzięciem z góry
skazanym na porażkę. Walka polityczna, jaka rozgrywa się wokół Trybunału Konstytucyjnego,

artykuły
nie ułatwia rzeczowej dyskusji. Każdy wypowiadający opinię w tej sprawie staje się nolens volens uczestnikiem politycznego sporu, co niejako z założenia
budzi podejrzliwość wobec prezentowanego przezeń wywodu prawniczego. Niezależnie jednak od
silnego upolitycznienia dyskursu – nauka prawa nie
może unikać rzeczowej analizy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oceniającego zgodność z Konstytucją RP przepisów dotyczących wyboru sędziów,
które wprowadziła ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z 25 czerwca 2015 roku1 (dalej: ustawa o TK).
Zasadne staje się zwłaszcza pytanie, czy Trybunał
Konstytucyjny wypełnił należycie rolę bezstronnego
i obiektywnego strażnika konstytucji. Czy sentencja
i uzasadnienie wyroku nie pozostawiają cienia wątpliwości co do racjonalności prawniczego wnioskowania przeprowadzonego przez sędziów Trybunału
Konstytucyjnego? Do postawienia pytania o to, czy
sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zachowali
bezstronność w wypełnieniu funkcji orzeczniczej,
skłania, po pierwsze, fakt, że projekt ustawy o Trybunale został w całości przygotowany przez jego
urzędujących sędziów2, po drugie – okoliczność, że
w wydaniu wyroku uczestniczyli wyłącznie sędzio1 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1064).
2 Zob. D. Dudek, Trybunał Konstytucyjny – nowa regulacja, stare
problemy (w:) P. Mikuli, A.Kulig, J. Karp, G. Kuca (red.), Ustroje. Tradycja i porównania. Księga jubileuszowa dedykowana
prof. dr. hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą
rocznicę urodzin, Warszawa 2015, s. 793 i n. Autor publikacji
stwierdził, że „faktycznie, porównanie obu tekstów (przesłanego przez Trybunał Prezydentowi oraz wniesionego przez
Prezydenta do Sejmu), w tym uzasadnień, ukazuje ich zbieżność bliską identyczności. Fakt ten wywołał zróżnicowane
reakcje, od przyznania celowości wnikliwego rozważania
w toku prac legislacyjnych opinii i postulatów formułowanych przez sędziów Trybunału, poprzez krytyczną ocenę
praktyki ustalania przez nich brzmienia projektowanego
aktu normatywnego czy choćby poszczególnych jednostek
redakcyjnych, po zdecydowaną dezaprobatę merytoryczną

wie wchodzący w skład Trybunału z rekomendacji
partii politycznych, które zadecydowały o uchwaleniu zaskarżonej ustawy.
Bezstronność w wykonywaniu przez Trybunał
Konstytucyjny funkcji strażnika konstytucji musi
pozostawać poza wszelkimi podejrzeniami. Jednym
z podstawowych i koniecznych warunków tej bezstronności jest pluralistyczny pod względem politycznym i światopoglądowym skład osobowy Trybunału. Takiej właśnie idei daje wyraz art. 194 ust. 1
Konstytucji RP, który jest szerszym refleksem kluczowej dla polskiej konstytucji zasady demokracji
liberalnej i parlamentarnej. Wzgląd zatem na zasadę
pluralizmu przy obsadzaniu stanowiska sędziego TK
legł u źródeł poniższych uwag, których celem jest
dokonanie krytycznego rozbioru wyroku TK z dnia
3 grudnia 2015 roku3.
Dla nikogo z obserwatorów sceny politycznej nie
ulega wątpliwości, że przepisy ustawy o Trybunale
Konstytucyjnym z 25 czerwca, pozwalające na wybór pięciu sędziów TK w 2015 roku przez ówczesną
większość parlamentarną, miały na celu zdominowanie przez nią składu osobowego tej instytucji niemal w stu procentach – gdyby to się stało, w składzie
Trybunału pozostałaby tylko jedna osoba niewybrana przez tę większość. Wprowadzony do ustawy
nowy termin zgłaszania kandydatów na sędziego TK
umożliwił ustępującej ekipie sejmowej wybór trzech
sędziów na miejsce tych, których kadencja wygasała
6 listopada 2015 roku – w ten sposób na wybór niejako zarezerwowano sobie 10 dni. W przeciwnym
wypadku ustępująca koalicja rządowa mogłaby nie
zdążyć z dokonaniem wyboru, mając na to zaledwie
dwa dni (zgodnie z regulaminem Sejmu trzydziestodniowy termin – sprzed uchwalenia ustawy – do
zgłoszenia kandydatów upłynąłby 7 października,
a ostatnie posiedzenie Sejmu upływającej kadencji
przewidziano na 8–9 października 2015). Antykonstytucyjne działania poprzedniej koalicji rządowej –
potwierdzone w wyroku TK z dnia 3 grudnia 2015
roku4 – były niejako widoczne gołym okiem dla każ-

i polityczną”. Niezwykle aktywne zaangażowanie się prezesa
i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, czyli jego ścisłego
kierownictwa, w prace nad ustawą, której konstytucyjność
miał oceniać sam Trybunał, rzutuje także na kwestię obiektywności pozostałych jego sędziów.

3 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r.,
sygn. akt K 34/15 (Dz.U. z 2015 r., poz. 2129).
4 W wyroku K 34/15 Trybunał Konstytucyjny wyraźnie
stwierdził, że mechanizm wyboru sędziów wprowadzony
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dego, kto w ich ocenie nie kierował się względami
politycznymi. Z zasady demokratycznego państwa
prawnego zawartej w art. 2 Konstytucji RP wynika

niały jeden po drugim dwa Sejmy: kończący kadencję 9 listopada Sejm ustępujący, który stracił swoją
legitymację, i Sejm rozpoczynający działalność, od-

Odnosi się nieodparte wrażenie, że TK posłużył
się takimi konstrukcjami prawnymi, aby zdjąć
niejako odium antykonstytucyjnych działań
z poprzedniej koalicji rządowej i obarczyć
winą za kryzys konstytucyjny obecnego

prezydenta i nową większość parlamentarną.
przyznanie kompetencji do wykonywania wszystkich funkcji kreacyjnych temu parlamentowi, który
odzwierciedla aktualny stan społecznego poparcia5.
W kontekście tej ustrojowej zasady należałoby
także interpretować art. 194 ust. 1 Konstytucji RP6.
Na przełomie października i listopada 2015 roku istna podstawie art. 137 ustawy o TK z dnia 25 czerwca 2015
roku był w swej idei „absurdalny”, naruszający konstytucyjną
przesłankę „indywidualnego” wyboru określoną w art. 194
ust. 1 Konstytucji RP. Wybór sędziów dokonanych przez Sejm
VII kadencji opierał się więc na niezgodnej z konstytucją
podstawie prawnej. Trybunał Konstytucyjny nie wyprowadził
jednak prawidłowej konkluzji ze stwierdzonego naruszenia
konstytucji i wykraczając poza zakres przysługującej mu
kompetencji, wydał wyrok o charakterze zakresowym. Na
ten temat uwagi niżej.

zwierciedlający polityczne preferencje wyborców.
Powszechnie akceptowane reguły demokracji parlamentarnej uzasadniać więc by mogły prawo wyboru
nowych sędziów Trybunału przez nową większość
parlamentarną. Przemawiałoby za tym także to, że
ustępująca 6 listopada 2015 roku trójka sędziów
TK była przed dziewięcioma laty rekomendowana
przez siłę polityczną, która uzyskała obecnie przewagę w parlamencie. Zachowany zostałby w ten
sposób względny pluralizm składu osobowego TK.
Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu dał jednak
wyraz niezwykle formalistycznie traktowanej idei
państwa prawa, a przymiotnik „demokratyczny” potraktował jako wyłącznie językowy ozdobnik7. Stuwiedzą prawniczą. Ponowny wybór do Trybunału nie jest
dopuszczalny”.

5 Art. 2 Konstytucji RP kondensuje w swej treści także za-

7 J. Karp, D Minich, Sposoby wyrażania zasad…, dz. cyt.,

sadę o demokratycznym charakterze ustroju politycznego

s. 276. Autorzy przywołują stanowisko W. Sokolewicza,

państwa. Zob. J. Karp, D. Minich, Sposoby wyrażania zasad

który wskazując na źródła możliwego konfliktu między

prawnych w Konstytucji RP z 1997 roku na przykładzie art. 2

wartościami wyrażanymi w częściach składowych zasady

(w:) M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli (red.), Ustroje. Historia

„demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniają-

i współczesność. Polska – Europa – Ameryka Łacińska. Księga

cego zasady sprawiedliwości społecznej”, pisał: „Powinna

jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu,

ona [przywołana zasada] być rozstrzygana a casu ad casum,

Kraków 2013, s. 273.

z tym że gdy kwestia ma – ogólnie biorąc – charakter bardzo

6 Artykuł 194 ust. 1 Konstytucji RP brzmi: „Trybunał Kon-

formalny (…) pierwszeństwo częściej będą miały wymogi

stytucyjny składa się z 15 sędziów, wybieranych indywidu-

wynikające z zasady państwa prawnego – szczególnie odnoś-

alnie przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się

nie do problemów proceduralnych, podczas gdy w wypadku
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diując uzasadnienie orzeczenia wyroku z 3 grudnia
2015 roku, odnosi się nieodparte wrażenie, że TK
posłużył się takimi konstrukcjami prawnymi, aby
zdjąć niejako odium antykonstytucyjnych działań
z poprzedniej koalicji rządowej i obarczyć winą za
kryzys konstytucyjny obecnego prezydenta i nową
większość parlamentarną. Wiele poglądów Trybunału Konstytucyjnego wyrażonych w uzasadnieniu
nie wytrzymuje krytyki i pozwala na odmienny tok
rozumowania, który prowadzi do innych konkluzji,
niż zawarta w sentencji wyroku.

Hans Kelsen, ale Georg Jellinek, który w 1885
roku napisał broszurę pt. Verfassungsgerichtshof für
Österreich („Trybunał konstytucyjny dla Austrii”).
Co skłoniło wtedy profesora prawa państwowego
w Uniwersytecie Wiedeńskim do poszukiwań w celu
stworzenia instytucji, która badałaby zgodność
działalności parlamentu z konstytucją?
Myśl G. Jellinka o utworzeniu trybunału konstytucyjnego wynikała z obserwacji zmian, jakie zaszły na austriackiej scenie politycznej. W wyniku
wyborów 1879 roku utracili władzę austriaccy libe-

Pomysłodawcą trybunału konstytucyjnego
nie był Hans Kelsen, ale Georg Jellinek.
II. Ocenę prawną wskazanego powyżej orzeczenia należy jednak poprzedzić uwagami na temat powstania idei sądu konstytucyjnego w europejskiej
myśli prawno-ustrojowej. Zachęca do tego myśl wyrażona przez pierwszego twórcę koncepcji trybunału konstytucyjnego, przywołana świadomie w tytule niniejszego artykułu – dla podkreślenia, że już
u początków konstruowania tej instytucji wyrażane były obawy, czy w ogóle możliwe jest zachowanie bezstronności przez sędziów rozstrzygających
w sprawach polityczno-ustrojowych. Historyczne
okoliczności towarzyszące powstaniu koncepcji sądu
konstytucyjnego wykazują pewne paralele z dzisiejszą sytuacją polityczno-ustrojową, przez co wydają
się stanowić dobre tło dla zrozumienia istoty obecnego sporu między Trybunałem Konstytucyjnym
a posiadającym legitymację suwerena parlamentem.
Wbrew obiegowym opiniom, wyrażanym także
przez uczestników postępowania przed Trybunałem
Konstytucyjnym na rozprawie 3 grudnia 2015 roku8,
pomysłodawcą trybunału konstytucyjnego nie był

rałowie, reprezentujący niemieckie sfery mieszczańskie i przemysłowe. Do wyborczej klęski liberałów
przyczynił się m.in. krach na giełdzie wiedeńskiej
w 1873 roku, który mocno obciążał ich politycznie. Największym osiągnięciem austriackich liberałów było uchwalenie w 1867 roku tzw. konstytucji grudniowej (niem. Dezemberverfassung), która
wraz z ustawami wykonawczym stworzyła z Austrii
pierwsze w Europie liberalne państwo prawa, włącznie z utworzeniem instytucji ochrony publicznych
praw podmiotowych: Trybunału Państwa (Reichsgericht) i Trybunału Administracyjnego (Verwaltungsgerichtshof). Trybunał Państwa był pierwszym
w Europie trybunałem ochrony praw podstawowych
jednostki, rozpoznawał bowiem skargi obywateli
na naruszenie ich praw zasadniczych poręczonych
w konstytucji9.
Po 10 latach rządów niemieccy liberałowie w Austrii zeszli bezpowrotnie ze sceny politycznej. Rządy przeszły w ręce „żelaznego pierścienia prawicy”,
złożonego z szerokiej koalicji ugrupowań konserwa-

kwestii natury bardziej materialnej, wymogi płynące z zasad

=dokumenty&sygnatura=K%2034/15 (dostęp 20.01.2016),

sprawiedliwości społecznej i demokracji”.

stenogram rozprawy, s. 16.

8 Zob. np. wypowiedź rzecznika praw obywatelskich Adama

9 A. Dziadzio, Idea trybunału konstytucyjnego Georga Jellinka

Bodnara (w:) wyrok TK z dnia 3 grudnia 2015 r. wraz z uza-

(w:) M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli (red.), Ustroje. Historia

sadnieniem, http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz

i współczesność…, dz. cyt., s. 183.
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tywnych krajów koronnych monarchii, w której Polacy z Galicji odgrywali czołową rolę. Dla G. Jellinka
była to „słowiańsko-feudalno-klerykalna” większość
parlamentarna – każdy przymiotnik miał tu celowo
pejoratywną konotację, dla liberałów bowiem rządy prawicy pod każdym względem były nienawistne. Nowa większość parlamentarna przystąpiła do
realizacji polityki, która korzystnie oddziaływała
na ochronę interesów nieniemieckich grup narodowościowych. W 1885 roku polski polityk Julian
Dunajewski (minister skarbu Austrii przez 11 lat,
który uzdrowił jej finanse po rządach liberałów, były
rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego) podczas debaty budżetowej mógł śmiało powiedzieć politykom
niemieckim: „przeciwko wam rządzić nie możemy,
ale bez was – jak najbardziej”10. Liberałowie byli
bezradni wobec powolnej utraty przez Austrię cech
państwa niemieckiego.

przez większość parlamentarną uchwała o odrzuceniu wniosku liberałów była naruszeniem konstytucji, gdyż arbitralnie uznawała, iż konstytucja nie
przyznaje kompetencji parlamentowi do ustawowego regulowania spraw językowych. Nadto uchwała
podjęta została zwykłą, a nie kwalifikowaną większością głosów, jakiej wymagano przy ustawach lub
uchwałach, które swą treścią wkraczały w materię
konstytucyjną. Projektodawcą „antykonstytucyjnej”
uchwały parlamentu był nie kto inny, lecz poseł galicyjski Stanisław Madeyski, profesor Uniwersytetu
Jagiellońskiego, późniejszy dziekan Wydziału Prawa
oraz rektor UJ11.
Liberałowie w Austrii byli zatem bezsilni wobec
postępowania prawicowego rządu, który realizował wolę polityczną społeczeństwa, nie zważając
na formalno-prawne reguły tworzenia prawa. Georg Jellinek swym pomysłem utworzenia trybunału

Georg Jellinek swym pomysłem utworzenia

trybunału konstytucyjnego przychodził w sukurs
austriackim liberałom w politycznej walce
z prawicową większością parlamentarną.
Broniąc interesów narodowych, konserwatywny
rząd interpretował konstytucję grudniową w sposób korzystny dla interesów większości parlamentarnej. Gdy zatem liberałowie złożyli w parlamencie
na początku lat osiemdziesiątych XIX wieku projekt
ustawy o ustanowieniu języka niemieckiego językiem państwowym Austrii, aktualna większość parlamentarna odrzuciła ją a limine, uzasadniając to
tym, że nie ma on oparcia w konstytucji grudniowej. Artykuł 19 gwarantował bowiem równouprawnienie wszystkim narodowościom – poprzez prawo
używania języka krajowego w szkole, administracji
i sądownictwie. W rzeczywistości przegłosowana

konstytucyjnego przychodził w sukurs austriackim
liberałom w politycznej walce z prawicową większością parlamentarną. Trybunał konstytucyjny
miał więc pełnić rolę swoistego koła ratunkowego
dla mniejszości liberalnej. W sytuacji bowiem naruszenia konstytucji przez większość parlamentarną
mogła mniejszość poddać podjętą uchwałę lub ustawę prewencyjnej, wstępnej kontroli niezależnego
trybunału prawa publicznego. Koncepcja G. Jellinka utworzenia w Austrii trybunału konstytucyjnego
przeszła jednak wówczas bez echa, chociaż, jak sam
11 A. Dziadzio, Orzecznictwo austriackiego Trybunału Państwa
w ocenie polskiej nauki prawa (XIX/XX w.) „Studia z Dziejów

10 W. Łazuga, Kalkulować… Polacy na szczytach c. k. monarchii,
Poznań 2013, s. 126.
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podkreślał, jej powołaniem powinny być zainteresowane wszystkie partie polityczne, gdyż kolejne wybory z rządzących mogły uczynić opozycję. Wbrew
obawom monarchia austriacka w okresie rządów

że z trzech trybunałów prawa publicznego w Austrii
(od 1867 roku istniał jeszcze Trybunał Stanu) na
strażnika konstytucji nadaje się najbardziej właśnie
Trybunał Państwa, jako instytucja w pełni niezależ-

Snując rozważania na temat pozycji ustrojowej
przyszłego trybunału konstytucyjnego,

G. Jellinek wyrażał obawę, że sędziowie

mogą w rozstrzyganiu spraw o charakterze
polityczno-ustrojowym bardziej ulegać
własnym namiętnościom politycznym,

naciskom opinii publicznej i prasy, przez co ich
bezstronność może zostać zakwestionowana.
prawicy zachowała swój liberalny i konstytucyjny
charakter, do czego w dużym stopniu przyczyniło
się orzecznictwo zarówno Trybunału Państwa, jak
i Trybunału Administracyjnego. Paradoksem sytuacji polityczno-ustrojowej monarchii habsburskiej
na przełomie XIX i XX wieku było to, że prawicowe rządy broniły wszystkimi dostępnymi środkami
prawnymi liberalnej konstytucji z 1867 roku przed
zagrożeniami płynącymi ze strony ugrupowań socjalistycznych i lewicowo-anarchistycznych, z jednej strony, a z drugiej – przed frontalnym atakiem
na konstytucyjny porządek niemieckiego ruchu nacjonalistycznego, głoszącego otwarcie ideologię antysemityzmu, rasizmu i szowinizmu12.
Georg Jellinek, odpowiadając na oczekiwania liberałów, zaproponował gotowe rozwiązanie w postaci rozszerzenia kompetencji Trybunału Państwa
o prawo do prewencyjnego badania zgodności
z konstytucją ustaw i uchwał parlamentu. Uważał,

na i niezawisła. Jego sędziów bowiem powoływał
cesarz dożywotnio spośród kandydatów przedstawionych przez izby parlamentu.
Snując rozważania na temat pozycji ustrojowej
przyszłego trybunału konstytucyjnego, G. Jellinek
wyrażał obawę, że sędziowie mogą w rozstrzyganiu spraw o charakterze polityczno-ustrojowym
bardziej ulegać własnym namiętnościom politycznym, naciskom opinii publicznej i prasy, przez co
ich bezstronność może zostać zakwestionowana. Dlatego konkludował, że „niebezpieczeństwo
omylności orzecznictwa sądowego w sprawach politycznych jest znacznie większe niż w dziedzinie
jurysdykcji w sprawach cywilnych, karnych czy
administracyjnych”13. I kończył tę myśl sakramentalnym pytaniem: „kto będzie pilnował samych
strażników [konstytucji – przyp. A.D.]” – ustawa
parlamentu, wyraz woli powszechnej, miała bowiem znaleźć się pod kontrolą organu państwo-

12 Bliżej na ten temat A. Dziadzio, Cenzura prasy w Austrii

13 G. Jellinek, Ein Verfassungsgerichtshof für Österreich, Wien

(1862–1914). Studium prawno-historyczne, Kraków 2012.

1885, s. 25.
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wego, który nie posiadał legitymacji suwerena.
W istocie wskazał najsłabszą stronę swego pomysłu
na trybunał konstytucyjny. Intuicja G. Jellinka nie
myliła! W 130 lat od wydania jego broszury problem z całą złożonością stanął na porządku dziennym
polskiego sporu między większością parlamentarną
a Trybunałem Konstytucyjnym.
III. Przedmiotem krytycznego omówienia sentencji i uzasadnienia wyroku TK z dnia 3 grudnia 2015
roku, K 34/15, w sprawie zgodności z Konstytucją
RP przepisów ustawy o TK (cytowanej na wstępie)
będą te jego punkty, w których Trybunał odniósł
się do kwestii zgodności z konstytucją najbardziej
kontrowersyjnych przepisów ustawy o TK (pkt 4 i 8
wyroku). W tej części bowiem wyrok TK wzbudza
poważne zastrzeżenia merytoryczne zarówno w za-

30 dni przed upływem kadencji sędziego. Najwięcej
jednak emocji wywołało wprowadzenie przejściowego przepisu o terminie zgłaszania kandydatów
w miejsce tych sędziów TK, których kadencja upływała w 2015 roku (art. 137 ustawy o TK) – termin
na złożenie wniosku wynosił tu „30 dni od dnia wejścia w życie ustawy”. Treść tego ostatniego przepisu stała się praprzyczyną kryzysu konstytucyjnego,
umożliwił on bowiem poprzedniej koalicji rządowej
wybór pięciu sędziów Trybunału w sposób niezgodny z konstytucją.
Dla przejrzystości dalszych wywodów niezbędne jest przedstawienie w tym miejscu przepisów
regulujących przebieg procedury wyboru sędziów
TK w roku 2015. Od dnia wejścia w życie 30 sierpnia 2015 roku ustawy o TK zaczęły obowiązywać

Najwięcej emocji wywołało wprowadzenie
przejściowego przepisu o terminie

zgłaszania kandydatów w miejsce tych

sędziów TK, których kadencja upływała
w 2015 roku (art. 137 ustawy o TK).
kresie ustaleń odnoszących się do kognicji Trybunału, jak i prawniczej argumentacji przyjętej w ocenie
konstytucyjności zakwestionowanych przepisów.
Komentarza wymagać będzie także stanowisko
prawne Trybunału w sprawie wykładni artykułu
21 ust. 1 ustawy o TK, przewidującego składanie
przez osobę wybraną na stanowisko sędziego TK
ślubowania wobec Prezydenta RP (pkt 5 wyroku)14.
Sporną kwestią było wprowadzenie trzymiesięcznego terminu do zgłaszania kandydatów na stanowisko sędziego TK (art. 19 ust. 2 ustawy o TK), podczas gdy w regulaminie Sejmu termin ten wynosił

równocześnie dwie konkurencyjne względem siebie,
i wykluczające się wzajemnie, procedury wyboru
sędziów TK: jedna określona przepisami regulaminu Sejmu, druga wprowadzona przez ustawę o TK.
Według regulaminu prawo zgłaszania kandydatów
posiadało (i tak jest nadal) Prezydium Sejmu albo
co najmniej 50 posłów (art. 30 ust. 1 regulaminu
Sejmu)15. Natomiast na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o TK prawo zgłaszania kandydatów na sędziego
TK przysługiwało Prezydium Sejmu oraz grupie co
najmniej 50 posłów.
15 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca

14 Wyrok TK z dnia 3 grudnia 2015 r. wraz z uzasadnieniem,

1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (według

http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokument

stanu prawnego po zmianie z dnia 26 listopada 2015 r. – MP

y&sygnatura=K%2034/15 (dostęp 20.01.2016).

z 2015 r., poz. 1136).
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Regulamin Sejmu przy określeniu podmiotów
uprawnionych do zgłaszania kandydatów posłużył
się alternatywą wykluczającą „albo”, która oznacza,
że jeśli Prezydium Sejmu zgłasza kandydata na sędziego TK, to tym samym wyklucza wskazanie go

Do tej pory sędziowie TK byli wybierani wyłącznie na podstawie przepisów regulaminu Sejmu. Artykuł 30 regulaminu Sejmu stosowany był nieprzerwanie do 2015 roku w ten sposób, że kandydatów
na stanowisko sędziego TK wskazywało zawsze co

Artykuł 30 regulaminu Sejmu stosowany był
nieprzerwanie do 2015 roku w ten sposób,
że kandydatów na stanowisko sędziego TK

wskazywało zawsze co najmniej 50 posłów
z różnych ugrupowań politycznych,
nigdy zaś Prezydium Sejmu.
przez grupę posłów. Zupełnie inaczej tę kwestię ujmują przepisy ustawy o TK: prawo zgłoszenia przysługuje tak Prezydium Sejmu, jak i grupie posłów.
Całkowicie odmiennie unormował regulamin Sejmu
i ustawa o TK terminy do złożenia wniosków w sprawie zgłaszania kandydatów. Regulamin bowiem
określał, że wniosek składa się Marszałkowi Sejmu
na 30 dni przed upływem kadencji sędziego TK. Natomiast w ustawie o TK w przypadku sędziów TK,
których kadencja upływała w roku 2015, termin do
złożenia wniosku wynosił, jak wspomniano, 30 dni
od wejścia ustawy w życie. Oba akty przyjęły więc
za punkt odniesienia dla terminu zgłoszenia kandydatów zupełnie inne zdarzenia: regulamin Sejmu
przyjął dzień upływu kadencji sędziego TK, ustawa
o TK – wejście w życie ustawy16.
16 W doktrynie prawa konstytucyjnego uważa się regulamin
Sejmu „za szczególny akt normatywny usytuowany obok właściwej hierarchii źródeł prawa” i stwierdza się, że „rozłączność
regulaminu i ustaw może być rozumiana absolutystycznie”.

najmniej 50 posłów z różnych ugrupowań politycznych, nigdy zaś Prezydium Sejmu. Uznawano bowiem, że tylko taki tryb wyłaniania kandydatów
odpowiada konstytucyjnemu nakazowi zapewnienia
pluralizmu w obsadzie personalnej Trybunału Konstytucyjnego. Utrwalony przez długoletnią praktykę sposób wyboru sędziów TK został przy wyborze
przeprowadzonym 8 października 2015 roku przez
Sejm VII kadencji świadomie złamany.
Przejdźmy zatem do prześledzenia argumentacji prawnej, która przesądziła o tym, że Trybunał
Konstytucyjny uznał swą kompetencję do kontroli konstytucyjności art. 137 ustawy o TK. Według
art. 104 ust. 1 pkt 4 ustawy o TK Trybunał Konstytucyjny postanawia o umorzeniu postępowania, jeśli akt normatywny w zakwestionowanym zakresie
utracił moc obowiązującą przed wydaniem orzeczenia przez Trybunał. Artykuł 137 ustawy o TK miał
jednorazowe zastosowanie i z tej racji posiada charakter tzw. regulacji skonsumowanej, którą uznaje
się za nieobowiązującą w rozumieniu ustawy o TK.

Wyrażany jest pogląd, że „Regulamin nie jest aktem rangi
niższej od ustawy, właściwe relacje między tymi dwoma ty-

Sejmu – problem demarkacji (w:) M. Grzybowski, G. Kuca,

pami aktów należy określać na płaszczyźnie kompetencyjnej

P. Mikuli (red.), Ustroje. Historia i współczesność…, dz.

w odniesieniu do samej konstytucji”. Zob. S. Kubas, Regulamin

cyt., s. 496–498.
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Mimo to Trybunał posłużył się konstrukcją prawną,
która pozwoliła mu przyjąć, że zaskarżony przepis
ustawy o TK nie utracił mocy obowiązującej. Do sposobu prawniczego rozumowania, jakie przeprowadził, należy jednak zgłosić zastrzeżenia, które prowadzić mogą do odmiennych konkluzji prawnych
i uprawniają do postawienia Trybunałowi Konstytucyjnemu zarzutu przekroczenia zakresu ustawowej właściwości.
Trybunał Konstytucyjny uznał art. 137 ustawy
o TK za „fragment mechanizmu prawnego”17 (jeśli
nie wyborczego, to jakiego?) inicjowanego wnioskiem w sprawie zgłoszenia kandydata na sędziego TK, a zamykanego odebraniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej ślubowania, jak sam stwierdza
Trybunał, od osoby wybranej przez Sejm na stanowisko sędziego (czy też „od sędziego Trybunału” –

cja tzw. mechanizmu prawnego, stworzonego przez
Trybunał Konstytucyjny na potrzeby ustalenia zakresu przedmiotowej właściwości, jest o tyle kontrowersyjna, że prowadzi do wewnętrznej sprzeczności jego ogólnego stanowiska: albo proces wyboru
sędziego TK kończy się z momentem podjęcia przez
Sejm uchwały o wyborze, albo w chwili złożenia ślubowania wobec Prezydenta RP. Tertium non datur.
Trybunał Konstytucyjny nie mógł jednak w ustaleniu przesłanek do kontroli art. 137 ustawy o TK
poprzestać na stwierdzeniu, że niezłożenie ślubowania wobec Prezydenta RP przez osoby wybrane
na stanowisko sędziego TK nie zakończyło procedury wszczętej na podstawie zaskarżonego artykułu. Proces wyboru sędziów TK dokonany przez
Sejm VII kadencji został bowiem wygaszony przez
uchwały Sejmu VIII kadencji, które stwierdziły brak

Albo proces wyboru sędziego TK kończy się
z momentem podjęcia przez Sejm uchwały

o wyborze, albo w chwili złożenia ślubowania
wobec Prezydenta RP. Tertium non datur.
jak bezpodstawnie twierdzi w niewiążącym prawnie
uzasadnieniu swego wyroku). Trybunał stwierdził
dalej w uzasadnieniu wyroku, że dopóki przewidziana prawem sekwencja czynności (o jakim charakterze prawnym?) nie zostanie zakończona, dopóty
art. 137 ustawy o TK powinien być traktowany jako
jedna z podstaw prawnych postępowania w sprawie obsadzenia stanowiska sędziego, które wciąż
się toczy. Skoro zatem Prezydent RP nie przyjął od
piątki sędziów wybranych 8 października 2015 roku
ślubowania, to zdaniem Trybunału postępowanie
w sprawie wyborów sędziów nadal jest w toku, co
miałoby uzasadniać kontrolę konstytucyjności tego
przepisu przez Trybunał Konstytucyjny. Konstruk17 Uzasadnienie wyroku (w:) wyrok TK z dnia 3 grudnia 2015 r.
wraz z uzasadnieniem…, cyt. wyżej, s. 51.
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mocy prawnej uchwał o wyborze sędziów TK przez
poprzedni Sejm. Trybunał Konstytucyjny przeprowadził zatem ocenę prawnej natury wspomnianych
uchwał i doszedł do konkluzji, że ze względu na ich
bezskuteczność nie zamknęły one opisanego przezeń „mechanizmu prawnego”, który stał się podstawą przyjęcia kompetencji do zbadania konstytucyjności art. 137 ustawy o TK.
Z przedstawionym stanowiskiem prawnym Trybunału Konstytucyjnego trudno się zgodzić. Opiera
się ono na wadliwej i nieuprawnionej kwalifikacji
prawnej uchwał Sejmu VIII kadencji o pozbawieniu
mocy prawnej uchwał podjętych przez poprzedni
Sejm w sprawie wyboru osób na stanowisko sędziego TK. Trybunał Konstytucyjny wykroczył poza zakres orzeczniczych kompetencji i dokonał oceny
natury prawnej uchwał Sejmu VIII kadencji niezgod-

artykuły
nie z ich rzeczywistą treścią, błędnie określając ich
miejsce w systematyce prawnych form działalności
Sejmu. Przesądził bowiem o ich prawnym charakterze na podstawie nazwy i tytułu („Sejm RP stwierdza”), pomijając w zasadzie pogląd prawny Sejmu
wyrażony w uzasadnieniu, a tym samym a priori
uznając go za pozbawiony przesłanek faktycznych.
Przywołajmy zatem te tezy uzasadnienia uchwał
Sejmu VIII kadencji z 25 listopada 2015 roku, które Trybunał Konstytucyjny w zasadzie przemilczał.
Sejm w uzasadnieniu napisał: „Uchwała o wyborze
osoby na stanowisko sędziego stanowi zwieńczenie procesu wyboru, a jedynym warunkiem nabycia
przez nią mocy prawnej jest właściwe zainicjowanie i przeprowadzenie tego procesu (…). Tryb podejmowania uchwał przez Sejm jest unormowany
przez Konstytucję, ustawy oraz Regulamin Sejmu
(…). Zachowanie zgodne z nimi wywołuje przewidziane przez nie skutki prawne (…). Skoro konstytucja, Regulamin Sejmu, ustawa o Trybunale Konstytucyjnym normują proces podejmowania uchwał
w sprawie wyboru sędziego Trybunału (…), nakazują oznaczony sposób postępowania, którego skutkiem ma być wybór osoby na stanowisko sędziego
(…). Bezcelowe byłoby ustanawianie reguł wyboru,
gdyby uchwała podjęta w dowolny sposób mogła
wywołać skutki tego wyboru (…)18.
W końcowym fragmencie uzasadnienia Sejm
określił szczegółowo okoliczności prawne i faktyczne podjętych 25 listopada uchwał: „Niektóre przepisy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, w szczególności art. 19 czy art. 137 mogą budzić wątpliwości
z punktu widzenia ich zgodności z Regulaminem
Sejmu, a tym samym z Konstytucją. Sejm nie może
jednak podejmować się tej oceny. Rozstrzygnięcie
tej kwestii należy do wyłącznej kompetencji Trybunału (…). Niemniej ocena zgodności samego trybu
podjęcia uchwał w sprawie wyboru na stanowisko
sędziego Trybunału z prawem, a więc ustawą o Trybunale Konstytucyjnym oraz Regulaminem Sejmu
może być dokonana tylko przez Sejm (…). Biorąc
pod uwagę nieprawidłowości ujawnione w toku kontroli, należy stwierdzić, że przedmiotowe uchwały
nie mogą być uznane za uchwały, które mają moc

prawną przypisywaną przez stosowne akty normatywne uchwałom o wyborze osoby na stanowisko
sędziego Trybunału (…). Stwierdzenia braku mocy
prawnej powołanych uchwał (…) nie należy utożsamiać także z uchyleniem, unieważnieniem czy zniesieniem dokonanych uchwał i ich skutków. Stwierdzenie braku mocy prawnej jest jedynie uznaniem
(oceną), że ich podjęcie nastąpiło z naruszeniem
przepisów procedury”19.
Jakie wnioski pł y ną z treści uzasadnienia
uchwał Sejmu VIII kadencji z 25 listopada 2015
roku o stwierdzeniu mocy prawnej uchwał Sejmu
VII kadencji w sprawie wyboru osób na stanowisko
sędziego Trybunału? Po pierwsze, Sejm ustalił, że
wybór osób na stanowisko sędziego TK odbył się
w sposób wadliwy przez naruszenie prawidłowego
trybu ich powoływania, określonego przez regulamin Sejmu i ustawę o Trybunale Konstytucyjnym.
Po drugie, Sejm uznał, że jest organem wyłącznie
kompetentnym do uchylenia skutków prawnych
wadliwie podjętych uchwał, gdyż o sposobie stosowaniu przepisów w sprawach należących do jego
wyłącznej właściwości może decydować samodzielnie i niezależnie od innych organów państwowych.
Powstaje więc pytanie, czy Sejm w razie ustalenia, że podjętą uchwałę obciążają wady prawne –
w tym znaczeniu, że doszło do jej wydania z naruszeniem reguł przewidzianych prawem – może
uchylić się od skutków prawnych wadliwie podjętej uchwały? Orzekając, należało więc założyć, że
uchwały Sejmu VII kadencji z 8 października 2015
roku zostały dotknięte wadą prawną. Gdyby wady
te nie miały miejsca, to skutek uchwał z 25 listopada
2015 roku nie mógłby zostać osiągnięty. Tego jednak Trybunał Konstytucyjny nie zrobił, bo zakwestionowałby tym samym koncepcję „mechanizmu
prawnego”, umożliwiającą Trybunałowi zbadanie
konstytucyjności art. 137.
Jak już wyżej wspomniano, ustawa o Trybunale
Konstytucyjnym z 25 czerwca 2015 roku spowodowała, że wybór osób na urząd sędziego Trybunału
normowały dwie odrębne, wykluczające się procedury: regulaminowa oraz ustawowa. Naruszenie
w tym przypadku procedury wyborczej polegało

18 Sejm VIII kadencji, druki sejmowe nr 42–46.

19 Tamże.
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na tym, że poprzednia koalicja rządowa zgłosiła
kandydatów na sędziego TK na podstawie art. 30
ust. 1 regulaminu Sejmu20, gdyż przepis ten był dla
niej korzystny, bo wybór kandydatur znalazł się pod
pełną kontrolą Prezydium Sejmu, w którym koalicja
rządowa miała większość.
W sytuacji wprowadzenia do ustawy przepisów
określających tryb wyboru sędziów TK w sposób
inny, niż przewiduje regulamin Sejmu, za podstawę
czynności przeprowadzenia wyboru Sejm VII kaden-

czące zgłaszania kandydatów w roku 2006 i 2010).
Gdyby Sejm VII kadencji przyjął za podstawę sposobu zgłaszania kandydatów przepisy ustawy o TK,
do czego obligowały go reguły poprawnego stosowania prawa, parlamentarny zwyczaj nie zostałby
złamany. Wbrew utrwalonej praktyce Sejm VII kadencji oddał jednak prawo zgłoszenia kandydatów
w ręce Prezydium Sejmu, opierając się na przepisach regulaminu Sejmu, bo dało mu to możliwość
ograniczenia potencjalnych zgłoszeń do wymaga-

Organ państwowy stosujący prawo nie może

w podejmowaniu czynności wywołujących skutki
prawne postępować tak, że „dobiera” sobie

przepisy z różnych aktów prawnych w zależności
od tego, który jest dla niego bardziej korzystny.
cji powinien był powołać wyłącznie przepisy ustawy. Postępując inaczej, dopuścił się naruszenia reguł prawidłowego stosowania prawa. Warto w tym
kontekście przywołać stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, który podkreślał wielokrotnie w uzasadnieniu wyroku K 34/15 z 3 grudnia 2015 roku,
że ustawowy tryb wyboru sędziego stanowi większą
gwarancję zapewnienia ciągłości jego funkcjonowania. Skoro zatem Sejm VII kadencji zmienił reguły wyboru sędziów TK, tworząc w ustawie inny
tryb (także o charakterze wyjątkowym), podstawą
jego czynności wyborczych powinny być wyłącznie
przepisy ustawy. W przeciwnym wypadku sposób
przeprowadzenia wyboru był wadliwy.
Poprzednia większość rządowa naruszyła także
obowiązujący zwyczaj parlamentarny, polegający na
tym, że do tej pory kandydatów na stanowisko sędziego TK zgłaszali posłowie różnych klubów, w tym
partii opozycyjnych (zob. np. druki sejmowe doty-

nego minimum. Było to także naruszeniem zasady,
że liczba zgłoszeń kandydatów powinna przewyższać ilość stanowisk do objęcia, jak miało to miejsce
w przeszłości. Natomiast sama czynność zgłoszenie
kandydatów na stanowisko sędziego TK nastąpiła
w terminie określonym w ustawie, który wydłużał
Sejmowi VII kadencji czas do dokonania wyboru
(jak wskazano wyżej – z dwóch dni do dziesięciu)21.
Jest rzeczą oczywistą, że organ państwowy stosujący prawo nie może w podejmowaniu czynności
wywołujących skutki prawne postępować tak, że
„dobiera” sobie przepisy z różnych aktów prawnych
w zależności od tego, który jest dla niego bardziej
korzystny. Tego rodzaju naruszenie reguł stosowania prawa stanowi istotną wadliwość podjętej czyn21 W osnowie druków sejmowych nr 3954–3958 Sejmu VII kadencji, zawierających wnioski Prezydium Sejmu w sprawie
kandydatur na stanowisko sędziego TK, czytamy: „Na podstawie art. 30 ust. 1 regulaminu Sejmu w związku z art. 137

20 Zob. druki sejmowe Sejmu VII kadencji z 29 września 2015
roku, nr 3954–3958.
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ności prawnej konwencjonalnej (tu: aktu wyboru)
i organ po stwierdzeniu tej okoliczności może uchylić się od skutków takiej czynności22.
Czy zatem Sejm VIII kadencji wobec stwierdzonej wadliwości podjętych uchwał z 8 października
2015 roku o wyborze osób na stanowisko sędziego
TK mógł przyjąć uchwały o skutku deklaratoryjnym
powodujące utratę mocy prawnej uchwał kreacyjnych poprzedniego Sejmu? Pozytywnej odpowiedzi
na tak postawione pytanie udzielił pośrednio sam
Trybunał Konstytucyjny w analizowanym orzeczeniu – odnośnie do wyrażonego stanowiska oceniającego działanie Prezydenta RP, polegające na nieode
braniu ślubowania od osób wybranych przez Sejm
VII kadencji na stanowisko sędziego TK. Trybunał
Konstytucyjny, wypowiadając się w sprawie braku
kompetencji Prezydenta RP w zakresie oceny legalności procedury wyboru sędziów przez Sejm, wyraził pogląd, że „każda osoba (w przypadku organu
jednoosobowego – przyp. A.D.) sprawująca władzę
publiczną jest w trakcie wykonywania powierzonej
mu kompetencji zobowiązana do samodzielnego
dokonywania oceny zgodności z prawem własnego
działania”23. Innymi słowy, Trybunał Konstytucyjny,
odmawiając Prezydentowi Rzeczypospolitej uprawnienia do, jak stwierdził, „recenzowania” stosowania
przez Sejm prawa w procesie wybory sędziego TK
(art. 7 Konstytucji RP), wyraźnie przyznał, że tego
rodzaju kontrola może przysługiwać tylko Sejmowi.
Idąc torem rozumowania Trybunału Konstytucyjnego, należy przyjąć, że Sejm ma wyłączną kom22 Zob. M. Hermann, Stwierdzenie niekonstytucyjności jako
czynność konwencjonalna unieważnienia aktu normatywnego
(w:) M. Bernatt, J. Królikowski, M. Ziółkowski (red.), Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sferze stosowania
prawa, „Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego”,
t. XLVIII, s. 248 i n. Pisząc o czynności konwencjonalnej,
autor stwierdza: „Wszystkie wymogi (…) dotyczą bezpośrednio czynności konwencjonalnej, a tym samym zarówno
uchybienie wymogom odnośnie do czynności, jak i uchybienie
wymogom odnośnie do wytworu powoduje przede wszystkim
nieważność, względnie wadliwość czynności konwencjonalnej, a pochodnie – także nieważność, względnie wadliwość
jej wytworu”.

petencję do samodzielnego dokonywania oceny
zgodności z prawem własnego działania. Uchwałom Sejmu z 25 listopada 2015 roku, stanowiącym
wyraz kontroli wykonywania przezeń prawa, nie
można zatem przypisać innego znaczenia prawnego,
niż to wynika z ich treści. Z uwagi na postanowienia
art. 10, 112 i 188 Konstytucji RP takiej kompetencji nie posiada także Trybunał Konstytucyjny. Sejm
bowiem w uzasadnieniu uchwał z 25 listopada 2015
roku dokładnie określił ich charakter prawny, pisząc wyraźnie: „stwierdzenie braku mocy prawnej
uchwał jest jedynie uznaniem (oceną), że ich podjęcie nastąpiło z naruszeniem przepisów procedury.
Jego konsekwencją jest ponowne otwarcie możliwości przeprowadzenia procedury wyboru”24.
Skoro zatem Sejm posiada prawną możliwość
przeprowadzenia oceny własnych działań pod kątem przestrzegania przepisów obowiązującego prawa, to stanowisko w sprawie ich naruszenia może
wyrazić wyłącznie w formie uchwały – jako aktu
prawnego, w drodze którego Sejm realizuje uprawnienia przekazane do jego wyłącznej kompetencji.
Regulamin Sejmu bowiem, zgodnie z autonomią Sejmu, nie zawiera zamkniętego katalogu jego uchwał.
Za podstawę wydania wspomnianych uchwał Sejm
VIII kadencji powołał więc art. 33 regulaminu Sejmu. Nie mogą stanowić podstawy tego rodzaju stanowiska Sejmu ani akty wewnętrzne przyjmowane tylko w trybie uchwał (ale nieposiadające cechy
uchwały: rezolucje i deklaracje), ani wydane poza
tym trybem (apele, oświadczenia), gdyż w ich treści,
zdefiniowanej przez regulamin Sejmu, nie mieści
się znaczeniowo materia związana z wyrażaniem
stanowiska Sejmu wobec własnych naruszeń prawa w wykonywaniu przepisów określających jego
wyłączną kompetencję.
Załóżmy więc hipotetycznie, że Sejm dokonuje wyboru na urząd sędziego TK osoby niemającej
zdolności do sprawowania tego urzędu. Jest to możliwe, o czym świadczy po trosze casus jednej z osób
wybranych 8 października 2015 roku, co do której
powstała wątpliwość, czy w ogóle ukończyła studia
prawnicze, jak wymaga tego ustawa. Czy Sejm może
uchylić się od skutków prawnych tak wadliwie do-

23 Uzasadnienie wyroku (w:) wyrok TK z dnia 3 grudnia 2015 r.
wraz z uzasadnieniem…, cyt. wyżej, s. 73.

24 Sejm VIII kadencji, druki sejmowe nr 42–46.
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konanego wyboru, jeśli okoliczność ta stanowi nawet zdaniem Trybunału Konstytucyjnego podstawę
do wstrzymania się Prezydenta RP z wypełnieniem
obowiązku przyjęcia ślubowania od takiej osoby25?
Pytanie wydaje się zatem retoryczne. Co więcej,
Sejm powinien uchylić się od skutków wadliwego
wyboru z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego,
skoro jego bezprawne działanie stanowi przeszkodę do przyjęcia ślubowania przez Prezydenta RP.
Powstaje więc zasadnicze pytanie, w jakiej formie
prawnej i jakie działania może Sejm podjąć, żeby
otworzyć sobie możliwość ponownego, prawidłowego już tym razem wyboru osoby na stanowisko
sędziego Trybunału.
Sejm nie może oprzeć swojego postępowania
w tym zakresie na wewnętrznych aktach prawnych
określonych w art. 69 regulaminu Sejmu, gdyż, jak
słusznie zauważył Trybunał Konstytucyjny w swoim orzeczeniu, niejako „z definicji” ich normatywna
treść nie może wpłynąć na moc prawną uchwały
o wyborze sędziego TK. Dopuszczalną formą może
być tylko uchwała stwierdzająca deklaratoryjnie
brak mocy prawnej uchwały o wyborze – na tej
podstawie, że wykonanie przysługującego Sejmowi uprawnienia odbyło się z naruszeniem prawa.
Negacja ze strony Trybunału Konstytucyjnego możliwości wydania przez Sejm tego rodzaju skutecznej
prawnie uchwały nie znajduje zatem ani prawnego,
ani racjonalnego uzasadnienia26.
25 Uzasadnienie wyroku (w:) wyrok TK z dnia 3 grudnia 2015 r.
wraz z uzasadnieniem…, cyt. wyżej, s. 73.
26 Na rozwianie obaw o to, że Sejm kolejnej kadencji mógłby
w ten sposób stwierdzać deklaratywnie brak mocy prawnej
aktów wyboru dokonanych przez Sejm poprzedniej kadencji, kierując się nie względami prawnymi, ale wyłącznie
politycznymi, można przywołać fakt, że w tym przypadku
chodzi o osoby, które nie objęły swego urzędu, przez to nie
ma zastosowania wobec nich zasada praw nabytych, nie

Należy odrzucić pogląd Trybunału Konstytucyjnego, że uchwały Sejmu VIII kadencji nie zakończyły procesu wyboru osób na stanowisko sędziego TK dokonanego przez Sejm VII kadencji. Ocena
charakteru prawnego uchwał Sejmu z 25 listopada
2015 roku – w sposób odmienny, niż przedstawił to
Sejm w ich uzasadnieniu – stanowi przekroczenie
ustrojowej kompetencji TK. Trybunał Konstytucyjny
powinien zarzut niekonstytucyjności art. 137 ustawy o TK umorzyć ze względu na niedopuszczalność
wydania orzeczenia. Tego jednak nie zrobił, bo wtedy milcząco przyznałby, że jedynym sposobem na
rozwiązanie zaistniałego z winy poprzedniej większości parlamentarnej kryzysu konstytucyjnego są
utrzymane w granicach prawa działania dwóch organów przedstawicielskich narodu, legitymowanych
dużym wynikiem wyborczym. Trybunał Konstytucyjny wydanym orzeczeniem pogłębił więc kryzys
konstytucyjny, dokonując wykładni „legalizującej”
antykonstytucyjne i naruszające prawo działania
poprzedniej większości parlamentarnej
Jak zatem należy rozumieć stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, w którym, uzasadniając swoje
upoważnienie do badania konstytucyjności art. 137,
stwierdził w sposób nad wyraz autorytatywny:
„Uchwała Sejmu w tej sprawie (tj. wyboru sędziego TK – przyp. A.D.) jest definitywna i nie podlega
wzruszeniu. Sejm (tej samej lub kolejnej kadencji)
nie może odwołać swego wyboru, unieważnić go,
stwierdzić jego bezprzedmiotowości («brak mocy
prawnej») bądź post factum go konwalidować” 27.
Zdanie to wypowiedziane przez Trybunał Konstytucyjny jest jak najbardziej prawdziwe, z jednym
wszakże uzupełnieniem: dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy wybrana przez Sejm osoba na urząd sędziego TK i zaprzysiężona przez Prezydenta RP rozpoczęła swoją kadencję. W ustawie o TK, jak słusznie
podkreśla Trybunał Konstytucyjny, nie została bowiem przewidziana procedura unieważnienia lub

mogą zatem wystąpić z roszczeniem do sądu w celu ochrony
swych praw. Możliwość podjęcia takiej uchwały uzasadniać

podobnej uchwały jej bezskuteczność, bo byłoby w istocie

ma przecież wstrzymanie się Prezydenta od przyjęcia ślubo-

odwołaniem na jej podstawie sędziego, czyli de facto stwo-

wania od osoby wybranej na stanowisko sędziego właśnie

rzeniem przepisu, który jako niekonstytucyjny mógłby być

z racji zarzutów prawnych dokonanego wyboru. Przyjęcie
ślubowania przez Prezydenta i objęcie przez sędziego urzędu
oraz rozpoczęcie kadencji powodowałoby w razie podjęcia
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kontrolowany przez Trybunał Konstytucyjny.
27 Uzasadnienie wyroku (w:) wyrok TK z dnia 3 grudnia 2015 r.
wraz z uzasadnieniem…, cyt. wyżej, s. 53.
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wznowienia postępowania w sprawie wyboru sędziego Trybunału.
Trybunał Konstytucyjny jednak tego zastrzeżenia
w swoim stanowisku nie formułuje, dlatego że inaczej interpretuje treść art. 194 Konstytucji RP, niż
to wynika ze zwykłego rozumienia znaczenia tego
przepisu. Zdaniem TK po dokonaniu przez Sejm wy-

Gdy zatem przeczytamy przepis w tej nieco okrojonej formie, to rzeczywiście narzuca się prima facie
wniosek, że z jego treści wynika, iż Sejm wybiera „sędziów”. Ratio legis tego przepisu nie polega
jednak wcale na oznaczeniu statusu sędziego TK
(o nim mówią wprost dwa kolejne artykuły), ale na
określeniu liczbowego składu Trybunału, długoś-

Trybunał Konstytucyjny powinien zarzut

niekonstytucyjności art. 137 ustawy o TK

umorzyć ze względu na niedopuszczalność

wydania orzeczenia. Tego jednak nie zrobił,
bo wtedy milcząco przyznałby, że jedynym

sposobem na rozwiązanie zaistniałego z winy
poprzedniej większości parlamentarnej
kryzysu konstytucyjnego są utrzymane

w granicach prawa działania dwóch organów
przedstawicielskich narodu, legitymowanych
dużym wynikiem wyborczym.
boru osoby na stanowisko sędziego mamy prawnie
do czynienia z sędzią TK, nawet jeśli nie złożyła
ona ślubowania wobec Prezydenta RP, nie rozpoczęła kadencji oraz nie objęła urzędu28. Na potwierdzenie tej tezy Trybunał w uzasadnieniu przytoczył
art. 194 ust. 1 zdanie 1, ale z wykropkowaniem jednego jego członu, istotnego dla prawidłowego rozumienia przepisu: „Trybunał Konstytucyjny składa się
z (…) sędziów, wybieranych indywidualnie przez
Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą”29.
28 Tamże, s. 68.
29 Tamże, s. 53.

ci kadencji sędziów (bo tak ich akurat konstytucja
nazwała, chociaż Trybunał Konstytucyjny nie jest
sądem), podmiotu dokonującego wyboru i sposobu
tego wyboru. Zwrot z art. 194 ust. 1 zdanie 1 Konstytucji RP „Trybunał Konstytucyjny składa się z 15
sędziów”, dotyczy urzędujących sędziów, skoro zadanie TK polega na orzekaniu w sprawach określonych w Konstytucji. Orzekać mogą tylko urzędujący
sędziowie.
Nietrafna jest argumentacja Trybunału Konstytucyjnego, że wybrana przez Sejm osoba na stanowisko sędziego w pojęciu Konstytucji RP jest już
sędzią, podobnie jak wybrany w powszechnym
głosowaniu poseł czy senator w pełnym tego słowa
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znaczeniu – jest posłem czy senatorem, lecz może
przystąpić do sprawowania mandatu dopiero po złożeniu ślubowania. Poseł lub senator po wyborach
mogą być tak traktowani w sensie statusu – jak poseł lub senator – gdyż wchodzą oni w skład organów, które są wybierane na czteroletnią kadencję.
Są więc posłami oraz senatorami Sejmu i Senatu
nowej kadencji. Inaczej rzecz się ma z sędziami TK,
którzy są indywidualnie wybierani na dziewięcioletnią kadencję. Trybunał Konstytucyjny jako taki
nie jest organem kadencyjnym. Oznacza to, że osoba
wybrana przez Sejm nie może być już (od momentu wyboru) traktowana jak sędzia w pełnym tego
słowa znaczeniu, bo w ten sposób przed upływem
kadencji ustępującego sędziego zwiększyłaby się
wbrew konstytucji liczba sędziów Trybunału.
W tym przypadku autonomiczna wykładnia przepisu Konstytucji RP, bez uwzględnienia jasnej i klarownej nomenklatury ustawy, jest nieuprawniona.
Ustawa odpowiednio do etapów wyłaniania sędziego TK, poczynając od zgłoszenia kandydata na stanowisko sędziego, a kończąc na złożeniu ślubowania
wobec Prezydenta RP przez osobę wybraną na to
stanowisko, posługuje się niebudzącym wątpliwości
nazewnictwem: kandydat na stanowisko sędziego
Trybunału, osoba wybrana na stanowisko sędziego
Trybunału, wreszcie sędzia Trybunału30, po upływie lub wygaśnięciu kadencji sędziego ustępującego
i złożeniu ślubowania (przez nowo wybranego) wobec Prezydenta. Innymi słowy, wybrany przez Sejm
sędzia (elekt) jest sędzią, ale pod warunkiem rozpoczęcia kadencji i złożenia ślubowania. Brak spełnienia jednego z tych warunków nie pozwala osobie
wybranej przez Sejm cieszyć się statusem sędziego
w pełnym tego słowa znaczeniu.
W interpretacji art. 194 ust. 1 zdanie 1 Konstytucji RP Trybunał Konstytucyjny wykazuje oczywiście konsekwencję w uzasadnieniu poglądu, że
Sejm VIII kadencji, podejmując uchwały z 25 listopada 2015 roku, dopuścił się niejako „odwołania”
legalnie wybranych sędziów, których status jako
„sędziego” został przesądzony przez uchwałę o ich

wyborze w dniu 8 października 2015 roku. Podobną
zresztą konsekwencją musiał się Trybunał Konstytucyjny wykazać w ocenie legalności wprowadzonego do ustawy o TK przepisu określającego termin
do zgłaszania kandydatów na stanowisko sędziego
Trybunału. Trybunał Konstytucyjny nie stwierdził
niezgodności art. 19 ust. 2 ustawy o TK z art. 112
i 197 Konstytucji RP, mimo że poprzedni ustawodawca, szanując autonomię regulaminową Sejmu,
nie wkroczył w tym zakresie w uprawnienie Sejmu
do samodzielnego określenia w regulaminie sposobu przeprowadzania wyboru sędziego, właściwie
interpretując art. 197 Konstytucji RP31.
Za początek wyboru do tej pory powszechnie
uznawano zgłoszenie kandydatów w określonym
przez regulamin terminie (obecnie jest to, jak powiedział Trybunał: „początek sekwencji prac sejmowych w sprawie wyboru sędziego”). Jak się bowiem
przyjęło uważać w doktrynie prawa, postanowienia
ustawy naruszające regulaminową autonomię Sejmu są niezgodne z konstytucją. Artykuł 197 Konstytucji RP, stwierdzający, że „organizację Trybunału
Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem określi ustawa”, interpretowano zgodnie
w ten sposób, że wybór sędziów TK był materią objętą autonomią regulaminową32. Trybunał Konstytucyjny w wydanym orzeczeniu zmienił to zapatrywanie, a z uzasadnienia wyroku nie bardzo wynika,
dlaczego, bo sformułowanie w rodzaju „zagadnienie
jest o wiele bardziej złożone” – bez wyczerpującej
argumentacji – nie przekonuje.
31 Należy więc w pełni zaaprobować zmianę ustawy o TK z dnia
22 grudnia 2015 r., która powróciła do rozwiązania, że
terminy do zgłaszania na stanowisko sędziego Trybunału
znajdują się w regulaminie Sejmu.
32 Autonomia Sejmu obejmuje jego uprawnienia kreacyjne,
chyba że konstytucja wyraźnie zastrzega, że tryb postępowania zostanie określony w ustawie. Artykuł 197 Konstytucji
RP nie wprowadził takiego wyjątku od zasady wynikającej
z art. 112 Konstytucji RP. Zob. P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2005, s. 254.
Należy także zgodzić się z poglądem, że art. 112 Konstytucji
RP ma wystarczająco jasny charakter i wynika z niego zakaz

30 Zob. art. 19 ust. 1, art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ustawy o TK

normowania w ustawie treści regulaminowych. Zob. w tej

(w wersji przed zmianą ustawy o TK z dnia 22 grudnia

kwestii S. Kubas, Regulamin Sejmu – problem demarkacji…,

2015 r.).

dz. cyt., s. 499.
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Trybunał Konstytucyjny, stwierdzając zgodność art. 19 ust. 2 i art. 137 ustawy o TK z art. 112
i z art. 197 Konstytucji RP, postąpił zgodnie z przyjętą z góry linią postępowania w rozpoznawanej
sprawie. Nie mógł zresztą postąpić inaczej. W przeciwnym wypadku w pełni „zdelegalizowałby” dokonany przez poprzednią większość parlamentarną
wybór sędziów Trybunału. Jeśli wybór sędziów TK
okazał się wadliwy, to właśnie dlatego, że zmienione
zostały wcześniejsze reguły legislacji przez wprowadzenie do ustawy TK z 25 czerwca 2015 roku
nowych terminów zgłaszania kandydatów na urząd
sędziego Trybunału. Artykuł 137 ustawy o „nadzwyczajnym” charakterze umożliwił przeprowadzenie
sprzecznego z konstytucją, jak ostatecznie orzekł
Trybunał Konstytucyjny, wyboru dwóch sędziów
Trybunału.
Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wykazał
częściowe zrozumienie dla „pragmatyzmu” ustawodawcy, który wprowadził trzymiesięczny termin do
zgłaszania kandydatów na urząd sędziego Trybunału, mimo że całkowicie odstąpił od nowej koncepcji zgłaszania kandydatów i powrócił do rozwiązań
dawnej ustawy z 1997 roku (wg której prawo zgłaszania przysługiwało Prezydium Sejmu lub grupie
posłów). Wydłużony termin przyjęty w pierwotnej
wersji projektu ustawy o TK wiązał się przecież z powiększeniem liczby podmiotów uprawnionych do
zgłaszania kandydatów. Utrzymanie długiego terminu do zgłaszania kandydatów, mimo zmiany samej
koncepcji ich wyłaniania, stanowiło, jak się wydaje, wyłącznie „zasłoną dymną” dla wprowadzenia
art. 137 i umożliwienia wyboru pięciu sędziów TK
w sposób sprzeczny z art. 194 ust. 1 zdanie 1 Konstytucji RP.
Trybunał Konstytucyjny przyjął to rozwiązanie
za „dobrą monetę”, podkreślając wręcz pozytywną jego stronę, dawało bowiem większą gwarancję
w zachowaniu ciągłości funkcjonowania Trybunału.
Nie wydaje się jednak to stanowisko TK do końca racjonalne, bo konsekwencja wprowadzonych przepisów prowadziła do tego, że sędzia Trybunału mógł
by zostać wybrany przez Sejm prawie trzy miesiące
przed objęciem urzędu; obecnie znów mamy termin
trzydziestodniowy, a zgłoszenie kandydatów należy tylko do Sejmu. Przyjęcie zatem ślubowania od

tak wybranej osoby przez Prezydenta RP nie byłoby
wtedy „niezwłoczne”, jak nakazał w wyroku Trybunał Konstytucyjny, ale wydłużone w czasie o prawie
trzy miesiące! Ekspektatywa objęcia urzędu sędziego TK przez osobę wybraną na to stanowisko zostałaby znacznie przesunięta w czasie, co wydaje
się rozwiązaniem mało racjonalnym i w relacji do
prawidłowego funkcjonowania Trybunału irrelewantnym. Z uwagi bowiem na treść art. 194 ust. 1
zdanie 1 Konstytucji RP Prezydent Rzeczypospolitej może przyjąć ślubowanie od osoby wybranej na
sędziego dopiero po upływie kadencji poprzednika.
W przeciwnym wypadku naruszyłby konstytucję,
która stanowi że Trybunał Konstytucyjny liczy 15
sędziów33. Tego jednak w swym orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny explicite nie wypowiedział. O powodach tego zaniechania parę słów niżej.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ma moc powszechnie obowiązującą i jest ostateczny. Niemniej
jednak można oceniać poprawność przedstawionej
argumentacji i prawidłowość wydanego orzeczenia
od strony formalnoprawnej. Rodzi się bowiem pytanie, czy normatywna treść art. 137 ustawy o TK
dawała podstawę do uznania, że w pewnym zakresie jest on zgodny, a w innym jest niezgodny z Konstytucją RP34. Czy podstawa prawna zastosowana
wobec tego samego zdarzenia faktycznego, jakim
był wybór piątki sędziów TK, może być zróżnicowana pod względem prawnej oceny, jeśli przepis ten
w całości naruszał zasadę indywidualnego wyboru
sędziego Trybunału z art. 194 ust. 1 zdanie 1 Konstytucji Rzeczypospolitej? Wybór sędziów nie został
33 Trybunał Konstytucyjny w wyroku K 34/15 zdaje się twierdzić, że dziewięcioletnia kadencja sędziego Trybunału rozpoczyna się co do zasady z chwilą wyboru sędziego przez
Sejm. W takim razie uchwały Sejmu VII kadencji o wyborze
sędziów z 8 października 2015 roku w punkcie dotyczącym
wskazania innej daty rozpoczęcia kadencji przez poszczególne
osoby byłyby wadliwe.
34 Można zatem pod adresem tej części wyroku zgłosić zarzut,
że TK nie miał podstaw do wydania orzeczenia zakresowego
z uwagi na materialną treść art. 137 ustawy o TK. Na temat
orzeczenia zakresowego zob. K. Osajda, Koncepcja orzeczenia
zakresowego a wątpliwości na tle skutków orzeczeń TK (w:)
M. Bernatt, J. Królikowski, M. Ziółkowski (red.), Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego…, dz. cyt., s. 293 i n.
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bowiem przeprowadzony z zastosowaniem terminu
do zgłaszania kandydatów odniesionego do upływu
kadencji sędziów TK, tak jak tego wymaga Konstytucja RP, ale do daty wejścia ustawy o TK w życie,
która dotyczyła wszystkich wybranych osób. Każdy
inaczej oznaczony termin zgłaszania kandydatów
jest niezgodny z Konstytucją RP! Trybunał Konstytucyjny powinien zatem orzec niekonstytucyjność
art. 137 ustawy o TK w pełnym zakresie, uznając

nany przez Sejm VII kadencji wybór na urząd sędziego Trybunału był więc nieskuteczny w stosunku
do wszystkich osób!
IV. Poważne kontrowersje może budzić także
punkt 5 wyroku TK, w którym Trybunał wyraził
pogląd, że art. 21 ust. 1 ustawy o TK „rozumiany
w sposób inny, niż przewidujący obowiązek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznego odebrania ślubowania od sędziego Trybunału wybra-

Wybór sędziów nie został przeprowadzony
z zastosowaniem terminu do zgłaszania

kandydatów odniesionego do upływu kadencji
sędziów TK, tak jak tego wymaga Konstytucja
RP, ale do daty wejścia ustawy o TK w życie,

która dotyczyła wszystkich wybranych osób.
Każdy inaczej oznaczony termin zgłaszania

kandydatów jest niezgodny z Konstytucją RP!
tym samym, że wybór wszystkich pięciu osób na
stanowisko sędziego TK odbył się na podstawie tego
przepisu w sposób sprzeczny z konstytucją35. Doko35 Sentencja wyroku K 34/15 w tym zakresie stoi w sprzeczności
ze stanowiskiem wyrażonym w uzasadnieniu, w którym, oceniając charakter prawny art. 137, Trybunał stwierdził wprost:
„Sprowadzając rzecz ad absurdum, mechanizm przewidziany
w art. 137 ustawy o TK mógłby zostać wykorzystany nie tylko
w wypadku sędziów Trybunału, których kadencja upłynęła
w 2015 r., lecz także do tych stanowisk, które zostaną opróżnione w kolejnych latach”. Zakresowość wyroku nie odnosi
się tu do treści normatywnej kontrolowanego przepisu, ale
wynika z przeprowadzonej oceny prawidłowości podjętych

nego przez Sejm, jest niezgodny z art. 194 ust. 1
Konstytucji”. Po pierwsze dlatego, że sam Trybunał
dostrzegł wyjątkowe sytuacje, w których Prezydent
RP może wstrzymać się z przyjęciem ślubowania, jeśli wybór odbył się z oczywistym naruszeniem Konstytucji RP, albowiem Prezydent Rzeczypospolitej na
podstawie art. 126 ust. 2 Konstytucji RP „czuwa nad
przestrzeganiem Konstytucji”, a nie ogranicza się
do ślepego przeprowadzania ceremonii. Po drugie,
Trybunał Konstytucyjny nie zastrzegł, że obowiązek „niezwłocznego” przyjęcia ślubowania powstaje po dniu, w którym upłynęła kadencja sędziego
TK, zgodnie z utrwaloną już wykładnią konstytucji

uchwał o wyborze na urząd sędziego, tj. ich zgodności z konstytucją w zakresie uprawnienia do wyboru przez Sejm VII czy

Zob. P. Tuleja, Co kontroluje Trybunał Konstytucyjny? (w:)

VIII kadencji, co stanowi wkroczenie w sferę faktów, do czego

M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli (red.), Ustroje. Historia

Trybunał Konstytucyjny jako sąd prawa nie jest uprawniony.

i współczesność…, dz. cyt., s. 314.
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i praktyką ustrojową. Przemilczenie w wyroku TK
tego warunku nie może dziwić, jest bowiem prostą
konsekwencją przyjętej koncepcji, że o statusie sędziego TK przesądza wybór dokonany przez Sejm.
Literalne rozumienie wyroku K 34/15 prowadzi do
konkluzji, którą trudno zaakceptować, bo oznaczałaby, że Prezydent RP miał obowiązek przyjęcia ślubowania od wszystkich pięciu osób wybranych przez
ustępujący Sejm – przed upływem kadencji urzędujących sędziów TK (przypomnijmy, że dla trzech
osób termin upływał 6 listopada, dla pozostałych
zaś – 2 i 8 grudnia). Przy odmiennym rozumieniu
art. 21 ust. 1 „niezwłoczne” przyjęcie ślubowania
oznaczałoby okres co najmniej miesiąca lub dwóch
miesięcy, co przeczy treści pojęciowej tego zwrotu.
Jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku K 34/15, Prezydent RP może się
wstrzymać z przyjęciem ślubowania w wypadku naruszenia procedury wyboru określonej w art. 120
Konstytucji RP (tryb podjęcia uchwały) albo braku
zdolności wybranej osoby do zajmowania urzędu sędziego Trybunału. Trybunał jednak uznał, że może
on (prezydent) z tego uprawnienia skorzystać tylko
do czasu, gdy dalsza zwłoka z odebraniem ślubowania zagrażałaby prawidłowemu funkcjonowaniu Trybunału. Powstaje więc istotne pytanie, czy
za okoliczność usprawiedliwiającą odmowę „niezwłocznego” przyjęcia ślubowania przez Prezydenta
Rzeczypospolitej nie należałoby uznać także wyboru, który nie miał charakteru indywidualnego w rozumieniu art. 194 ust. 1 Konstytucji RP – jak w przypadku rozpoznawanej sprawy – skoro był on oparty
na przepisie, który terminu do zgłoszenia kandydatów na urząd nie odnosił do różnego w czasie upływu kadencji sędziów TK, ale przewidział w art. 137

ustawy o TK – jak stwierdził Trybunał w uzasadnieniu wyroku K 34/15 – inny „absurdalny” mechanizm wyboru sędziów Trybunału.
Tym samym Prezydent RP byłby uprawniony na
podstawie kompetencji wynikającej z art. 126 ust. 2
Konstytucji RP do wstrzymania się z przyjęciem ślubowania także po upływie 6 listopada 2015 roku
kadencji trzech sędziów Trybunału. Dokonany przez
Sejm VII kadencji wybór osób na stanowisko sędziego TK nie spełniał bowiem konstytucyjnej przesłanki „indywidualnego” wyboru. Złożenie 23 października 2015 roku wniosku grupy posłów do Trybunału
Konstytucyjnego o zbadanie zgodności przepisów
ustawy o TK z przepisami Konstytucji RP stanowiło
dodatkową przyczynę dla Prezydenta Rzeczypospolitej do wstrzymania się z przyjęciem ślubowania.
Na koniec przedstawionych uwag puśćmy wodze
prawniczej fantazji. Wyobraźmy sobie, że Prezydent RP przyjmuje ślubowanie od osób wybranych
na stanowisko sędziego TK przez Sejm VII kadencji –
odpowiednio: 7 listopada, 3 grudnia i 9 grudnia.
Trybunał Konstytucyjny nie śpieszy się z wydaniem
wyroku, inaczej niż to było w przypadku wyroku
K 34/15, i orzeka w sprawie wniosku posłów dawnej opozycji po 9 grudnia 2015 roku. Artykuł 137
ustawy o TK jako nieobowiązujący w rozumieniu
ustawy o TK dałby Trybunałowi Konstytucyjnemu
prawo do umorzenia postępowania w sprawie zarzutu niezgodności art. 137 z Konstytucją RP. Wybór
zatem pięciu sędziów byłby de facto legalny, ustawa
bowiem nie przewiduje procedury wznowienia lub
unieważnienia wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I co wtedy? Trybunał orzeka w składzie
15 sędziów, tylko z innego rozdania politycznego.
Czy o to chodziło?
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Konstytucyjność zmian ustawowych
w funkcjonowaniu otwartych
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in the Functioning of Open Pension Funds
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On 6th December 2013 Parliament passed an Act on amending other Acts with
regard to determination of the rules pertaining to disbursement of pensions from
the resources of open pension funds. This Act, which, its proponents intended,
was to better protect the income of future pensioners after they cease to be professionally active, and to simultaneously make the Polish pension system more
secure for the stability of public funds, has introduced fundamental changes in
the functioning of open pension funds. The Polish Constitutional Tribunal faced
a difficult task in assessing the Act’s compatibility with the Polish Constitution as
it was anticipated that any judgment would be met with strong approval on one
side and vehement opposition on the other. It is the opinion of the author of this
article that the Tribunal went the correct path by declaring an overwhelming majority of the provisions of the Act at issue to be compatible with the Constitution.

rownik Zakładu Prawa Konkurencji
i Regulacji Sektorowej na Wydziale
Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego.

I. Ogólna
charakterystyka
rozwiązań przyjętych
w ustawie z dnia
6 grudnia 2013 r.

W dniu 6 grudnia 2013 r. została uchwalona ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty
emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych1. Ustawa –

która w zamierzeniu jej twórców
miała lepiej zabezpieczyć przyszł ym emerytom dochody po
zakończeniu ich aktywności zawodowej, a jednocześnie uczynić polski system emerytalny
bardziej bezpiecznym dla równowagi finansów publicznych2 –
wprowadziła następujące zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu
2 Zob. uzasadnienie projektu tej ustawy, dostępne na stronie: http://

1 Dz.U. poz. 1717; dalej: ustawa z dnia
6 grudnia 2013 r.
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otwartych funduszy emerytalnych. Po pierwsze, nakazała, aby w dniu 3 lutego 2014 r. każdy otwarty
fundusz emerytalny umorzył 51,5% jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego
członka otwartego funduszu emerytalnego na dzień
31 stycznia 2014 r. i przekazał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), działającego w imieniu i na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(FUS), określone ustawowo aktywa, o wartości odpowiadającej sumie wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych3. Po drugie, ustawa z dnia
6 grudnia 2013 r. przesądziła, że składki każdego
ubezpieczonego będącego członkiem otwartego funduszu emerytalnego będą przekazywane do danego
funduszu na dotychczasowych zasadach jedynie do
dnia 30 czerwca 2014 r., po tej zaś dacie 2,92% podstawy wymiaru składki będzie odprowadzane przez
ZUS do wybranego przez ubezpieczonego otwartego
funduszu emerytalnego tylko wówczas, gdy ubezpieczony złoży w ZUS, w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca 2014 r., stosowne oświadczenie
wyrażające jego wolę w tym względzie 4. Po trzecie, ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. wprowadziła
regułę, zgodnie z którą aktywa otwartych funduszy emerytalnych nie mogą być odtąd inwestowane w skarbowe instrumenty dłużne oraz w instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa,
przy równoczesnej zmianie limitów inwestycyjnych
dotyczących innych sposobów lokowania aktywów
otwartych funduszy emerytalnych5.

II. Zarzuty dotyczące
niekonstytucyjności przepisów ustawy
z dnia 6 grudnia 2013 r.

Rozwiązania przyjęte w ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r. spotkały się z zarzutem ich niekonstytucyjności (pomijając w tym miejscu krytykę tychże
3 Art. 23 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.
4 Art. 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.

rozwiązań odwołującą się do argumentów czysto
ekonomicznych i społecznych)6. Zarzuty te wyraził
przede wszystkim ówczesny Prezydent RP Bronisław
Komorowski, który uczynił to w swoim wniosku do
Trybunału Konstytucyjnego (TK) z dnia 30 stycznia 2013 r. o zbadanie, w trybie kontroli następczej,
zgodności z Konstytucją RP szeregu przepisów ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawy z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych7 (w brzmieniu nadanym obu tym ustawom
przez przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.) oraz
samej ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. W szczególności Prezydent RP podniósł, że wprowadzone powyższymi przepisami zmiany zasad prowadzenia
działalności inwestycyjnej przez otwarte fundusze
emerytalne mogą budzić wątpliwości z punktu widzenia ochrony praw ubezpieczonych i wymagają
ich zbadania pod kątem zgodności z art. 2 i art. 67
ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Zdaniem
Prezydenta RP, o ile dotychczas otwarte fundusze
emerytalne były funduszami zrównoważonego ryzyka mającymi możliwość dywersyfikacji ryzyka
inwestycyjnego, inwestującymi składki przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa inwestycyjnego, o tyle po zmianach wprowadzonych ustawą
z dnia 6 grudnia 2013 r. otwarte fundusze emerytalne zostały w istocie przekwalifikowane w fundusze
podwyższonego ryzyka. To zaś, w opinii Prezydenta
RP, może prowadzić do naruszenia zasady zaufania
ubezpieczonych do państwa i stanowionego przez
nie prawa. Prezydent RP wskazał również, że wspomniane przepisy ustawowe prowadzą do istotnych
ograniczeń w działalności gospodarczej otwartych
funduszy emerytalnych oraz organów tych funduszy, czyli powszechnych towarzystw emerytalnych.
Wszystkie te ustawowe przepisy wpływają znacząco
na decyzje gospodarcze otwartych funduszy emerytalnych oraz zarządzających nimi towarzystw, które
to decyzje dalece wykraczają poza zakres zwykłego

5 Znowelizowane przepisy art. 141 i 142 (oraz uchylony art. 143)
ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjono-

6 Por. L. Balcerowicz, A. Łaszek, Nie zgódźmy się na kolejną

waniu funduszy emerytalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r.

nieprawdę, „Rzeczpospolita” 2013, nr 298, s. B12; A. Kamiń-

poz. 989, z późn. zm.; dalej: ustawa o funduszach emery-

ska, M. Pawlak, Skok na pieniądze z OFE niewiele pomoże,

talnych) w brzmieniu nadanym przez art. 4 pkt 25 ustawy
z dnia 6 grudnia 2013 r.

„Rzeczpospolita” 2013, nr 289, s. B2–3.
7 Tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.
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zarządu. Skutkiem rozstrzygnięć ustawodawcy jest
bowiem wprowadzenie głębokich zmian zasad regulujących działalność otwartych funduszy emerytalnych i ich organów. W tym zakresie zakwestionowane przepisy powinny być zdaniem Prezydenta RP
zbadane pod kątem ich zgodności z art. 2 i art. 22
w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Wreszcie Prezydent RP uznał, że wprowadzone ustawą z dnia
6 grudnia 2013 r. określone zakazy i ograniczenia
reklamy otwartych funduszy emerytalnych w nieproporcjonalny sposób ograniczają konstytucyjną
wolność działalności gospodarczej (art. 22 Konstytucji RP) i wolność pozyskiwania oraz rozpowszechniania informacji (art. 54 ust. 1 Konstytucji RP).
Z kolei Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)
w swoim wniosku do TK zakwestionował zgodność
z konstytucyjną zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa (art. 2 Konstytucji RP)
zarówno ustawowego obowiązku umorzenia przez
otwarty fundusz emerytalny 51,5% jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego
członka otwartego funduszu emerytalnego na dzień
31 stycznia 2014 r. i przekazania do ZUS aktywów
o wartości odpowiadającej sumie wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych8, jak też reguł
ustawowych mówiących o składaniu przez ubezpieczonych oświadczeń o przekazywaniu przyszłych
składek ubezpieczeniowych do otwartego funduszu
emerytalnego9.

III. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 4 listopada 2015 r.
w połączonych sprawach K 1/14
i K 16/14

Trybunał Konstytucyjny postanowił połączyć do
wspólnego postępowania i orzekania dwie sprawy:
z wniosku Prezydenta RP (sygn. akt K 1/14) oraz
RPO (sygn. akt K 16/14). Swój ostateczny wyrok
w tych połączonych sprawach TK wydał w dniu
4 listopada 2015 r. W wyroku tym stwierdził, że
zakwestionowane przez Prezydenta RP oraz RPO
przepisy ustawowe są zgodne z Konstytucją RP, za
wyjątkiem przepisów wprowadzających całkowity
8 Art. 23 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.
9 Art. 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.
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zakaz reklamy otwartych funduszy emerytalnych
w okresach, w których ubezpieczeni mogą składać
oświadczenia o sposobie przekazywania składki (do
otwartego funduszu emerytalnego albo na subkonto w ZUS-ie). Zdaniem TK te ostatnio wspomniane
przepisy, zakazujące reklamy, w nadmierny (nieproporcjonalny) sposób ograniczają konstytucyjną
wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
W swoim wyroku, uznającym większość przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. za zgodne
z Konstytucją RP, TK podkreślił, że to ustawodawca
ponosi odpowiedzialność za wykreowanie systemu
emerytalnego zabezpieczającego przyszłe pokolenia
i dlatego też musi on – w określonych sytuacjach –
dokonywać koniecznych zmian tego systemu. W tym
kontekście, jak stwierdził TK, ustawodawca musi
reagować – chociażby ze względu na zapewnienie
realizacji prawa do emerytury – na zmiany okoliczności, w jakich funkcjonuje system emerytalny. Powinien on uwzględniać różne czynniki, w szczególności gospodarcze i społeczne, które w odpowiednio
długiej perspektywie czasowej mogą wpływać na
sposób zapewnienia obywatelom zabezpieczenia
społecznego po osiągnięciu wieku emerytalnego.
Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę, że obowiązujące do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. zasady lokowania aktywów otwartych
funduszy emerytalnych nie sprzyjały konkurencji między tymi podmiotami. Podważało to jedno
z podstawowych założeń funkcjonowania kapitałowego filaru systemu emerytalnego. Ustawodawca wykreował model, w którym zarządzanie środkami publicznymi pochodzącymi z przymusowych
składek powierzono wyspecjalizowanym podmiotom prywatnym działającym na rynku finansowym.
Sposób inwestowania środków przez te podmioty
powinien – w ujęciu modelowym – polegać na jak
najbardziej efektywnym, a zarazem bezpiecznym
sposobie generowania zysków z kapitału. Tymczasem zdaniem TK lokowanie większości zgromadzonych aktywów przez otwarte fundusze emerytalne
w instrumenty skarbowe nie dawało się uznać za
aktywne zarządzanie tymi środkami. Generowało
natomiast zysk okupiony zwiększonym i stale przyrastającym długiem publicznym.

artykuły
W przekonaniu TK ustawa z dnia 6 grudnia
2013 r. została wprowadzona z zachowaniem
wystarczającego okresu dostosowawczego. Ustawodawca posłużył się licznymi rozwiązaniami
o charakterze przejściowym, które umożliwiały

talnego nie oznacza prawa do uzyskania świadczenia o określonej wysokości, ustalanego według
jednego i niezmiennego modelu finansowania. Środki pochodzące ze składek ubezpieczeniowych są,
w sensie konstytucyjnym, środkami publicznymi.

TK podkreślił, że to ustawodawca ponosi
odpowiedzialność za wykreowanie

systemu emerytalnego zabezpieczającego

przyszłe pokolenia i dlatego też musi on –
w określonych sytuacjach – dokonywać
koniecznych zmian tego systemu.
elastyczną zmianę polityki inwestycyjnej otwartych
funduszy emerytalnych z zachowaniem wymagań
bezpiecznego inwestowania.
Trybunał Konstytucyjny uznał ponadto, że przewidziany ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. zabieg
księgowy w postaci umorzenia 51,5% jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunkach członków
otwartych funduszy emerytalnych oraz przekazanie odpowiadających tym jednostkom aktywów do
ZUS-u nie nosiły cech działania prawa wstecz. Przepisy stanowiące podstawę tej operacji modyfikowały
na przyszłość warunki nabywania przez ubezpieczonych prawa do emerytury. Dotyczyły zatem stosunków prawnych zapoczątkowanych pod rządami
poprzednich unormowań, ale trwających w czasie.
Trybunał podkreślił również, że transfer aktywów
odpowiadających umorzonym jednostkom rozrachunkowym nie wiązał się z obniżeniem wartości
tych aktywów. Środki zarządzane uprzednio przez
otwarte fundusze emerytalne zostały przeniesione
do ZUS-u w tej samej wysokości. Przeprowadzona
operacja rachunkowa nie pociągała za sobą negatywnych skutków dla ubezpieczonych.
W przekonaniu TK prawo do zabezpieczenia społecznego związanego z osiągnięciem wieku emery-

Ustawodawca dysponuje zatem stosunkowo szeroką swobodą rozporządzania takimi środkami w tym
celu, aby zapewnić ubezpieczonym realizację prawa
do emerytury. Zdaniem TK nie można jednocześnie
zakładać niezmienności unormowań określających
warunki nabywania tego prawa10.

IV. Zgodność przepisów ustawy z dnia
6 grudnia 2013 r. z konstytucyjnym
prawem do zabezpieczenia społecznego

Należy uznać, że przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. – jak również nowelizowane przez nie
przepisy ustawy o funduszach emerytalnych oraz
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych –
w zakresie, w jakim określają zasady gromadzenia
środków na przyszłe emerytury ubezpieczonych, są
zgodne z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP mówiącym
o prawie do zabezpieczenia społecznego. Zgodność
powyższych przepisów ustawowych z wynikającym
10 Przedstawione wyżej stwierdzenia TK pochodzą z wydanego
przezeń komunikatu opublikowanego po wydanym wyroku,
http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/
komunikaty-po/art/8679-otwarte-fundusze-emerytalne-ofe-zasady-wyplat-emerytur (dostęp 11.01.2016).
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z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP prawem do zabezpieczenia społecznego wynika z faktu, iż wskazane
przepisy ustawowe w ogóle tego prawa nie naruszają, a wręcz przeciwnie, optymalizują warunki
jego realizacji. Stąd też przy ocenie konstytucyjności tych rozwiązań nie ma potrzeby odwoływania się do ogólnej klauzuli ograniczającej zawartej
w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.
Rozwiązania zamieszczone w ustawie z dnia
6 grudnia 2013 r. nie tyle zwiększają ryzyko zagrażające przyszłym emeryturom osób ubezpieczonych
będących członkami otwartych funduszy emerytalnych, co raczej zdecydowanie to ryzyko zmniejszają i sprawiają, że przyszłe wypłaty emerytur będą

(ZUS), jak też w ramach II filaru, czyli członkom
otwartych funduszy emerytalnych.
Otwarte fundusze emerytalne, korzystając dotychczas z prawnych możliwości dawanych im przez
ustawodawcę, zdecydowanie przeważającą część
powierzonych im aktywów (powierzonych w tym
sensie, że pochodzących pierwotnie ze składek samych ubezpieczonych) lokowały w obligacje skarbowe lub w inne skarbowe instrumenty dłużne, w tym
w instrumenty gwarantowane przez Skarb Państwa.
Dane udostępniane przez Komisję Nadzoru Finansowego pokazują, że w roku 2001 tego rodzaju lokaty stanowiły ponad 68% całości aktywów otwartych funduszy emerytalnych, w roku 2012 – 53,6%,

Rozwiązania zamieszczone w ustawie
z dnia 6 grudnia 2013 r. sprawiają,
że przyszłe wypłaty emerytur będą
bardziej pewne i bezpieczne.
bardziej pewne i bezpieczne. Wynika to faktu, że
dotychczasowe przepisy ustawowe dozwalające otwartym funduszom emerytalnym na inwestowanie
większości swoich aktywów w obligacje skarbowe
lub w inne skarbowe instrumenty dłużne, w tym
w instrumenty gwarantowane przez Skarb Państwa,
powodowały w rzeczywistości ogromne zadłużanie się Skarbu Państwa związane z koniecznością
wykupu przez Skarb Państwa wspomnianych wyżej
obligacji i innych instrumentów nabywanych przez
fundusze oraz z koniecznością wypłaty stale rosnących odsetek od tych obligacji. Te transfery środków
pieniężnych Skarbu Państwa były całkowicie nieracjonalne ekonomicznie i powodowały duże niebezpieczeństwo dla stabilności finansów publicznych.
Tymczasem to właśnie stabilność finansów publicznych jest w istocie najważniejszym i nieodzownym
warunkiem dla jakiegokolwiek bezpieczeństwa
emerytur, które są i będą wypłacane osobom ubezpieczonym, w tym zarówno w ramach tzw. I filaru
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zaś w połowie roku 2013 r. – 44,4%11. Tego rodzaju
struktura lokat dokonywanych przez otwarte fundusze emerytalne tylko pozornie może się wydawać
dywersyfikacją ryzyka oraz przejawem lokowania
aktywów powierzonych funduszom w takie instrumenty finansowe, które są dla członków otwartych
funduszy emerytalnych bezpieczne. Tak jednak
w istocie nie jest. W rzeczywistości bowiem ekonomiczna wartość powyższych lokat dokonywanych
przez otwarte fundusze emerytalne wynika w całości z oprocentowania, które gwarantuje i wypłaca Skarb Państwa. Otwarte fundusze emerytalne
dokonują zakupu obligacji skarbowych lub innych
skarbowych instrumentów dłużnych i stają się w ten
sposób wierzycielami Skarbu Państwa, którym ten
ostatni zobowiązany jest regularnie wypłacać kapi11 Zob. dane dostępne na stronie http://www.knf.gov.pl/
opracowania/rynek_emerytalny/Raporty_i_opracowania/
raporty_i_opracowania.html.

artykuły
tałowe odsetki, a finalnie zobowiązany jest także do
wykupu wyemitowanych przez siebie obligacji lub
też, w przypadku niektórych innych instrumentów
dłużnych gwarantowanych przez Skarb Państwa,
zobowiązany jest do wypłaty inwestorom stosownej
sumy gwarancyjnej. Jest przy tym rzeczą niezwykle znamienną, że Skarb Państwa w dużej części
dlatego jest zmuszony emitować obligacje skarbowe, powodując tym samym uszczerbek dla finansów

nabywając od Skarbu Państwa obligacje skarbowe,
zwiększają w ten sposób wartość powierzonych im
aktywów oraz dywersyfikują inwestycyjne ryzyko,
ale w ostateczności ekonomiczny ciężar tej operacji ponosi Skarb Państwa, a tym samym wszyscy
podatnicy oraz ubezpieczeni. W takiej sytuacji nie
sposób jest twierdzić, że dotychczasowe rozwiązania ustawowe, dozwalające otwartym funduszom
emerytalnym na lokowanie większości powierzo-

Nie sposób jest twierdzić, że te dotychczasowe
rozwiązania prawne były dla członków
otwartych funduszy emerytalnych

bezpieczne, korzystne i mniej ryzykowne.
publicznych oraz powstawanie po stronie otwartych
funduszy emerytalnych określonych zysków kapitałowych z oprocentowania tych obligacji, gdyż musi
w ten sposób gromadzić środki finansowe niezbędne dla sfinansowania dotacji dla ZUS, przy czym
dotacja ta musi systematycznie rosnąć, aby pokryć
bieżące niedobory w ZUS spowodowane podziałem
składki należnej od ubezpieczonych na część należną ZUS oraz na część należną otwartym funduszom
emerytalnym.
W tym kontekście trzeba przypomnieć, że ustawowe regulacje dotyczące podziału składki ubezpieczonych na część należną ZUS oraz na część
należną otwartym funduszom emerytalnym (zob.
art. 22 ust. 1 i 3 ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych w brzmieniu sprzed wejścia w życie
ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.) powodowały, że
w ZUS powstawały systematyczne niedobory funduszu na wypłatę bieżących emerytur, które musiały być pokrywane – i nadal zresztą muszą być pokrywane – stale rosnącą dotacją budżetową. Z kolei
dotacja dla ZUS jest finansowana ze środków pieniężnych uzyskiwanych przez Skarb Państwa z tytułu emitowanych przezeń obligacji, nabywanych
przez otwarte fundusze emerytalne. Te ostatnie,

nych im aktywów w obligacje skarbowe, były dla
członków otwartych funduszy emerytalnych bezpieczne i ekonomicznie korzystne. Tak nie jest i nie
było chociażby dlatego, że środki pieniężne na sfinansowanie owej dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego otwartych funduszy emerytalnych pochodzą
w rzeczywistości od samych ubezpieczonych oraz
od samych członków otwartych funduszy emerytalnych, a konkretnie z podatków płaconych przez
nich na rzecz Skarbu Państwa. W myśl dotychczasowych rozwiązań ustawowych członkowie otwartych
funduszy emerytalnych, chcąc w ogóle otrzymać
w przyszłości jakąkolwiek emeryturę wypłacaną
przez te fundusze, zmuszeni byli w tę swoją emeryturę inwestować (i płacić za nią) podwójnie. Mianowicie: najpierw członkowie ci musieli uiszczać
przymusowo na rzecz omawianych funduszy część
swojej składki emerytalnej, następnie zaś ci sami
członkowie – jako podatnicy – zmuszeni byli finansować ze swoich podatków wykup przez Skarb Państwa obligacji skarbowych zakupionych przez otwarte fundusze emerytalne, a także musieli jako
podatnicy finansować odsetki od tychże obligacji.
Nie sposób jest więc twierdzić, że te dotychczasowe rozwiązania prawne były dla członków otwar-
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tych funduszy emerytalnych bezpieczne, korzystne
i mniej ryzykowne, skoro za to bezpieczeństwo (dywersyfikację ryzyka) oraz za wspomniane korzyści
członkowie otwartych funduszy emerytalnych sami
musieli płacić, i to płacić podwójnie.
Tak więc rzekoma dywersyfikacja ryzyka związanego z polityką lokacyjną otwartych funduszy emerytalnych, a polegająca na inwestowaniu składek
członków tych funduszy w obligacje skarbowe, odbywa się na koszt samych członków otwartych funduszy emerytalnych (czyli na koszt beneficjentów
konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP), którzy ze swoich własnych podatków będą musieli w przyszłości
sfinansować wykup oraz odsetki od wspomnianych
wyżej obligacji skarbowych12.
Nazywanie dywersyfikacją ryzyka dotychczasowych rozwiązań ustawowych dozwalających otwartym funduszom emerytalnym daleko idące inwestowanie powierzonych im aktywów w obligacje
skarbowe lub w inne instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa (zob. art. 141 i art. 142
ustawy o funduszach emerytalnych w brzmieniu
sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 6 grudnia
2013 r.) w ogóle nie uwzględnia tego, jakie jest
źródło finansowania zysków z owej – jakoby bardziej bezpiecznej – polityki lokacyjnej prowadzonej
przez otwarte fundusze emerytalne. Otóż źródłem
tym są odsetki wypłacane przez Skarb Państwa
od wyemitowanych przezeń obligacji skarbowych.
W tym kontekście trzeba się w pełni zgodzić z tymi
ekonomistami, którzy twierdzą, że „to, co OFE «zarabiają» dla przyszłego emeryta w postaci odsetek
od tych instrumentów [tj. odsetek od obligacji skarbowych], w rzeczywistości jest wielkim wydatkiem
budżetowym i stanowi obciążenie dla całego społeczeństwa i gospodarki. Co więcej, w Polsce stworzono rozwiązanie systemowe, które oznacza, że
12 Por. N. Altiparmakov, Assessig the Financial Performance of
Pension Privatization in Emerging Europe, Society of Actuaries:
„In the Public Interest” 2011, nr 3, https://www.soa.org/
News-and-Publications/Publications-Browse/In-The-Public-

na przyszłe emerytury zbierze się tym więcej środków, im wyższe odsetki zostaną naliczone od skarbowych instrumentów dłużnych, w tym obligacji
skarbowych znajdujących się w portfelu emeryta,
a więc im bardziej obciąży się tymi odsetkami budżet państwa. Występujący tu mechanizm opiera
się na zasadzie, że im wyższe odsetki od polskiego
długu, tym więcej OFE zarobią dla swoich członków
i tym wyższe emerytury zostaną dla nich wypracowane w ramach funduszy. Biorąc pod uwagę fakt,
że członkowie OFE (ponad 16 mln osób) to większość aktywnego zawodowo społeczeństwa, można stwierdzić, że w istocie w ramach mechanizmu
tworzenia emerytur osoby te obciążają same siebie
już teraz, poprzez odsetki od obligacji skarbowych,
by w ten sposób tworzyć zasób pieniężny na swoje
emerytury za kilkadziesiąt lat”13.
Istniejąca dotychczas ustawowa możliwość inwestowania przez otwarte fundusze emerytalne
powierzonych im aktywów w obligacje skarbowe
oraz w inne dłużne instrumenty skarbowe lub w instrumenty gwarantowane przez Skarb Państwa jest
dla członków tych funduszy – będących też jednocześnie beneficjentami konstytucyjnego prawa do
zabezpieczenia społecznego – bardzo ekonomicznie niebezpieczna i grozi im w przyszłości albo nieotrzymaniem w ogóle emerytur wypłacanych przez
otwarte fundusze emerytalne, albo też koniecznością płacenia coraz wyższych podatków na to, by
Skarb Państwa mógł w przyszłości wykupić obligacje skarbowe i inne dłużne instrumenty skarbowe,
oraz by mógł na bieżąco wypłacać odsetki od tych
instrumentów. Na gruncie istniejących dotychczas
rozwiązań ustawowych dotyczących polityki inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych członkowie tych funduszy nie otrzymają swoich emerytur, jeżeli Skarb Państwa nie wykupi nabytych przez
te fundusze obligacji skarbowych lub innych dłużnych instrumentów skarbowych (bo w razie braku
wykupu tych instrumentów przez Skarb Państwa
otwarte fundusze emerytalne nie będą miały środków pieniężnych na emerytury). Z kolei wykup tych
obligacji przez Skarb Państwa oraz wypłata przez

-Interest/2011/2011-01-Assessing-The-Financial-Performance-Of-Pension-Privatization-In-Emerging-Europe.aspx (dostęp
24.11.2015), s. 5.
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Skarb Państwa odsetek od tych obligacji będą powodowały dalsze zwiększanie się długu publicznego
i obciążanie rosnącymi podatkami wszystkich ubezpieczonych, w tym członków otwartych funduszy
emerytalnych. Tym samym oparte na dotychczasowych rozwiązaniach ustawowych szerokie inwestowanie przez otwarte fundusze emerytalne w obligacje skarbowe i inne dłużne instrumenty skarbowe
następuje na koszt samych członków otwartych funduszy emerytalnych i jest dla nich ewidentną ekonomiczną szkodą.
Nowe rozwiązania prawne zawarte w ustawie
z dnia 6 grudnia 2013 r. są próbą wyjścia z tego
mechanizmu błędnego koła. Mają one bowiem
w swoim założeniu spowodować, żeby inwestowanie przez otwarte fundusze emerytalne środków pochodzących ze składek ubezpieczonych (tj. ze składek członków tych funduszy) przynosiło członkom
otwartych funduszy emerytalnych rzeczywiste korzyści netto, czyli takie korzyści, za które członkowie ci sami nie będą musieli po raz drugi płacić ze
swoich podatków. W myśl nowych rozwiązań ustawowych (w tym zwłaszcza w myśl znowelizowanego art. 141 ust. 2 w zw. z art. 141 ust. 1 pkt 1–4
ustawy o funduszach emerytalnych w zw. z art. 35
ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.) polityka lokacyjna
otwartych funduszy emerytalnych musi polegać na
inwestowaniu składek członków funduszy na rynkach kapitałowych, tak aby fundusze osiągały zyski kapitałowe – gromadzone na przyszłe emerytury
członków tych funduszy – nie ze środków Skarbu
Państwa (wypłacanych z tytułu wykupu obligacji
skarbowych oraz z tytułu odsetek od tych obligacji),
ale ze środków wypłacanych przez uczestników rynku kapitałowego, w tym z dywidend wypłacanych
przez spółki (przedsiębiorstwa) swoim wspólnikom
(inwestorom kapitałowym). W ten sposób członkowie otwartych funduszy emerytalnych nie będą musieli płacić ze swoich podatków za wykup i za odsetki od obligacji skarbowych, lecz dzięki polityce
lokacyjnej otwartych funduszy emerytalnych osiągną na poczet swoich przyszłych emerytur określone korzyści netto pochodzące z prywatnego rynku
kapitałowego.
Gdyby natomiast członkowie otwartych funduszy emerytalnych doszli do wniosku, że lokowanie

przez otwarte fundusze emerytalne składek tych
członków na rynku kapitałowym (z wyłączeniem
rynku obligacji skarbowych) byłoby dla członków
tych funduszy zbyt ryzykowne i powodujące zbyt
małą dywersyfikację ryzyka, to wówczas członkom
tym stworzona została możliwość – na podstawie
art. 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. oraz nowego art. 39a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – zadecydowania, do dnia 31 lipca 2014 r.,
o odprowadzaniu do ZUS tej części swojej składki
emerytalnej, która dotychczas była odprowadzana do otwartych funduszy emerytalnych. W razie
podjęcia przez ubezpieczonego takiej decyzji jego
przyszłe składki w wysokości wskazanej w nowym
art. 22 ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych będą trafiały na specjalne subkonto
w ZUS, o którym jest mowa w art. 40a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Wszystkie środki
gromadzone w ten sposób przez ubezpieczonych na
subkoncie w ZUS będą przy tym corocznie waloryzowane wskaźnikiem waloryzacji równym średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących za okres ostatnich
5 lat poprzedzających termin waloryzacji (art. 40c
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). To
zaś stanowi znacznie bezpieczniejszy i pewniejszy
dla ubezpieczonych mechanizm gwarantowania im
w przyszłości przez państwo godziwej emerytury
niż mechanizm obecny, w którym przyszła emerytura członków otwartych funduszy emerytalnych
oparta jest na niepewnych zyskach na rynku kapitałowym oraz na wypłatach przez Skarb Państwa odsetek od obligacji skarbowych. Rozwiązania prawne
zawarte w ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r. w pełniejszy i lepszy sposób gwarantują obywatelom ich
prawo do zabezpieczenia społecznego.
Dzięki temu, że wskutek zastosowania przepisów
art. 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. przeważająca część ubezpieczonych będzie przekazywała
w całości swoją składkę do ZUS, a nie do otwartych
funduszy emerytalnych, Skarb Państwa nie będzie
zmuszony emitować obligacji skarbowych mających
służyć sfinansowaniu niedoboru składek w ZUS.
Zostanie zatem istotnie ograniczone szkodliwe dla
obecnych i przyszłych emerytów dalsze zadłużanie
się państwa.
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W świetle art. 67 ust. 1 Konstytucji RP obywatel
ma przede wszystkim prawo do tego, by państwo zagwarantowało mu emeryturę po osiągnięciu wieku
emerytalnego. Powołany przepis Konstytucji RP nie
przesądza bynajmniej o żadnych konkretnych formach realizacji prawa do zabezpieczenia społecznego, pozostawiając ustawodawcy zwykłemu znaczny
margines swobody określania zasad przyznawania
świadczeń. Obecny ustawowy kształt II filaru ubezpieczenia społecznego nie jest przez art. 67 ust. 1
Konstytucji RP obligatoryjnie ustawodawcy nakazany i może być przez niego zmieniony. Jak podkreśla TK, takie rozwiązanie jest uzasadnione koniecznością reagowania na zachodzące w państwie

Dokonane przez ustawę z dnia 6 grudnia 2013 r.
ograniczenie otwartym funduszom emerytalnym
możliwości inwestowania w obligacje skarbowe
i w inne dłużne instrumenty skarbowe w pełni się
mieści w tak zakreślonej przez TK swobodzie regulacyjnej ustawodawcy. Kierując się troską o realny
wymiar emerytur mających być w przyszłości wypłacanych ubezpieczonym, ustawodawca wyeliminował mechanizm dalszego zadłużania się Skarbu
Państwa motywowanego koniecznością zapewniania otwartym funduszom emerytalnym pewnych
zysków kapitałowych. Kardynalnym błędem byłoby twierdzenie, że te pewne zyski gwarantowane
otwartym funduszom emerytalnym przez Skarb

Skarb Państwa nie będzie zmuszony emitować
obligacji skarbowych mających służyć

sfinansowaniu niedoboru składek w ZUS.
zmiany gospodarcze i związane z tym możliwości
realizowania zobowiązań państwa wobec obywateli, co byłoby niemożliwe w przypadku określenia
jednego modelu tego zabezpieczenia na poziomie
konstytucji14. Zgodnie z art. 67 ust. 1 Konstytucji
RP ustawodawca powinien gwarantować obywatelom pewien minimalny poziom świadczeń, rozumianych jako umożliwiających zaspokojenie nie tylko
podstawowych potrzeb15. Trybunał Konstytucyjny
deklaruje w związku z tym, że będzie on zawsze
wychodził z założenia, że parlament, uchwalając
ustawy z dziedziny zabezpieczenia społecznego,
działa racjonalnie i dlatego też TK nie jest powołany do badania trafności oraz celowości rozstrzygnięć parlamentu16.
14 Wyrok TK z dnia 11 marca 2008 r., SK 58/06, OTK ZU 2008,
nr 2A, poz. 26.
15 Wyrok TK z dnia 7 lutego 2006 r., SK 45/04, OTK ZU 2006,
nr 2A, poz. 15.
16 Wyrok TK z dnia 12 września 2000 r., K 1/00, OTK ZU 2000,
nr 6, poz. 185.
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Państwa byłyby dla członków otwartych funduszy
emerytalnych bardziej korzystne, ponieważ jakoby dawałyby ubezpieczonym wyższą stopę zwrotu
i w konsekwencji pewniejsze (wyższe) emerytury.
Takie nadzieje są wysoce iluzoryczne co najmniej
z kilku powodów, pomijając już w tym miejscu
wspomniane wyżej ogromne (finansowane z podatków) wydatki budżetowe, jakie ten dotychczasowy
system powodował.
I tak, po pierwsze, nawet w ramach dotychczasowych rozwiązań ustawowych – pozwalających, jak
twierdził Prezydent RP w swoim wniosku do TK, na
ograniczanie i dywersyfikację ryzyka dla ubezpieczonych – aktywa otwartych funduszy emerytalnych, a tym samym oparta na tych aktywach wartość jednostek rozrachunkowych zapisywanych na
indywidualnym koncie członków otwartych funduszy emerytalnych, wielokrotnie wykazywały duże
czy też wręcz drastyczne spadki. W tym kontekście
wystarczy przypomnieć, że w samym tylko okresie
od października 2007 r. do lutego 2009 r. aktywa
funduszy zmniejszyły się o kwotę 38 mld złotych,

artykuły
a więc o kwotę znacznie większą niż w tym okresie
ZUS przekazał otwartym funduszom emerytalnym
ze składek ubezpieczonych17. Tego rodzaju spadki występowały już wcześniej i będą występowały
również w przyszłości, gdyż na rynku kapitałowym
są one rzeczą normalną i powszechną.
Po drugie, nawet inwestowanie przez otwarte fundusze emerytalne w obligacje skarbowe nie
było i nie jest dla członków tych funduszy operacją całkowicie pewną i bezpieczną. W warunkach
kryzysów finansowych i pogłębiającego się zadłużania poszczególnych państw również zakup obligacji skarbowych jest obarczony niemałym ryzykiem.
Wcale nierzadko się bowiem zdarza, że wskutek występującego w danym państwie kryzysu finansów
publicznych wartość zobowiązań państwa z tytułu
wyemitowanych obligacji skarbowych jest znacząco redukowana, tak iż nabywcy obligacji ponoszą
w efekcie dużą stratę. Ilustracją tego zjawiska mogą
być drastyczne redukcje wartości obligacji skarbowych dokonane na przestrzeni ostatnich kilkunastu
lat w wielu krajach, w tym w Rosji (redukcja wartości obligacji o 65% po kryzysie w latach 1998–1999),
w Ekwadorze (redukcja o 67% po kryzysie w roku
2000), w Argentynie (redukcja o 70% po kryzysie
w roku 2002)18 czy też w ostatnich latach w Grecji
(gdzie wartość obligacji skarbowych zredukowano
aż o 74%). Natomiast zobowiązania państwa z tytułu wypłaty emerytur – o ile emerytury te są gwarantowane w ramach systemu repartycyjnego i są
wypłacane przez państwo – w żadnym wypadku
nie podlegają aż tak drastycznym redukcjom, nawet
w czasie głębokich kryzysów finansowych (przykładowo, redukcja emerytur w Grecji wyniosła w czasie
ostatniego kryzysu jedynie ok. 10%). Ryzyko zbyt
drastycznej redukcji wysokości wypłacanych przez
państwo emerytur zmniejszają: fakt ich znacznie
mocniejszej konstytucyjnej ochrony niż zobowiązań państwa wobec inwestorów finansowych, powszechnie akceptowalna konieczność solidarności

międzypokoleniowej oraz zbyt wysokie koszty polityczne, jakie w związku z taką redukcją trzeba by
ponieść. W przypadku zobowiązań państwa wobec
nabywających obligacje skarbowe inwestorów finansowych tego rodzaju czynniki chroniące przed redukcją wartości obligacji skarbowych nie są, jak pokazuje praktyka, efektywne. Ryzyko przymusowej
redukcji wartości obligacji skarbowych – ze szkodą dla nabywców tych obligacji – jest tym większe,
im wyższy jest dług publiczny w danym państwie.
W Polsce ów dług publiczny stale się dotychczas powiększał w szczególności wskutek istnienia otwartych funduszy emerytalnych oraz wskutek irracjonalnego makroekonomicznie inwestowania przez te
fundusze w obligacje skarbowe.
Po trzecie, w ramach dotychczasowych rozwiązań ustawowych członkowie otwartych funduszy
emerytalnych nie mieli efektywnych gwarancji, że
stopa zwrotu z płaconych przez nich składek będzie rosła w sposób realny19. Natomiast rozwiązania
19 Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. wyeliminowała istniejące
konstrukcje minimalnej stopy zwrotu oraz pokrycia niedoboru w przypadku braku osiągnięcia minimalnej stopy
zwrotu (zob. art. 4 pkt 33 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.).
Dotychczasowe instytucje prawne minimalnej stopy zwrotu
oraz pokrycia niedoboru nie dawały członkom otwartych
funduszy emerytalnych niczego realnego, tworząc jedynie
iluzję ich bezpieczeństwa ekonomicznego; krytyczną ocenę wspomnianych instytucji prawnych uzasadnia przede
wszystkim fakt, że minimalna stopa zwrotu z uchylonego
art. 175 ustawy o funduszach emerytalnych była wyliczana
bynajmniej nie w relacji do jakichkolwiek wielkości bezwzględnych (np. w relacji do wzrostu produktu krajowego
brutto), ale w stosunku do stopy zwrotu osiąganej przez inne
otwarte fundusze emerytalne (zgodnie z dotychczasowym
art. 175 ust. 2 ustawy o funduszach emerytalnych minimalna
wymagana stopa zwrotu była to stopa zwrotu niższa o 50%
od średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych
funduszy w tym okresie lub o 4 punkty procentowe od tej
średniej, w zależności od tego, która z tych wielkości była
niższa). Ta minimalna stopa zwrotu nie była zatem wyli-

17 Zob. L. Oręziak, OFE…, dz. cyt., s. 301.

czana poprzez tzw. benchmark zewnętrzny (np. w relacji do

18 M. Bickel, Default and Debt Swap in Argentina: Kirchner’s

PKB), ale poprzez benchmark wewnętrzny (czyli w relacji

fair Haircut, „Policy Papers on Transnational Economic Law”

do zwrotu osiąganego przez inne otwarte fundusze emery-

2005, nr 12, s. 4–5, http://www2.jura.uni-halle.de/telc/

talne). Tym samym to od samych otwartych funduszy eme-

PolicyPaper12.pdf (dostęp 24.11.2015).

rytalnych oraz od wyników realizowanej przez te fundusze
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przyjęte w art. 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.
w zw. z art. 40a i art. 40c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dają ubezpieczonym rzeczywistą gwarancję tego, że gromadzone przez nich

składki na subkoncie w ZUS będą waloryzowane
wskaźnikiem waloryzacji równym dynamice wartości produktu krajowego brutto. Jest to dla ubezpieczonych realna gwarancja, nieporównanie silniejsza

Dotychczasowe rozwiązania ustawowe
bynajmniej nie czyniły z otwartych

funduszy emerytalnych podmiotów

zrównoważonego ryzyka, gwarantujących
bezpieczeństwo i rentowność lokat.
polityki inwestycyjnej zależało, jaka będzie minimalna stopa
zwrotu, której niedobór fundusze te będą musiały pokrywać na zasadach określonych w uchylonym art. 176 ustawy
o funduszach emerytalnych oraz której pokrycie miało być
finalnie gwarantowane przez Skarb Państwa (zob. uchylony
art. 180 ustawy o funduszach emerytalnych). Pod rządami
uchylonych art. 175–180 ustawy o funduszach emerytalnych
mogło zatem dochodzić do tego, że fundusze emerytalne
osiągały ujemną stopę zwrotu, a pomimo tego dla członków
otwartych funduszy emerytalnych i tak nie aktualizowały się
żadne uprawnienia, o których była mowa w tych uchylonych
obecnie przepisach. Nawet zatem osiąganie przez otwarte
fundusze emerytalne ujemnej stopy zwrotu nie powodowało bynajmniej, że fundusze te nie osiągały minimalnej
stopy zwrotu, o której była mowa w uchylonym art. 175
ust. 2 ustawy o funduszach emerytalnych i że powstawał
w ten sposób niedobór, który musiał być przez te fundusze
pokrywany na zasadach określonych w art. 176 tej ustawy
oraz który był gwarantowany przez Skarb Państwa. Praktyka
działania otwartych funduszy emerytalnych dowodnie przy
tym wykazała, że fundusze te, zamiast konkurować ze sobą
dążeniem do osiągania jak najwyższej stopy zwrotu, w rzeczywistości wzajemnie imitowały swoją politykę inwestycyjną,
doprowadzając do jej względnego ujednolicenia. Fundusze
unikały zatem działań dających szansę na osiągnięcie wyższej stopy zwrotu, ale zwiększających ryzyko, że ewentualne
niedobory będą musiały pokrywać z własnych środków (por.
L. Oręziak, OFE…, dz. cyt., s. 317).
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niż nadzieje na spodziewane zyski na rynku kapitałowym. W dłuższej perspektywie czasowej na rynku
kapitałowym, obejmującym również rynek obligacji
skarbowych, nigdy nie powstanie wartość większa
niż w realnej gospodarce.
Powyższe argumenty pokazują, że – wbrew stanowisku Prezydenta RP wyrażonemu w skardze do
TK – dotychczasowe rozwiązania ustawowe bynajmniej nie czyniły z otwartych funduszy emerytalnych podmiotów zrównoważonego ryzyka, gwarantujących bezpieczeństwo i rentowność lokat.
Natomiast dzięki rozwiązaniom prawnym zamieszczonym w art. 11 i art. 23 ustawy z dnia
6 grudnia 2013 r. oraz w nowym art. 39a ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych poszczególne
osoby ubezpieczone, dotychczas członkowie otwartych funduszy emerytalnych, będą miały szansę na
przeniesienie swoich aktywów oraz składek z otwartych funduszy emerytalnych na specjalne subkonto w ZUS, w ramach którego realna wartość oraz
rzeczywisty wzrost ekonomicznej wartości składek
będą chronione nieporównanie lepiej niż na gruncie dotychczasowych rozwiązań prawnych odnoszących się do otwartych funduszy emerytalnych.
Dzięki przepisom ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.
członkowie otwartych funduszy emerytalnych mieli
w okresie do dnia 31 lipca 2014 r. możliwość podjęcia swobodnej decyzji odnośnie tego, czy 1) chcą
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nadal pozostać członkami otwartych funduszy emerytalnych (które to fundusze w świetle dotychczas
istniejących rozwiązań prawnych nie gwarantowały swoim członkom bezpieczeństwa ekonomicznego, nie dawały im pewnej emerytury i powodowały konieczność ponoszenia przez nich podwójnego
ciężaru ekonomicznego, tzn. konieczność płacenia
najpierw składki, a następnie zwiększonych podatków na wykup przez Skarb Państwa obligacji skarbowych oraz na wypłatę odsetek od tych obligacji),
czy też 2) chcą przenieść swoje aktywa z otwartych
funduszy emerytalnych oraz swoje przyszłe składki na specjalne subkonto w ZUS, gdzie gromadzone przez nich środki będą w sposób realny, pewny
i przewidywalny waloryzowane przez państwo (co
zarazem pozwala państwu w odpowiednio mniejszym zakresie emitować obligacje skarbowe i poprawić stan finansów publicznych). Pozwala to w rezultacie stwierdzić, że nowe rozwiązania prawne
gwarantują obywatelom ich konstytucyjne prawo do
zabezpieczenia społecznego w sposób o wiele bardziej optymalny, niż to było pod rządami przepisów
dotychczasowych. Rozwiązania przyjęte w ustawie
z dnia 6 grudnia 2013 r. w ogóle więc nie naruszają
art. 67 ust. 1 Konstytucji RP, lecz zdecydowanie polepszają warunki realizacji przewidzianego w tym
przepisie konstytucyjnego prawa.

V. Zgodność przepisów ustawy z dnia
6 grudnia 2013 r. z zasadą zaufania
do państwa i prawa (z punktu
widzenia członków otwartych funduszy
emerytalnych)

Zgodność omawianych tutaj przepisów ustawy
z dnia 6 grudnia 2013 r. z konstytucyjną zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa
wynika przede wszystkim stąd, że przepisy te regulują zasady gromadzenia środków na przyszłe emerytury ubezpieczonych w sposób o wiele bardziej
pewny, stabilny, bezpieczny i przewidywalny, niż
miało to miejsce pod rządami przepisów dotychczasowych. W tym sensie omawiane przepisy ustawowe w rzeczywistości zwiększają (nie zaś naruszają)
zaufanie do państwa oraz do stanowionego przez
nie prawa zabezpieczenia społecznego. Nawet gdyby
w pewnym zakresie przepisy te naruszały chronione

przez art. 2 Konstytucji RP zaufanie obywateli, to
czynią to w pełnej zgodności z orzecznictwem TK,
dozwalającym na wyjątkowe dawanie priorytetu innym konstytucyjnym wartościom, w tym w szczególności równowadze finansów publicznych.
Jest bardzo prawdopodobne, że zasadę zaufania
do państwa i stanowionego przez nie prawa mogły
naruszać dotychczasowe rozwiązania prawne dotyczące funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych, w szczególności dlatego, że rozwiązania
te nie dawały członkom otwartych funduszy emerytalnych pewności co do tego, na jakich zasadach
i w jakiej wysokości otrzymają oni swoją przyszłą
emeryturę. W przeciwieństwie do tych dawnych
rozwiązań ustawowych rozwiązania prawne przyjęte w ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r. tworzą bardzo
czytelne i pewne reguły funkcjonowania otwartych
funduszy emerytalnych, w oparciu o które członkowie otwartych funduszy emerytalnych mogą podjąć optymalną decyzję co do tego, w jaki sposób
chcą gromadzić swoje składki emerytalne i z jakiego
źródła chcą otrzymywać swoją przyszłą emeryturę.
O tym, że dotychczasowe rozwiązania ustawowe dotyczące funkcjonowania otwartych funduszy
emerytalnych nie dawały członkom tych funduszy
pewności co do tego, w jaki sposób będą lokowane
ich składki oraz jak wysoka będzie ich emerytura,
świadczą m.in. następujące okoliczności.
Po pierwsze, aż przez dziesięć pierwszych lat
funkcjonowania reformy emerytalnej, która powołała otwarte fundusze emerytalne do życia (reforma ta weszła w życie w dniu 1 stycznia 1999 r.),
brak było ustawowych regulacji prawnych dotyczących takich fundamentalnych kwestii, jak: rodzaje
świadczeń wypłacanych członkom otwartych funduszy emerytalnych, zasady nabywania prawa do
emerytur finansowanych ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, zasady i trybu przyznawania tych emerytur oraz zasady ustalania ich wysokości i wypłaty. Tego rodzaju
kwestie zostały uregulowane dopiero ustawą z dnia
21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych20.
Do czasu wejścia w życie tej ustawy kilkanaście
milionów osób będących przymusowo członkami
20 Tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1097.
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otwartych funduszy emerytalnych nie wiedziało
w ogóle, czy, kiedy i na jakich zasadach zostaną im
przyznane i wypłacone świadczenia emerytalne finansowane ze środków zgromadzonych przez nich
w otwartych funduszach emerytalnych. Praktyka
działania otwartych funduszy emerytalnych oraz
ich organów pokazuje, że osoby te dążą obecnie do
zmiany odnośnych regulacji na bardziej dla siebie
korzystne, a szkodliwe dla swoich członków (przyszłych emerytów), jak o tym świadczą ich propozycje wypłacania emerytury jedynie przez pewien
okres czasu, nie zaś dożywotnio.

może wielokrotnie podlegać drastycznym spadkom
i być już w przeciągu życia danego członka otwartego funduszu emerytalnego nie do odrobienia21.
Tymczasem przepisy ustawy z dnia 6 grudnia
2013 r. zmieniają, co prawda, ustawowe zasady
polityki lokacyjnej otwartych funduszy emerytalnych, ale czynią to w tym celu, by członkowie otwartych funduszy emerytalnych nie musieli dwukrotnie płacić za wzrost aktywów tych funduszy
(tzn. raz poprzez składkę, a drugi raz poprzez podatki płacone na wykup przez Skarb Państwa obligacji skarbowych oraz na odsetki od tych obligacji,

Nawet po wejściu w życie powołanej ustawy
o emeryturach kapitałowych członkowie

otwartych funduszy emerytalnych nie mają
absolutnie żadnej pewności co do tego,
jaka jest i jaka będzie spodziewana

wysokość tej emerytury kapitałowej.
Po drugie, nawet po wejściu w życie powołanej
ustawy o emeryturach kapitałowych członkowie otwartych funduszy emerytalnych nie mają absolutnie
żadnej pewności co do tego, jaka jest i jaka będzie
spodziewana wysokość tej emerytury kapitałowej.
Wynika to przede wszystkim z faktu, że cała polityka lokacyjna (inwestycyjna) otwartych funduszy
emerytalnych obarczona jest ogromnym ryzykiem,
i to zarówno w zakresie, w jakim aktywa tych funduszy są lokowane w obligacje skarbowe, jak też
w zakresie, w jakim aktywa te są lokowane w inne
instrumenty finansowe (np. w akcje). Ustawowe regulacje dotyczące funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych nie gwarantują ich członom
żadnej minimalnej stopy zwrotu odniesionej do
wielkości (parametrów) zewnętrznych i obiektywnych. Wartość aktywów gromadzonych przez każdego członka w otwartych funduszach emerytalnych
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nabywanych przez otwarte fundusze emerytalne),
oraz by powstrzymać dalsze zadłużanie się Skarbu Państwa grożące w przyszłości niewypłacalnością emerytur. Równocześnie na podstawie nowych
rozwiązań ustawowych każdy członek otwartego
funduszu emerytalnego mógł sam indywidualnie
zadecydować (do dnia 31 lipca 2014 r.), czy biorąc
pod uwagę stopy zwrotu osiągane przez otwarte
fundusze emerytalne (w tym również stopy zwrotu
osiągane w okresie przed uchwaleniem i wejściem
w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.), a także
biorąc pod uwagę nowe ustawowe zasady polityki
lokacyjnej otwartych funduszy emerytalnych oraz
zasady waloryzowania składek ubezpieczonych na
subkoncie w ZUS (o którym mowa w art. 40a i nast.
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych), chce
21 Zob. szeroko L. Oręziak, OFE…, dz. cyt., s. 318–321.
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nadal pozostać członkiem otwartego funduszu emerytalnego, czy też woli raczej przekazywać swoje
składki w tym zakresie na subkonto w ZUS, gdzie
będą one waloryzowane w sposób rzeczywisty, czytelny i przewidywalny, poprzez odniesienie wysokości tej waloryzacji do wymiernego i zewnętrznego
parametru w postaci dynamiki wartości produktu
krajowego brutto.

przesłanek działania organów państwowych oraz na
podstawie konsekwencji prawnych, jakie jego działania mogą pociągnąć za sobą. Dopiero bowiem od
dnia wejścia w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.
każdy członek otwartego funduszu emerytalnego
miał stworzoną rzeczywistą możliwość wyboru i zadecydowania, czy chce nadal pozostać członkiem
otwartego funduszu emerytalnego, czy też chce

Należy stwierdzić, że omawiane tutaj nowe

rozwiązania ustawowe wcale nie pogarszają,
lecz zdecydowanie poprawiają sytuację

członków otwartych funduszy emerytalnych.
Należy przypomnieć, że TK wielokrotnie wskazywał w swoim orzecznictwie, że zasada zaufania
do państwa i stanowionego przez nie prawa opiera się na wymaganiu pewności prawa, a więc na
takim zespole cech przysługujących prawu, które
umożliwiają jednostce decydowanie o swoim postępowaniu na podstawie pełnej znajomości przesłanek
działania organów państwowych oraz konsekwencji prawnych, jakie jej działania mogą pociągnąć za
sobą22. Tymczasem aż do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. członkowie otwartych
funduszy emerytalnych nie mieli możliwości decydowania o swoim postępowaniu w oparciu o przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania ustawowe oraz
na podstawie przewidywanych konsekwencji tych
ustawowych rozwiązań dla swojej indywidualnej
sytuacji (była o tym mowa wyżej). Dopiero od dnia
wejścia w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.
każdy członek otwartego funduszu emerytalnego
mógł zadecydować o swoim postępowaniu – tak jak
wymaga tego TK – na podstawie pełnej znajomości
22 Zob. np. wyrok TK z dnia 14 czerwca 2000 r., P 3/00, OTK ZU

przekazywać swoją składkę na subkonto w ZUS,
kierując się przy podejmowaniu tej decyzji m.in.
następującymi czynnikami: wysokością stóp zwrotu osiąganych przez otwarte fundusze emerytalne
(w tym w szczególności w okresie przed uchwaleniem i wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia
2013 r.), nowymi ustawowymi zasadami polityki
lokacyjnej otwartych funduszy emerytalnych oraz
zasadami waloryzowania składek ubezpieczonych
na subkoncie w ZUS. Przed wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. członek otwartego funduszu emerytalnego nie miał żadnych
możliwości wycofania się z niego, choć przystąpił
doń dobrowolnie, nawet jeżeli dotychczasowe stopy zwrotu lub dotychczasowe zasady polityki lokacyjnej otwartych funduszy emerytalnych były dla
niego niezadowalające.
Przyjmując, że w dziedzinie zabezpieczenia społecznego zasada zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oznacza zakaz tworzenia przez
ustawodawcę rozwiązań prawnych zmieniających
zasady ustalania i przyznawania świadczeń na niekorzyść ubezpieczonego23, należy stwierdzić, że

2000, nr 5, poz. 138; wyrok TK z dnia 25 kwietnia 2001 r.,
K 13/01, OTK ZU 2001, nr 4, poz. 81; wyrok TK z dnia
20 stycznia 2010 r., Kp 6/09, OTK ZU 2010, nr 1A, poz. 3.

23 Por. K. Ślebzak, Ochrona emerytalnych praw nabytych, Warszawa 2009, passim.
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omawiane tutaj nowe rozwiązania ustawowe wcale
nie pogarszają, lecz zdecydowanie poprawiają sytuację członków otwartych funduszy emerytalnych
w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. W szczególności raz jeszcze należałoby przypomnieć, że
pozorne korzyści, jakie dawała tym członkom możliwość inwestowania przez otwarte fundusze emerytalne powierzonych im aktywów w obligacje skarbowe, były w rzeczywistości uzyskiwane na koszt
samych członków otwartych funduszy emerytalnych
i na koszt całego społeczeństwa, na koszt wszystkich
(obecnych i przyszłych) podatników.
Należy wreszcie przypomnieć, że w swoim orzecznictwie TK dozwala nawet na takie zmiany ustawodawcze, które naruszają pewność i bezpieczeństwo
prawne jednostek i są dla nich niekorzystne, o ile
zmiany te są uzasadnione koniecznością zachowania równowagi budżetowej lub równowagi finansów
publicznych. W razie zagrożenia wspomnianej równowagi ustawodawca może nawet zmniejszyć jednostkom pewne świadczenia lub je odebrać24. Rozwiązania zawarte w ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r.
są w oczywisty sposób uzasadnione koniecznością
zachowania równowagi finansów publicznych, co
już samo w sobie jest silnym argumentem na rzecz
ich konstytucyjności. Równocześnie należy jednak
pamiętać, że odwoływanie się w tym kontekście do
wartości w postaci równowagi finansów publicznych
nie jest potrzebne, jako że w przypadku omawianych
rozwiązań ustawowych w ogóle nie mamy do czynienia ze zmniejszeniem lub z odebraniem jednostkom jakichkolwiek świadczeń. Przeciwnie, art. 11
ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. oraz art. 39a ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych w zw. z art. 40a
i 40c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
(w brzmieniu ustalonym w ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r.) dają dotychczasowym członkom otwartych funduszy emerytalnych prawo do uzyskiwania
pewnej i gwarantowanej waloryzacji ich składek,
w przeciwieństwie do całkowitej niepewności, jaka
towarzyszyła w przeszłości i nadal będzie towarzyszyła polityce lokacyjnej otwartych funduszy emerytalnych. Skoro zaś rozwiązania ustawowe przyjęte
24 Zob. np. wyrok TK z dnia 20 stycznia 2010 r., Kp 6/09, OTK
ZU 2010, nr 1A, poz. 3.
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w ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r. są dla członków
otwartych funduszy emerytalnych znacznie korzystniejsze niż dotychczasowe regulacje w tym zakresie,
nie sposób jest twierdzić, by przepisy ustanawiające
te rozwiązania naruszały zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

VI. Zgodność przepisów ustawy z dnia
6 grudnia 2013 r. z konstytucyjnymi
warunkami dopuszczalności
ograniczania wolności działalności
gospodarczej

Środki pochodzące ze składek ubezpieczonych
przekazywanych otwartym funduszom emerytalnym, gromadzone na rachunkach członków tych
funduszy oraz w określony sposób lokowane czy
też inwestowane, są środkami publicznymi i dlatego też państwo ma pełne konstytucyjne prawo
do tego, by regulować zasady gospodarowania
tymi środkami w interesie publicznym. W zakresie, w jakim środkami publicznymi gospodarują podmioty, którym przysługuje konstytucyjnie
gwarantowana wolność działalności gospodarczej
(jak to ma miejsce w przypadku otwartych funduszy emerytalnych), ustalanie lub zmienianie przez
państwo zasad gospodarowania środkami publicznymi powierzanymi lub odmawianymi wspomnianym podmiotom w ogóle nie może być uznane za
naruszenie tej ostatnio wymienionej konstytucyjnej
wolności. Środki publiczne z samej już swojej istoty
służą i mają służyć interesowi publicznemu (dobru
wspólnemu) i w tym sensie gospodarowanie nimi
nie mieści się w zakresie gwarantowanej konstytucyjnie wolności działalności gospodarczej.
Twierdzenie, w myśl którego składki ubezpieczonych na ubezpieczenie emerytalne przekazywane
otwartym funduszom emerytalnymi, gromadzone
następie na rachunkach członków tych funduszy,
stanowią część (element) środków publicznych, należy rozumieć w ten sposób, że chodzi tutaj o szeroko rozumiane środki publiczne w znaczeniu konstytucyjnym. Mówiąc zaś konkretniej, chodzi tutaj
o „środki finansowe na cele publiczne” w rozumieniu art. 216 ust. 1 Konstytucji RP (ten ostatni przepis jest zamieszczony w rozdziale X Konstytucji RP
zatytułowanym „Finanse publiczne”). Środki ze
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składek ubezpieczonych przekazywane otwartym
funduszom emerytalnym i gromadzone na rachunkach członków tych funduszy są środkami publicznymi (tzn. są środkami finansowymi na cele publiczne) w znaczeniu prawnokonstytucyjnym, bez
względu na to, czy w myśl aktualnie przyjętej przez
ustawodawcę definicji ustawowej środki te są środkami publicznymi w rozumieniu obowiązującego
w danym momencie ustawodawstwa zwykłego regulującego problematykę finansów publicznych25.
Można przyjąć, że na gruncie przepisów Konstytucji RP określone środki wtedy uzyskują status
środków publicznych (w rozumieniu art. 216 ust. 1
Konstytucji RP), gdy po pierwsze, zgodnie z miarodajnymi dla nich przepisami mają one służyć konkretnym celom publicznym znajdującym uzasadnienie w przepisach Konstytucji RP oraz, po drugie, gdy
władzę nad tymi środkami zachowują podmioty (organy) władzy publicznej, działające w sposób jednostronny i władczy26. Na gruncie obu wspomnianych
powyżej i implikowanych konstytucyjnie kryteriów
nie ulega najmniejszej wątpliwości, że środki pochodzące ze składek ubezpieczonych, przekazywane przez ZUS otwartym funduszom emerytalnym
i gromadzone na rachunkach członków otwartych
funduszy emerytalnych, są środkami publicznymi
w znaczeniu prawnokonstytucyjnym.
I tak, pozostając na gruncie pierwszego ze wspomnianych wyżej kryteriów, należy zauważyć, że
omawiane tutaj składki oraz gromadzone w opar25 Zob. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.
26 Należy przy tym pamiętać, że każda kwalifikacja określonych
przepisów, stosunków lub rzeczy, w tym również środków
finansowych, jako mających charakter publiczny lub prywatny nie ma bynajmniej charakteru obiektywnego, lecz opiera
się na kryteriach subiektywnie dobranych przez tego, kto
dokonuje takiej kwalifikacji, kierując się przy tym określonymi subiektywnymi wartościami i przekonaniami; w tym
sensie kwalifikacja określonych środków jako środków publicznych, nawet jeżeli jest oparta na konkretnych kryteriach
konstytucyjnych, zawsze będzie tylko wartościującym założeniem, a nie opisem obiektywnej rzeczywistości, dającym
się empirycznie zweryfikować w kategoriach prawdy bądź
fałszu – zob. szeroko J. Nowacki, Prawo publiczne – prawo
prywatne, Katowice 1992, passim.

ciu o nie środki służą bez wątpienia celowi publicznemu, jakim jest wywiązanie się przez państwo
z konstytucyjnego obowiązku gwarantowania obywatelom świadczeń w ramach zabezpieczenia społecznego w sytuacji osiągnięcia wieku emerytalnego; ten konstytucyjny obowiązek państwa wynika
z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP. Omawiane tutaj środki po to są od ubezpieczonych pobierane, a następnie gromadzone na ich rachunkach w otwartych
funduszach emerytalnych (a także w określony sposób inwestowane), aby państwo mogło się w ten sposób wywiązać się ze swojego implikowanego treścią art. 67 ust. 1 Konstytucji RP obowiązku i aby
każdy ubezpieczony będący członkiem otwartego
funduszu emerytalnego mógł otrzymywać w przyszłości swoją emeryturę. W tym sensie omawiane
tutaj środki służą w swoim założeniu realizacji konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego
(przysługującego wszystkim obywatelom) i tworzą
w swoim całokształcie zasób majątkowy, który ma
zapewniać ekonomiczne możliwości urzeczywistniania tego prawa. Z tego punktu widzenia środków
gromadzonych na rachunkach członków otwartych
funduszy emerytalnych w żaden sposób nie da się
porównać ze środkami gromadzonymi na rachunkach członków prywatnych instytucji finansowych,
którym ich klienci dobrowolnie powierzają środki
w celach inwestycyjnych, kierując się swoimi prywatnymi i indywidualnymi interesami. W przeciwieństwie do tego środki gromadzone na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych
służą jednoznacznie celom publicznym, wynikającym z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP.
Z kolei na gruncie drugiego ze wspomnianych
wyżej kryteriów należy zauważyć, że środki pobierane od ubezpieczonych oraz gromadzone następnie
na ich rachunkach w otwartych funduszach emerytalnych są przedmiotem władczego oddziaływania
podmiotów (organów) władzy publicznej i nie są bynajmniej transferowane w ramach horyzontalnych
relacji pomiędzy podmiotami prawa prywatnego,
korzystających w tym zakresie z prywatnoprawnej
autonomii. W tym względzie trzeba przede wszystkim pamiętać, że zasady obliczania, pobierania,
transferowania, gromadzenia i lokowania omawianych tutaj składek są określone w ustawie, stano-
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wiącej akt prawny przyjęty i sankcjonowany przez
organy władzy publicznej. Mówiąc konkretniej, zasady te są określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w ustawie o funduszach emerytalnych, które należy uznać za ustawy, o których
jest mowa w art. 216 ust. 1 Konstytucji RP, czyli za
ustawy, które określają sposób gromadzenia i wydatkowania środków finansowych na cele publiczne. Wymienione ustawy nie tylko ściśle determinują zasady obliczania, pobierania, transferowania,
gromadzenia i lokowania składek ubezpieczonych,
ale dają też podmiotom władzy publicznej (czy też
podmiotom działającym w charakterze władzy publicznej, a konkretnie organom ZUS) kompetencję
do jednostronnego, autorytatywnego i zabezpieczonego potencjalną możliwością użycia przymusu określania sytuacji prawnej innych podmiotów
w związku z omawianymi tutaj procesami mającymi
za przedmiot składki ubezpieczonych. W tym względzie organy władzy publicznej (tj. organy ZUS) zostały wyposażone przez właściwe ustawy w kompetencję do władczego determinowania sytuacji
prawnej innych podmiotów, a konkretnie samych
ubezpieczonych oraz otwartych funduszy emerytalnych, związanej ze składkami na ubezpieczenie
społeczne. W szczególności to do organów władzy
publicznej (w tym wypadku organów ZUS) należy
władcze decydowanie o takich kwestiach, jak: pobieranie i administracyjne egzekwowanie składek
od ubezpieczonych, w tym składek przekazywanych otwartym funduszom emerytalnym; przekazywanie stosownej części tych składek otwartym
funduszom emerytalnym; wymaganie od otwartych
funduszy emerytalnych zwrotu całości lub części
tych składek (zob. art. 100a ustawy o funduszach
emerytalnych); a także wymaganie od otwartych
funduszy emerytalnych przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny FUS
(zarządzany przez ZUS) lub na dochody budżetu
państwa (zob. art. 100c, art. 100d oraz art. 111a
ustawy o funduszach emerytalnych). W tym sensie
można powiedzieć, że środki ze składek ubezpieczonych gromadzone na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych nie przestają nigdy
podlegać władztwu właściwych organów państwa

46 FORUM PR AWNICZE

| 2015

i są powierzane otwartym funduszom emerytalnym
jedynie w czasowe zarządzanie. Ponieważ cały czas
podlegają one władztwu właściwych organów państwa oraz są przeznaczane na cele publiczne, w pełni uzasadniona jest ich kwalifikacja jako środków,
które w świetle przepisów rozdz. X Konstytucji RP
są środkami publicznymi.
Powyższej kwalifikacji w żadnym wypadku
nie negują takie regulacje prawne, które dotyczą
w szczególności przechodzenia określonych praw
do tych środków na rzecz spadkobierców członka
otwartego funduszu emerytalnego (zob. art. 131–
132 ustawy o funduszach emerytalnych). Tego rodzaju regulacje prawne – mające zresztą bardzo
ograniczony zakres zastosowania – w niczym bowiem nie zmieniają tej ogólnej reguły, w myśl której omawiane tutaj środki cały czas pozostają we
władztwie właściwych organów władzy publicznej,
bez względu na to, kto będzie beneficjentem świadczeń wypłacanych z tychże środków, tj. czy będzie
nim członek otwartego funduszu emerytalnego, czy
też, w określonym zakresie, jego spadkobierca. Jest
zresztą całkowitym nieporozumieniem twierdzenie,
że po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego mamy do czynienia z dziedziczeniem przez
spadkobierców środków stanowiących przed śmiercią spadkodawcy jego prywatną własność27.
Należy przy tym mocno podkreślić, że kwalifikacja środków pochodzących ze składek ubezpieczonych i gromadzonych na rachunkach członków
otwartych funduszy emerytalnych jako środków
publicznych została już parokrotnie potwierdzona
w orzecznictwie sądowym, w tym w orzecznictwie
Sądu Najwyższego (SN)28 oraz TK 29.
Przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. bądź
regulują zasady gospodarowania przez otwarte
fundusze emerytalne środkami publicznymi, tzn.
27 Tak słusznie K. Antonów, Sytuacja prawna składek zaewidencjonowanych na subkoncie w ZUS w razie rozwodu lub śmierci
ubezpieczonego albo śmierci emeryta, „Praca i Zabezpieczenie
Społeczne” 2011, nr 5, s. 2.
28 Wyrok SN z dnia 4 czerwca 2008 r., UK 12/08, OSNP 2009,
nr 21–22, poz. 291.
29 Wyrok TK z dnia 18 grudnia 2008 r., P 16/07, OTK ZU 2008,
nr 10A, poz. 183.
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środkami publicznymi powierzanymi otwartym
funduszom emerytalnym (art. 141 ust. 2 ustawy
o funduszach emerytalnych w brzmieniu ustalonym w ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r.; art. 23
i art. 35 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.), bądź
też regulują zasady powierzania lub odmawiania
powierzania otwartym funduszom emerytalnym
środków publicznych (art. 39a ustawy o systemie

przekonuje orzecznictwo TK – ustawodawca, powołując się na konkretne konstytucyjne cele i wartości,
ma konstytucyjne prawo do tego, by ograniczać prawo własności (i inne prawa majątkowe) przysługujące konstytucyjnie samodzielnym jednostkom samorządu terytorialnego do składników ich mienia (jako
do mienia publicznego), to tym bardziej tego rodzaju
prawo zachowuje ustawodawca w stosunku do mie-

Kwalifikacja środków pochodzących ze składek

ubezpieczonych i gromadzonych na rachunkach

członków otwartych funduszy emerytalnych jako
środków publicznych została już parokrotnie
potwierdzona w orzecznictwie sądowym.
ubezpieczeń społecznych w brzmieniu ustalonym
w ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r.; art. 11 i art. 24
ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.). Natomiast omawiane przepisy ustawowe w ogóle nie dotyczą i nie
normują zasad gospodarowania przez otwarte fundusze emerytalne ich własnymi środkami.
W swoim dotychczasowym orzecznictwie TK
uznawał, że państwo ma pełne prawo do tego, by
relatywnie swobodnie regulować zasady gospodarowania składnikami własności publicznej, do których należą też środki publiczne. W szczególności,
w odniesieniu do regulacji ustawowych ingerujących
w prawo własności przysługujące jednostkom samorządu terytorialnego, TK stwierdzał, że ustawodawca ma prawo modyfikować uprawnienia właścicielskie jednostek samorządu terytorialnego w interesie
publicznym, ponieważ same te uprawnienia jako takie są uwarunkowane interesem publicznym i służą realizacji zadań publicznych30. Skoro zatem – jak

nia, które także (podobnie jak mienie jednostek samorządu terytorialnego) jest rodzajem mienia publicznego, ale które jednocześnie nie jest własnością
żadnych odrębnych od Skarbu Państwa osób prawnych (argument w postaci wnioskowania z większego na mniejsze). W szczególności, ustawodawca
powołując się na konkretne cele i wartości konstytucyjne, w tym zwłaszcza powołując się na chronioną
przez orzecznictwo TK równowagę finansów publicznych, ma pełne prawo do tego, by określać zasady gospodarowania tą częścią mienia publicznego,
którą stanowią środki publiczne (w tym „środki finansowe na cele publiczne” w rozumieniu art. 216
ust. 1 Konstytucji RP), włączając w to środki pochodzące ze składek ubezpieczonych i gromadzone na
rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych. Byłoby czymś zupełnie logicznie niezrozumiałym i konstytucyjnie niespójnym, gdyby z jednej
strony przyznać ustawodawcy prawo do ingerowania

30 Orzeczenie TK z dnia 27 września 1994 r., W 10/93, OTK

wyrok TK z dnia 29 października 2010 r., P 34/08, OTK ZU

1994, cz. 2, poz. 46; orzeczenie TK z dnia 20 listopada 1996 r.,

2010, nr 8A, poz. 84; zob. też S. Jarosz-Żukowska, Konsty-

K 27/95, OTK ZU 1996, nr 6, poz. 50; orzeczenie TK z dnia

tucyjna zasada ochrony własności, Kraków 2003, s. 137 i n.,

17 października 1995 r., K 10/95, OTK ZU 1995, cz. 2, poz. 30;

a także wskazane tam dalsze orzecznictwo oraz literatura.
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w interesie publicznym w składniki mienia publicznego przysługującego w sensie cywilnoprawnym odrębnym i samodzielnym względem Skarbu Państwa
jednostkom samorządu terytorialnego, i gdyby z drugiej strony odmówić temuż ustawodawcy prawa do
ingerowania w interesie publicznym (tj. w interesie

publicznych oraz dozwalają ubezpieczonym, w tym
zarówno będącym, jak i niebędącym członkami otwartych funduszy emerytalnych, na decydowanie
o nieprzekazywaniu tychże środków publicznych do
otwartych funduszy emerytalnych32. Gdyby uznać,
że te ostatnio wspomniane przepisy ustawowe są

W swoim dotychczasowym orzecznictwie
TK uznawał, że państwo ma pełne

prawo do tego, by relatywnie swobodnie
regulować zasady gospodarowania
składnikami własności publicznej,

do których należą też środki publiczne.
zachowania równowagi finansów publicznych oraz
w interesie optymalnego gwarantowania obywatelom prawa do zabezpieczenia społecznego) w zasady
gospodarowania tymi środkami publicznymi, które bynajmniej nie należą w sensie cywilnoprawnym
(w sensie własnościowym) do odrębnych od Skarbu
Państwa osób prawnych, lecz które są środkami jedynie czasowo powierzanymi otwartym funduszom
emerytalnym do zarządzania w interesie publicznym
(tzn. w celu zagwarantowania obywatelom ich konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego
wynikającego z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP).
Warto zauważyć, że przepisy ustawy z dnia
6 grudnia 2013 r. nie tylko regulują zasady gospodarowania środkami publicznymi już powierzonymi otwartym funduszom emerytalnym do
czasowego nimi zarządzania (w konkretnym celu
publicznym)31, ale regulują również dopuszczalność
odmowy dalszego przekazywania otwartym funduszom emerytalnym wchodzących w grę środków

sprzeczne z art. 2 i art. 22 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, wówczas w konsekwencji oznaczałoby
to, że w oparciu o powołane przepisy Konstytucji
RP otwartym funduszom emerytalnym przysługuje
prawnie skuteczne roszczenie do państwa, aby ono
w sposób trwały, permanentny i nigdy nieodwoływalny przekazywało im środki publiczne (do samodzielnego gospodarowania nimi). Takiego rozumowania nie sposób jest jednak podzielić, zwłaszcza
jeżeli demokratycznie legitymowany ustawodawca
doszedł do przekonania, że w interesie bardziej optymalnego urzeczywistniania prawa obywateli do
zabezpieczenia społecznego oraz w interesie zachowania równowagi finansów publicznych (niezbędnej
dla wywiązywania się przez państwo m.in. z obowiązku gwarantowania wypłaty emerytur) konieczne jest odmienne niż dotychczas uregulowanie zasad gospodarowania tymi środkami publicznymi,
które pochodzą ze składek ubezpieczonych.

31 Zob. art. 141 ust. 2 ustawy o funduszach emerytalnych

32 Zob. art. 39a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

w brzmieniu ustalonym w ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r.;

w brzmieniu ustalonym w ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r.;

art. 23 i art. 35 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.

art. 11 i art. 24 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.
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VII. Zgodność przepisów ustawy z dnia
6 grudnia 2013 r. z konstytucyjną
wolnością pozyskiwania
i rozpowszechniania informacji
(art. 54 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3
Konstytucji RP)

Czasowe zakazy reklamy zawarte w przepisach
ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. naruszają co prawda konstytucyjną wolność pozyskiwania i rozpowszechniania informacji (art. 54 ust. 1 Konstytucji RP), ale – zdaniem autora niniejszego artykułu
i wbrew temu, co orzekł w tym względzie TK w wyroku z dnia 4 listopada 2015 r. – czynią to w pełnej
zgodności z konstytucyjnymi warunkami dopuszczalności ograniczeń tej wolności. Ograniczanie
wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji jest dopuszczalne, jeżeli jest ustanawiane w ustawie, będąc konieczne w demokratycznym
państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku
publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw
innych osób oraz gdy nie narusza istoty tej wolności
(art. 54 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP).
Czasowe zakazy reklamy otwartych funduszy
emerytalnych zawarte w art. 197a ustawy o funduszach emerytalnych (w brzmieniu ustalonym
w ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r.) oraz w art. 36
ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. znajdują swoje pełne usprawiedliwienie w stosownych konstytucyjnych wartościach, a konkretnie w konstytucyjnym
prawie innych osób do zabezpieczenia społecznego
(w rozumieniu art. 54 ust. 1 w zw. art. 31 ust. 3 oraz
w zw. z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP). Przynależność
milionów obywateli do otwartych funduszy emerytalnych jest groźna i szkodliwa dla bezpieczeństwa oraz stabilności całego systemu emerytalnego,
w tym dla tego filaru tego systemu, jaki stanowią
emerytury wypłacane przez otwarte fundusze emerytalne. Z pewnością jednak przynależność milionów osób do otwartych funduszy emerytalnych jest
korzystna dla samych tych funduszy oraz ich organów (chociażby z uwagi na pobierane opłaty z tytułu zarządzania składką oraz opłaty od wartości
aktywów – te pobrane opłaty nigdy już nie wrócą do
sytemu emerytalnego i zostały dla niego bezpowrotnie utracone), ale jest niebezpieczna dla członków

tych funduszy. Członkowie ci, w wariancie optymistycznym, być może nawet otrzymają w przyszłości
swoją kapitałową emeryturę, ale jej wysokość będzie wynosiła – jak pokazuje obecna praktyka – około kilkudziesięciu złotych (PLN) miesięcznie na jednego emeryta, a przy tym odbędzie się to kosztem
bezpieczeństwa emerytur wypłacanych tym osobom
przez ZUS (tzn. emerytury wypłacane tym osobom
przez ZUS będą musiały być odpowiednio niższe).
Czasowe zakazy reklamy otwartych funduszy
emerytalnych zawarte w art. 197a ustawy o funduszach emerytalnych (w brzmieniu ustalonym
w ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r.) oraz w art. 36
ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. są w pełni proporcjonalne względem konstytucyjnego prawa innych
osób do zabezpieczenia społecznego, a także względem ważnego interesu publicznego w rozumieniu
art. 22 Konstytucji RP, jakim jest równowaga finansów publicznych (gdyby oceniać zgodność tychże
zakazów reklamy z art. 22 Konstytucji RP). Wspomniane zakazy są przede wszystkim wobec tych
celów konieczne. Za koniecznością omawianych
zakazów reklamy przemawiają przede wszystkim
rujnujące następstwa, jakie skuteczna reklama otwartych funduszy emerytalnych mogłaby przynieść
dla równowagi finansów publicznych oraz – w konsekwencji – dla poziomu ochrony konstytucyjnego
prawa obywateli do zabezpieczenia społecznego.
Mianowicie, reklama prowadzona przez otwarte
fundusze emerytalne jest bardzo efektowną metodą wpływu na decyzje osób ubezpieczonych.
Skuteczność tej reklamy, prezentującej idylliczny
obraz przyszłego emeryta spędzającego dzięki otwartym funduszom emerytalnym jesień swojego
życia w krajach tropikalnych pod palmami, objawiła się w pełni chociażby poprzez to, że aż 60%
ubezpieczonych urodzonych w latach 1949–1968,
którzy mieli w przeszłości możliwość wyboru, czy
chcą być członkami otwartych funduszy emerytalnych, czy też nie, zdecydowała się – właśnie pod
wpływem tej masywnej kampanii reklamowej – na
przystąpienie do otwartych funduszy emerytalnych.
Można więc było zakładać, że dozwolenie otwartym
funduszom emerytalnym na nieskrępowane prowadzenie kampanii reklamowej w okresie od 1 lutego
do 31 lipca 2014 r. spowodowałoby, że na dalsze
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odprowadzanie części swojej składki emerytalnej
do otwartych funduszy emerytalnych mogłoby się
zdecydować ok. 80% ubezpieczonych, a nie – jak
zakładano w okresie prac nad ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. – ok. 50% ubezpieczonych. To zaś z kolei

realizacji prawa obywateli do zabezpieczenia społecznego (art. 67 ust. 1 Konstytucji RP).
Dla kwalifikacji zakazów reklamy zawartych
w art. 197a ustawy o funduszach emerytalnych
(w brzmieniu ustalonym w ustawie z dnia 6 grud-

Zakazy reklamy nie oznaczają bynajmniej

prawnej niedopuszczalności prowadzenia –
także przez otwarte fundusze emerytalne –
kampanii informacyjnych.
wywarłoby dewastujące skutki dla stanu finansów
publicznych oraz w konsekwencji dla bezpieczeństwa emerytur wypłacanych przez ZUS. Te dewastujące dla finansów publicznych skutki dopuszczenia reklamy otwartych funduszy emerytalnych (lub
też, patrząc na to z innej strony, dewastujące skutki zniesienia zakazu reklamy otwartych funduszy
emerytalnych) zostały zobrazowane stosownymi
wyliczeniami przedstawionymi przez polski rząd33.
Biorąc pod uwagę dużą skuteczność dotychczasowej reklamy otwartych funduszy emerytalnych,
prezentujących te fundusze jako jedyną realną gwarancję bezpiecznej i wysokiej emerytury na starość,
można zakładać, że reklama ta wpłynęłaby na decyzje co najmniej ok. 30% ubezpieczonych, powodując
wielomiliardowe straty dla finansów publicznych
oraz realne zagrożenie dla bezpieczeństwa wypłacanych przez ZUS emerytur. W takim układzie
wprowadzenie zakazu reklamy otwartych funduszy
emerytalnych jawi się jako konieczny (niezbędny)
instrument przeciwdziałania tym wszystkim wspomnianym wyżej szkodliwym skutkom, które oznaczałyby utratę równowagi finansów publicznych
oraz w konsekwencji znacząco osłabiałyby stopień
33 Zob. stanowisko Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
4 kwietnia 2014 r., DUS/-071/8/EW/CG/RM/14, s. 7–9 oraz
stanowisko Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r., FN6/063/47-2/NJA/2014/RD-29542, s. 11–13.
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nia 2013 r.) oraz w art. 36 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. jako zakazów rzeczywiście koniecznych
(i niewykraczających poza to, co niezbędne) istotnym argumentem jest też fakt, że zakazy te mają
charakter czasowy (temporalny) i aktualizują się
jedynie w ściśle określonych okresach. Mianowicie
zakazy te obowiązywały w okresie od dnia 1 lutego 2014 r. do dnia 31 lipca 2014 r. (art. 36 ustawy
z dnia 6 grudnia 2013 r.) oraz będą obowiązywały
począwszy od roku 2016 co cztery lata w okresie
od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca danego roku
(art. 197a ust. 1 ustawy o funduszach emerytalnych
w zw. z art. 39a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). W pozostałych okresach czasu
reklama otwartych funduszy emerytalnych nie jest
zakazana i może być swobodnie prowadzona.
Należy przy tym podkreślić, że zakazy reklamy
nie oznaczają bynajmniej prawnej niedopuszczalności prowadzenia – także przez otwarte fundusze
emerytalne – kampanii informacyjnych prezentujących rzetelne dane na temat otwartych funduszy
emerytalnych oraz na temat skutków obecnej reformy emerytalnej. W szczególności omawiane zakazy
reklamy nie wykluczają prawnej dopuszczalności
przekazywania przez otwarte fundusze emerytalne
swoim członkom obiektywnych informacji obrazujących wyniki finansowe tych funduszy oraz osiąganą przez nie stopę zwrotu od powierzonych im
aktywów. Otwarte fundusze emerytalne mogą prze-
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kazywać swoim członkom oraz mogą zamieszczać
na swoich stronach internetowych m.in. takie informacje, jak: stopy zwrotu osiągane przez otwarte
fundusze emerytalne w przeszłości, wysokość opłat
pobieranych przez otwarte fundusze emerytalne,
opisy ryzyka inwestycyjnego związanego z członkostwem w otwartym funduszu emerytalnym, informacje o środkach znajdujących się na rachunku
członka, informacje o terminach wpłat składek i wypłat transferowych, informacje o wynikach działalności lokacyjnej funduszu, a także o zasadach polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnym funduszu,
wraz ze wskaźnikami, do których są porównywane osiągane przez fundusz stopy zwrotu (art. 197a
ust. 2 w zw. z art. 191 ust. 1 i 1a ustawy o funduszach emerytalnych). W rezultacie konstytucyjne

osiągną osoby ubezpieczone dzięki członkostwu
w otwartych funduszach emerytalnych34. Podkreśla
się też, że nachalna propaganda prowadzona przez
otwarte fundusze emerytalne prowadzi w istocie
do oszukiwania obywateli35. Jak w tym kontekście
konkluduje prof. Leokadia Oręziak, „[m]echanizm
umyślnego wprowadzania w błąd społeczeństwa został skutecznie wykorzystany nie tylko pod koniec
lat 90. przy wprowadzaniu reformy emerytalnej,
ale jest także konsekwentnie stosowany od tamtego
czasu przez obrońców OFE (…). Chodzi o to, by ludzie nie byli w stanie poznać, na czym naprawdę polegała prywatyzacja i aby nie tylko nie sprzeciwiali
się jej, ale byli nawet gotowi jej bronić” 36. Można
mieć przy tym bardzo poważne wątpliwości co do
tego, czy jest to sprawiedliwe społecznie i etycznie

TK postąpił bardzo trafnie, uznając zdecydowaną
większość przepisów ustawy z dnia 6 grudnia
2013 r. za zgodne z Konstytucją RP.
prawo obywateli do pozyskiwania informacji, niezbędnych im do podjęcia racjonalnej decyzji o przynależności lub o nieprzynależności do otwartych
funduszy emerytalnych, jest na gruncie nowych rozwiązań ustawowych chronione w sposób dostateczny i wystarczający.
Oceniając proporcjonalność zakazów reklamy
zawartych w art. 197a ustawy o funduszach emerytalnych oraz w art. 36 ustawy z dnia 6 grudnia
2013 r. nie sposób też nie wspomnieć o dotychczasowych niezwykle negatywnych doświadczeniach
związanych z kampaniami reklamowymi prowadzonymi przez otwarte fundusze emerytalne. Kampanie reklamowe prowadzone przez otwarte fundusze emerytalne były bardzo agresywne i całkowicie
podważały – nawet jeżeli nie rozmyślnie – wiarę
obywateli w państwowy (ZUS-owski) system zabezpieczenia społecznego. Zamiast pogłębionej i rzetelnej debaty pojawiały się wypowiedzi osób „niemających wątpliwości” co do ogromnych korzyści, jakie

uczciwe, by na zmasowane i niezwykle kosztowne
kampanie reklamowe prowadzone przez otwarte
fundusze emerytalne były poświęcane dziesiątki
czy też wręcz setki milionów złotych pochodzące
ze składek samych ubezpieczonych, i to w sytuacji, gdy emerytury wypłacane dzięki środkom gromadzonym przez te fundusze mają tak symboliczną
wysokość37.
34 U. Kalina-Prasznic, Społeczne zabezpieczenie emerytalne
pracowników – między prawem a rynkiem, Warszawa 2012,
s. 143.
35 Zob. Sprawozdanie stenograficzne z 50. posiedzenia Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 września 2013 r. (wystąpienie posła Jerzego Żyżyńskiego w debacie nad informacją
rządową), Warszawa 2013, s. 349, http://orka2.sejm.gov.pl/
StenoInter7.nsf/0/1EA2AC7A297C89E7C1257BF6003E8B16
/%24File/50_c_ksiazka.pdf (dostęp 24.11.2015).
36 L. Oręziak, OFE…, dz. cyt., s. 221.
37 Zob. też rozważania TK, który potwierdził w przeszłości
zgodność z art. 54 ust. 1 Konstytucji RP ustawowych zakazów
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VIII. Konkluzja

Zadanie, przed jakim stanął TK – tzn. ocena zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy z dnia
6 grudnia 2013 r. – było z pewnością niełatwe i bez
trudu można się było spodziewać, że każdy wyrok
TK w tej sprawie spotka się z aprobatą jednych środowisk i ze sprzeciwem innych. W przekonaniu autora niniejszego artykułu TK postąpił bardzo trafnie, uznając zdecydowaną większość przepisów
ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. za zgodne z Konstytucją RP. Jak starano się wykazać, omawiane tutaj
przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. są zgodne
z Konstytucją RP – przede wszystkim dlatego, że
dają one prymat dobru wspólnemu wszystkich obywateli nad partykularnymi interesami niektórych
uczestników rynku kapitałowego i podtrzymują zasadę odpowiedzialności państwa za kształt systemu
reklamy napojów alkoholowych, i to zakazów bardzo rygorystycznych i permanentnych: wyrok TK z dnia 28 stycznia
2003 r., K 2/02, OTK ZU 2003, nr 1A, poz. 4.
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emerytalnego w interesie obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.
Niniejszy artykuł napisany został po wydaniu
przez TK wyroku z dnia 4 listopada 2015 r., ale
jeszcze przed opublikowaniem pisemnego uzasadnienia tego wyroku. Wyraża on poglądy autora i jest próbą wykazania, że przepisy ustawy
z dnia 6 grudnia 2013 r. – wbrew podnoszonym
w tym względzie przez niektóre osoby i środowiska wątpliwościom – są zgodne z przepisami
Konstytucji RP.
Tekst powstał na podstawie opracowania sporządzonego przez autora dla Marszałka Sejmu
na potrzeby postępowania przed Trybunałem
Konstytucyjnym.

Piotr Karlik

Ustawowy system ochrony
pokrzywdzonego i świadka
Statutory System of Protection
and Aid for Victims and Witnesses

Piotr Karlik
Doktor nauk prawnych, adiunkt

The article is concerned with an important issue of protection of and aid for
victims and witnesses in the Polish criminal procedure. The new Act on the issue
has added new measures of protection and aid, among which there are: assistance
of a police officer during legal proceedings, close protection and possibility of
relocation of a victim or witness should the circumstances justify such a need.
This new system implements the provisions of the EU Directive of the European
Parliament and Council 2012/29/EU establishing minimum standards of the rights
of, support for and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA. Unfortunately, it seems that the Polish provisions
are not adequate and do not necessarily mirror those set out in the directive. The
article ventures to elaborate upon the new regulations on aid and protection for
victims and witnesses and subjects them to a thorough critique.

w Katedrze Postępowania Karnego
Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor kilkudzie-

sięciu publikacji z zakresu szeroko
rozumianego prawa karnego.

Wprowadzenie

Polskie prawo karne aktualnie przeżywa czas największych
zmian – od 1997 r., kiedy doszło do uchwalenia trzech kluczowych dla tej gałęzi prawa
aktów normatywnych, tj. kodeksu karnego1, kodeksu postępowania karnego2 oraz kodeksu

karnego wykonawczego 3. Szereg uchwalonych nowelizacji
w sposób zasadniczy zmienia
obraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w sprawach
karnych. Przeobrażeniom uległy
przede wszystkim kodeks postępowania karnego 4 oraz kodeks
3 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. –

1 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553
z późn. zm.; dalej: k.k.).

Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.
nr 90, poz. 557 z późn. zm.).
4 Ustawa z dnia 27 września 2013 r.

2 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. –

o zmianie ustawy – Kodeks postępo-

Kodeks postępowania karnego (Dz.U.

wania karnego oraz niektórych in-

nr 89, poz. 555 z późn. zm.; dalej:

nych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247

k.p.k.).

z późn. zm.).
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karny 5. Istotne zmiany dotyczą również kodeksu
karnego wykonawczego, zwłaszcza w kontekście
uchylenia ustawy o dozorze elektronicznym. Powyższe sprawia, że uprawnione stają się twierdzenia mówiące nawet o zmianie paradygmatu prawa

jednostek prokuratury8 oraz – w mniejszym stopniu
– sądów powszechnych. Jednakże, co warto podkreślić, a co często bywa zapominane, nowelizacja
procedury karnej dotyczy także Policji. Można nawet powiedzieć, że Policja stała się największym

Szereg uchwalonych nowelizacji w sposób

zasadniczy zmienia obraz funkcjonowania

wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.
karnego6. Po 1 lipca 2015 r., a więc kiedy całość nowelizacji weszła już w życie, znaczna część spraw
karnych będzie kończyła się w ramach trybów konsensualnych, ponadto istotnie zmieni się profil orzekanych kar – od tej pory najbardziej preferowana
jest kara grzywny, pojawiła się także możliwość
orzekania sekwencji kar (art. 37b k.k.)7. Oznacza
to także zasadnicze przemiany w zakresie obowiązków spoczywających na organach prowadzących
postępowanie karne, zwłaszcza na etapie przygotowawczym, oraz modelu ich funkcjonowania. Problem ten dotyczy przede wszystkim powszechnych
5 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks
karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 396).
6 J. Skorupka, Paradygmat współczesnego procesu karnego (w:)
J. Skorupka, I. Hayduk-Hawrylak (red.) Współczesne tendencje w rozwoju procesu karnego z perspektywy dogmatyki oraz
teorii i filozofii prawa, Warszawa 2011, s. 15 i n.
7 M. Królikowski, R. Zawłocki, Prawo karne, Warszawa 2015,
s. 345; M. Małolepszy, Rewolucyjna reforma polskiego systemu

głównym podmiotem wprowadzonych regulacji.
Przesunięcie ciężaru aktywności prokuratora na
funkcję oskarżycielską9 sprawia, że zadania do tej
pory przypisane prokuratorom będą musieli wykonywać funkcjonariusze Policji. Prokuratorzy będą
w jeszcze większym stopniu polegali na działalności Policji, ograniczając się jedynie do sprawowania
nadzoru w możliwym do zrealizowania wymiarze.
Ponadto na Policję zostały nałożone nowe, dotąd
nieznane obowiązki. Najlepszym tego przykładem
jest ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie
i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (dalej:
ustawa)10, która czyni komendantów wojewódzkich Policji odpowiedzialnymi za wdrożenie nowego systemu ochrony pokrzywdzonego i świadka. Powyższy akt normatywny stanowi całkowitą nowość
w kwestii podejścia polskich organów procesowych
do tych uczestników procesu karnego, co sprawia,
że warto bliżej przyjrzeć się wprowadzonym mechanizmom ochrony pokrzywdzonego i świadka.

sankcji i jej możliwy wpływ na wymiar kar za przestępstwa przeciwko mieniu, referat wygłoszony na konferencji „Zorganizo-

8 J. Skorupka, Wpływ kontradyktoryjności rozprawy głównej

wana transgraniczna przestępczość”, która odbyła się w dniach

na przebieg postępowania przygotowawczego (w:) P. Wiliński

4–5 września 2014 r. w Konigs Wusterhausen, https://www.

(red.), Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, War-

rewi.europa-uni.de/pl/lehrstuhl/pr/polstrafrecht/lehrstuh-

szawa 2013, s. 79 i n.

linhaber/schriftenverzeichnis/M_Malolepszy_-Rewolucyjna-

9 R. Olszewski, Role prokuratora w postępowaniu karnym,

-reforma-polskiego-systemu-sankcji.pdf (dostęp 15.05.2015).

„Prokuratura i Prawo” 2014, nr 1, s. 46; T. Grzegorczyk, Po-

Przeciwko posługiwaniu się terminem „kara mieszana” zob.

stępowanie przygotowawcze w świetle nowelizacji z 27 września

słuszne uwagi M. Małeckiego, Ustawowe zagrożenie karą i są-

2013 r. i rola w nim prokuratora w aspekcie sądowego stadium

dowy wymiar kary (w:) W. Wróbel (red.), Nowelizacja prawa
karnego 2015. Komentarz, Kraków 2015, s. 296 i n.
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procesu, „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 1–2, s. 31.
10 Dz.U. z 2015 r. poz. 21.
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I. Dotychczasowe regulacje dotyczące
ochrony pokrzywdzonego i świadka

Niniejsza ustawa ustanawia system policyjnej
ochrony pokrzywdzonego i świadka, który ma funkcjonować niezależnie od istniejących już w kodeksie postępowania karnego mechanizmów ochrony11. Zgodnie z zamierzeniem ustawodawcy celem
tej regulacji jest, po pierwsze, uzupełnienie luki
w prawie, gdyż – jak podnosi się w uzasadnieniu
projektu ustawy – w Polsce brak obecnie kompleksowego aktu prawnego mającego na celu ochronę
świadka i pokrzywdzonego, wobec których zachodzi
zagrożenie życia lub zdrowia wynikające ze złożenia zeznań lub wyjaśnień obciążających sprawcę
przestępstwa lub też z samego faktu uczestnictwa
w postępowaniu karym12. Powyższy akt normatywny stanowi – w zamyśle jego twórców – także implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r.
ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw,
wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW 13,
a także dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2011/99/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie
europejskiego nakazu ochrony14. W tym kontekście
należy przypomnieć, że powyższe dyrektywy powiązane są bezpośrednio z innymi aktami prawnymi dotyczącymi omawianej tematyki. Należą do
nich przede wszystkim rekomendacje Komitetu Ministrów Rady Europy, w tym przede wszystkim rekomendacja nr R (97)13 odnosząca się do zastraszania świadków i prawa do obrony z dnia 10 września
11 Można do nich zaliczyć chociażby instytucję świadka incognito oraz możliwość utajnienia danych dotyczących miejsca
zamieszkania uregulowaną w przepisie art. 191 § 3 k.p.k.;
E. Bieńkowska, Nowe środki ochrony i pomocy dla pokrzywdzonych i świadków, „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 10, s. 18.
12 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o ochronie i pomocy
dla pokrzywdzonego i świadka, druk nr 2653, http://www.
sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2653 (dostęp 20.11.2015),

1997 r.15 oraz rekomendacja Rec (2005) o ochronie
świadków i osób współpracujących z wymiarem
sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2005 r. Warto
podkreślić, że także na arenie krajowej podejmowane są kroki mające na celu zwiększenie ochrony
pokrzywdzonych i świadków w procesie karnym.
Przykładem jest omawiana ustawa, która w zamyśle
projektodawców stanowić ma „realizację Krajowego
Programu Działań na rzecz Równego Traktowania
na lata 2013–2016 (cel główny 1, cel szczegółowy
1.1 – implementacja dyrektywy 2012/29/UE), jak
również Krajowego Programu na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020
(obszar 2: ochrona i pomoc osobom dotkniętym
przemocą w rodzinie”16. Można więc zauważyć, że
zagadnienie ochrony pokrzywdzonego i świadka
w procesie karnym ma charakter wieloaspektowy,
a podejmowane środki stanowią przejaw złożonej
aktywności państwa w sferze szeroko rozumianej
ochrony jednostki – przed wszelkimi przejawami
dyskryminacji i nierównego traktowania.

II. System ochrony i pomocy w ustawie
z 28 listopada 2014 r.

Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego
i świadka składa się z trzech części. Pierwsza obejmuje rozwiązania autonomiczne, które tworzą pozakodeksowy system ochrony dla pokrzywdzonego
i świadka w związku z toczącym się lub zakończonym
procesem karnym. Druga część to zmiany w kodeksie postępowania karnego stanowiące implementację
wspomnianej wcześniej dyrektywy 2012/29/UE. Natomiast trzecia grupa przepisów wprowadza europejski nakaz ochrony ustanowiony przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/99/UE. Z uwagi
na obszerność tematyki omówiona zostanie jedynie
część pierwsza z odwołaniami do części drugiej.
Raz jeszcze warto podkreślić, że dotychczas istniejące mechanizmy ochrony pokrzywdzonych i świadków, które gwarantowałyby im bezpieczeństwo
w związku z toczącym się postępowaniem karnym,

s. 1.
13 Implementacja dokonana została ustawą z dnia 13 czerwca

15 Tekst polski (w:) E. Bieńkowska, L. Mazowiecka, Ofiara

2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Ko-

przestępstwa w dokumentach międzynarodowych, Warszawa

deks postępowania karnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 849).
14 Dz.Urz. UE L 338 z 21.12.2011, s. 2.

2009, s. 84–90.
16 Uzasadnienie…, cyt. wyżej, s. 1.
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okazały się niewystarczające i fragmentaryczne17. Dlatego wprowadzone rozwiązania stanowią całkowitą
nowość w zakresie ochrony pokrzywdzonego i świadka. W założeniu twórców mają one funkcjonować niezależnie od mechanizmów uregulowanych w kodeksie

wyobrazić sobie sytuację, w której pokrzywdzony, nawet nie mając wiedzy na temat popełnionego przestępstwa, nie zostanie przesłuchany w charakterze świadka. Trudno zgodzić się także z twierdzeniem, że takie
przesłuchanie byłoby bezprzedmiotowe19, zwłaszcza

Istniejące mechanizmy ochrony pokrzywdzonych
i świadków, które gwarantowałyby

im bezpieczeństwo w związku z toczącym
się postępowaniem karnym, okazały się
niewystarczające i fragmentaryczne.
postępowania karnego. Jak przyznano w uzasadnieniu projektu omawianej ustawy, inspirację w dużej
mierze stanowiły instytucje uregulowane w ustawie
o świadku koronnym18. Osobowe źródła dowodowe
nadal dostarczają przytłaczającej części wszystkich
wykorzystywanych w procesie karnym dowodów. Ponadto w przeciwieństwie do świadka koronnego są to
uczciwi obywatele, którzy zdecydowali się współpracować z organami wymiaru sprawiedliwości, dlatego tym bardziej należy objąć ich stosowną ochroną.

Zgodnie z tytułem samej ustawy zakres jej zastosowania ma objąć przede wszystkim pokrzywdzonego i świadka. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że
w większości procesów karnych dochodzi do kumulacji ról procesowych, gdzie pokrzywdzony jednocześnie
występuje w charakterze świadka. W zasadzie trudno

w świetle art. 2 § 1 k.p.k. Warto jednak pamiętać, że
nie każdy świadek w postępowaniu karnym jest jednocześnie pokrzywdzonym, co twórcy ustawy – jak
się wydaje – pominęli. Ustawa ponadto przewiduje
objęcie systemem ochrony także osób najbliższych
dla pokrzywdzonego i świadka20. W celu ustalenia
kręgu tych osób ustawa odsyła do przepisu art. 115
§ 11 k.k. Takie rozszerzenie podmiotowego zakresu
ochrony jest niewątpliwie zasadnym rozwiązaniem.
Objęcie systemem ochrony jedynie pokrzywdzonego lub świadka znacząco osłabiałoby efektywność
podjętych działań. Należy pamiętać, że bez zapewnienia ochrony osobom najbliższym chęć współpracy
pokrzywdzonego lub świadka znacząco maleje. Albowiem istnieje realna obawa wywierania nacisku
na pokrzywdzonego lub świadka, właśnie przez grożenie lub zastraszanie osób dla nich najbliższych. Widać
zatem wyraźnie, że rola osoby najbliższej w procesie
ochrony jest nie do przecenienia21. Warto dodać, że

17 E. Bieńkowska, Wokół projektu utworzenia systemu ochrony

19 Tamże, s. 2.

1. Zakres podmiotowy środków ochrony
i pomocy

pokrzywdzonego i świadka, „Prokuratura i Prawo” 2015,

20 Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka,

nr 3, s. 41; K. Karsznicki, Program ochrony świadka w Polsce

„Stołeczny Magazyn Policyjny” 2015, nr 3, s. 16, http://maga-

na tle regulacji prawnych innych państw członkowskich Unii

zyn.policja.waw.pl/portal/mag/1268/55975/Stoleczny_Ma-

Europejskiej, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 9, s. 24; Uza-

karnym, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 12, s. 127 i n.

18 Tamże, s. 8.
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21 Zob. D. Tarnowska, Udział osoby najbliższej w postępowaniu

sadnienie…, cyt. wyżej, s. 1.
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obecne kodeksowe regulacje – z wyjątkiem instytucji
świadka incognito – w żaden sposób nie chronią osób
najbliższych dla pokrzywdzonego lub świadka.
Ostateczny zakres podmiotowy potencjalnej
ochrony jest zatem węższy, niż wcześniej proponowano. W trakcie prac nad ostatecznym kształtem
ustawy pojawiały się głosy, że docelowo miałaby
ona objąć także podejrzanego, oskarżonego, a nawet

do przyznania środków ochrony. Nie wiadomo, dlaczego istniejące zagrożenie ma dotyczyć jedynie życia lub zdrowia. Wprawdzie zakres przesłanek jest
tożsamy z tym funkcjonującym w ustawie o świadku
koronnym, jednak takie wytłumaczenie nie przekonuje. Niewątpliwie życie i zdrowie to najważniejsze
wartości, które zasadnie zostały wysunięte na plan
pierwszy, jednakże wydaje się, że katalog przesła-

W zależności od stopnia istniejącego

zagrożenia ustawodawca przewidział

trzy rodzaje środków ochrony i pomocy.
skazanego22. Z oczywistych względów takie pomysły
należy ocenić jako nietrafione, podważające ideę,
która legła u podstaw wprowadzenia tego aktu normatywnego, tj. zasadniczego wzmocnienia pozycji
pokrzywdzonego i świadka. Należy zatem wyrazić
zadowolenie, że nie zostały one wcielone w życie.

2. Przesłanki stosowania środków ochrony
i pomocy
Przesłanką zastosowania przewidzianych w ustawie środków ochrony jest zagrożenie dla życia lub
zdrowia pokrzywdzonego lub świadka, pozostające
w związku z toczącym się albo zakończonym postępowaniem karnym, w którym pokrzywdzony lub
świadek brał udział (art. 1). Dodatkowo – zgodnie
z art. 2 ustawy – przy ocenie stopnia zagrożenia
dla życia lub zdrowia pokrzywdzonego, świadka lub
osób im najbliższych bierze się pod uwagę ich właściwości i warunki osobiste, związek ze sprawcą, rodzaj, sposób i okoliczności popełnienia czynu oraz
motywację sprawcy.
Powyższe postanowienia rodzą wiele wątpliwości. Przede wszystkim wydaje się, że ustawodawca
zdecydował się na zbyt wąskie określenie podstaw

nek mógłby być szerszy. Wzorem mogłoby być rozwiązanie przewidziane w przypadku zastosowania
instytucji świadka incognito. Zgodnie z przepisem
art. 184 § 1 k.p.k. przesłankami do wydania postanowienia o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka jest uzasadniona obawa niebezpieczeństwa dla
życia, zdrowia, wolności albo mienia w znacznych
rozmiarach23. Takie zakreślenie katalogu przesłanek
stosowania środków ochrony wobec pokrzywdzonego i świadka wydaje się bardziej zasadne. Należy pamiętać, że są to osoby, które zdecydowały się
współpracować z wymiarem sprawiedliwości – nie
jak w przypadku świadka koronnego – dobrowolnie,
a przede wszystkim bezinteresownie. Między innymi dlatego należałoby rozszerzyć przesłanki stosowania środków ochrony wobec pokrzywdzonego
i świadka. Pozwoliłoby to na zachowanie pewnej
spójności z już istniejącymi mechanizmami ochrony.

3. Rodzaje środków ochrony i pomocy
W zależności od stopnia istniejącego zagrożenia ustawodawca przewidział trzy rodzaje środków
ochrony i pomocy. Należą do nich: ochrona na czas
czynności procesowej, ochrona osobista oraz pomoc

22 M. Piechocki, Świadek pod ochroną, „Na wokandzie” 2014,
nr 20, s. 14; krytycznie E. Bieńkowska, Wokół projektu…, dz.
cyt., s. 42.

23 Zob. P. Wiliński, Świadek incognito w polskim procesie karnym,
Kraków 2003, s. 95 i n.
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w zakresie zmiany miejsca pobytu. Ochrona na czas
czynności procesowej jest podstawową formą ochrony, która może być stosowana w razie „zwykłego”
zagrożenia dla życia i zdrowia osoby chronionej.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy może ona polegać
na obecności funkcjonariusza Policji w pobliżu osoby chronionej w trakcie czynności procesowej z jej
udziałem, w drodze do miejsca przeprowadzenia
tej czynności lub w drodze powrotnej. Natomiast
w przypadku kwalifikowanego, tj. wysokiego stop-

niewystarczające. Pomoc w zakresie zmiany miejsca
pobytu może polegać na:
– udostępnieniu tymczasowego lokalu mieszkalnego, zapewniającego zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych;
– pomocy w wynajęciu mieszkania;
– pomocy w przeprowadzce lub zagospodarowaniu;
– pomocy w załatwieniu ważnych spraw życiowych związanych ze zmianą miejsca pobytu.

Ochrona osobista i pomoc w zakresie zmiany

miejsca pobytu mogą być stosowane w sprawach,
w których rozpoznanie w pierwszej instancji
należy do właściwości sądu okręgowego.
nia zagrożenia dla życia lub zdrowia osoby chronionej może zostać udzielona ochrona osobista, która
może przybrać następujące formy (art. 5 ust. 2):
– stałej obecności funkcjonariuszy Policji w pobliżu osoby chronionej;
– czasowej obecności funkcjonariuszy Policji
w pobliżu osoby chronionej;
– czasowej obserwacji osoby chronionej i otoczenia, w którym przebywa;
– wskazania osobie chronionej bezpiecznych
miejsc przebywania oraz czasu i bezpiecznego
sposobu przemieszczania się;
– określenia zakresu, warunków i sposobu kontaktowania się osoby chronionej z innymi osobami.
Najdalej idącym środkiem ochrony jest pomoc
w zakresie zmiany miejsca pobytu (art. 6 ust. 1),
który tak jak poprzedni mechanizm ochrony może
być zastosowany w razie istnienia wysokiego stopnia zagrożenia dla życia i zdrowia osoby chronionej.
W odróżnieniu jednak do ochrony osobistej, pomoc
w zakresie zmiany miejsca pobytu ma charakter
subsydiarny, gdyż jej zastosowanie wchodzi w grę
jedynie, gdy inne środki ochrony i pomocy mogą być
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Dodatkowo osobie, której przyznano taką pomoc,
można udzielić celowego wsparcia finansowego nieprzekraczającego 3500 zł. Nie wiadomo jednak, czy
jest to suma całkowita, przypadająca na całą rodzinę,
czyli pokrzywdzonego lub świadka i osób dla nich
najbliższych, czy też dla poszczególnych osób, które zostały tymi środkami objęte. Literalne brzmienie
przepisu w żaden sposób tej kwestii nie przesądza. Ponadto właściwy komendant Policji może podjąć określone kroki w zakresie doręczania i odbierania przesyłek pocztowych adresowanych do osoby chronionej,
co ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.
Na samym końcu należy wskazać, że ochrona
osobista i pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu mogą być stosowane w sprawach, w których
rozpoznanie w pierwszej instancji należy do właściwości sądu okręgowego. W przypadku ochrony
osobistej dodatkowo zostało to rozszerzone także
o przestępstwa określone w art. 197 § 1 i 2 k.k. oraz
art. 207 k.k. Ponadto – jak się wydaje, ze względów
pragmatycznych – ustawodawca pozostawił wentyl
bezpieczeństwa w postaci możliwości rozszerzenia
stosowania tych instytucji ochrony, w uzasadnionych przypadkach, także na inne sprawy.
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4. Pomoc psychologiczna
Ustawa wprowadza także dodatkowy mechanizm
pomocy dla pokrzywdzonego, świadka oraz osób dla
nich najbliższych w postaci pomocy psychologicznej.
Może ona zostać udzielona w przypadku zagrożenia
dla zdrowia psychicznego wymienionych wyżej podmiotów. Jak się wydaje, ta forma pomocy ma charakter samodzielny i nie jest uzależniona od objęcia
pokrzywdzonego lub świadka którymś ze środków
ochrony i pomocy wymienionych w art. 3 ustawy24.
Możliwe jest zatem objęcie każdego pokrzywdzonego
i świadka pomocą psychologiczną w razie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia psychicznego. Nie powinno ulegać wątpliwości, że owo zagrożenie powinno
mieć związek z zarzucanym oskarżonemu przestępstwem. Ustawodawca jednak nie wprowadził takiego
wymogu, co rodzi pewnego rodzaju wątpliwości co
do zakresu tej formy pomocy. Zbyt szerokie jej stosowanie mogłoby prowadzić do wypaczenia istoty tej
instytucji. Z drugiej jednak strony możliwe będzie
udzielenie pomocy psychologicznej w przypadku zagrożenia dla zdrowia psychicznego określonych podmiotów, które powstało w wyniku działań organów
wymiaru sprawiedliwości, np. na skutek zbyt długiego prowadzenia postępowania przygotowawczego.
Pomoc psychologiczna, w przeciwieństwie do pozostałych środków ochrony i pomocy, ma być udzielana
przez podmioty, które otrzymały na ten cel dotację
z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej, lub inne podmioty świadczące
pomoc psychologiczną. O możliwości uzyskania takiej pomocy pokrzywdzonego lub świadka informuje
organ prowadzący czynności operacyjno-rozpoznawcze albo postępowanie sprawdzające lub postępowanie przygotowawcze, albo sąd. Uzyskanie wiedzy
o takiej formie pomocy zostało zagwarantowane
dzięki zmianie przepisu art. 300 § 2 i 3 k.p.k., który
reguluje zakres informacji przekazywanej – odpowiednio – pokrzywdzonemu i świadkowi25. Po złoże-

niu wniosku przez uprawnioną jednostkę organ albo
sąd wzywa podmiot świadczący pomoc psychologiczną do jej udzielenia w terminie 14 dni.

5. Zakres temporalny stosowania środków
ochrony i pomocy
Wszystkie środki ochrony i pomocy, zgodnie
z art. 1 ust. 2 ustawy, mogą być stosowane jeszcze
przed wszczęciem postępowania karnego, jeżeli zagrożenie dla życia lub zdrowia ujawni się w toku
podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych
lub postępowania sprawdzającego, o którym mowa
w art. 307 k.p.k. Jest to interesujące rozwiązanie,
które – jak się wydaje – ma charakter lex specialis
względem poszczególnych przepisów regulujących
stosowanie środków pomocy i ochrony. W pierwszej
kolejności trzeba wskazać, że w myśl art. 3 ust. 1
pkt 1 podstawowym środkiem ochrony i pomocy
jest ochrona na czas czynności procesowej. Niemniej
ani czynności operacyjno-rozpoznawcze, ani czynności sprawdzające nie mają charakteru czynności
procesowych26. Są one podejmowane jeszcze przed
wszczęciem postępowania karnego, w celu pozyskania informacji o tym, czy doszło do popełnienia
czynu zabronionego, względnie do zweryfikowania
danych zamieszczonych w zawiadomieniu o jego popełnieniu27. W związku z powyższym, w przypadku
wskazanym w art. 1 ust. 2 ustawy będziemy mieli
do czynienia z ochroną na czas konkretnych czynności w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych albo postępowania sprawdzającego. Inna
wykładnia prowadziłaby do znacznego zawężenia
możliwości stosowania ochrony przed wszczęciem
właściwego postępowania. Jest to szczególnie istotne, zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę, że pozostałe formy ochrony mają o wiele dalej idący
charakter. Jak już wspomniano, ochrona osobista
i pomoc w zakresie zmiany miejsca zamieszkania,
co do zasady, mogą być stosowane w sprawach, których rozpoznanie w pierwszej instancji należy do
właściwości sądu okręgowego. Jednakże na etapie

24 E. Bieńkowska, Wokół projektu…, dz. cyt., s. 42. Jednocześnie
warto zauważyć, że w art. 10 ustawy mowa jest o pokrzywdzonym lub świadku, nie zaś o „osobie chronionej”, co sugeruje
samodzielny charakter pomocy psychologicznej.
25 E. Bieńkowska, Nowe środki…, dz. cyt., s. 17.

26 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2011, s. 399 i n.
27 A. Posytek, Wartość dowodowa czynności operacyjno-rozpoznawczych, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 3, s. 24.
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czynności operacyjno-rozpoznawczych, a często
także i postępowania sprawdzającego, jednoznaczne określenie przyszłej kwalifikacji prawnej czynu
jest wręcz niemożliwe. Trzeba także pamiętać, że
podjęcie czynności operacyjno-rozpoznawczych nie
zawsze doprowadzi do wszczęcia postępowania karnego. Wszystko to sprawia, że sięganie po ochronę
osobistą oraz pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu powinno mieć charakter wyjątkowy, ograniczony do najbardziej ekstremalnych przypadków.
W tego rodzaju sytuacjach czynności operacyjno-rozpoznawcze, jak i postępowanie sprawdzające, powinny być już w końcowej fazie, pozwalając
stwierdzić z dużą dozą pewności zasadność wszczęcia postępowania karnego.
Równie problematyczna jest próba określenie
momentu końcowego stosowania środków ochrony
i pomocy wprowadzonych omawianą ustawą. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka może być przyznana także
w związku z zakończonym postępowaniem karnym.
Oznacza to, że mechanizmy wprowadzone ustawą
mogą być stosowane niejako w dwóch układach.
W pierwszym środki ochrony i pomocy stosowane
są w czasie trwania postępowania karnego, a także
po jego zakończeniu. W drugim potrzeba sięgnięcia
po nie ujawni się dopiero po zakończeniu postępowania karnego. Ustawodawca zdecydował się zatem
na niezwykle szerokie stosowanie środków ochrony
i pomocy. Takie rozwiązanie należy ocenić pozytywnie, gdyż nie prowadzi ono do pozostawienia
pokrzywdzonego lub świadka samym sobie po wypełnieniu obowiązków procesowych. Trzeba jednak
pamiętać, że po zakończeniu postępowania w zasadzie mogą być stosowane tylko najdalej idące formy ochrony i pomocy, tj. ochrona osobista i pomoc
w zakresie zmiany miejsca pobytu. Z oczywistych
względów odpada potrzeba ochrony na czas czynności procesowych. Czy zatem został określony jakiś
moment końcowy stosowania przepisów ustawy?
Analiza omawianego aktu normatywnego wskazuje, że ustawodawca zrezygnował z jednoznacznego wskazania, na poziomie normatywnym, chwili
wygaśnięcia stosowania środków ochrony i pomocy. Decyzja ta każdorazowo będzie należeć do podmiotu odpowiedzialnego za praktyczne wdrażanie
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tych instytucji, a więc właściwego komendanta wojewódzkiego Policji. W myśl art. 16 ust. 1 ustawy
środki ochrony i pomocy stosuje się na czas oznaczony, z możliwością przedłużenia ich stosowania
na dalszy czas oznaczony (art. 16 ust. 2 ustawy).
Oznacza to, że to właściwy komendant wojewódzki
Policji po uwzględnieniu wszelkich okoliczności podejmie decyzję o przedłużeniu stosowania środków
ochrony i pomocy, lub też o ich uchyleniu w razie
ustania przesłanek, które uzasadniały ich udzielenie
(art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy). W ten sposób ochrona
i pomoc mogą być udzielane tak długo, jak wymagają tego konkretne okoliczności, co zwiększa szansę
na efektywne realizowanie założeń ustawy.

6. Procedura przyznania środków ochrony
i pomocy
Podmiotem odpowiedzialnym za realizację analizowanej ustawy – zgodnie z jej art. 3 ust. 2 – jest
komendant wojewódzki Policji, w którego okręgu
mają miejsce pobytu pokrzywdzony, świadek lub
osoby im najbliższe. To do jego zadań należy udzielanie środków ochrony i pomocy, ich właściwa modyfikacja, wyznaczenie jednostki Policji właściwej
do wykonywania zarządzeń wydanych w związku
z udzieleniem ochrony i pomocy, a także ich uchylanie. W komendach wojewódzkich Policji – w celu
usprawnienia pracy komendantów – powołano koordynatorów do spraw ochrony i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. Do ich zadań według art. 11
ust. 2 ustawy należy:
– zapewnienie współdziałania jednostek Policji
w zakresie stosowania środków ochrony i pomocy;
– przekazywanie jednostkom Policji informacji
o podmiotach udzielających pomocy psychologicznej;
– przekazywanie Ministrowi Sprawiedliwości
posiadanych informacji o odmowie świadczenia pomocy psychologicznej przez podmiot,
który otrzymał na ten cel dotację z Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Ponadto koordynatorzy powinni być na bieżąco
informowani o ujawnionych zagrożeniach dla życia
lub zdrowia pokrzywdzonego, świadka lub osób dla
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nich najbliższych, a także o odmowie udzielenia pomocy psychologicznej przez zobowiązane podmioty.
System ochrony i pomocy ma charakter wnioskowy, tj. pokrzywdzony lub świadek muszą złożyć
pisemny wniosek, w którym wskażą okoliczności
uzasadniające udzielenie ochrony i pomocy. Ustawa
przewiduje także możliwość złożenia wniosku przez
organ prowadzący postępowanie, jednakże w takim
wypadku musi to nastąpić po uzyskaniu zgody pokrzywdzonego lub świadka. Komendant wojewódz-

pliwości28. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy właściwy
komendant Policji jest zobowiązany do ich przedstawienia osobom podlegającym ochronie. Niejasny jest natomiast zapis dotyczący wykonywania
obowiązków przez osobę chronioną, które ciążą na
niej z mocy ustawy oraz wynikają z prawomocnych
orzeczeń i decyzji. Zagadnienie to dotyczy jedynie
osób, którym udzielono pomocy w zakresie zmiany miejsca pobytu. Nie wiadomo jednak, jakie obowiązki mogą wynikać z prawomocnych orzeczeń

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację

analizowanej ustawy – zgodnie z jej art. 3 ust. 2 –
jest komendant wojewódzki Policji, w którego
okręgu mają miejsce pobytu pokrzywdzony,
świadek lub osoby im najbliższe.
ki Policji podejmuje decyzję, w formie zarządzenia,
w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Na powyższe zarządzenie zażalenie nie przysługuje. Możliwe
jest wprawdzie złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, ale będzie on rozpoznany tylko
wtedy, gdy ujawnione zostaną nowe okoliczności.
Ustawa w żaden sposób nie precyzuje kwestii, których te nowe okoliczności mają dotyczyć, a więc lege
non distinguente mogą one wskazywać na wszelkie
zagadnienia związane ze sprawą, w szczególności
właściwości i warunki osobiste pokrzywdzonego lub
świadka, związek ze sprawą, rodzaj, sposób i okoliczności popełnienia czynu oraz motywację sprawcy (art. 2 ustawy).
Warunkiem przyznania ochrony jest dodatkowo
złożenie pisemnego zobowiązania, przez każdą pełnoletnią osobę podlegającą ochronie, do przestrzegania zasad i zaleceń w zakresie udzielonej ochrony
i pomocy oraz do wykonywania obowiązków ciążących na niej z mocy ustawy oraz wynikających
z prawomocnych orzeczeń i decyzji. Kwestia przestrzegania zasad i zaleceń nie budzi większych wąt-

i decyzji w tym zakresie. Niewątpliwie kwestia ta
wymaga doprecyzowania. Od tych kwestii należy odróżnić obowiązek przekazywania informacji
niezbędnych do prawidłowej realizacji środków
ochrony i pomocy. Spoczywa on na osobie, której
udzielono ochrony osobistej lub pomocy w zakresie zmiany miejsca pobytu. Dotyczy on w szczególności kontaktów rodzinnych i towarzyskich, stanu
majątkowego, a także stanu zdrowia. Interesującym
rozwiązaniem jest możliwość poddania osoby chronionej – zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy dotyczy to
także osoby najbliższej – za jej zgodą, badaniu psychologicznemu. W uzasadnieniu projektu ustawy
wskazano, że powyższe rozwiązanie ma na celu zapewnienie optymalnego poziomu ochrony i jest niezbędne dla jej prawidłowej realizacji29. Trzeba jed28 Należy jednak odnotować, że na chwilę obecną, tj. 26 listopada 2015 r., blisko osiem miesięcy po wejściu w życie
ustawy, nie ma jeszcze gotowych zaleceń i zasad, o których
mowa w tym przepisie.
29 Uzasadnienie…, cyt. wyżej, s. 14.
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nak podkreślić, że odmowa poddania się badaniom
psychologicznym nie rodzi żadnych negatywnych
konsekwencji, nie jest to także podstawa do uchylenia udzielanej ochrony lub pomocy. W związku
z powyższym wprowadzenie tej regulacji budzi uzasadnione wątpliwości.
Poza procedurą uruchomienia mechanizmu
ochrony i pomocy ustawa określa także przesłanki
jego uchylenia. Zostały one uregulowane w dwóch
grupach, tj. przesłanki o charakterze obligatoryjnym i przesłanki o charakterze fakultatywnym.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy komendant Policji,
który wydał zarządzenie w przedmiocie środków
ochrony i pomocy, uchyla te środki, jeżeli:
– ustały przesłanki, które uzasadniały ich udzielenie;
– osoba chroniona bezpodstawnie uchyliła się
od złożenia zeznań w toku postępowania,
w związku z którym udzielono jej środka
ochrony i pomocy;
– osoba chroniona pomimo wezwania nie złożyła pisemnego zobowiązania dotyczącego przestrzegania zasad i zaleceń w zakresie udzielonej ochrony i pomocy oraz wykonywania
obowiązków ciążących na niej z mocy ustawy
oraz wynikających z prawomocnych orzeczeń
i decyzji;
– osoba chroniona złożyła wniosek o ich uchylenie.
Wskazane powyżej przesłanki mają charakter
obligatoryjny, co oznacza, że właściwy komendant wojewódzki Policji nie ma wyboru i w razie
stwierdzenia ich zaistnienia jest obowiązany uchylić zarządzenie w przedmiocie udzielenia środków
pomocy i ochrony. Należy zaakcentować, że bezpodstawne uchylenie się od złożenia zeznań wchodzi
w grę jedynie w przypadku, gdy środki ochrony i pomocy zostały zastosowane w toczącym się już postępowaniu. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę także
na przesłankę niezłożenia pisemnego zobowiązania.
Jest to przypadek szczególny, albowiem w takiej sytuacji uchylenie następuje po wydaniu zarządzenia
w przedmiocie udzielenia środków ochrony i pomocy, a przed rozpoczęciem jego wykonania. Oznacza
to, że w ramach procedury wykonania zarządzenia
komendanta Policji, które podlega natychmiastowe-
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mu wykonaniu na podstawie art. 12 ust. 3 in fine
ustawy, można wyróżnić etap wstępny, polegający
na weryfikacji spełnienia wszelkich wymogów formalnych pozwalających na rozpoczęcie stosowania
ochrony i pomocy. W przeciwnym wypadku stosowanie ochrony i pomocy musiałoby zostać przerwane z powodu niespełnienia określonych elementów
formalnych, co byłoby rozwiązaniem niepraktycznym, a już na pewno kosztownym.
Z kolei do przesłanek o charakterze fakultatywnym ustawa zalicza:
– wydanie postanowienia o przedstawieniu osobie chronionej zarzutów złożenia fałszywych
zeznań w toku postępowania, w związku z którymi udzielono jej środków ochrony i pomocy;
– umyślne wprowadzenie w błąd przez osobę
chronioną lub zatajenie przez nią istotnych informacji co do okoliczności, w związku z którymi udzielono jej środków ochrony i pomocy;
– nieprzestrzeganie przez osobę chronioną zasad
lub zaleceń w zakresie udzielonych środków
ochrony i pomocy;
– korzystanie przez osobę chronioną ze środków
ochrony i pomocy niezgodnie z ich przeznaczeniem.
Bliższe przyjrzenie się tym przesłankom rodzi szereg wątpliwości. Przede wszystkim niezrozumiała
jest możliwość uchylenia środków ochrony i pomocy
jedynie na podstawie postanowienia o przedstawieniu zarzutów złożenia fałszywych zeznań. Niewątpliwie fakt, że osoba zeznała nieprawdę, powinien
skutkować natychmiastowym wstrzymaniem stosowania środków ochrony i pomocy, jednakże powinno to następować dopiero po stwierdzeniu tego
faktu prawomocnym wyrokiem sądu karnego30. Nie
30 Podobne rozwiązanie funkcjonuje na gruncie ustawy o świadku koronnym, która stanowiła inspirację dla twórców ustawy
o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, jednakże ograniczono się tam jedynie do stwierdzenia „świadek
koronny w toku postępowania zeznał nieprawdę lub zataił
prawdę co do istotnych okoliczności sprawy albo odmówił zeznań przed sądem”. W praktyce doprowadziło to do
dyskusji na temat tego, czy fakt złożenia nieprawdziwych
zeznań musi zostać stwierdzony prawomocnym wyrokiem.
Zob. M. Gabriel-Węglowski, Ustawa o świadku koronnym.
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bez znaczenia pozostaje tutaj fakt obowiązywania
konstytucyjnie umocowanej zasady domniemania
niewinności (art. 42 ust. 1 Konstytucji RP). W razie
stwierdzenia takiej okoliczności uchylenie środków

z 27 września 2013 r. przestępstwo składania fałszywych zeznań zostało wykreślone z katalogu spraw,
w których nie prowadzi się dochodzenia. Oznacza
to zatem, że od 1 lipca 2015 r., a więc od dnia wej-

Konsekwencje związane z uchyleniem

stosowania środków ochrony i pomocy

są na tyle poważne, że nie można decyzji

opartej o tę przesłankę pozostawiać całkowicie
w zakresie dyskrecjonalności organów Policji.
ochrony i pomocy powinno mieć charakter obligatoryjny, a nie jedynie fakultatywny. Nie przekonuje
przy tym argumentacja, że oczekiwanie na prawomocny wyrok prowadziłoby do opóźnienia właściwej reakcji. Konsekwencje związane z uchyleniem
stosowania środków ochrony i pomocy są na tyle poważne, że nie można decyzji opartej o tę przesłankę
pozostawiać całkowicie w zakresie dyskrecjonalności organów Policji. Natomiast de lege lata możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której pomimo
prawomocnego skazania osoby za składanie fałszywych zeznań nadal będą wobec niej stosowane środki ochrony i pomocy. Ustawodawca nie przewidział
bowiem obligatoryjnego uchylenia zarządzenia
w przedmiocie stosowania środków ochrony i pomocy w razie skazania za przestępstwo określone
w art. 233 k.k. Natomiast, co najbardziej kuriozalne,
ustawa nie uwzględniła faktu nowelizacji art. 325b
§ 2 k.p.k. W obowiązującym przed nowelizacją stanie prawnym przepis ten wyłączał możliwość prowadzenia dochodzenia w sprawach enumeratywnie
w nim wyliczonych, w tym i w sprawach o przestępstwo określone w art. 233 § 1 i 4 k.k. Jednakże na
skutek nowelizacji kodeksu postępowania karnego
Komentarz, Warszawa 2011, s. 154 i n.; odmiennie Z. Muras.
Wyjaśnienia oskarżonego w procesie karnym i prawie karnym
materialnym, Warszawa 2010, s. 576 i n.

ścia nowelizacji w życie, w sprawach o przestępstwo
z art. 233 § 1 i 4 k.k. możliwe jest prowadzenie dochodzenia. Natomiast – co istotne – w dochodzeniu
zgodnie z art. 325g § 1 k.p.k. nie jest wymagane
sporządzenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów. W związku z powyższym omawiana przesłanka uchylenia stosowania środków ochrony i pomocy stanie się po prostu martwym zapisem. Taki
stan rzeczy jest niedopuszczalny i potrzeba tutaj natychmiastowej reakcji ustawodawcy.
Kontrowersje budzi także przesłanka korzystania
ze środków ochrony i z pomocy niezgodnie z ich
przeznaczeniem. Nie bardzo bowiem wiadomo,
w jaki sposób pokrzywdzony lub świadek mieliby
korzystać z tych środków w sposób niezgodny z ich
przeznaczeniem. Kwestia ta niewątpliwe wymaga
doprecyzowania.

Krytyka

Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego
i świadka niewątpliwie stanowi nowość w polskim
systemie prawnym. Idea zwiększenia stopnia ochrony, zwłaszcza pokrzywdzonego, zasługuje na całkowitą aprobatę. Pojawiają się jednak wątpliwości,
czy zaproponowane mechanizmy ochrony i pomocy stanowią oczekiwaną odpowiedź na występujące
w praktyce problemy, oraz czy implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE
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została dokonana właściwie. Niestety, pogłębiona
analiza rozwiązań zawartych w ustawie wskazuje,
że zostały one opracowane w pewnym oderwaniu
od realnych potrzeb pokrzywdzonego i świadka, nowelizacji procedury karnej oraz – co martwi szczególnie – istniejącego systemu ochrony ofiary31.
Zasadnicze wątpliwości budzi samo podejście
ustawodawcy do zagadnienia ochrony pokrzywdzonego i świadka, a przede wszystkim jednakowe potraktowanie dwóch w zasadzie odmiennych uczestników postępowania karnego. Nie ma tu większego
znaczenia fakt, że w przypadku pokrzywdzonego

ne podejście do aksjologii ochrony pokrzywdzonego
jest niedopuszczalne, stanowi zaprzeczenie wypracowanych z trudem standardów, oznaczając w istocie krok w tył w pojmowaniu pozycji pokrzywdzonego w polskim procesie karnym.
Przechodząc do konkretnych rozwiązań, należy
stwierdzić, że zasadnicze wątpliwości budzi powierzenie Policji podejmowania decyzji w przedmiocie udzielenia środków ochrony i pomocy. Komendant wojewódzki Policji nie jest organem, który ma
bezpośredni kontakt ze sprawą. Nie ma on zatem
podstawowego wyobrażenia o realnych potrzebach

Zasadnicze wątpliwości budzi powierzenie

Policji podejmowania decyzji w przedmiocie
udzielenia środków ochrony i pomocy.
praktycznie zawsze dochodzi do kumulacji roli
procesowej i roli świadka w procesie. Jak słusznie
zauważyła Ewa Bieńkowska, „sytuacja pokrzywdzonych występujących w charakterze świadków
i pozostałych świadków jest niejednakowa, ponieważ ci pierwsi doznali przestępstwa i z tego powodu obarczeni są balastem wcześniejszych negatywnych przeżyć”32. Przyjęcie takiego rozwiązania ma
swoje źródło w błędnym pojmowaniu idei ochrony
pokrzywdzonego. W uzasadnieniu projektu ustawy
można przeczytać, że ochrona udzielana świadkowi (także pokrzywdzonemu) związana jest ściśle
ze społeczną użytecznością złożonych przez niego
zeznań, które przyczyniają się do realizacji funkcji
sprawiedliwościowej procesu karnego, utwierdzają
w społeczeństwie przeświadczenie, że prawo działa
skutecznie, a osoba winna popełnienia przestępstwa
ponosi odpowiedzialność karną. Takie pragmatycz31 Zob. Projekt wdrażający postanowienia decyzji ramowej
z 15 marca 2001 r. (2001/220/WSiSW) pod nazwą „Sieć
Pomocy Ofiarom Przestępstw”, http://pokrzywdzeni.gov.

pokrzywdzonego lub świadka występujących na
gruncie danej sprawy33. Wydaje się, że dużo lepszym
rozwiązaniem byłoby powierzenie decyzji w przedmiocie udzielenia ochrony i pomocy organom prowadzącym postępowanie karne na poszczególnych
etapach, tj. prokuratorowi na etapie postępowania
przygotowawczego i sądowi właściwemu do rozpoznania sprawy w I instancji w postępowaniu sądowym. Pozostawałoby to w zgodzie z ogólną rolą
i pozycją Policji jako formacji wykonującej polecenia prokuratora i sądu. Warto także przypomnieć,
że prokurator na podstawie art. 326 § 1 k.p.k. może
objąć nadzorem postępowanie sprawdzające, mógłby zatem podejmować decyzję w przedmiocie przyznania środków ochrony i pomocy jeszcze przed
wszczęciem postępowania karnego.
Przechodząc dalej, należy stwierdzić, że kontrowersyjne są także przyjęte środki ochrony i pomocy przewidziane w omawianej ustawie. Wydaje się,
że wyróżnienie osobnego środka w postaci ochrony na czas czynności procesowej jest nie do końca
przemyślane. Należy wziąć po uwagę, że na miejscu

pl/ (dostęp 21.11.2015).
32 E. Bieńkowska, Wokół projektu…, dz. cyt., s. 49.
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33 Tamże, s. 47.
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przeprowadzania czynności każdorazowo znajduje
się przedstawiciel organu procesowego, który jej dokonuje. W związku z powyższym ochrona na czas
czynności procesowej powinna ograniczać się raczej
do sytuacji wyjątkowych. Ponadto trzeba wziąć pod
uwagę, że towarzyszenie w tym czasie pokrzywdzonemu ma na celu przede wszystkim pozytywne oddziaływanie na jego psychikę i przeciwdziałanie
tzw. wtórnej wiktymizacji. Dlatego o wiele lepsze
byłoby zapewnienie towarzystwa osoby, która posiada fachową wiedzę i doświadczenie z zakresu
pomocy i wsparcia ofiarom przestępstw, co pozwoliłoby na zapobiegnięcie tzw. podwójnej wiktymizacji34. Doskonale w taką konwencję wpisuje się nowy
przepis art. 299a k.p.k., zgodnie z którym podczas
czynności z udziałem pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym może być obecna osoba
przez niego wskazana, jeżeli nie uniemożliwia to
przeprowadzenia czynności albo jej w istotny sposób nie utrudnia. Wydaje się, że takie rozwiązanie jest o wiele lepsze od asysty funkcjonariuszy

Osoby, które nie są objęte tą formą pomocy, a które
mają dokąd się udać, są pozbawione jakiegokolwiek
wsparcia w tym aspekcie. Tymczasem, jak pokazuje
praktyka, podjęcie próby przeprowadzki może rodzić poważne niebezpieczeństwo.
Wątpliwości co do kolejnego środka ochrony, tj.
ochrony osobistej, mają inny charakter. Pojawia się
bowiem pytanie o skuteczność tego rodzaju mechanizmu. Niewątpliwie objęcie pokrzywdzonego
i świadka ochroną jest jak najbardziej słusznym
rozwiązaniem, a funkcjonariusze Policji są dobrze
przygotowani do tego typu działań. Ponadto sama
świadomość obecności funkcjonariuszy Policji będzie oddziaływała uspokajająco na pokrzywdzonego lub świadka. Niemniej niejasna pozostaje sfera
realizacji poszczególnych form ochrony osobistej,
nie wiadomo np., czym będzie różniła się czasowa
obecność funkcjonariuszy Policji w pobliżu osoby
chronionej od czasowej obserwacji osoby chronionej
i otoczenia, w którym ona przebywa. W ten sposób
to ofiara musi znosić dodatkowo ingerencję w swo-

Zaproponowany system ochrony

i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka
nie został do końca przemyślany.
Policji, którzy bardzo często nie są odpowiednio
przeszkoleni w zakresie postępowania z osobami
pokrzywdzonymi, co rodzi określone trudności
w kontaktach z ofiarami przestępstw. Z kolei ochrona funkcjonariuszy Policji przydałaby się podczas
wielu czynności, które nie mają charakteru czynności procesowych, jak chociażby przeprowadzka
pokrzywdzonego z lokalu zajmowanego wspólnie
ze sprawcą. Niestety, jest to możliwe dopiero w ramach najdalej idącego środka ochrony i pomocy, tj.
pomocy w zakresie zmiany miejsca zamieszkania.
34 Tego typu sprawami powinni zajmować się przede wszystkim
przedstawiciele centrów informacji kryzysowej oraz punktów
interwencji kryzysowej.

je wolności konstytucyjne, które doznają istotnych
ograniczeń w związku z udzieloną ochroną. Należy
się zastanowić, czy lepszego skutku nie przyniosłaby
obserwacja osoby stanowiącej źródło zagrożenia.
Najwięcej kontrowersji rodzi ostatnia forma
ochrony w postaci pomocy w zakresie zmiany miejsca pobytu. Nie ma żadnych wątpliwości, że jest to
środek najdalej idący, a przy tym najbardziej inwazyjny. Pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu,
tak jak wszystkie środki ochrony i pomocy opisane
w ustawie, ma charakter czasowy. W związku z powyższym pojawia się pytanie, co będzie się działo
z osobą, której takiej pomocy udzielono. Udostępnienie tymczasowego lokalu mieszkalnego czy samo
wynajęcie mieszkania z natury rzeczy ma charak-
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ter temporalny. Ponadto trzeba pamiętać, że wraz
z uchyleniem stosowania ochrony i pomocy, ustaje
także świadczenie pomocy finansowej. Wszystko to
rodzi obawy, że osoba, której udzielono takiej pomocy, po ustaniu zagrożenia zostanie pozostawiona
sama sobie35. Trzeba jeszcze wspomnieć o konieczności przestrzegania przez osobę chronioną zasad
i zaleceń funkcjonariuszy Policji, które w istotny
sposób mogą ograniczać prowadzenie normalnego
trybu życia.
35 E. Bieńkowska, Wokół projektu…, dz. cyt., s. 47.
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Powyższe wskazuje niestety, że zaproponowany system ochrony i pomocy dla pokrzywdzonego
i świadka nie został do końca przemyślany. Rozwiązania przyjęte w samej ustawie są częściowo niejasne i niespójne, co w praktyce będzie rodziło szereg wątpliwości. Z dużą dozą prawdopodobieństwa
można przewidzieć, że szereg instytucji wprowadzonych analizowanym aktem prawnym w ogóle
nie znajdzie zastosowania w praktyce. Wszystko to
sprawia, że pożądane są pilne zmiany w przepisach,
uwzględniające realne potrzeby ofiar.

Adam Sobota

Odbieranie głosu i uchylanie pytań
na rozprawie w procesie cywilnym
Deprivation of the Right to Speak and
Exclusion of Questions during the Trial
in Civil Procedure

Adam Sobota
Doktorant w Zakładzie Postępowania Cywilnego Uniwersytetu

Wrocławskiego, aplikant radcowski
w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu

The Polish Code of Civil Procedure (hereinafter referred to as the “CCP”) contains
many interesting regulations, which are often used in practice, but are not sufficiently described in legal doctrine. One of such institutions, which should be
close to every attorney-at-law or judge`s heart, is provided for in Article 155 CCP.
The said provision tenders legal basis for the presiding judge to take away the
right to speak and exclude questions asked during the trial in civil procedure. This
paper aims to examine the abovementioned regulation and includes analyses of
legal doctrine`s views, available judicial decisions and different hypothetical
situations. The paper leads to the conclusion that the scope of the Article`s 155
CCP application is broad, although the content of the said article is restrained.
This is due to the fact that Article 155 CCP includes several indeterminate phrases,
concerning “abuse” of the right to speak and “improper or needless” questions.
The said institution therefore encompasses such cases as violation of seriousness,
peace and order during court actions, raising irrelevant issues, asking suggestive
questions and many other infringements. The abovementioned circumstances require a proper reaction of a presiding judge. However, if a presiding judge applies
the said regulation in an inappropriate manner, consequences may be substantial, ranging from requiring a participant in the procedure to modify the asked
question to a possibility of appealing the final judgement. Finally, a complex
analysis of Article 155 CCP allows to indicate how to formulate proper questions
and exercise his or her right to speak before the court.

Wstęp

Kodek s postępowa nia c ywilnego1 (k.p.c.) zawiera wiele i nteresując yc h i nst y t ucji
1 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. –
Kodeks postępowania cy wilnego

prawnych, które często znajdują zastosowanie w praktyce, a mimo tego w literaturze
nie poświęca im się zbyt wiele
(tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101
z późn. zm.).

2015 |

FORUM PR AWNICZE

67

artykuły
uwagi. Jedną z takich instytucji, bliską każdemu
profesjonalnemu pełnomocnikowi i sędziemu, jest
odbieranie głosu i uchylanie pytań na rozprawie.
Artykuł niniejszy zmierza do szczegółowej analizy

stępowania cywilnego”2. Powyższy przepis stanowi
jeden z przejawów realizacji procesowej zasady kierownictwa sędziowskiego w jej aspekcie materialnym3. Wiązać się będzie także z realizacją zasady

Regulacja problematyki uchylania pytań

i odbierania głosu zawiera się w jednym

zdaniu, które dodatkowo wypełnione jest
zwrotami nieostrymi i ocennymi.
powyższego zagadnienia na gruncie postępowania cywilnego. Stanowić będzie przy tym z jednej
strony odpowiedź na zarysowany dysonans pomiędzy praktyką a doktryną, a z drugiej – uzupełnienie analiz nauki postępowania cywilnego. Tytułowe zagadnienie nie doczekało się dotychczas
zbiorczego opracowania, a wypowiedzi doktryny
w tym przedmiocie miały w głównej mierze charakter przyczynkarski. Rozważania wiązać się będą
również z badaniem możliwych praktycznych sytuacji odbierania głosu i uchylania pytań na rozprawie – z uwzględnieniem literatury przedmiotu oraz
dostępnych orzeczeń sądowych.

Regulacja kodeksowa

2 I. Gromska-Szuster, komentarz do art. 155 k.p.c. (w:) H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego.
Komentarz, t. 1, art. 1–366, LEX 2013.
3 Kierownictwo materialne odnosi się do przedmiotu postę-

Podstawę prawną odbierania głosu i uchylania
pytań na rozprawie stanowi art. 155 k.p.c. Zgodnie
z art. 155 § 1 k.p.c. przewodniczący otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenia, udziela głosu, zadaje
pytania, upoważnia do zadawania pytań i ogłasza
orzeczenia. Zgodnie natomiast z § 2 tego przepisu
przewodniczący może odebrać głos, gdy przemawiający go nadużywa, jak również uchylić pytanie,
jeżeli je uznaje za niewłaściwe lub zbyteczne. Jak
podnosi się w doktrynie, art. 155 k.p.c. „wymienia
najważniejsze czynności sędziego – przewodniczącego posiedzenia sądu, do którego należy prowadzenie posiedzenia i kierowanie jego przebiegiem
w sposób zapewniający zachowanie powagi, sprawności oraz gwarancji procesowych stron i zasad po-
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ustności postępowania, która nieodzownie związana jest z aktywnym udziałem w rozprawie, jak również zasady szybkości i ekonomiki procesowej, która
przyczynia się m.in. do eliminowania działań zmierzających do przewlekania postępowania4.
Uwzględniając treść przepisu, warto podkreślić,
że regulacja problematyki uchylania pytań i odbierania głosu zawiera się w jednym zdaniu, które
dodatkowo wypełnione jest zwrotami nieostrymi
i ocennymi. Dzięki powyższemu zabiegowi art. 155

| 2015

powania i rozstrzygnięcia sprawy. Związane jest z koncentracją materiału procesowego i ma na celu sprawne wydanie
orzeczenia. Kierownictwo formalne ma natomiast zapewnić
prawidłowy bieg postępowania. Zob. szerzej wraz z przykładami Ł. Błaszczak (w:) E. Marszałkowska-Krześ (red.),
Postępowanie cywilne, Warszawa 2013, s. 85–86.
4 Wypada zaznaczyć, że zasada ustności została wzmocniona
w wyniku ostatniej dużej nowelizacji kodeksu (por. art. 207,
212 i 217 k.p.c.), w związku z czym rola art. 155 k.p.c. w praktyce także znacznie wzrosła. Zob. także M.G. Plebanek, Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym, Warszawa
2012, s. 396–397, który stwierdza, iż art. 155 § 2 k.p.c. jest
jedynym w k.p.c. przepisem posługującym się określeniem
„nadużycie”, stanowiącym normatywną podstawę do formułowania ogólnej zasady zakazu nadużywania praw procesowych na gruncie polskiego postępowania cywilnego.

artykuły
§ 2 k.p.c. pozostaje aktualny, mimo że obowiązuje
w niezmienionym brzmieniu od uchwalenia pierwotnej wersji kodeksu w 1964 r.5 W świetle powyższego „nadużywanie” głosu lub zadanie pytania
„niewłaściwego lub zbytecznego” stanowią więc
ponadczasowe i uniwersalne przesłanki do podjęcia przez przewodniczącego wskazanych działań.
Rozważenia wymaga jednak kwestia, jakie dokładnie sytuacje mogą mieścić się w dyspozycjach owych
nieostrych wyrażeń i kogo mogą one dotyczyć.

Rola przewodniczącego

Zgodnie z treścią przepisu możliwość odebrania
głosu oraz uchylenia pytania powierzona została
przewodniczącemu. Istota art. 155 k.p.c. nie pozostawia wątpliwości, iż chodzi w tym wypadku wyłącznie o przewodniczącego posiedzenia (składu)6.
Z treści przepisu wynika, iż nad korzystaniem
z prawa głosu i prawidłowym formułowaniem pytań przewodniczący czuwa z urzędu, jednakże nie
sposób wykluczyć w tym zakresie działania z inicjatywy stron, zwłaszcza reprezentowanych przez
fachowych pełnomocników7. Skoro bowiem przewodniczący może działać we wskazanym zakresie
z urzędu, to tym bardziej powinien dążyć do naprawienia uchybień spostrzeżonych przez strony,
które w praktyce często wnoszą zwłaszcza o uchylenie pytania przez przewodniczącego. W literaturze podkreśla się ponadto, że „z prawa odebrania
głosu przewodniczący powinien korzystać z rozwagą i w sytuacjach wyjątkowych, gdy przemawiają5 Zob. pierwotny tekst ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –
Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296),
http://isap.sejm.gov.pl (dostęp 9.12.2015).

cy – mimo zwróconej mu uwagi – nadal nadużywa
głosu”8. W praktyce więc przed zupełnym przerwaniem wystąpienia przewodniczący powinien ustnie zwrócić uwagę na naruszenie obowiązujących
zasad. Jeżeli takie upomnienie nie pomogło, przewodniczący powinien odebrać głos. Instytucję odebrania głosu oraz uchylenia pytania należy zatem
traktować raczej w kategorii obowiązku niż tylko
uprawnienia przewodniczącego, wbrew leksykalnemu sformułowaniu przepisu. Wreszcie wypada
podkreślić, że art. 155 § 2 k.p.c. należy stosować
odrębnie do każdego przypadku naruszenia. Przepis
nie daje przewodniczącemu prawa do „odgórnego”
wyłączenia możliwości zadawania pytań przez stronę, nawet gdy strona ta formułuje wyłącznie pytania
sugestywne9.

Podmiot przemawiający lub zadający
pytanie

Zgodnie z kodeksem przewodniczący może odebrać głos, jeśli „przemawiający” go nadużywa. Przepis nie precyzuje, kto i w jakich okolicznościach
może nadużyć głosu, a zatem należy przyjąć, iż ma
on uniwersalny charakter, obejmując wszystkie osoby, którym przysługuje prawo składania oświadczeń
i zabierania głosu w trakcie posiedzenia. W szczególności przepis dotyczy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, prokuratora,
inspektora Państwowej Inspekcji Pracy, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, przedstawiciela organizacji pozarządowej, interwenienta
ubocznego. Tym samym poza przepisem pozostaną
tylko te podmioty, które nie mają w ogóle prawa
głosu, np. publiczność10.

6 Każdorazowe dookreślenie osoby „przewodniczącego” jest

8 H. Pietrzkowski, Metodyka pracy sędziego w sprawach cywil-

konieczne, gdyż k.p.c. posługuje się tym pojęciem zarówno

nych, Warszawa 2014, s. 456. W ten sam sposób K. Kołakowski,

w znaczeniu procesowym, na oznaczenie przewodniczącego

komentarz do art. 155 k.p.c. (w:) K. Piasecki (red.), Kodeks

składu (art. 155, 226 k.p.c.), jak również w znaczeniu ustro-

postępowania cywilnego, t. 1, Komentarz do art. 1–366, wyd. 5,

jowym, na oznaczenie przewodniczącego wydziału (art. 201
i 206 § 1 k.p.c.). Zob. m.in T. Żyznowski, komentarz do art. 226
k.p.c. (w:) H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks…, dz. cyt.

Warszawa 2010, s. 799.
9 Szeroko w tym zakresie uzasadnienie wyroku SN z dnia
12 marca 2013 r., I PK 229/12, Legalis nr 734483.

7 Zob. H. Pietrzkowski, Czynności procesowe zawodowego pełno-

10 Więcej w przedmiocie środków służących dyscyplinowaniu

mocnika w sprawach cywilnych, Warszawa 2013, s. 300. Zob.

publiczności zob. J. Kremer, komentarz do art. 48 i 49 p.u.s.p.

również R. Kulski, komentarz do art. 155 k.p.c. (w:) A. Mar-

(w:) A. Górski (red.), Prawo o ustroju sądów powszechnych.

ciniak, K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego, t. 1,

Komentarz, LEX/el. 2013. Odmiennie M.G. Plebanek, Nad-

Komentarz do art. 1–366, wyd. 6, Warszawa 2014, s. 528.

użycie praw…, dz. cyt., s. 396, który uważa, że art. 155 § 2
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Wobec uchylania pytań, podobnie jak w wypadku
odebrania głosu, art. 155 k.p.c. nie precyzuje, jakie
pytania są nim objęte i kto może je zadać. Posiłkując się pozostałymi normami kodeksu, uznać należy, iż najczęściej chodzi tu o pytania kierowane do
świadków, biegłych i stron – w wypadku ich prze-

spełnienia którejś ze wskazanych podstaw przewiduje środki tzw. policji sesyjnej: upomnienia, wydalenia z sali rozpraw, ukarania karą porządkową
grzywny czy też aresztu. Jak podnosi się w doktrynie wypracowanej na gruncie wskazanej ustawy,
postępowanie sądowe powinno toczyć się w atmo-

Nadużycie prawa głosu następuje w sytuacjach,
w których wypowiedź „narusza powagę,

spokój lub porządek czynności sądowych”.
słuchiwania w trakcie postępowania dowodowego.
Katalog podmiotów formułujących pytania będzie
zbieżny z katalogiem przedstawionym powyżej wobec odebrania głosu.

Odebranie głosu

Przesłanką odebrania głosu jest jego „nadużywanie” przez przemawiającego. W doktrynie przede
wszystkim przyjmuje się, że nadużycie prawa głosu następuje w sytuacjach, w których wypowiedź
„narusza powagę, spokój lub porządek czynności
sądowych”11. Warto podkreślić, że wskazane sformułowanie zaczerpnięte jest z art. 48 i 49 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów
powszechnych12 (dalej: p.u.s.p.), która w wypadku
k.p.c. dotyczy „każdej osoby, która z jakichkolwiek powodów
zabiera głos przed sądem”.

sferze spokoju, powagi, a także szacunku dla urzędu sędziego, czemu służyć mają m.in. uroczysta
i podniosła forma czynności, w szczególności na
sali rozpraw, oraz przestrzeganie zasad kultury zachowania i kontroli emocji13. Wszelkie naruszenia
powyższych wartości, dokonane w wyniku zabrania
głosu w trakcie postępowania, prowadzić będą do
zwrócenia uwagi i następnie odebrania głosu przez
przewodniczącego. Przykładem takich działań będzie: przedstawienie danych kwestii w formie uwłaczającej lub obraźliwej dla sądu, stron lub innych
osób i instytucji, wygłaszanie kwestii naruszających
dobre obyczaje, zawieranie w wypowiedzi stwierdzeń mających na celu wyłącznie ośmieszenie innych osób14.
Poza wskazanymi przypadkami – zaczerpniętymi
z przepisów o charakterze porządkowym – za nad-

11 J. Gudowski, komentarz do art. 155 k.p.c. (w:) T. Ereciński

13 Zob. J. Kremer, komentarz do art. 48 p.u.s.p. (w:) A. Górski

(red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postę-

(red.), Prawo o ustroju…, dz. cyt., oraz postanowienie NSA

powanie rozpoznawcze, t. 1, Warszawa 2012, s. 717. Zob.

z dnia 16 maja 2008 r., I OZ 335/08, LEX nr 494204.

również w ten sam sposób I. Gromska-Szuster, komentarz

14 Zob. J. Gudowski, komentarz do art. 155 k.p.c. (w:) T. Ere-

do art. 155 k.p.c. (w:) H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Ko-

ciński (red.), Kodeks…, dz. cyt., s. 717; H. Pietrzkowski,

deks…, dz. cyt.; R. Kulski, komentarz do art. 155 k.p.c. (w:)

Metodyka…, dz. cyt., s. 465; I. Gromska-Szuster, komentarz

A. Marciniak, K. Piasecki (red.), Kodeks…, dz. cyt., s. 528

do art. 155 k.p.c. (w:) H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Ko-

oraz E. Rudkowska-Ząbczyk, komentarz do art. 155 k.p.c.

deks…, dz. cyt.; J. Bodio, komentarz do art. 155 k.p.c. (w:)

(w:) E. Marszałkowska-Krześ (red.), Kodeks postępowania

A. Jakubecki (red.), Komentarz aktualizowany do ustawy

cywilnego. Komentarz, Legalis 2014.

z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,

12 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów po-

LEX 2014; E. Stefańska, komentarz do art. 155 k.p.c. (w:)

wszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 133 z późn.

M. Manowska M. (red.), Kodeks postępowania cywilnego.

zm.).

Komentarz, LEX 2013.
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użycie głosu uważa się także „przewlekłość wywodu, powtarzanie wypowiedzianych już kwestii, odbieganie od tematu, czy też poruszanie niektórych
wątków bez rzeczowej potrzeby”15. Tym samym formułowanie zbyt długich wypowiedzi czy też wypowiedzi powtarzających poruszone już kwestie, albo

Uchylenie pytania

Na gruncie kodeksu postępowania cywilnego
przewodniczący uchyla pytanie, jeżeli spełnia ono
przynajmniej jedną z dwóch przesłanek – jest „niewłaściwe” lub „zbyteczne”. Pytania zbyteczne to
przede wszystkim pytania o kwestie nieistotne18.

Za nadużycie głosu uważa się także „przewlekłość
wywodu, powtarzanie wypowiedzianych już

kwestii, odbieganie od tematu, czy też poruszanie
niektórych wątków bez rzeczowej potrzeby”.
też mijających się z tematem postępowania i wykraczających poza kwestie istotne dla sprawy, będzie
również prowadzić do zwrócenia uwagi, a następnie
odebrania prawa głosu przez przewodniczącego16.
Na marginesie należy zaznaczyć, że w omawianym
zakresie art. 155 k.p.c. zostaje uzupełniony w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi kasacyjnej przed Sądem Najwyższym – przez art. 39811 § 3
k.p.c. Zgodnie ze wskazanym przepisem przewodniczący na rozprawie, udzielając głosu stronom, może
ograniczyć czas wystąpienia stosownie do wagi i zawiłości sprawy17.

Pytania takie albo nie zmierzają do wykazania faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 227
k.p.c.) bądź w ogóle nie są związane z toczącym się
postępowaniem, bądź też wykraczają poza przedmiot danego posiedzenia19. Pytania takie będą zatem dotyczyły okoliczności prawnie irrelewantnych
dla rozstrzygnięcia, które czasem mogłyby stanowić
przedmiot osobnego postępowania, jednakże w rozpatrywanej sprawie wnioski dowodowe co do nich

15 Zob. orzeczenie SN z dnia 11 marca 1938 r., C.I. 1205/37,

LEX 2013; R. Kulski, komentarz do art. 155 k.p.c. (w:) A. Mar-

LexPolonica nr 2344583. Zob. również J. Gudowski, komen-

ciniak, K. Piasecki (red.), Kodeks…, dz. cyt.; A. Zieliński,

tarz do art. 155 k.p.c. (w:) T. Ereciński (red.), Kodeks…, dz.

komentarz do art. 155 k.p.c. (w:) A. Zieliński (red.), Kodeks

cyt., s. 717 oraz R. Kulski, komentarz do art. 155 k.p.c (w:)
A. Marciniak, K. Piasecki (red.), Kodeks…, dz. cyt., s. 528.

norma ta została powtórzona. Zob. T. Wiśniewski, komentarz
do art. 39811 (w:) H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks
postępowania cywilnego. Komentarz, t. 2, Artykuły 367–50537,

postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2012, s. 295.
18 Warto zwrócić uwagę, iż właśnie takim nazewnictwem

16 Zob. H. Pietrzkowski, Czynności…, s. 300. Podobnie I. Grom-

posługuje się kodeks postępowania karnego, w art. 171 § 6

ska-Szuster, komentarz do art. 155 k.p.c. (w:) H. Dolecki,

wskazując, iż przewodniczący uchyla pytania „nieistotne”.

T. Wiśniewski (red.), Kodeks…, dz. cyt., oraz wyrok SA w Bia-

Zob. szerzej L.K. Paprzycki, komentarz do art. 171 k.p.k. (w:)

łymstoku z dnia 19 kwietnia 2013 r., I ACa 88/13, Legalis

J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn (red.), Komentarz

nr 733681.

aktualizowany do art. 1–424 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –

17 Do wprowadzenia wskazanej regulacji przyczyniała się prak-

Kodeks postępowania karnego, LEX/el. 2015.

tyka profesjonalnych pełnomocników, którzy na potrzeby

19 Zob. I. Gromska-Szuster, Komentarz do art. 155 k.p.c. (w:)

posiedzeń Sądu Najwyższego przygotowywali zbyt długie

H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks…, dz. cyt.; H. Pie-

wystąpienia. Unormowanie to prowadzi jednak do pomie-

trzkowski, Czynności…, dz. cyt., s. 300. Podobnie w sprawie

szania materii pomiędzy przepisami kodeksu postępowania

karnej wyrok SN z dnia 27 maja 1974, I KR 498/73, OSNKW

cywilnego i regulaminem Sądu Najwyższego, w którym

1974, nr 10, poz. 189.
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zostałyby oddalone. Poza powyższymi do pytań zbytecznych zaliczyć należy pytania stanowiące powtórzenie pytań zadanych wcześniej lub zmierzające
do uzyskania odpowiedzi, która już padła – czy to
w ramach swobodnej wypowiedzi, czy też w wyniku
pytania drugiej strony lub członków składu orzeka-

ne w sposób uwłaczający dla pytanego bądź innych
osób, domagają się użycia w wypowiedzi słów wulgarnych, choć nie jest to niezbędne, naruszają dobre obyczaje, zmierzają do obrażenia albo dokuczenia uczestnikom postępowania czy też naruszenia
właściwego przebiegu czynności zaplanowanych na

Pytania zbyteczne to przede wszystkim
pytania o kwestie nieistotne. Poza tym
do pytań zbytecznych zaliczyć należy

pytania stanowiące powtórzenie pytań
zadanych wcześniej lub zmierzające

do uzyskania odpowiedzi, która już padła.
jącego20. W doktrynie za zbyteczne uznaje się również pytania dotyczące np. okoliczności przyznanej
przez stronę przeciwną21.
W odniesieniu do pytań „niewłaściwych” – pierwsze skojarzenie leksykalne wskazuje na pytania „nie
na miejscu” lub „niestosowne”22. Pytania mogą być
uznane za takie, przede wszystkim gdy „naruszają powagę, spokój, porządek czynności sądowych”,
a zatem gdy wypełniają hipotezy norm zawartych
w art. 48 i 49 p.u.s.p.23 Chodzi zatem, jak już wskazano powyżej przy okazji odebrania głosu, o pytania, które uchybiają powadze sądu, są sformułowa-

danym posiedzeniu 24. Przewodniczący w ramach
kierownictwa rozprawą ma obowiązek zapewnić
świadkowi warunki swobodnej wypowiedzi, a jeśli
zajdzie potrzeba, ochronić przed udzieleniem odpowiedzi na pytania dotyczące np. jego życia prywatnego, stawiane niekiedy tylko po to, aby świadka
ośmieszyć, speszyć lub zdyskredytować okolicznościami niemającymi znaczenia w sprawie25. Za
pytania niestosowne uznać zatem należy przede
wszystkim pytania obraźliwe, napastliwe oraz pytania z gatunku osobistych i intymnych, wnikające
w zbędne szczegóły niemające związku ze sprawą26.
24 Zob. E. Rudkowska-Ząbczyk, komentarz do art. 155 k.p.c.

20 Zob. R. Kulski, komentarz do art. 155 k.p.c. (w:) A. Marciniak,
K. Piasecki (red.), Kodeks…, dz. cyt., s. 528.
21 Zob. H. Pietrzkowski, Czynności…, dz. cyt., s. 300.

(w:) E. Marszałkowska-Krześ (red.), Kodeks…, dz. cyt.; A. Zieliński, komentarz do art. 155 k.p.c. (w:) A. Zieliński (red.), Kodeks…, dz. cyt., s. 295; R. Kulski, komentarz do art. 155 k.p.c.

22 Właśnie takim nazewnictwem posługuje się kodeks postępo-

(w:) A. Marciniak, K. Piasecki (red.), Kodeks…, dz. cyt., s. 528.

wania karnego, w art. 370 § 4 wskazując, iż przewodniczący

25 Zob. H. Pietrzkowski, Czynności…, dz. cyt., s. 300. Pytania

uchyla pytania „niestosowne”. Zob. L.K. Paprzycki, komentarz

o kwestie intymne mogą jednakże być uzasadnione w spra-

do art. 370 k.p.k. (w:) J.Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn

wach związanych z życiem małżeńskim i rodzinnym, w szcze-

(red.), Komentarz…, dz. cyt.

gólności w związku z badaniem przez sąd rozkładu pożycia.

23 Zob. I. Gromska-Szuster, komentarz do art. 155 k.p.c.

26 Zob. wyrok SA w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2012 r., I ACa

(w:) H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania

1013/11, portal orzeczeń sądów powszechnych, www.orze-

cywilnego. Komentarz, t. 1, art. 1–366, LEX 2013.

czenia.ms.gov.pl.
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Wskazane pytania nie wyczerpują jednak do końca omawianej problematyki. Na gruncie k.p.c. przesłankę „niewłaściwości” pytań należy interpretować

bę przesłuchiwaną o odpowiedzi oczekiwanej przez
pytającego29. Celem pytania sugestywnego nie jest
zatem uzyskanie od przesłuchiwanego wynikających

Za pytania niestosowne uznać należy
przede wszystkim pytania obraźliwe,
napastliwe oraz pytania z gatunku

osobistych i intymnych, wnikające w zbędne
szczegóły niemające związku ze sprawą.
bowiem szeroko. W tej grupie znajdują się również
pytania „niewłaściwie sformułowane”. W orzecznictwie i doktrynie zgodnie przyjmuje się, że główną
grupę w tym zakresie stanowią pytania sugestywne,
chociaż kodeks postępowania cywilnego wprost ich
nie wymienia27. Na gruncie prawnoporównawczym
można stwierdzić, że regulację taką zawiera kodeks
postępowania karnego28. Warto zatem przytoczyć
wyrażane na gruncie karnoprocesowym poglądy
w przedmiocie pytań sugestywnych, które mogą zostać odpowiednio odniesione i zastosowane również
na potrzeby procesu cywilnego. Zgodnie z doktryną karnoprocesową pytanie sugestywne to przede
wszystkim takie pytanie, które ze względu na swoją formę gramatyczną zawiera w istocie całą odpowiedź, jakiej oczekuje pytający, ale również każde
inne pytanie, które ze względu na swą treść, sposób
sformułowania czy wypowiedzenia informuje oso-

z jego wiedzy informacji odnośnie do danego faktu,
ale otrzymanie potwierdzenia lub zaprzeczenia tezie
postawionej w samym pytaniu30. Pytaniem sugerującym odpowiedź będzie np. takie, w którym przedstawia się świadkowi kilka możliwych wersji wydarzeń w celu potwierdzenia lub zaprzeczenia jednej
z nich. Podobnie należy ocenić pytanie, które zawiera wyraźną informację o tym, czego oczekuje się od
przesłuchiwanego w szerszej odpowiedzi31. Pytania
sugestywne to również pytania zawierające eufemizmy, dysfemizmy i peryfrazy, które – przemycając
pewne oceny – powodują trudności w udzieleniu odpowiedzi innej niż oczekiwana przez pytającego32.
W kwestii zadawania sugestywnych pytań wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 lutego
2010 r., I UK 151/09. W skardze kasacyjnej rozpoznał
zarzut „świadomego formułowania pytań przez Sąd
pierwszej instancji, tak aby uzyskać treść protokołu,
przy czym Sąd pierwszej instancji świadomie uży-

27 Zob. np. wyrok SN z dnia 12 marca 2013 r., I PK 229/12, Legalis nr 734483; wyrok SA w Białymstoku z dnia 19 kwietnia

29 Zob. L.K. Paprzycki, komentarz do art. 171 k.p.k. (w:) J. Gra-

2013 r., I ACa 88/13, Legalis nr 733681; wyrok SA w Pozna-

jewski, L. K. Paprzycki, S. Steinborn (red.), Komentarz…,

niu z dnia 13 marca 2014 r., I ACa 39/14, LEX nr 1448578;

dz. cyt.

J. Bodio, komentarz do art. 155 k.p.c. (w:) A. Jakubecki (red.),

30 Zob. T.H. Grzegorczyk, komentarz do art. 370 k.p.k. (w:)

Komentarz…, dz. cyt.; R. Kulski, komentarz do art. 155 k.p.c.

T.H. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego, t. 1,

(w:) A. Marciniak, K. Piasecki (red.), Kodeks…, dz. cyt., s. 528.
28 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania
karnego (Dz.U. nr 89, poz. 555 z późn. zm.), zob. art. 171
§ 4 oraz art. 370 § 4 k.p.k.

art. 1–467, LEX 2014.
31 Tamże.
32 Zob. O. Nawrot, Wprowadzenie do logiki dla prawników,
Warszawa 2012, s. 293–294 wraz z licznymi przykładami.
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wał pojęć nieostrych, oczekując jedynie odpowiedzi na tak”33. Pytania sugestywne często występują
w praktyce i niejednokrotnie zadawane są w sposób
nieświadomy. Według niektórych autorów nie sposób się ich ustrzec34. Należy jednak mieć świadomość
potencjalnej groźby ich nadmiernego wykorzystania.

czyć fakty, do wykazania których zmierza (art. 236
k.p.c.). W szczególności dotyczy to zeznań świadka
(art. 258 k.p.c.). Strony mogą zadawać świadkowi
pytania w trakcie składania zeznań tylko w zakresie określonym przez tezę dowodową, a pytania
wykraczające pozą tezę przewodniczący zgodnie

Pytanie sugestywne to przede wszystkim

takie pytanie, które ze względu na swoją

formę gramatyczną zawiera w istocie całą

odpowiedź, jakiej oczekuje pytający. Pytaniami
niesugestywnymi, ale mimo to nieprawidłowo
sformułowanymi, będą np. pytania ocenne.
Z kolei pytaniami niesugestywnymi, ale mimo
to nieprawidłowo sformułowanymi, będą np. pytania ocenne. W szczególności wskazuje się wobec
dowodu z zeznań świadka, że służy on ustaleniu
faktów, a zatem świadkowi nie należy stawiać pytań: co sądzi o danym zachowaniu określonej osoby,
jak ocenia dane zdarzenie, jaki jest jego pogląd35.
Poważnym problemem w tym zakresie pozostają
również pytania wykraczające poza tezę dowodową36. Zgłaszając dowód, strona ma obowiązek ozna-

z prawem może – a wręcz powinien – uchylać, co
niejednokrotnie zdarza się w praktyce i wzbudza silne emocje, zwłaszcza pomiędzy fachowymi pełnomocnikami a sądem37.

33 Wyrok SN z dnia 9 lutego 2010 r., I UK 151/09, LEX nr 585708.

ciwości”, wyrażająca się w ich niezgodności z tezą dowodo-

34 Zob. np. M. Lipczyńska, Z. Czeszejko-Sochacki, Technika i tak-

wą. Na uchylanie takich pytań, jednakże bez klasyfikacji,

tyka zadawania pytań w procesie a rola adwokata, Warszawa

wskazuje także R. Kulski, komentarz do art. 155 k.p.c. (w:)

1980, s. 105; M. Czekaj, Problematyka pytań zadawanych

Następstwa uchylenia pytania
lub odebrania głosu

Odebranie głosu lub uchylenie każdego pytania
następuje w drodze zarządzenia przewodniczącego
trafniejszą kwalifikacją tych pytań jest kategoria „niewłaś-

A. Marciniak, K. Piasecki (red.), Kodeks…, dz. cyt., s. 528.

przesłuchiwanym w nowym kodeksie postępowania karnego,

37 Jak w każdym sporze, prawda leży pośrodku, więc należałoby

„Prokuratura i Prawo” 1998, nr 4, s. 25. Powyższe publikacje

w tym zakresie sformułować dwa zalecenia. Dla pełnomocni-

poświęcają pytaniom sugestywnym również znacznie więcej

ków – aby dokładać szczególnej staranności w trakcie formu-

miejsca niż to możliwe w niniejszej publikacji.

łowania tezy dowodowej i wykazania wszelkich okoliczności

35 Zob. H. Pietrzkowski, Czynności…, dz. cyt., s. 300.

prawnie istotnych. Dla sędziów – aby dopuścić możliwość

36 Por. odmiennie A. Zieliński, komentarz do art. 155 k.p.c. (w:)

stosowania technik i strategii przesłuchania, które niejed-

A. Zieliński (red.), Kodeks…, dz. cyt., s. 295, który kwalifikuje

nokrotnie celem wykazania, że świadek kłamie, wymagają

te pytania jako „zbędne”. Uważam, że pytanie może czasem

zadania pytania pozornie odbiegającego od tematu. Zada-

być wręcz „niezbędne” dla sprawy, a mimo to zostanie uchy-

wanie takich pytań ułatwia zatem sądowi późniejszą ocenę

lone z uwagi na wykroczenie poza tezę dowodową. Dlatego

dowodów i leży we wspólnym interesie sądu i pełnomocnika.
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i powinno zostać odnotowane w protokole rozprawy38. Tradycyjny protokół powinien zawierać treść
pytania, wzmiankę o tym, kto je zadał, i stwierdzenie jego uchylenia39. W wypadku protokołu sporządzanego wraz z rejestracją dźwięku lub obrazu wystarczająca jest wzmianka o wydaniu zarządzenia
i treści rozstrzygnięcia.
Powstaje jednak problem, co w sytuacji, gdy dany
podmiot nie zgadza się z rozstrzygnięciem przewodniczącego. W razie uchylenia pytania w większości
przypadków możliwe jest zadanie go w innej postaci, po uprzednim przeformułowaniu, tak aby nie
wykazywało się określoną wadliwością. Przeformułowanie pytania będzie zatem zmierzało np. do wyeliminowania sugestywności pytania albo usunięcia
z jego treści sformułowań obraźliwych. Nie dotyczy
to jednak pytań niezwiązanych ze sprawą oraz odebrania prawa głosu.
W pozostałych wypadkach jedyną możliwością
jest skorzystanie z art. 226 k.p.c. Zgodnie z przepisem, od zarządzeń przewodniczącego wydanych
w toku rozprawy strony mogą odwołać się do sądu.
Przepis nie precyzuje terminu odwołania, jednak
mając na względzie wykładnię celowościową, powinno ono zostać wniesione i rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż przed zamknięciem danej
rozprawy40. Sąd rozstrzyga w całym składzie, postanowieniem, na które nie przysługuje zażalenie41.

Postanowienie to może jednakże zostać poddane
kontroli instancyjnej z mocy art. 380 k.p.c., jeśli
skarżący złoży stosowny wniosek, a odebranie głosu lub uchylenie pytania miało wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Podsumowując, należy stwierdzić,
że niesłuszne odebranie głosu w ważnym wypadku
lub uchylenie istotnych pytań, albo uchylanie pytań mimo prawidłowości ich sformułowania, może
w skrajnych wypadkach doprowadzić do skutecznego zaskarżenia orzeczenia42.
W ramach innych skutków warto jeszcze wspomnieć, że następstwem zadawania nieprawidłowych pytań może być również zarządzenie przez
przewodniczącego zadawania dalszych pytań za
jego pośrednictwem 43. Natomiast w doktrynie
zgodnie podnosi się, że przeciwwskazane jest żądanie przez przewodniczącego, aby strona podała
cel swojego pytania do świadka (zwłaszcza pod rygorem uchylenia pytania), zmusza to bowiem pytającego do ujawnienia stosowanej taktyki dowodzewyrażanego w podważanym zarządzeniu. Jeżeli zaprezentowane przez stronę argumenty przekonają sędziego, może on
wydać postanowienie zmieniające zaskarżone zarządzenie.
Zob. P. Osowy, Uchybienia procesowe sądu (uwagi na temat
aktualności i przydatności art. 162 k.p.c.), „Przegląd Sądowy”
2005, nr 7–8, s. 110–111. Odmiennie B. Bladowski, Metodyka pracy sędziego cywilisty, Warszawa 2009 r., s. 183, który
uważa, że w sytuacji rozpoznawania sprawy przez sąd w skła-

38 Zob. H. Pietrzkowski, Czynności…, dz. cyt., s. 300. W związku

dzie jednego sędziego odwołanie do sądu nie jest możliwe.

z powyższą regulacją w literaturze dostrzeżono możliwość

42 Zob. orzeczenie SN z dnia 11 marca 1938 r., C.I. 1205/37,

doprowadzenia do obstrukcji postępowania poprzez np.

LexPolonica, nr 2344583, w którym SN uznał zaskarżenie

zgłoszenie kilkuset pytań do świadka czy biegłego, gdyż

orzeczenia sądu II instancji za zasadne, m.in. na tej podsta-

każde pytanie i zarządzenie przewodniczącego o uchyleniu

wie, że przewodniczący w II instancji odebrał pełnomocni-

pytań musi być zaprotokołowane. Zob. A. Łazarska, Rzetelny

kowi skarżącej głos, gdy ten po zacytowaniu orzeczenia SN

proces cywilny, Warszawa 2012, s. 548.

chciał je bliżej omówić. Podkreślił to również Sąd Okręgowy

39 Zob. R. Kulski, komentarz do art. 155 k.p.c. (w:) A. Marciniak,
K. Piasecki (red.), Kodeks…, dz. cyt., s. 529.

w Szczecinie w postanowieniu z dnia 20 września 2013 r.,
II Cz 590/13 (portal orzeczeń sądów powszechnych, www.

40 Zob. T. Żyznowski, komentarz do art. 226 k.p.c. (w:) H. Do-

orzeczenia.ms.gov.pl), wskazując, że nadmierne uchylanie

lecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks…, dz. cyt.; P. Telenga,

pytań nie może stanowić podstawy do wniesienia skuteczne-

komentarz do art. 226 k.p.c. (w:) A. Jakubecki (red.), Ko-

go wniosku o wyłączenie sędziego, jednakże takie działanie

mentarz…, dz. cyt.; A. Zieliński, komentarz do art. 155 k.p.c.

może stanowić podstawę do zaskarżenia orzeczenia. Moż-

(w:) A. Zieliński (red.), Kodeks…, dz. cyt. s. 295.

liwość podnoszenia zarzutów na podstawie art. 155 k.p.c.

41 Jak podnosi się w doktrynie, przepis znajduje zastosowanie

wynika również pośrednio z treści wyroku Sądu Apelacyjnego

również w wypadku, gdy skład sądu jest jednoosobowy.

w Warszawie z dnia 18 marca 2014 r., I ACa 1029/13 (portal

W takiej sytuacji rzeczywistym skutkiem odwołania będzie
ponowne rozpatrzenie przez sędziego zasadności stanowiska

orzeczeń sądów powszechnych, www.orzeczenia.ms.gov.pl).
43 Zob. B. Bladowski, Metodyka…, dz. cyt., s. 171.
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nia44. W orzecznictwie zaznacza się natomiast, że
naruszenie przepisów postępowania spowodowane
zadawaniem pytań w sposób sugerujący odpowiedzi nie pozbawia możliwości należytej oceny zeznań tych świadków przez sąd, czyli nie dyskwalifikuje tych zeznań, ale będzie wzięte pod uwagę
w ich ocenie45.

Pytania prawidłowe

Na koniec należy zastanowić się, w świetle przedstawionych rozważań, jakie pytania uznać można
zatem za poprawne. Przyjmuje się, że „pytania
winny być dostosowane pod względem treści do
konkretnego zagadnienia i dotyczyć jednej kwestii, ścisłe i łatwo zrozumiałe, a więc dostosowane do poziomu inteligencji i wiedzy osoby przesłuchiwanej, do jej psychofizycznych i intelektualnych
predyspozycji. Powinny być ułożone w logicznej
kolejności, być formułowane w sposób jasny i zrozumiały dla przesłuchiwanego. Należy więc unikać
pytań wieloznacznych, nieostrych, niewyraźnych
i niezrozumiałych”46. Bardziej szczegółowo rzecz ujmując, doktryna wyróżnia pytania wyjaśniające –
których celem jest otrzymanie konkretnych odpowiedzi w kwestiach budzących wątpliwości, a także
w razie potrzeby przypomnienie przesłuchiwanemu określonych okoliczności, o których mógł zapomnieć, zmierzające do uzyskania od świadka dodatkowych informacji, pominiętych w wypowiedzi
spontanicznej. Dalej wskazuje się na pytania uzupełniające – zmierzające do uzyskania w odpowiedzi dodatkowych informacji, pominiętych w swobodnej wypowiedzi. Wreszcie wymienia się również
pytania kontrolne – za pomocą których sprawdza
44 Zob. J. Turek, Czynności dowodowe sądu w procesie cywilnym,

się wiarygodność zeznania, obejmując pozyskanie
informacji w przedmiocie okoliczności postrzegania (np. czasu i miejsca), właściwości zmysłów osoby przesłuchiwanej oraz jej zdolności postrzegania albo jej podatności na sugestie47. Przesłuchując
świadka, należy zadbać o ustalenie źródła jego wiedzy o faktach. Służy to rozgraniczeniu faktów znanych świadkowi w wyniku jego własnych obserwacji od tych, o których posiada wiadomości tylko ze
słyszenia, co ma istotne znaczenie w zakresie oceny
zeznań48. Pytania z tego zakresu są więc również
dopuszczalne i pożądane. Wskazuje się również, że
pytania powinny zmierzać do wyczerpania tezy postanowienia dowodowego49.

Wnioski końcowe

Analiza art. 155 k.p.c. dotyka wielu istotnych
problemów z punktu widzenia niemal każdego procesu. W końcu przesłuchiwanie świadków i stron,
poznanie opinii biegłych oraz wygłaszanie swojego
stanowiska to najczęstsze przyczyny prowadzenia
rozpraw w ogóle. Trzeba zatem mieć świadomość,
w jaki sposób poprawnie formułować pytania i kiedy można skutecznie zarzucić przeciwnikowi, że
przekracza swoje uprawnienia procesowe w tym zakresie. Analiza art. 155 k.p.c. daje przy tym bardzo
ciekawe rezultaty. Pozornie ubogi w treści przepis
obejmuje wiele różnych zjawisk i zachowań, z uwagi na zastosowanie zwrotów nieostrych. W rezultacie w ramach „nadużywania głosu” wyróżnia się
zarówno naruszenie powagi, spokoju lub porządku
czynności sądowych, jak też przewlekłość wywodu, odbieganie od tematu czy poruszanie kwestii
bez rzeczowej potrzeby. Z kolei wadliwe pytania

47 Zob. J. Turek, Czynności…, dz. cyt., s. 89. Por. również klasyfikację pytań zaprezentowaną przez H. Pietrzkowskiego.

Warszawa 2011, s. 91.
45 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 13 marca
2014 r., I ACa 39/14, LEX nr 1448578.
46 J. Turek, Czynności…, dz. cyt., s. 90. Zob. również w kwestii

Zob. H. Pietrzkowski, Czynności…, dz. cyt., s. 300.
48 Zob. J. Turek, Czynności…, dz. cyt., s. 89 i 90, który podkreśla,
że nieustalenie przez sąd, z jakich źródeł osoba przesłuchi-

poprawności zdań pytających na wysokim poziomie ogólności

wana czerpie swe wiadomości przedstawiane w postaci ze-

M. Czekaj, Problematyka pytań zadawanych przesłuchiwa-

znań, stanowi istotne uchybienie. Zob. również B. Bladowski,

nym w nowym kodeksie postępowania karnego, „Prokuratura

Metodyka…, dz. cyt., s. 170.

i Prawo” 1998, nr 4, s. 17 oraz M. Lipczyńska, Z. Czeszejko-

49 O to przede wszystkim powinien zadbać przewodniczący.

-Sochacki, Technika i taktyka zadawania pytań w procesie

Zob. B. Bladowski, Metodyka…, dz. cyt., s. 170 oraz J. Turek,

a rola adwokata, Warszawa 1980, s. 29–31.

Czynności…, dz. cyt., s. 90.
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dzielą się na „niewłaściwe” i „zbyteczne”. Za zbyteczne uznaje się pytania o kwestie nieistotne dla
sprawy albo przyznane już przez stronę przeciwną,
jak również pytania stanowiące powtórzenie pytań
zadanych wcześniej lub zmierzające do uzyskania
odpowiedzi, która już padła. Pytania niewłaściwe
stanowią obszerną grupę, obejmującą pytania naruszające powagę, spokój lub porządek czynności
sądowych, jak również pytania niewłaściwie sformułowane, w tym sugestywne. Zaletą art. 155 k.p.c.
jest jego ponadczasowy charakter, wynikający z zastosowania w treści przepisu klauzul generalnych.
Jednocześnie jednak ta cecha stanowi największą
wadę regulacji, gdyż trudno oczekiwać wypraco-

wodniczącego, stanowiąc element sfery kierownictwa rozprawą. W praktyce można więc spotkać
zarówno mocno zliberalizowane, jak i skrupulatne
podejścia do jego stosowania. Najlepszym wyjściem
wydaje się tutaj umiar, gdyż skrajny formalizm, podobnie jak całkowite odejście od stosowania przepisu, mogą wywoływać istotne dla postępowania
konsekwencje – od wprowadzenia niewłaściwej
atmosfery rozprawy, w której zwykle uzyskiwane
od świadków informacje są mocno zredukowane,
po możliwość skutecznego zaskarżenia orzeczenia
włącznie. Na koniec należy również zaznaczyć, że
art. 155 k.p.c. ma również charakter uniwersalny,
a zatem na podstawie art. 13 § 2 k.p.c. znajduje

Przesłuchując świadka, należy zadbać

o ustalenie źródła jego wiedzy o faktach.
wania spójności w zakresie stosowania przepisu
o tak nieścisłym charakterze. Nie licząc zatem pytań w sposób oczywiście nadających się do uchylenia, oraz sytuacji wyraźnie wymagających odebrania głosu, w większości wypadków zastosowanie
wskazanego mechanizmu pozostaje w gestii prze-

odpowiednie zastosowanie do innych rodzajów postępowania unormowanych w kodeksie, chyba że
przepisy szczególne stanowią inaczej. Główne znaczenie praktyczne przepisu realizuje się jednakże
w zwykłym postępowaniu procesowym, w którym
rozprawa jest regułą.
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The paper aims to present retrospectively the proposals on interpretation of
contracts prepared during work of the Codification Commission of the Republic
of Poland that preceded the enactment of the code of obligations of 1933. It is
thereby an opportunity not only to illustrate in outline the process of defining
the conclusive version of the code rules on contractual interpretation but also
to point out the most significant issues determining the selection of appropriate
legislative solutions in the field of interpretation. Due to the quality of the Polish
code of obligations, commonly regarded as a remarkable legislative achievement,
such retrospective scrutiny can constitute an important point of reference, especially in view of the contemporary attempts to create an adequate structure of
interpretative rules within the ongoing recodification process undertaken by the
Civil Law Codification Commission at the Ministry of Justice that has brought
forward a draft of volume I of the new civil code (2008). It has already undergone
a thorough revision and currently is set to be published in a modified version. The
development seems particularly important in view of the fact that the general
model of interpretation introduced in the code of obligations was – in principle, to
some extent – adopted in the civil code now in force. Additionally, the questions
examined in the article can be conceptualised in a broader context of the current
debate focused on the issues of decodification and europeanisation of private law.

artykuły
1. Wprowadzenie

Uwarunkowania obecnej fazy rozwoju prawa
prywatnego skłaniają do refleksji nad poszczególnymi rozwiązaniami prawnymi i ich rolą w systemie
prawa. Do czynników składających się na kontekst
bieżących rozważań podejmowanych w cywilistyce
zaliczyć można szeroko rozumianą intensyfikację
obrotu prawnego (zwłaszcza w wymiarze transgranicznym), dynamiczny rozwój nowoczesnych
postaci komunikacji elektronicznej, a także postępujące procesy europeizacji, globalizacji i dekodyfikacji, diagnozowane jako typowe dla przełomu
XX i XXI w. przejawy tzw. depozytywizacji prawa1.
Prowadzona w tym kontekście dyskusja nad kondycją współczesnego prawa prywatnego obejmuje poszukiwanie miarodajnych wzorców, które mogłyby
służyć zoptymalizowaniu jurydycznego ujęcia instytucji istotnych z punktu widzenia praktyki obrotu. Debata środowiska prawniczego koncentruje
się w dużej mierze na dziedzinie prawa zobowiązań, w tym zwłaszcza umów obligacyjnych, których
specyfika przesądza o podatności na zabiegi unifikacyjne oraz ułatwia spontaniczny, oddolny obieg
modeli prawnych i asymilację elementów praktyki
kontraktowej ukształtowanej w obcych porządkach
prawnych2.

Jednym z zagadnień o szczególnej doniosłości
z punktu widzenia obrotu prywatnoprawnego jest
problematyka wykładni umów, przede wszystkim
ze względu na jej kluczową rolę w określaniu praw
i obowiązków kontraktujących stron. Wykładnia
umów rozumiana jest jako proces ustalania zakresu i znaczenia złożonych przez strony oświadczeń
woli z zastosowaniem określonych dyrektyw interpretacyjnych3. Stanowi ona zarówno przedmiot badań przedstawicieli nauki prawa skupiających swą
analizę na najbardziej aktualnych zjawiskach zachodzących w praktyce prawa prywatnego 4, jak
i istotny obszar zaawansowanych prac projektodawców zbiorów modelowych reguł jednolitego prawa
umów5 oraz podejmowanych w krajowych porządumowne: adaptacyjne, salwatoryjne, merger, interpretacyjne
oraz pactum de forma, Warszawa 2013, s. 1, 8.
3 Por. m.in. Z. Radwański, Wykładnia oświadczeń woli składanych indywidualnym adresatom, Wrocław – Warszawa–
Kraków–Gdańsk–Łódź 1992, s. 12 i n.; tenże, Wykładnia
oświadczeń woli (w:) Z. Radwański (red.), Prawo cywilne –
część ogólna, System Prawa Prywatnego, t. 2, Warszawa 2008,
s. 39 i n.; E. Rott-Pietrzyk, Interpretacja umów w prawie modelowym i Wspólnym Europejskim Prawie Sprzedaży (CESL),
Warszawa 2013, s. 23, 167.
4 Por. m.in. M. Łolik, Współczesne prawo…, dz. cyt., s. 47

1 T. Giaro, Prawo i historia prawa w dobie globalizacji. Nowe

i n.; R. Strugała Standardowe klauzule…, dz. cyt., s. 43–64,

rozdanie kart (w:) tenże (red.), Prawo w dobie globalizacji.

321–343; M. Pecyna, Merger clause jako zastrzeżenie wy-

Konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu

łączności dokumentu, klauzula integralności umowy, reguła

Warszawskiego, 5 marca 2010 r., Warszawa 2011, s. 74, 76.

wykładni umowy, Warszawa 2013, s. 186–246; W. Kocot, The

Zob. też W. Dajczak, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzym-

Interpretation of contracts concluded on-line under Polish Civil

skie w czasach dekodyfikacji, „Forum Prawnicze” 2012, nr 2

law from the Model Law Perspective, „European Journal of

(10), s. 10 i n.; W. Dajczak, Poszukiwanie „nowego ładu” prawa

Legal Education” 2011, vol. 6, nr 1, s. 30–36; B. Heiderhoff,

prywatnego w okresie jego „dekodyfikacji” i „instrumenta-

G. Żmij (red.), Interpretation in Polish, German and European

lizacji”. Uwagi z perspektywy tradycji romanistycznej (w:)

Private Law, Munich 2011.

J. Radwanowicz-Wanczewska, P. Niczyporuk, K. Kuźmicz

5 Zob. m.in. E. Rott-Pietrzyk, Interpretacja umów…, dz. cyt., s. 1

(red.), Jednostka a państwo na przestrzeni wieków, Biały-

i n.; taż, General Standards for the Interpretation of Contracts

stok 2008, s. 83 i n.; Niepewna przyszłość prawa? Wywiad

under the Common European Sales Law (CESL), „Zeitschrift

z prof. Natalino Irtim (przeprowadzony przez G. Blicharza),

für Europäisches Privatrecht” 2014, nr 2, s. 371–399; taż,

„Forum Prawnicze” 2014, nr 1 (21), s. 3–5; A. Bierć, Zarys

Metoda wykładni umów w projekcie Common European Sales

prawa prywatnego. Część ogólna, Warszawa 2012, s. 34, 54,

Law (CESL), „Transformacje Prawa Prywatnego” 2012, nr 4,

70; M. Łolik, Współczesne prawo kontraktów – wybrane za-

s. 85–118; taż, Ogólne dyrektywy wykładni umów w projekcie

gadnienia, Warszawa 2014, s. 2.

wspólnych europejskich przepisów dotyczących umowy sprze-

2 Por. m.in. W. Dajczak, Wywiad z Reinhardem Zimmermannem,

daży (CESL) (w:) Rozprawy z prawa cywilnego, własności

„Forum Prawnicze” 2011, nr 1 (3), s. 10; M. Łolik, Współczesne

intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga

prawo…, dz. cyt., s. 3–4; R. Strugała, Standardowe klauzule

pamiątkowa dedykowana profesorowi Bogusławowi Gawlikowi,
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kach prawnych inicjatyw rekodyfikacyjnych6, którym towarzyszy krytyczna refleksja nad pożądaną
Warszawa 2012, s. 61–75; P. Machnikowski, Przepisy dotyczące
czynności prawnych w projekcie Common Frame of Reference
i w Principles of the Existing EC Contract Law (cz. I), „Rejent”
2008, nr 4, s. 22–54; tenże, Przepisy dotyczące czynności
prawnych w projekcie Common Frame of Reference i w Principles of the Existing EC Contract Law (cz. II), „Rejent” 2008,
nr 5, s. 42–62; tenże, Wybrane problemy regulacji czynności prawnych w nowym kodeksie cywilnym, „Rejent” 2008,
nr 2, s. 130–153; M. Romanowski, Ogólne reguły wykładni
kontraktów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów
a reguły wykładni umów w prawie polskim, „Przegląd Prawa
Handlowego” 2004, nr 8, s. 11–18; tenże, Szczegółowe reguły
wykładni kontraktów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów a reguły wykładni umów w prawie polskim, „Przegląd
Prawa Handlowego” 2004, nr 9, s. 12–18.
6 Zob. m.in. M. Kaczorowska, Rekodyfikacja prawa cywilnego
w Polsce wobec rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Rozważania na tle projektu księgi pierwszej Kodeksu cywilnego,

rolą współczesnej cywilistyki i znaczeniem procesu
kodyfikacji7.
W ramach poszukiwania optymalnych rozwiązań
w zakresie katalogu reguł interpretacyjnych stosowanych do umów, zarówno w wymiarze ogólnoeuropejskim, jak i na poziomie krajowym, na uwagę
zasługują formułowane w doktrynie postulaty dotyczące doboru właściwej metodologii, dla których
punkt wyjścia stanowią:
– potrzeba czerpania z tradycji8 prawnej (w tym
tradycji ukształtowanej przez ius commune europaeum) i przywiązywania wagi do wartości
stanowiących fundament zasad prawa cywilnego, elementów narodowych, dorobku nauki,
jak również:
– szczególny status prawa prywatnego, kwalifikowanego jako „element kulturowej i narodowej tożsamości”9.
W tak ukierunkowany program metodologiczny
wpisuje się, obok propagowania odpowiednio poję-

„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, nr 3,
s. 19–29; P. Stec, M. Załucki (red.), 50 lat kodeksu cywilnego.
Perspektywy rekodyfikacji, Warszawa 2015; E. Rott-Pietrzyk,

7 Por. J. Andrzejewski, Czy nowa kodyfikacja prawa cywilnego

Interpretacja umów…, dz. cyt., s. 243–281; taż, Interpretacja

jest potrzebna w czasie kryzysu prawa?, „Ruch Prawniczy,

oświadczenia woli (uwagi na tle rozwiązań projektu księgi I

Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, z. 1, s. 77–90; M. Kępiń-

kodeksu cywilnego), „Transformacje Prawa Prywatnego”

ski, Czy w Polsce potrzebny jest nowy kodeks cywilny? Artykuł

2010, nr 4, s. 45–59; F. Zoll, Uwagi do art. 92 projektu – tzw.

polemiczny, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”

merger clause, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2010, nr 4,

2014, z. 2, s. 237–244.

s. 61–65; M. Domagalski, Kontrahentów pogodzą dodatkowe

8 Pojęcie tradycji rozumianej jako „współcześnie wciąż jesz-

reguły, „Rzeczpospolita” 2010 (dział „Prawo co dnia”), nr 172

cze wiążąca przeszłość” odgrywa istotną rolę w aktualnej

(8683), s. C1; E. Wójtowicz, Wykładnia umów gospodarczych

metodologii nauk prawnych; w tym kontekście postuluje się

według projektu nowego kodeksu cywilnego (w:) T. Mróz,

zacieśnienie związków między historią a dogmatyką prawa

M. Stec (red.), Instytucje prawa handlowego w przyszłym

(T. Giaro, Prawo i historia prawa…, dz. cyt., s. 74). Zob.

kodeksie cywilnym, Warszawa 2012, s. 444–457; M. Roma-

tenże, F. Longchamps de Bérier, Wstęp (w:) H. Kupiszewski,

nowski, Position of the Law of Obligations in Polish Law in

Prawo rzymskie a współczesność, Kraków 2013, s. 11; W. Daj-

the Context of a Reform of the European Law of Obligations

czak, Znaczenie tradycji prawa rzymskiego dla europejskiej

(w:) R. Schulze, F. Zoll (red.), The Law of Obligations in Eu-

harmonizacji prawa prywatnego, „Państwo i Prawo” 2004,

rope. A new Wave of Codifications, Munich 2013, s. 67 i n.;

z. 2, s. 59 i n.; S. Whittaker, R. Zimmermann, Good faith in

F. Zoll, Contract Law in the Draft of the New Polish Civil Code:

European contract law: surveying the legal landscape (w:)

Formation of Contract, Performance and Non-Performance of

R. Zimmermann, S. Whittaker (red.), Good Faith in European

Obligations (w:) R. Schulze, F. Zoll (red.), The Law of Obliga-

Private Law, Cambridge 2000, s. 9.

tions in Europe. A new Wave of Codifications, Munich 2013,

9 W. Dajczak, Niepokoje i szanse związane z procesem unifikacji

s. 93 i n.; E. Hondius, Recodification of Private Law: Central

prawa cywilnego, „Forum Prawnicze” 2011, nr 1 (3), s. 5. Na

and Eastern Europe Set the Tone, „European Review of Private

temat dominującego w polskim prawodawstwie podejścia

Law” 2013, vol. 21, nr 4, s. 897–902; B. Kaczorowska, Wizja

metodologicznego, zakładającego nawiązanie do narodowej

wykładni umów w projekcie księgi pierwszej kodeksu cywilnego,

tradycji prawnej zob. M. Romanowski, Position of the Law of

„Transformacje Prawa Prywatnego” 2011, nr 2, s. 9–32.

Obligations…, dz. cyt., s. 90.
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Szczególnie doniosła z punktu widzenia

badań prawa prywatnego bazujących na

ujęciu retrospektywnym i uwzględniających
kontekst historyczno-prawny okazuje się
analiza procesów unifikacji i kodyfikacji

prawa podjętych po odzyskaniu niepodległości
przez Państwo Polskie w 1918 r. oraz

dorobku legislacyjnego II Rzeczypospolitej,

a zwłaszcza prac powołanej w 1919 r. Komisji
Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej.
tej metody prawnoporównawczej10, postulat uwzględniania ujęcia retrospektywnego i szeroko rozumianych „historycznych inspiracji”11 oraz „historycznej
wrażliwości”12, które stanowiłyby przeciwwagę dla
krytykowanego podejścia ahistorycznego w badaniach nad prawem13. W tym kontekście istotny wkład
w prowadzoną współcześnie debatę nad pożądanym
10 Por. m.in. W. Dajczak, Znaczenie tradycji…, dz. cyt., s. 62
i n. Zob. też tenże, Kodeks zobowiązań jako lekcja metody
prawnoporównawczej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2014,

kształtem wykładni umów mogą wnieść osiągnięcia
badawcze z zakresu romanistyki prawniczej, w tym
m.in. czerpanie z doświadczenia prawa rzymskiego w dyskusji dotyczącej aktualnych wyzwań prawa
prywatnego14 oraz próby weryfikacji uniwersalnego charakteru i możliwości stosowania współcześnie poszczególnych paremii należących do dorobku
rzymskiej myśli prawniczej15. W poszukiwaniu adein contrahendo) w kodeksie zobowiązań. Tradycja i inspiracja,
„Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2014, z. 4, s. 952.

z. 4, s. 829 i n.; J. Andrzejewski, Czy nowa kodyfikacja…, dz.

14 W. Dajczak, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie w czasach

cyt., s. 81. Z punktu widzenia badań prawnoporównawczych

dekodyfikacji…, dz. cyt., s. 22; W. Dajczak, Poszukiwanie „no-

szczególnie istotne wydają się uwzględnianie perspektywy

wego ładu”…, dz. cyt., s. 86 i n.; tenże, Znaczenie tradycji…, dz.

historycznej oraz analiza procesów ewolucji i transformacji

cyt., s. 57–68; tenże, Współczesne wyzwania prawa rzymskiego

poszczególnych regulacji, ponieważ na ich podstawie możliwe

(w:) W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo

są zilustrowanie uwarunkowań aktualnych rozwiązań przyję-

rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2014, s. 570

tych w danym porządku prawnym oraz ocena podatności na

i n. Zob. też T. Giaro, Prawo i historia prawa…, dz. cyt., s. 74;

ewentualne zapożyczenia z obcych systemów prawnych (por.

tenże, F. Longchamps de Bérier, Wstęp…, dz. cyt., s. 9–10. Zob.

F. Viglione, Metodi e modelli di interpretazione del contratto.
Prospettive di un dialogo tra common law e civil law, Torino
2011, s. 7, przyp. 15 oraz literatura tam cytowana).

też Niepewna przyszłość prawa?…, dz. cyt., s. 5.
15 Szerzej na ten temat por. B. Kaczorowska, Cum in verbis nulla
ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio a wy-

11 W. Dajczak, Niepokoje i szanse…, dz. cyt., s. 5.

kładnia umów, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”

12 Niepewna przyszłość prawa?…, dz. cyt., s. 5.

2013, t. 11, nr 2, s. 64 i n. oraz literatura tam cytowana.

13 Por. J. Andrzejewski, Czy nowa kodyfikacja…, dz. cyt., s. 81.

Zob. też m.in. F. Longchamps de Bérier, Audiatur et altera

Zob. też tenże, Odpowiedzialność przedkontraktowa (tzw. culpa

pars. Szkic o brakującej kolumnie Pałacu Sprawiedliwości
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kwatnego instrumentarium interpretacyjnego w dziedzinie umów cywilnoprawnych nie bez znaczenia jest
również uwzględnianie dorobku badawczego historii
państwa i prawa oraz korzystanie z doświadczenia historycznego, którego użyteczność potwierdzają prowadzone w literaturze przedmiotu analizy motywowane
wnioskami wynikającymi z diagnozy stanu prawa16.
Szczególnie doniosła z punktu widzenia badań
prawa prywatnego bazujących na ujęciu retrospektywnym i uwzględniających kontekst historyczno-prawny okazuje się analiza procesów unifikacji
i kodyfikacji prawa podjętych po odzyskaniu niepodległości przez Państwo Polskie w 1918 r. oraz dorobku legislacyjnego II Rzeczypospolitej, a zwłaszcza prac powołanej w 1919 r. Komisji Kodyfikacyjnej
Rzeczypospolitej Polskiej17.

Okazję do skonfrontowania wyników współczesnych inicjat y w zmierzających do w y pracowania odpowiednich rozwiązań prawnych
w dziedzinie wykładni umów z doświadczeniem
kodyfikatorów II Rzeczypospolitej Polskiej stanowiła obchodzona w 2013 r. osiemdziesiąta rocznica uchwalenia kodeksu zobowiązań18 i przypadai doktryny prawa na polską kodyfikację prawa prywatnego
w Drugiej Rzeczypospolitej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa.
Zeszyty Prawnicze” 2005, z. 13, s. 57–80; tenże, Metoda opracowania i koncepcja kodeksu zobowiązań z 1934 roku, „Acta
Universitatis Wratislaviensis”, Wrocław 2008, „Prawo” 305,
s. 79–94; tenże, Rozwój idei kodyfikacji prawa od XVIII wieku
do współczesności (w:) S. Grodziski, D. Malec, A. Karabowicz,
M. Stus (red.), Vetera novis augere. Studia i prace dedykowane
Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, t. 1, Kraków 2010;

(w:) W. Uruszczak, P. Święcicka, A. Kremer (red.), Leges

S. Grodziski, Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej,

sapere. Studia i prace dedykowane profesorowi Januszowi

„Czasopismo Prawno-Historyczne” 1981, t. 33, z. 1, s. 47–81;

Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, Kraków

tenże, Prace nad kodyfikacją i unifikacją polskiego prawa pry-

2008, s. 271–283; tenże, Z uwag do metodologii nauki pra-

watnego (1919–1947), „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1992,

wa prywatnego: powoływanie łacińskich reguł i maksym na

z. 1–4, s. 9–56; Komisja tworzenia dobrego prawa, oprac.

przykładzie nemo plus iuris, „Krakowskie Studia z Historii

A.J.R., „Palestra” 2009, nr 9–10, s. 161–163; P.M. Żukowski,

Państwa i Prawa” 2014, nr 7, s. 40 i n.; W. Dajczak, Współ-

Wychowankowie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Komisji Kody-

czesne wyzwania…, dz. cyt., s. 572; tenże, Kształtowanie się

fikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939, „Palestra” 2009,

zobowiązania z tytułu nieusprawiedliwionego wzbogacenia

nr 9–10, s. 164–170; M. Bieniak, Rola adwokatów w pracach nad

w prawie angielskim. Przyczynek do dyskusji nad znaczeniem

kodeksem zobowiązań, „Palestra” 2009, nr 9–10, s. 171–179;

tradycji romanistycznej we współczesnej refleksji o prawie

S. Grzybowski, Zagadnienia kodyfikacji polskiego prawa cy-

prywatnym, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, Wrocław

wilnego (organizacja i wyniki pracy 1919–1992), „Kwartalnik

2008, „Prawo” 305, s. 49–58; tenże, Tradycja romanistyczna

Prawa Prywatnego” 1992, z. 1–4, s. 91 i n.; K. Sójka-Zielińska,

a współczesna debata o zasadach prawa prywatnego. Uwagi

Organizacja prac nad kodyfikacją prawa cywilnego w Polsce

na tle problemu niesłusznego wzbogacenia (w:) A. Dębiński,

międzywojennej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1975, t. 27,

M. Jońca, (red.), Prawo rzymskie a kultura prawna Europy,

z. 2, s. 271–280; J. Markiewicz, Kształtowanie się polskiego sy-

Lublin 2008, s. 128–142; tenże, Poszukiwanie „nowego ładu”…,

stemu prawa sądowego i jego twórcy w okresie międzywojennym

dz. cyt., s. 86 i n. oraz literatura tam cytowana; F.J. Andrés

1919–1939 (Wybrane zagadnienia), „Teka Komisji Prawniczej”

Santos, Epistemological Value of Roman Legal Rules in Europe-

(Oddziału Lubelskiego PAN) 2010, s. 113–122; P.A. Tusiński,

an and Comparative Law, „European Review of Private Law”

Postępowanie ustawodawcze w Sejmie i Senacie II Rzeczypospo-

2004, vol. 12, z. 3, s. 347–357.

litej 1919–1939. Prawo – zwyczaje – praktyka parlamentarna,

16 W. Dajczak, Poszukiwanie „nowego ładu”…, dz. cyt., s. 8. Por.

Radom 2008; M. Kępiński, M. Seweryński, A. Zieliński, Rola

też J. Andrzejewski, Odpowiedzialność przedkontraktowa…,

kodyfikacji na przykładzie prawa prywatnego w procesie le-

dz. cyt., s. 952–953.

gislacyjnym, „Przegląd Legislacyjny” 2006, nr 1, s. 95–107.

17 Zob. L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyj-

18 Por. J. Kola, J. Kruszyńska, Konferencja naukowa pt. „Kodeks

nej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919–1939, Wrocław 2000

zobowiązań – historia i współczesność”, Kraków, 11 stycznia

oraz literatura tam cytowana; tenże, Zagadnienia systematyki

2013 r., „Palestra” 2013, nr 3–4, s. 272–274; J. Kola, Działal-

kodyfikacji prawa cywilnego i handlowego w pracach Komisji

ność Komisji Kodyfikacyjnej RP w obszarze prawa zobowiązań.

Kodyfikacyjnej (1919–1939), „Kwartalnik Prawa Prywatnego”

Refleksje z okazji 80. rocznicy Kodeksu zobowiązań, „Palestra”

2004, z. 3, s. 623–664; tenże, Wpływ obcych ustawodawstw

2013, nr 9–10, s. 250–260.

82 FORUM PR AWNICZE

| 2015

artykuły
jąca w 2014 r. osiemdziesiąta rocznica jego wejścia
w życie19.

2. Podstawy działania Komisji
Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej
oraz zakres jej prac w dziedzinie prawa
zobowiązań – zarys problematyki

Jednym z najistotniejszych i jednocześnie najtrudniejszych zadań Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej powołanej ustawą z 3 czerwca
1919 r.20 przez Sejm Ustawodawczy było przygotowanie projektów jednolitego ustawodawstwa cywilnego, a następnie jego kodyfikacja 21. Pierwszy
regulamin Komisji uchwalony 13 listopada 1919 r.
przewidywał wyłonienie dwóch wydziałów: ustawodawstwa cywilnego i ustawodawstwa karnego.
W drugim regulaminie, zatwierdzonym w grudniu
1921 r., przyjęto jako zasadę podział na wydziały
cywilny i karny22. Wydział Cywilny Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej podzielony został na trzy sekcje: prawa cywilnego materialnego,
prawa handlowego i procedury cywilnej, natomiast
w wyniku przeprowadzanych sukcesywnie reform

powstały następnie kolejne podsekcje23. Prace Sekcji
Prawa Cywilnego24 ukierunkowane były na stworzenie całkowicie nowego, oryginalnego polskiego kodeksu cywilnego; wykluczono możliwość przyjęcia
za podstawę prac regulacji któregokolwiek z kodeksów państw obcych, obowiązujących dotychczas na
ziemiach polskich25. Zgodnie z analogicznymi zało23 L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach…, dz. cyt., s. 105;
S. Grodziski, Prace nad kodyfikacją…, dz. cyt., s. 11–12;
E. Borkowska-Bagieńska, Historia prawa sądowego, Warszawa
2006, s. 104.
24 Zob. L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach…, dz. cyt., s. 105–
106; S. Grodziski, Prace nad kodyfikacją…, dz. cyt., s. 13;
A. Redzik, Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza
we Lwowie, Warszawa 2009, s. 229; A. Falkowska, Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy,
Warszawa 2010, s. 78.
25 Sprawozdanie z działalności Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej za czas od 3 czerwca 1919 do 31 maja 1920,
Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej (Dział Ogólny), t. 1, z. 2, s. 71. Zob. też L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach…, dz. cyt., s. 114; S. Grodziski, Prace nad kodyfikacją…,
dz. cyt., s. 13; tenże, Komisja Kodyfikacyjna…, dz. cyt., s. 65;
A. Redzik, Prawo prywatne…, dz. cyt., s. 229–230; K. Sójka-Zielińska, Organizacja prac…, dz. cyt., s. 277; T. Giaro, Some

19 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 paź-

Prejudices about the Legal Tradition of Eastern Europe (w:)

dziernika 1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. nr 82, poz. 598,

B. Sitek, J.J. Szczerbowski, A.W. Bauknecht (red.), Compa-

z późn. zm.), weszło w życie 1 lipca 1934 r. (dalej: kodeks

rative Law in Eastern and Central Europe, Newcastle 2013,

zobowiązań, k.z.).

s. 42. Por. też W. Rogojski, Kilka uwag o źródłach, kodyfikacji

20 Ustawa z dnia 3 czerwca 1919 r. o komisji kodyfikacyjnej
(Dziennik Praw Państwa Polskiego nr 44, poz. 315).

i układzie kodeksu cywilnego, „Gazeta Sądowa Warszawska”
1920, nr 21, s. 170–171; I. Koschembahr-Łyskowski, W sprawie

21 L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach…, dz. cyt., s. 5; S. Gro-

kodyfikacji naszego prawa cywilnego, Warszawa 1924–1925,

dziski, Komisja Kodyfikacyjna…, dz. cyt., s. 59, 65; tenże,

s. 12. Wyeksponowania wymaga rola metody prawnoporów-

Prace nad kodyfikacją…, dz. cyt., s. 10, 11 oraz literatura

nawczej wykorzystanej w pracach kodyfikacyjnych. Stoso-

tam cytowana; Z. Radwański, Kodyfikacja prawa cywilne-

wanie komparatystyki przez twórców kodeksu zobowiązań

go, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009,

stanowiło wyraz dążenia do zachowania równowagi między

z. 2, s. 131; K. Sójka-Zielińska, Organizacja prac…, dz. cyt.,

czerpaniem z doświadczeń obcych ustawodawstw a posza-

s. 271, 275 i n.; W. Dajczak, Kodeks zobowiązań…, dz. cyt.,

nowaniem dla tożsamości narodowej (zob. W. Dajczak, Ko-

s. 830 i n. Por. też F. Longchamps de Bérier, Po sześćdziesięciu

deks zobowiązań…, dz. cyt., s. 830 i n.). Odnośnie do prawa

latach (w:) R. Longchamps de Berier, Polskie prawo cywilne.

o zobowiązaniach i docelowo kodeksu zobowiązań doceniane

Zobowiązania, Lwów 1939, wyd. anastatyczne Poznań 1999,

jest obranie przez projektodawców drogi ewolucyjnej, zakła-

s. 5.

dającej poszukiwanie rozwiązań akceptowalnych z punktu

22 L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach…, dz. cyt., s. 41, 103;

widzenia oczekiwań przedstawicieli poszczególnych dzielnic

S. Grodziski, Prace nad kodyfikacją…, dz. cyt., s. 11; tenże,

państwa oraz przyjęty podczas prac kodyfikacyjnych pogląd,

Komisja Kodyfikacyjna…, dz. cyt., s. 55; Komisja tworzenia…,

zgodnie z którym kodeks zobowiązań miał stanowić „etap

dz. cyt., s. 162; K. Sójka-Zielińska, Organizacja prac…, dz.

rozwojowy prawa dotychczas na ziemiach polskich obowią-

cyt., s. 274.

zującego” (R. Longchamps de Berier, Zjednoczenie prawa
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artykuły
żeniami przyjętymi podczas VI Zjazdu Prawników
i Ekonomistów (pierwszego w odrodzonej Rzeczypospolitej) odbywającego się w dniach 21–23 maja
1920 r. w Warszawie nowy polski kodeks cywilny,
zbudowany na samodzielnych podstawach, miał
odpowiadać istotnym potrzebom narodu i czynić
zadość standardom nowożytnej kultury prawnej26.
Wobec rezygnacji z pierwotnego programu prac Komisji, który przewidywał przedłożenie Sejmowi pełnego projektu kodeksu cywilnego27, podjęto równoległe prace nad wszystkimi wchodzącymi w skład
kodeksu cywilnego działami prawa, wyznaczając
dla każdego z nich referenta, mającego przygotować
projekt28. Prawo o zobowiązaniach, ze względu na
swą specyfikę, w tym najmniejszą zależność od pozostałych działów kodeksu cywilnego, postrzegane
było jako dziedzina, w której możliwe było stworzenie w relatywnie krótkim czasie jednolitego prawa
i ogłoszenie go jako osobnej całości, na wzór roz-

wiązania przyjętego w Szwajcarii, gdzie kodeks obligacyjny wyprzedził unifikację prawa cywilnego29.
Kolejne projekty prawa o zobowiązaniach30 przygotowane zostały w Sekcji Prawa Cywilnego Komisji
Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej31.
W marcu 1922 r. wiceprezydent Komisji Kodyfikacyjnej Ernest Till przedstawił projekt „O zobowiązaniach. Część pierwsza. Postanowienia ogólne”,
a następnie wraz z komitetem lwowskich członków
Komisji Kodyfikacyjnej32 opracował wstępny pro29 E. Till, Polskie prawo zobowiązań…, dz. cyt., s. 46; R. Longchamps de Berier, Zasada wolności umów…, dz. cyt., s. 351.
Zob. też L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach…, dz. cyt.,
s. 433; tenże, O pojęciu i znaczeniu wielkich kodeksów cywilnych. W związku z książką Katarzyny Sójki-Zielińskiej Wielkie
kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność, „Kwartalnik
Prawa Prywatnego” 2012, z. 2, s. 82–87; A. Redzik, Prawo
prywatne…, dz. cyt., s. 212; A.M. Falkowska, Szwajcarski
kodeks zobowiązań w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego,

obligacyjnego w państwach słowiańskich. Referat główny

„Studia Iuridica Toruniensia” 2008, t. 4, s. 57–67.

na I Zjazd Prawników Państw Słowiańskich w Bratysławie,

30 W artykule przedstawione zostaną w zarysie projekty cząst-

„Przegląd Prawa i Administracji im. Ernesta Tilla” 1933,

kowe prawa o zobowiązaniach i projekt kodeksu zobowiązań,

s. 172; L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach…, dz. cyt.,

z uwzględnieniem przede wszystkim zagadnień należących

s. 414, 454; A. Falkowska, Odpowiedzialność sprzedawcy…,

do części ogólnej kodeksu cywilnego, niezbędnych z punktu

dz. cyt., s. 120). W pracach nad prawem o zobowiązaniach

widzenia prawa zobowiązań, w tym zwłaszcza problematyki

nacisk położony był na kryterium „przyzwyczajeń i poczucia

wykładni umów. Na temat szerszego omówienia poszczegól-

prawnego ludności” (R. Longchamps de Berier, Zasada wol-

nych projektów cząstkowych oraz materiałów rozpatrywanych

ności umów w projektach polskiego prawa o zobowiązaniach

przez kolegia Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej

(w:) Księga pamiątkowa ku czci prof. Władysława Abrahama,

przed uchwaleniem projektu kodeksu zobowiązań zob. L. Gór-

t. 1, Lwów 1930, s. 351, 365). Zob. też E. Till, Polskie prawo

nicki, Prawo cywilne w pracach…, dz. cyt., s. 404–410. Por też

zobowiązań (część ogólna). Projekt wstępny z motywami,

A. Redzik, Prawo prywatne…, dz. cyt., s. 178–180, 229–235;

Lwów 1923, s. 44.

S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 3:

26 L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach…, dz. cyt., s. 114;

Okres międzywojenny, Kraków 2001, s. 157–159; E. Borkowska-

VI Zjazd Prawników i Ekonomistów Polskich, „Gazeta Sądowa

-Bagieńska, Historia prawa…, dz. cyt., s. 111–112; Kodeks

Warszawska” 1920, nr 27, s. 222. Wśród postulatów dotyczą-

zobowiązań. Przepisy wprowadzające kodeks zobowiązań,

cych ukierunkowania prac nad nowym prawem cywilnym

oprac. i wyd. J. Basseches, I. Korkis, Lwów 1934, s. 7–8.

uwzględniano również potrzebę nawiązań do dawnego prawa

31 L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach…, dz. cyt., s. 397, 404

polskiego i rodzimej tradycji prawnej, w tym terminologii

i n.; M. Bieniak, Rola adwokatów…, dz. cyt., s. 171; A. Redzik,

prawniczej (zob. P. Dąbkowski, Dawne prawo polskie a zada-

Prawo prywatne…, dz. cyt., s. 230.

nia Komisji Kodyfikacyjnej. Odczyt wygłoszony na zamknięcie

32 W skład komitetu przygotowującego projekt części ogól-

VI-go Zjazdu Prawników i Ekonomistów Polskich w Warszawie

nej o zobowiązaniach weszli członkowie Lwowskiego Koła

23 maja 1920 r. w sali obrad Rady Miejskiej, Warszawa 1920,

Komisji Kodyfikacyjnej, profesorowie Uniwersytetu Lwow-

s. 2 i n.).

skiego: Maurycy Allerhand, Aleksander Doliński, Roman

27 Por. Sprawozdanie z działalności Komisji Kodyfikacyjnej…,
dz. cyt., s. 71.

sja Kodyfikacyjna…, dz. cyt., s. 73, 74, 77, 79; A. Redzik,

28 S. Grodziski, Prace nad kodyfikacją…, dz. cyt., s. 13.
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Profesor Ernest Till (1846–1926) – w stusześćdziesięciolecie

artykuły
jekt części ogólnej z uzasadnieniem, który został
opublikowany w 1923 r.33 Uznanie kodyfikacji prawa zobowiązań za szczególnie doniosłą i pożądaną ze względu na wymogi obrotu gospodarczego
i naglącą potrzebę jednolitego unormowania stosunków obligacyjnych, a także przekonanie o możliwości stosunkowo szybkiego przygotowania projektu
wpłynęły na decyzję o wyłączeniu materii prawa zobowiązań z całości prawa cywilnego i opracowaniu
jej w postaci odrębnego kodeksu34, wzorem szwajcarskiego kodeksu zobowiązań35. Projekt opracowany pod kierunkiem E. Tilla stał się podstawą prac
nad przyszłym kodeksem zobowiązań36.
W kwietniu 1924 r. członkom utworzonej w styczniu Podkomisji prawa o zobowiązaniach udostępniony został projekt ogólnych przepisów o zobowiązaniach referenta głównego Ignacego Łyskowskiego
(Koschembahra-Łyskowskiego) dotyczący „koncepcji podstawowej prawa zobowiązań”, bazujący na
założeniach prawnonaturalnych37.
Następnie w czerwcu 1924 r. członkom Podkomisji przedstawiono w rękopisie opracowaną przez
koreferenta Ludwika Domańskiego przeredagowaną wersję projektu autorstwa E. Tilla, zatytułowaną

„Polskie prawo o zobowiązaniach. Część ogólna według projektu prof. E. Tilla w opracowaniu członka
Komisji Kodyfikacyjnej, L. Domańskiego”38.
Od 16 marca 1927 r. zintensyfikowane prace nad
przyszłym kodeksem zobowiązań prowadzone były
w ramach Podsekcji części ogólnej kodeksu cywilnego oraz zobowiązań, a także Podkomisji części
ogólnej kodeksu cywilnego oraz zobowiązań 39.
Istotnym elementem prac podsekcji była wymiana
doświadczeń i współpraca z francusko-włoskim komitetem przygotowującym od 1916 r. wspólny projekt kodeksu zobowiązań, którego ostateczna wersja (projekt kodeksu zobowiązań i umów) przyjęta
została w 1927 r. przez Komitet Zjednoczenia Ustawodawczego Narodów Sprzymierzonych i Zaprzyjaźnionych. Projekt stanowił propozycję regulacji
zmierzającej do udoskonalenia wewnętrznych systemów prawa włoskiego i francuskiego oraz zastąpienia odpowiednich części obowiązujących wówczas
obydwu krajowych kodeksów cywilnych, a jednocześnie stanowiącej w istocie wyraz ambitnego założenia stworzenia wspólnego europejskiego prawa
zobowiązań i umów40.
38 L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach…, dz. cyt., s. 398, 406.

urodzin i osiemdziesięciolecie śmierci, „Palestra” 2006, nr 3–4,

39 Tamże, s. 167, 399.

s. 125–132; L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach…, dz.

40 Tamże, s. 399, 400, 406–407; L. Górnicki, O pojęciu i znacze-

cyt., s. 397).

niu…, dz. cyt., s. 86 oraz literatura tam cytowana; G. Chiodi,

33 E. Till, Polskie prawo zobowiązań…, dz. cyt. Zob. L. Górnicki,

„Innovare senza distruggere”. Il progetto italo-francese di

Prawo cywilne w pracach…, dz. cyt., s. 397, 405; M. Bieniak,

codice delle obbligazioni e dei contratti (1927) (w:) G. Alpa,

Rola adwokatów…, dz. cyt., s. 171.

G. Chiodi (a cura di), Il progetto italo francese delle obbliga-

34 S. Grodziski, Prace nad kodyfikacją…, dz. cyt., s. 17; L. Gór-

zioni (1927). Un modello di armonizzazione nell’epoca della

nicki, Prawo cywilne w pracach…, dz. cyt., s. 397; J. Kola,

ricodificazione, Milano 2007, s. 44. Zob. też L. Domański,

Działalność Komisji…, dz. cyt., s. 254; S. Grzybowski, Za-

Prawo o zobowiązaniach w ogólności według projektu Komitetu

gadnienia kodyfikacji…, dz. cyt., s. 94. Por. R. Longchamps

francuskiego do spraw zjednoczenia ustawodawczego, „Gaze-

de Berier, Zasada wolności umów…, dz. cyt., s. 351.

ta Sądowa Warszawska” 1926, nr 1–20; R. Longchamps de

35 Ustawa federalna z dnia 30 marca 1911 r. o uzupełnieniu

Berier, Projekt francusko-włoski o zobowiązaniach z r. 1927.

szwajcarskiego Kodeksu cywilnego (część piąta: Prawo zobo-

Uwagi krytyczne, ze względu na kodyfikację prawa o zobo-

wiązań) (Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schwei-

wiązaniach w Polsce, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1929,

zerischen Zivilgesetzbuches, Fünfter Teil: Obligationenrecht)

nr 24, s. 373–375, nr 25, s. 389–390, nr 26, s. 405–412, nr 27,

(SR 220). Zob. A.M. Falkowska, Szwajcarski kodeks…, dz.

s. 421–426; W. Dajczak, Kodeks zobowiązań…, dz. cyt., s. 849

cyt., s. 57 i n. oraz literatura tam cytowana.

i n.; S. Płaza, Historia prawa…, dz. cyt., s. 151, 159–160 oraz

36 L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach…, dz. cyt., s. 397;
J. Kola, Działalność Komisji…, dz. cyt., s. 254.

literatura tam cytowana; A. Moszyńska, Międzynarodowe
ujednolicanie prawa zobowiązań w okresie międzywojennym,

37 I. Koschembahr-Łyskowski, W sprawie kodyfikacji…, dz. cyt.,

„Studia Iuridica Toruniensia” 2012, t. 11, s. 129–137 oraz

s. 13, 79–102; L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach…, dz.

literatura tam cytowana; A. Falkowska, W kierunku wspólnego

cyt., s. 398, 406.

kodeksu zobowiązań – projekt francusko-włoski z 1927 r., (w:)
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W marcu 1927 r. opublikowany został kontrprojekt części ogólnej prawa o zobowiązaniach opracowany przez L. Domańskiego41, natomiast w 1928 r.
ukazał się wstępny projekt części szczegółowej polskiego prawa zobowiązań z motywami, którego
przygotowanie rozpoczęli wspólnie Roman Longchamps de Berier i Ernest Till42.
Podsekcja III Prawa Cywilnego zadecydowała
w kwietniu 1929 r. o opracowaniu przez Podkomisję przygotowawczą własnego jednolitego projektu
polskiego prawa o zobowiązaniach, biorąc za podstawę projekty E. Tilla i L. Domańskiego – odnośnie
do części ogólnej – oraz projekt E. Tilla i R. Longchamps de Berier – odnośnie do części szczegółowej,
zaś jako źródło pomocnicze służyć miała aktualna
wersja francusko-włoskiego projektu kodeksu zobowiązań i umów43. Projekt uchwalony w drugim
czytaniu został ogłoszony drukiem w 1932 r.44, natomiast po ostatnim czytaniu i ostatecznym uchwaD. Bunikowski, R. Musiałkiewicz (red.), Koncepcje integracji
w Europie w XX i XXI wieku. Prawo i stosunki międzynarodowe,

leniu przez Podkomisję został przyjęty w czerwcu
1933 r. przez Kolegium Uchwalające Komisji Kodyfikacyjnej, uzyskując intytulację „Projekt kodeksu
zobowiązań”45, a następnie wraz z projektem przepisów wprowadzających kodeks zobowiązań przedłożony Ministrowi Sprawiedliwości i poddany pewnym zmianom wynikającym z uchwał konferencji
międzyministerialnej, po czym na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej wszedł w życie46. Sporządzenie uzasadnienia do poszczególnych
artykułów powierzone zostało głównemu referentowi R. Longchamps de Berier47.
Retrospektywna analiza projektów cząstkowych
polskiego prawa o zobowiązaniach i ostatecznego
projektu kodeksu zobowiązań pozwala na weryfikację kierunków poszukiwania nowoczesnych rozwiązań prawodawczych, miarodajnych z punktu widzenia realiów odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej
i uwarunkowań ówczesnego obrotu gospodarczego, zwłaszcza w obliczu pilnej potrzeby ujednolicenia polskiego prawa prywatnego. Przegląd założeń,
„myśli przewodnich”48, jakimi kierowali się projekto-

Toruń 2008, s. 143–147; taż, Wpływ praw obcych na kodeks
zobowiązań z 1933 roku na podstawie wybranych instytucji
prawa obligacyjnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ja-

H. K[onic], Projekt Kodeksu Zobowiązań a tekst ostateczny,
„Nowy Kodeks Zobowiązań” 1934, nr 1, s. 2.

giellońskiego. Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa.

45 Projekt kodeksu zobowiązań przyjęty przez Kolegium Uchwala-

Zeszyty Prawnicze” 2005, z. 13, s. 81–88; taż, Odpowiedzial-

jące Komisji Kodyfikacyjnej w dniach 23–27 czerwca 1933, Ko-

ność sprzedawcy…, dz. cyt., s. 93 i n.; R. Mańko, Unifikacja

misja Kodyfikacyjna (Podkomisja Prawa o Zobowiązaniach),

europejskiego prawa prywatnego z perspektywy społeczeństwa

z. 1, Warszawa 1933 (dalej jako: Projekt kodeksu zobowiązań

polskiego – przyczynek do dyskusji, „Nowa Europa. Przegląd

przyjęty przez Kolegium Uchwalające Komisji Kodyfikacyjnej…).

Natoliński” 2008, nr 2 (7), s. 69, przyp. 5.

Zob. L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach…, dz. cyt., s. 434.

41 Projekt prawa o zobowiązaniach w opracowaniu koreferenta

46 Tamże, s. 403–404, 409. Wskazuje się, że ustanowienie

projektu adwokata Ludwika Domańskiego, Komisja Kodyfika-

kodeksu zobowiązań na mocy rozporządzenia Prezydenta

cyjna Rzeczypospolitej Polskiej (Sekcja Prawa Cywilnego),

Rzeczypospolitej z mocą ustawy umożliwiło szybkie jego

t. 1, z. 1, Warszawa 1927 (dalej jako: L. Domański, Projekt

powstanie i pozwoliło na uniknięcie potencjalnych zagro-

prawa o zobowiązaniach. Część ogólna).

żeń, jakie mogły wiązać się z pracami parlamentarnymi.

42 E. Till, R. Longchamps de Berier, Polskie prawo zobowiązań.

Zob. Kodeks cywilny wymaga unowocześnienia. Rozmowa

Część szczegółowa. Projekt wstępny z motywami, Komisja

z profesorem Zbigniewem Radwańskim, przewodniczącym

Kodyfikacyjna (Podsekcja III Prawa Cywilnego), t. 1, z. 2,

Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (przeprowadzona

Lwów 1928.

przez K. Sobczaka), „Kancelaria” 2010, nr 7–8, s. 16.

43 L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach…, dz. cyt., s. 400, 409.

47 L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach…, dz. cyt., s. 404,

44 Projekt prawa o zobowiązaniach przyjęty w drugiem czyta-

410. Zob. też L. Domański, Uzasadnienie projektu Kodeksu

niu przez Podkomisję przygotowawczą Podsekcji III Prawa

Zobowiązań w opracowaniu głównego referenta projektu prof.

Cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej, Komisja Kodyfikacyjna

Romana Longchamps de Berier, „Nowy Kodeks Zobowiązań”

(Podsekcja III Prawa Cywilnego), t. 1, z. 5, Warszawa 1932.

1934, nr 51, s. 185–187; nr 52, s. 189–191; nr 53, s. 193–195;

W skład komisji przygotowawczej weszli L. Domański, Henryk Konic, R. Longchamps de Berier i I. Łyskowski. Por. też
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1935, nr 1, s. 1–3; nr 2, s. 5–6.
48 E. Till, Polskie prawo zobowiązań…, dz. cyt., s. 44.
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dawcy, formułując propozycje konkretnych unormowań, umożliwia ponadto ocenę przyjętych podstaw
aksjologicznych, a także zastosowanej metodologii.
O szczególnym walorze prac poprzedzających przygotowanie projektów przesądza również specyfika
kontekstu społeczno-gospodarczego, w jakim powstawały, postrzeganego także w szerszym, między-

gólne projekty wraz z ich uzasadnieniami stanowią
nie tylko odzwierciedlenie postaw przedstawicieli
środowiska prawniczego wobec zamysłu wprowadzania wspólnej regulacji prawa cywilnego w skali
międzynarodowej, ale okazują się również istotnym
materiałem źródłowym, pozwalającym na zrekonstruowanie argumentacji przytaczanej odnośnie do

Badanie propozycji unormowań sformułowanych
w projektach prawa zobowiązań, które powstały
w Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej

Polskiej, jest uzasadnione tym bardziej, że
uwarunkowania towarzyszące jej pracom
wykazują w pewnej mierze analogię ze

współczesnymi kierunkami przemian prawa
prywatnego, w tym zwłaszcza procesem
uniformizacji prawa prywatnego.
narodowym wymiarze, uwzględniającym ideę tworzenia wspólnego prawa zobowiązań na poziomie
europejskim49. Badanie propozycji unormowań sformułowanych w projektach prawa zobowiązań, które
powstały w Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej
Polskiej, jest uzasadnione tym bardziej, że uwarunkowania towarzyszące jej pracom wykazują w pewnej mierze analogię ze współczesnymi kierunkami
przemian prawa prywatnego, w tym zwłaszcza procesem uniformizacji prawa prywatnego50. Poszcze-

najważniejszych punktów toczącej się wówczas merytorycznej dyskusji na temat potrzeb wewnętrznego

Rzeczypospolitej Polskiej, a specyfiką współczesnych procesów szeroko rozumianej harmonizacji prawa umów w Europie,
i wynikającej stąd konieczności unikania powierzchownych,
uproszczonych porównań, przyjęcie tego rodzaju perspektywy badawczej może być uznane za metodologicznie uzasadnione oraz stanowić może ubogacenie aktualnej dyskusji
nad optymalnymi rozwiązaniami dogmatycznymi i ukie-

49 Por. L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach…, dz. cyt., s. 400;

runkowanie w zakresie tworzenia modelowych zbiorów

G. Chiodi, „Innovare senza distruggere”…, dz. cyt., s. 44; A. Fal-

zasad prawa prywatnego. Zob. W. Dajczak, The Polish way

kowska, Odpowiedzialność sprzedawcy…, dz. cyt., s. 97 i n.;

to a unified law of contracts – local curiosity or contribution

S. Płaza, Historia prawa…, dz. cyt., s. 158–159. Por. też R. Lon-

to the European debate today? (w:) C. von Bar, A. Wudarski

gchamps de Berier, Zasada wolności umów…, dz. cyt., s. 351.

(red.), Deutschland und Polen in der europäischen Rechtsge-

50 Z zastrzeżeniem akcentowanych w literaturze przedmiotu

meinschaft, München 2012 s. 15–16, 22–24; tenże, Kodeks

różnic między realiami, w jakich działali kodyfikatorzy II

zobowiązań…, dz. cyt., s. 848 i n.
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porządku prawnego i „aspiracji unifikacyjnych”51,
która w dużym stopniu okazuje się aktualna także współcześnie. Godny podkreślenia jest również
istotny walor prowadzonych wówczas analiz prawnoporównawczych, bazujących na regulacjach austriackich, niemieckich i szwajcarskich oraz projekcie francusko-włoskim52.

3. Wykładnia umów w projektach
przepisów ogólnych prawa
zobowiązań i kodeksu zobowiązań53

Prowadzone w Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej prace nad prawem zobowiązań i docelowo projektem kodeksu zobowiązań, wyprzedzające przygotowanie części ogólnej kodeksu cywilnego,
uwzględniały regulacje należące do części ogólnej,
w tym m.in. zagadnienia z zakresu teorii oświadczeń
woli54. Istotne okazują się propozycje unormowania
reguł wykładni umów zawarte w poszczególnych projektach skonfrontowane z ostatecznie przyjętą regulacją zawartą w kodeksie zobowiązań.
Dokonanie przeglądu koncepcji dotyczących pożądanego kształtu reguł wykładni umów – oczywiście w zakresie przedstawionym w artykule nie51 Por. m.in. J. Bełdowski, Ku Europejskiemu Kodeksowi Cywilnemu?, „Edukacja Prawnicza” 2005, nr 6, s. 3.
52 Por. W. Dajczak, Kodeks zobowiązań…, dz. cyt., s. 829 i n.
53 Ze względu na ograniczone ramy objętościowe artykułu roz-

wyczerpujące całości zagadnienia – może pozwolić
na zilustrowanie w zarysie przebiegu procesu wyłaniania ostatecznego kształtu rozwiązania kodeksowego. Jednocześnie zestawienie rozwiązań wypracowanych w projektach i analiza uzasadnień,
jakimi były one opatrzone, może stanowić istotny
punkt odniesienia w ramach debaty nad pożądaną
konstrukcją reguł wykładni, podejmowanej obecnie
wobec krytykowanej i budzącej kontrowersje55 formuły art. 65 obowiązującego kodeksu cywilnego56
oraz przyjętych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa
Cywilnego działającą przy Ministrze Sprawiedliwości (dalej: KKPC)57 w kolejnych wersjach projektu
pierwszej księgi nowego kodeksu cywilnego58 propozycji regulacji wykładni59. Za szczególnie istotne
55 Zob. m.in. Z. Radwański, Wykładnia oświadczeń woli…, dz.
cyt., s. 54; E. Rott-Pietrzyk, Wykładnia oświadczenia woli
(studium prawnoporównawcze), „Studia Prawa Prywatnego”
2007, nr 3–4, s. 31; P. Machnikowski, Wybrane problemy…,
dz. cyt., s. 144; M. Pecyna, Merger clause…, dz. cyt., s. 226.
56 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.
z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.); dalej: k.c.
57 Warto odnotować wyraźną deklarację projektodawców księgi
pierwszej nowego kodeksu cywilnego dotyczącą kontynuacji dotychczasowej linii rozwoju polskiego prawa cywilnego, bazowanie na jego znakomitych tradycjach i czerpanie
z wartościowego dorobku narodowej myśli prawniczej (por.
P. Machnikowski, Wybrane problemy…, dz. cyt., s. 130).

ważania skoncentrowane zostaną głównie na jurydycznym

58 Pierwszą wersję projektu przyjęto w 2008 r. Zob. Komisja

ujęciu reguł interpretacyjnych zaproponowanym w poszcze-

Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego działająca przy Ministrze

gólnych projektach. Niektóre zagadnienia związane procesem

Sprawiedliwości, Księga Pierwsza Kodeksu Cywilnego. Projekt

wykładni umów odnotowane zostaną jedynie sygnalizacyjnie,

z uzasadnieniem, Warszawa 2009. Wersja ta poddana została

zasadniczo poza zakresem opracowania pozostanie np. prob-

przeglądowi w ramach prac KKPC w kadencji 2011–2015

lematyka przyjętego w projektach pojęcia umowy, modelu

(por. Sprawozdanie z działalności Komisji Kodyfikacyjnej

swobody umów, systemu ochrony słabszej strony umowy,

Prawa Cywilnego w latach 2011–2015, http://bip.ms.gov.pl/

unormowania umów adhezyjnych i regulaminów.

Data/Files/_public/kkpc/projekty-koncowe/sprawozdanie-

54 S. Grodziski, Prace nad kodyfikacją…, dz. cyt., s. 17; L. Gór-

-kkpc-2011-2015.pdf). Systematyka poprawionej wersji pro-

nicki, Prawo cywilne w pracach…, dz. cyt., s. 167; S. Płaza,

jektu księgi pierwszej nowego kodeksu cywilnego przyjętej

Historia prawa…, dz. cyt., s. 161. Na temat stanowiska Ko-

na posiedzeniu KKPC w dniach 22–23 stycznia 2015 r. została

misji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie

zaprezentowana podczas Konferencji Naukowej „Nowy kodeks

wyodrębniania części ogólnej kodeksu cywilnego zob. E. Till,

cywilny odpowiedzią na wyzwania współczesności” zorganizo-

Polskie prawo zobowiązań…, dz. cyt., s. 45 i n.; L. Górnicki,

wanej 10 kwietnia 2015 r. w Warszawie przez Stowarzyszenie

Prawo cywilne w pracach…, dz. cyt., s. 448; Z. Radwański,

Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z KKPC i Wy-

Aktualność posłużenia się częścią ogólną kodeksu cywilnego

działem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

jako instrumentem regulacji prawa prywatnego, „Transformacje

59 W wersji z 2008 r. dział II tytułu IV projektu księgi pierwszej

Prawa Prywatnego” 2010, nr 4, s. 14.
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uznać można będące także współcześnie przedmiotem ożywionej dyskusji zagadnienia wzajemnego
stosunku reguł wykładni umów i reguł wykładni
oświadczeń woli w ogólności oraz zasadności wyodrębniania obok reguł ogólnych także szczegółowych
reguł interpretacyjnych.

3.1. Wykładnia umów w projekcie polskiego
prawa zobowiązań E. Tilla z 1923 r.
Projekt polskiego prawa zobowiązań opracowany
przez E. Tilla w 1923 r. w części pierwszej („Postanowienia ogólne”) w tytule drugim („O umowie”)
rozdziału drugiego („O sposobach powstania stosunku obowiązkowego”) przewidywał w zwięzłej redakcji art. 35 („Tłumaczenie umów”), że „[t]łumacząc
umowę, nie należy wiązać się słownem znaczeniem
wyrazów, lecz należy rozumieć ją w sposób, który
odpowiada zamiarowi stron i celowi umowy”60. Interpretacji oświadczeń woli w ogólności poświęcony
miał być natomiast pomieszczony w tytule pierwszym („Oświadczenie woli w ogólności”) rozdziału
drugiego art. 17, który przewidywał, że „[t]łumacząc
oświadczenie woli, należy brać wzgląd na towarzyszące okoliczności i zwyczaj uczciwego obrotu” oraz
zakładał uzupełnienie przez sędziego niedokładnego i niewyczerpującego oświadczenia woli w sposób
najlepiej odpowiadający domniemanej woli strony61.
W motywach uzasadniających proponowane brzmienie art. 35 projektu wskazano, że uregulowanie zagadnienia wykładni oświadczenia woli nie czyni
zbędnym odrębnego unormowania wykładni umów,
bowiem niezależnie od wynikających z art. 17 reguł nakazujących badanie okoliczności zawarcia
umowy (zarówno towarzyszących zawarciu umowy, jak i poprzedzających je oraz następujących po
nim) oraz uwzględnianie zasad uczciwego obrotu,
w procesie interpretacji umowy należy dodatkowo
brać pod uwagę założenie, że badaniu podlega wola
obydwu stron umowy, nie zaś „objaw woli jednej
strony niezależnie od woli drugiej”, a tym samym

nie ma rozstrzygającego charakteru znaczenie, jakie oświadczający miał na myśli, lecz takie, na jakie
zgodziła się druga strona („jakie z użytych przez
oświadczającego środków objawienia woli zaczerpnąć mogła wśród danych okoliczności”)62. Ponadto
uwzględnieniu podlega wspólny obu stronom umowy cel dotyczący przejścia prawa z jednej strony
na drugą63. Zwrócono także uwagę na szczególną
doniosłość uniwersalnej w nowoczesnych ustawodawstwach cywilnych (a aktualnej także w dziedzinie wykładni prawa) wytycznej odnoszącej się
do badania rzeczywistej intencji stron i rezygnacji
z poprzestawania na dosłownym brzmieniu użytych
wyrazów, ze względu na brak podstaw, by od stron
umowy wymagać takiego stopnia staranności w doborze wyrazów, jakiego wymaga się od prawodawcy. Zadanie interpretatora nie sprowadza się przy
tym do ustalania wewnętrznych intencji każdej ze
stron, ale koncentruje się na badaniu intencji, która
znalazła wyraz zewnętrzny, chociażby nie w samej
treści umowy, lecz w okolicznościach towarzyszących jej zawarciu64. Istotne jest przy tym uznanie
za zbędne, a wręcz niebezpieczne wprowadzanie
dalej idących wskazówek i domniemań w tym zakresie, wobec swobody oceny dowodów. W kontekście wzorców wynikających z rozbudowanych unormowań kodeksu Napoleona65 (dalej k.N.), w którym
przyjęto normatywny model wykładni o charakterze szczegółowym66, z zastrzeżeniem odniesiono się
62 Tamże, s. 70.
63 Tamże.
64 Tamże. Por. też Kodeks zobowiązań. Komentarz. Przepisy o zobowiązaniach w ogólności. Przepisy wprowadzające. Przepisy
związkowe. Nieuchylone przepisy Kodeksu Napoleona. Skorowidz, oprac. A. Kon, Warszawa 1934, s. 76; L. Lewandowski
(w:) Kodeks zobowiązań. Tekst z komentarzem i z przepisami
wprowadzającemi, oprac. L. Lewandowski, M. Superson, przy
współudz. H. Fischa, Łódź 1934, s. 55.
65 Francuski kodeks cywilny z dnia 21 marca 1804 r. (Code civil
des Français). Kopia polskiego wydania (z 1910 r.) dostępna
w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego, http://

w projekcie księgi pierwszej w wersji z 2015 r. w dziale II
tytułu III przyjęto intytulację „Wykładnia oświadczeń”.
60 W artykule zachowano oryginalną pisownię występującą
w omawianych projektach.
61 E. Till, Polskie prawo zobowiązań…, dz. cyt., s. 56.

www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=6697&f
rom=publication (dostęp 27.11.2015).
66 Szerzej na temat normatywnych modeli wykładni oświadczenia woli w ujęciu prawnoporównawczym zob. E. Rott-Pietrzyk, Interpretacja umów…, dz. cyt., s. 56 i n.
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do dyrektywy interpretacyjnej operującej kryterium
miejsca zawarcia umowy (art. 1159 k.N.), a także do
reguły przewidującej uzupełnianie umowy zwykłymi zastrzeżeniami (art. 1160 k.N.), ze względu na
potencjalną sprzeczność z zamiarem stron, oraz do
reguły interpretacji na korzyść lub niekorzyść jednej
ze stron (art. 1162 k.N.)67. W uzasadnieniu projektu
wyraźnie zaakcentowane zostało dążenie do uniknięcia sytuacji, w których regulacja ustawowa mogłaby wpływać na dysfunkcjonalność procesu wykładni umów, mechaniczne stosowanie dyrektyw
interpretacyjnych i krępowanie swobody sędziego
w procesie interpretacji68.

3.2. Problematyka wykładni umów
w świetle projektów prawa zobowiązań
z 1924 r. oraz kodeksu cywilnego z 1928 r.
I. Koschembahra‑Łyskowskiego
W postulatach I. Koschembahra-Łyskowskiego
dotyczących regulacji prawa o zobowiązaniach odzwierciedlenie znalazły jego poglądy na temat społecznego kontekstu obrotu prawnego jako istotnego
elementu w badaniach nad prawem, które uznawał
za system wyrastający z określonych stosunków społeczno-gospodarczych i mający służyć potrzebom
społecznym69. Jednym z założeń jego projektu prawa zobowiązań było ukształtowanie zasady swobody
umów w sposób pozwalający, by prawo gwarantowało urzeczywistnienie nie tyle zgodnej woli stron,
ile zasad sprawiedliwości70. Przedstawiona przez
67 E. Till, Polskie prawo zobowiązań…, dz. cyt., s. 71. Na temat przepisów dotyczących interpretacji umów w k.N. zob.
Z. Radwański, Wykładnia oświadczeń woli…, s. 33–34.
68 E. Till, Polskie prawo zobowiązań…, dz. cyt., s. 71.

I. Koschembahra-Łyskowskiego propozycja regulacji
(złożonej z 17 artykułów) miała znaleźć się w korpusie przepisów ogólnych o zobowiązaniach, które
docelowo przeniknąć miały cały kodeks cywilny71.
Istotny element przyjętej w projekcie konstrukcji zobowiązania stanowiło kryterium „celu gospodarczego” ustanowionego przez prawo72, które wyznaczało
również dopuszczalny zakres wpływu woli stron na
ukształtowanie stosunku obligacyjnego oraz granice
zastosowania przepisów iuris dispositivi73.
Prowadzone przez I. Koshembahra-Łyskowskiego analizy dotyczące potrzeby poszukiwania obiektywnej podstawy kodyfikacji prawa cywilnego oraz
wymiaru sprawiedliwości dały wyraz jego przekonaniu, że największą trudność w dziedzinie orzecznictwa stanowi stwierdzenie przez sędziego „woli
stron” 74.
W opracowaniu I. Łyskowskiego poświęconym
projektowi pierwszej księgi kodeksu cywilnego
Rzeczypospolitej Polskiej nacisk położony został na
rolę prawa prywatnego i wymiaru sprawiedliwości,
sprowadzającą się do „obiektywnego urzeczywistniania sprawiedliwości społecznej i gospodarczej”
z uwzględnieniem „obiektywnego celu społecznego i gospodarczego stosunku prawnego, jaki strony
zawiązały pomiędzy sobą i jaki przewidują przepisy
uzasadnione interesy stron, oceniając te interesy według
wszystkich okoliczności w przypadku konkretnym” – I. Łyskowski, Kilka uwag o zadaniach naszego prawnictwa w dziedzinie prawa cywilnego, z powodu dwóch najnowszych dzieł,
Warszawa 1927 (odbitka z „Gazety Sądowej Warszawskiej”),
s. 6 oraz literatura tam cytowana.
71 I. Koschembahr-Łyskowski, W sprawie kodyfikacji…, dz. cyt.,
s. 99.

69 A. Stępkowski, Polska myśl prawna i prawnicza (w:) T. Guz,

72 W art. 9 projektu zawarta została definicja zobowiązania jako

J. Głuchowski, M. Pałubska (red.), Synteza prawa polskiego

„obowiązku prawnego do czynienia, nieczynienia lub innego

1918–1939, Warszawa 2013, s. 69–70. Por. I. Koschembahr-

rodzaju świadczenia, zgodnego z zapatrywaniem przyjętem

-Łyskowski, Przepisy ustawy a prawo w prawie cywilnem. Stu-

przez uczciwych ludzi w danych okolicznościach, dla urze-

dium z dziedziny prawa porównawczego, „Rocznik Prawniczy

czywistnienia celu gospodarczego przez prawo ustalonego”,

Wileński” 1935, R. VII, s. 4; tenże, W sprawie kodyfikacji…,

tamże, s. 84 i n.
73 Por. tamże, s. 99.

dz. cyt., s. 2.
70 A. Stępkowski, Polska myśl prawna…, dz. cyt., s. 71. Por. też

74 Por. I. Łyskowski, Kilka uwag…, dz. cyt., s. 12. Autor zwrócił

I. Koschembahr-Łyskowski, W sprawie kodyfikacji…, dz. cyt.,

uwagę, że „strony zmieniają (…) swoje twierdzenia co do

s. 19. Istotny wydaje się w tym kontekście postulat, zgodnie

swej woli często po przesłuchaniu każdego nowego świad-

z którym „sędzia musi (…) dać przepisom [ustawy] taką wy-

ka. W końcu wytwarza się taki labirynt twierdzeń, jednej

kładnię, aby wyrok był «sprawiedliwy» tzn. uwzględniający

i drugiej strony, że sędziemu trudno się zorientować”.
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prawa”75. Zgodnie z założeniami projektu I. Łyskowskiego zadaniem sędziego było badanie, „o co chodziło stronom przy zawiązaniu stosunku prawnego”,
oraz dokonanie na podstawie norm postępowania
przez prawo przepisanych obiektywnej oceny celu
społecznego lub gospodarczego stosunku prawnego i jego skutków prawnych bez „zważania na dalsze «wywody» stron oraz świadków”76. Za podstawę
stwierdzenia przez sędziego celu społecznego i gospodarczego, jaki miał być osiągnięty przez strony,
I. Łyskowski uznawał – poza twierdzeniami samych
stron – przedmiotową (obiektywną) ocenę stosunków i okoliczności, w których strony znajdowały się
w chwili zawiązania stosunku prawnego77. Jako jeden z przejawów „urzeczywistnienia obiektywnej
podstawy prawa” wskazana została, z powołaniem
się na art. 1156 k.N., reguła wykładni nakazująca raczej badanie w umowach wspólnego zamiaru
stron umawiających się niż opieranie się na dosłownym znaczeniu wyrazów78.
Stanowisko prezentowane przez I. Łyskowskiego w ramach prac nad regulacją prawa zobowiązań oceniane jest jako czynnik, który wpłynął na
„złagodzenie” indywidualistycznego charakteru
propozycji poprzedzających ostateczną wersję kodeksu zobowiązań79.

3.3. Wykładnia umów w kontrprojekcie
prawa o zobowiązaniach L. Domańskiego
z 1927 r.
Projekt prawa o zobowiązaniach w opracowaniu koreferenta L. Domańskiego, reprezentanta
romanistycznej myśli prawniczej 80, wprowadzał
75 Kodeks cywilny Rzeczypospolitej Polskiej. Księga pierwsza. Przepisy ogólne. Projekt wraz z uzasadnieniem, oprac. I. Łyskowski,
Uzasadnienie. Część pierwsza (art. 1–128), Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej (Podsekcja III Prawa Cywilnego), t. 1, z. 3b, Warszawa 1928 (dalej: I. Łyskowski, Kodeks
cywilny…), s. 7; I. Łyskowski, Kilka uwag…, dz. cyt., s. 12–13;
L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach…, dz. cyt., s. 178.

w rozdziale II („O sposobach powstawania stosunków zobowiązaniowych”) w tytule pierwszym
(„O oświadczeniach woli”) dział IX („O tłomaczeniu umów i oświadczeń woli”)81, który przewidywał regulację bardziej rozbudowaną w porównaniu
z projektem autorstwa E. Tilla, odpowiadającą normatywnemu modelowi interpretacji o charakterze
szczegółowym. Nadrzędna rola przyznana została
regułom wykładni umów, które miały znaleźć odpowiednie zastosowanie do wykładni oświadczeń
woli. Powyższe założenie zaakcentowane zostało
w sposobie zatytułowania działu. W art. 121, który stanowił odpowiednik art. 35 projektu E. Tilla,
przewidziano, że „[w] umowach należy raczej badać,
jaki był wspólny zamiar i cel stron umawiających się,
aniżeli opierać się na dosłownem znaczeniu wyrazów”. W kolejnych przepisach zawarto propozycje
unormowań nawiązujące do odpowiednich regulacji
k.N. oraz powtarzającego je projektu prawa o zobowiązaniach w ogólności, opracowanego przez komitet francuski do spraw zjednoczenia ustawodawczego narodów sprzymierzonych i zaprzyjaźnionych82.
Wśród szczegółowych reguł interpretacyjnych wprowadzona została reguła życzliwej wykładni ( favor
contractus), zgodnie z którą „Skoro pewne zastrzeżenie może być rozumiane dwojako, trzeba je raczej rozumieć w tem znaczeniu, przy którem może sprawić
pewien skutek, a nie w znaczeniu, przy którem by
żadnego skutku mieć nie mogło” (art. 122). Przewidziano również propozycję odrębnego unormowania
dającego wyraz preferencji dla zgodności znaczenia
umowy z jej treścią: „Wyrażenia, które mogą być rozumiane dwojako, należy brać w znaczeniu, jakie
najwięcej osnowie umowy odpowiada” (art. 123 zd.
1). W przeciwieństwie do stanowiska prezentowanego w projekcie E. Tilla opowiedziano się za utrzymaniem w ramach wykładni umów kryterium zwyczaju
miejscowego, które miałoby znaleźć zastosowanie
w przypadku możliwych konkurencyjnych znaczeń:
„Co jest dwuznaczne, tłumaczy się podług zwyczaju

76 I. Łyskowski, Kodeks cywilny…, dz. cyt., s. 7. Por. tenże, Kilka
uwag…, dz. cyt., s. 13.
77 Tenże, Kilka uwag…, dz. cyt., s. 13.
78 Tamże.

81 L. Domański, Projekt prawa o zobowiązaniach. Część ogólna…,
dz. cyt., s. 31–32.
82 Zob. L. Domański, Prawo o zobowiązaniach w ogólności…,

79 A. Stępkowski, Polska myśl prawna., dz. cyt., s. 72.

dz. cyt., nr 12, s. 161; A. Moszyńska, Międzynarodowe ujed-

80 L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach…, dz. cyt., s. 414.

nolicanie…, dz. cyt., s. 131.
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okolicy, w której strony stale zamieszkują, a jeżeli
strony zamieszkują w różnych miejscowościach, to
podług zwyczaju miejsca zamieszkania strony zobowiązanej” (art. 123 zd. 2). W projekcie zawarte zostały również reguły dotyczące uzupełnienia umowy
oraz wykładni na niekorzyść zastrzegającego zobowiązanie: „Umowę należy uzupełnić zwykłemi w niej
zastrzeżeniami, chociażby w niej nie były wyrażone.
W razie wątpliwości, tłomaczy się umowę przeciwko
temu, kto zobowiązanie dla siebie zastrzegł, a na korzyść tego, kto zobowiązanie zaciągnął” (art. 124).
Zamykający dział art. 125 zakładał odpowiednie zastosowanie postanowień art. 121 i 124 do wszelkiego
rodzaju oświadczeń woli.

3.4. Wykładnia umów w projekcie
prawa o zobowiązaniach Podkomisji
przygotowawczej Podsekcji III Prawa
Cywilnego z 1932 r.
W projekcie prawa o zobowiązaniach uchwalonym w drugim czytaniu przez Podkomisję przygotowawczą Podsekcji III Prawa Cywilnego Komisji
Kodyfikacyjnej83, opracowanym w zakresie części
ogólnej na podstawie projektu E. Tilla i kontrprojektu L. Domańskiego, wprowadzono stosunkowo rozbudowaną regulację zagadnienia wykładni
oświadczeń woli i umów, pomieszczoną w rozdziale
III („O sposobach powstania stosunków zobowiązaniowych”) w tytule pierwszym („O oświadczeniach woli”). Zdecydowano o zgrupowaniu reguł
interpretacyjnych w jednym kompleksie przepisów.
Propozycja unormowań działu VIII („O tłumaczeniu oświadczeń woli i umów”) przewidywała wyartykułowanie wprost reguł wykładni dotyczących
zarówno oświadczeń woli w ogólności, jak i umów,
nie ograniczała się do syntetycznej formuły przyjętej przez E. Tilla, w zakresie liczby i szczegółowości
reguł interpretacyjnych wykazywała pewne podobieństwo do projektu autorstwa L. Domańskiego,
zawierała jednak odmienną systematykę.
Projekt zakładał uregulowanie w pierwszej kolejności wykładni oświadczeń woli, z uwzględnieniem
dodatkowo, poza kryteriami przyjętymi w projekcie E. Tilla, czynnika dobrej wiary. W art. 112 pro-

jektu przewidziano, że „oświadczenie woli należy
tak tłumaczyć, jak tego ze względu na okoliczności, w których złożonem zostało, wymaga dobra
wiara i zwyczaje uczciwego obrotu”. Szczegółową
regułę wykładni zawierał art. 113, wyrażający –
analogicznie do projektu L. Domańskiego – zasadę
życzliwej interpretacji: „Skoro pewne zastrzeżenie
może być rozumiane dwojako, trzeba je raczej rozumieć w tem znaczeniu, przy którem może sprawić pewien skutek, a nie znaczeniu, przy któremby
żadnego skutku mieć nie mogło”.
Projektowany art. 114 poświęcony został wykładni umów, zachowywał zaproponowane przez L. Domańskiego kryteria interpretacji wyrażeń dwuznacznych, w tym kryterium miejscowe: „Wyrażenia, które
mogą być rozumiane dwojako, należy brać w znaczeniu, jakie najwięcej osnowie umowy odpowiada.
Co jest dwuznaczne, tłumaczy się według zwyczaju
okolicy, w której strony stale zamieszkują, a jeżeli
strony zamieszkują w różnych miejscowościach, to
według zwyczaju miejsca zamieszkania strony zobowiązanej”. Projekt utrzymał przewidziane w projektach bazowych rozwiązanie dotyczące sposobu
zredagowania zasadniczych kryteriów wykładni
umów: „W umowach należy raczej badać, jaki był
wspólny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać
się na dosłownem znaczeniu wyrazów” (art. 115).
Powielona została także uwzględniona w projekcie L.
Domańskiego reguła szczegółowa dotycząca uzupełniania umowy („Umowę należy uzupełnić zwykłemi
w niej zastrzeżeniami, chociażby w niej nie były wyrażone”), jednak w zawierającym ją art. 116 zrezygnowano z przewidzianej w jej odpowiedniku reguły
wykładni przeciwko zastrzegającemu zobowiązanie.

3.5. Wykładnia umów w projekcie kodeksu
zobowiązań przyjętym przez Kolegium
Uchwalające w 1933 r. oraz w ostatecznym
tekście kodeksu zobowiązań
Regulacja problematyki wykładni oświadczeń
woli i umów przyjęta w projekcie kodeksu zobowiązań uchwalonym ostatecznie przez Podkomisję 84 i przyjętym przez Kolegium Uchwalające Ko84 Na temat dokumentowania motywów przyjęcia ostatecznego

83 Zob. przyp. 44.
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misji Kodyfikacyjnej85 w czerwcu 1933 r. zawierała
odpowiedniki jedynie dwóch artykułów (art. 112
i 115) analizowanego w pkt 3.4 projektu prawa
o zobowiązaniach uchwalonego przez Podkomisję
w drugim czytaniu. Przyjęty wariant, odpowiadający normatywnemu modelowi wykładni o charakterze ogólnym86, nawiązywał do propozycji zawartej
w projekcie wstępnym E. Tilla i przewidywał ujęcie
unormowania wykładni jedynie w dwóch przepisach, pomieszczonych jednak nie w odrębnych, oddalonych od siebie w tekście kodeksu jednostkach
redakcyjnych wyższego rzędu, ale wspólnie w jednym rozdziale X działu I („Oświadczenie woli”) tytułu II („Powstanie zobowiązań”). W porównaniu
z systematyką zaproponowaną w projekcie prawa
o zobowiązaniach uchwalonym w drugim czytaniu
przez Podkomisję – zrezygnowano z uwzględnienia wprost w tytule rozdziału wykładni umów i poprzestano na oznaczeniu „Tłumaczenie oświadczeń
woli”. Przewidziana w projekcie regulacja wykładni umów stanowiła odpowiednik art. 35 projektu
E. Tilla i art. 121 kontrprojektu L. Domańskiego –
art. 108 przewidywał, że „w umowach należy raczej
badać, jaki był wspólny zamiar stron i cel umowy,
aniżeli opierać się na dosłownem znaczeniu wyrazów”. Powyższe unormowanie poprzedzał art. 107
w brzmieniu: „Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego ze względu na okoliczności, w których
złożone zostało, wymaga dobra wiara i zwyczaje
uczciwego obrotu”. Tym samym w porównaniu z redakcją art. 17 projektu E. Tilla rozszerzono formułę
reguły interpretacyjnej znajdującej zastosowanie do
ogółu oświadczeń woli, wprowadzając dodatkowo
kryterium dobrej wiary.

Treść przepisów rozdziału X („Tłumaczenie
oświadczeń woli”) działu I („Oświadczenie woli”)
tytułu II („Powstanie zobowiązań”) zawartych
w ostatecznym tekście kodeksu zobowiązań po
uwzględnieniu modyfikacji dokonanych przez konferencję międzyministerialną87 różniła się od wersji
przyjętej przez Kolegium Uchwalające jedynie drobnym szczegółem redakcyjnym. Art. 107 stanowił, że
„oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego
wymagają ze względu na okoliczności, w których
złożone zostało, dobra wiara i zwyczaje uczciwego obrotu”, natomiast bez zmian utrzymane zostało
brzmienie odnoszącego się ściśle do wykładni umów
art. 108: „W umowach należy raczej badać, jaki był
wspólny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać
się na dosłownem znaczeniu wyrazów”. Uzasadnienie ostatecznego projektu regulacji wykładni
oświadczeń woli w kodeksie zobowiązań opracowane przez głównego referenta R. Longchamps de
Berier i opublikowane już po wejściu w życie kodeksu zawierało krytykę modelu rozbudowanego unormowania zagadnienia interpretacji, obejmującego
liczne reguły szczegółowe, ze względu na jego anachroniczny charakter i sprzeczność z nowoczesnym
sposobem pojmowania roli sędziego, któremu przyznawano znaczną swobodę oceny, a nawet kształtowania stosunku prawnego88. Specyfika interpretacji
oświadczeń woli, istotnie „związanej z konkretnymi okolicznościami i stosunkami”, postrzegana była
87 L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach…, dz. cyt., s. 437.
88 Uzasadnienie projektu kodeksu zobowiązań z uwzględnieniem
ostatecznego tekstu kodeksu w opracowaniu głównego referenta projektu prof. Romana Longchamps de Berier. Art. 1–167,
Komisja Kodyfikacyjna. Podkomisja prawa o zobowiązaniach, z. 4, Warszawa 1934 (dalej: R. Longchamps de Be-

z posiedzeń Podkomisji (a także następnie protokołów Ko-

rier, Uzasadnienie projektu kodeksu zobowiązań…), s. 154.

legium Uchwalającego i konferencji międzyministerialnej)

Por. też R. Longchamps de Berier, Projekt francusko-włoski

zob. L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach…, dz. cyt., s. 410

o zobowiązaniach…, dz. cyt., nr 27, s. 425. Na temat pozycji

oraz literatura tam cytowana.

sędziego i jego wpływu na ukształtowanie stosunku prawnego

85 Na temat składu Kolegium Uchwalającego zob. Projekt kodek-

w świetle projektu kodeksu zobowiązań zob. też L. Górnicki,

su zobowiązań przyjęty przez Kolegium Uchwalające Komisji

Prawo cywilne w pracach…, dz. cyt., s. 444; S. Płaza, Historia

Kodyfikacyjnej…, dz. cyt., s. 4–5. Por. też H. K[onic], Projekt

prawa…, dz. cyt., s. 162. Według A. Kona (Kodeks zobowią-

Kodeksu Zobowiązań…, dz. cyt., s. 2; L. Domański, System

zań. Komentarz. Przepisy o zobowiązaniach…, dz. cyt., s. 75)

Kodeksu Zobowiązań, „Nowy Kodeks Zobowiązań” 1934,

art. 107 k.z. nie obejmował żadnych reguł interpretacyjnych,

nr 4, s. 15.

a jedynie ogólne wytyczne (wskazywał, „jakie momenty na-

86 Por. E. Rott-Pietrzyk, Interpretacja umów…, dz. cyt., s. 56.

leży mieć na uwadze przy tłumaczeniu oświadczeń woli”).
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jako czynnik przesądzający o nieadekwatności regulacji, która ze względu na nadmiar norm szczegółowych skutkowałaby niepożądanym skrępowaniem interpretatora (sędziego), a niejednokrotnie
mogłaby prowadzić do wyników sprzecznych z naczelnymi zasadami wykładni89. Stąd w kodeksie
zobowiązań za punkt odniesienia przyjęto w tym
zakresie sposób ukształtowania wykładni w ustawodawstwach austriackim, niemieckim i szwajcarskim90. Autor uzasadnienia projektu uwzględniającego ostateczny tekst kodeksu krytycznie odniósł
się również do propozycji unormowania wykładni
zawartej w projekcie francusko-włoskiego kodeksu
zobowiązań i umów (art. 51–59), która przewidywała utrzymanie szczególnych reguł interpretacyjnych
zaczerpniętych z k.N., oceniając ją jako przejaw konserwatyzmu i zarzucając jej zbyteczną kazuistykę91.
W uzasadnieniu projektu wskazane zostały dwie
główne dyrektywy interpretacyjne determinujące
wykładnię oświadczeń woli, w ogólności oraz wykładnię umów. Naczelna zasada interpretacji znajdująca zastosowanie do każdego rodzaju oświadczeń woli przewidy wała wymóg dokony wania
wykładni „nie tylko na podstawie samego brzmienia oświadczenia, lecz zarazem na szerokiej podstawie wszystkich towarzyszących okoliczności,
a zarazem w taki sposób, jak tego wymaga dobra
wiara i zwyczaje uczciwego obrotu”92. Przyjęte roz-

wiązanie operujące kryterium „wszelkich towarzyszących okoliczności”93 dawało wyraz nowoczesnej
tendencji do unikania formalizmu w stosowaniu
prawa94. Założenie o potrzebie uwzględniania przy
wykładni dobrej wiary i zasad uczciwego obrotu bazowało na uznaniu wszystkich czynności prawnych
za czynności bonae fidei, stanowiło również wyraz
dążenia do ochrony zaufania w obrocie i utrzymania odpowiedniego poziomu etycznego transakcji
cywilnoprawnych95. Reguła wynikająca z art. 107

89 R. Longchamps de Berier, Uzasadnienie projektu kodeksu zo-

s. 140; tenże, Zasady kodeksu zobowiązań, „Ruch Prawniczy,

bowiązań…, dz. cyt., s. 154. Por. też M. Romanowski, Ogólne

Ekonomiczny i Socjologiczny” 1934, z. 2, s. 85. Ewidentnym

reguły wykładni kontraktów…, dz. cyt., s. 12.

założeniem projektu kodeksu zobowiązań było piętnowanie

zobowiązań. Komentarz. Przepisy o zobowiązaniach…, dz.
cyt., s. 75; L. Lewandowski (w:) Kodeks zobowiązań…, dz.
cyt., s. 54–55.
93 Okoliczności towarzyszące składaniu oświadczenia woli nie
były w doktrynie traktowane jako samoistne źródło poznania
woli stron, ale uznawane były za tło, na którym należało
rozpatrywać treść oświadczenia woli. Zob. R. Longchamps
de Berier, Zobowiązania, Lwów 1938, s. 138–139. Por. też
L. Lewandowski (w:) Kodeks zobowiązań…, dz. cyt, s. 55.
94 R. Longchamps de Berier, Uzasadnienie projektu kodeksu
zobowiązań…, dz. cyt., s. 155. Por. też Kodeks zobowiązań
z dnia 27 października 1933, Dz.U. 82, poz. 598, tudzież
Przepisy wprowadzające tenże kodeks z dnia 27 października
1933, Dz.U. 82, poz. 599 wraz z motywami referentów Komisji
Kodyfikacyjnej oraz orzecznictwem polskiem, austrjackiem,
francuskiem, niemieckiem i rosyjskiem, zebr. i objaśn. L. Peiper,
Kraków 1934, s. 135.
95 R. Longchamps de Berier, Uzasadnienie projektu kodeksu zobowiązań…, dz. cyt., s. 155. Zob. tenże, Zobowiązania…, dz. cyt.,

90 Szerzej zob. R. Longchamps de Berier, Uzasadnienie projektu

czynności prawnych, których cel pozostawał w sprzeczności

kodeksu zobowiązań…, dz. cyt., s. 154–155. Zob. też E. Rott-

z dobrymi obyczajami lub moralnością (L. Górnicki, Prawo

-Pietrzyk, Interpretacja umów…, dz. cyt., s. 67; M. Pecyna,

cywilne w pracach…, dz. cyt., s. 446, 447). Walory rozwiązań

Merger clause…, dz. cyt., s. 224.

zastosowanych w tym zakresie w k.z. podkreślał również

91 R. Longchamps de Berier, Uzasadnienie projektu kodeksu zo-

E. Waśkowski, Nowe idee w kodeksie zobowiązań, „Głos Prawa”

bowiązań…, dz. cyt., s. 155; tenże, Projekt francusko-włoski

1934, nr 6, s. 352–353, dostrzegając w nich odzwierciedle-

o zobowiązaniach…, dz. cyt., nr 26, s. 409. W istocie, projekt

nie „dążenia do uzgodnienia prawa z moralnością”. Autor

włosko-francuskiego codice delle obbligazioni e dei contratti

wskazał wprost na konieczność przyjęcia przez sąd etycz-

utrzymywał tradycyjne rozwiązania w dziedzinie wykładni

nego punktu widzenia w procesie rozstrzygania wątpliwości

(G. Chiodi, „Innovare senza distruggere”…, s. 63–64).

powstających przy tłumaczeniu umów. Na ten temat por. też

92 R. Longchamps de Berier, Uzasadnienie projektu kodeksu

M. Raszke (rec.) Dr. Eugenjusz Waśkowski. Profesor Uniw. St.

zobowiązań…, dz. cyt., s. 155. Zob. też K. Górska, Ewolucja

Batorego w Wilnie. „Nowe Idee w Kodeksie Zobowiązań” (Od-

uregulowania czynności prawnych w prawie polskim, „Rejent”

bitka z „Głosu Prawa”, Lwów, nr 6 z 1934 r.), „Nowy Kodeks

2008, nr 2, s. 97; E. Altstaedter, Wytyczne zasady kodeksu

Zobowiązań” 1934, nr 43, s. 156. Na uwagę zasługuje w tym

zobowiązań, „Nowa Palestra” 1934, nr 5, s. 198; Kodeks

kontekście wyrażona w środowisku prawników zagranicznych
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k.z. zakładała usuwanie wszelkich niejasności, dwuznaczności i sprzeczności w oświadczeniu woli oraz
uzupełnianie go, jeżeli okoliczności towarzyszące
jego złożeniu dawały podstawę do przyjęcia danej woli oświadczającego (element subiektywny),
a w braku takiej podstawy – zastosowanie znaleźć
miały regulacje art. 60 i 61 k.z., które pozwalały
na uzupełnienie woli stron, gdy niewystarczające
okazywały się przepisy o interpretacji, z uwzględnieniem kryteriów niezależnych od woli stron: przepisów ustawy, zwyczaju i słuszności96. Z uwagi na
potencjalną sprzeczność z przyjętą w kodeksie teorią oświadczenia97 zrezygnowano z wprowadzenia
w redakcji art. 107 k.z., odnoszącego się do wszyst-

kich oświadczeń woli (w tym jednostronnych), wymogu badania woli rzeczywistej98.
Odnośnie do umów naczelna zasada interpretacji sprowadzała się do rezygnacji z przypisywania
pierwszeństwa dosłownemu znaczeniu wyrazów 99.
Wobec niewystarczającego charakteru ogólnej reguły z art. 107 k.z., ze względu na specyfikę umów
jako czynności prawnych, w których „wola stron,
mimo zewnętrznie zgodnego jej przejawu, może
się nie pokrywać”, decydujące znaczenie – w gra98 W uzasadnieniu projektu kodeksu zobowiązań zakładano,
że jeżeli oświadczenie jednostronne można rozumieć zgodnie z zasadami dobrej wiary i zwyczajem uczciwego obrotu
tylko w pewien sposób, należy przyjąć to znaczenie, choćby
wola rzeczywista była odmienna, natomiast dopóki wola

pełna aprobaty ocena kodeksu zobowiązań ze względu na

rzeczywista nie sprzeciwiałaby się kryteriom przewidzianym

dokonania jego twórców w dziedzinie „umoralnienia” pra-

w art. 107 k.z., należałoby ją przede wszystkim uwzględnić,

wa zobowiązań (cyt. za L. Górnicki, Prawo cywilne w pra-

z uwagi na przeznaczenie czynności prawnych, jakim jest

cach…, dz. cyt., s. 458). Zob. też S. Płaza, Historia prawa…,

wywoływanie skutków prawnych, które strona chce wywołać

dz. cyt., s. 162.

(R. Longchamps de Berier, Uzasadnienie projektu kodeksu

96 R. Longchamps de Berier, Uzasadnienie projektu kodeksu

zobowiązań…, dz. cyt., s. 156). Zbadanie prawdziwej woli

zobowiązań…, dz. cyt., s. 84, 86–87, 155. Por. też Kodeks

oświadczającego utożsamiane było z głównym celem inter-

zobowiązań z dnia 27 października 1933…, dz. cyt., s. 135.

pretacji, który jednak doznawał ograniczenia przez wzgląd

97 Por. R. Longchamps de Berier, Uzasadnienie projektu kodeksu

na kryteria dobrej wiary i zwyczaje uczciwego obrotu (tenże,

zobowiązań…, dz. cyt., s. 62–63; tenże, Zobowiązania…, dz.

Zobowiązania…, dz. cyt., s. 140). Na tle praktyki stosowania

cyt., s. 72. Szerzej zob. L. Górnicki, Prawo cywilne w pra-

kodeksu zobowiązań zwracano uwagę na potrzebę analogicz-

cach…, dz. cyt., s. 193, 423, 461; Z. Radwański, Wykładnia

nego stosowania art. 108 k.z. (poświęconego wykładni umów)

oświadczeń woli…, dz. cyt., s. 40; A. Jędrzejewska, Koncepcja

odnośnie do aktów prawnych jednostronnych, zakładając ba-

oświadczenia woli w prawie cywilnym, Warszawa 1992, s. 14

danie rzeczywistego zamiaru osoby składającej oświadczenie

i n., 58 i n. (autorka wskazuje, że twórcy kodeksu zobowią-

woli i celu, do którego dążyła (J. Korzonek, I. Rosenblüth,

zań czerpali z dorobku doktryny niemieckiej w zakresie

Kodeks zobowiązań. Komentarz. Przepisy wprowadzające –

koncepcji oświadczenia woli, ostatecznie jednak odrzucili

wyciągi z motywów ustawodawczych – ustawy dodatkowe,

rozwiązania niemieckiego kodeksu cywilnego z dnia 18 sierp-

Kraków 1936, s. 262). Por. L. Domański, Instytucje kodeksu
zobowiązań…, d. cyt., s. 206.

nia 1896 r. – Bürgerliches Gesetzbuch (RGBl nr 21, s. 195)
na rzecz nowocześniejszych wzorców unormowań austria-

99

Wyartykułowanie zasady, zgodnie z którą „nie należy

ckiego kodeksu cywilnego z 1 czerwca 1811 r. – Allgemeines

trzymać się dosłownego znaczenia wyrazów” w przepisie

bürgerliches Gesetzbuch (JGS nr 946/1811)). Na temat teorii

art. 108 k.z. (poświęconym wykładni umów) nie ozna-

oświadczenia, ze szczególnym uwzględnieniem jej etycznego

czało ograniczenia jej zastosowania wyłącznie do umów,

wymiaru zob. też M. Wilejczyk, Zagadnienia etyczne części

lecz stanowiło wyraz założenia o stosowaniu jej „także do

ogólnej prawa cywilnego, Warszawa 2014, s. 210–212. Por.

umów”. Cytowana zasada wynikała w istocie z art. 107

też L. Domański, Instytucje kodeksu zobowiązań. Komentarz

k.z., a w szczególności z założenia, że tłumaczenie według

teoretyczno-praktyczny. Część ogólna, Warszawa 1936, s. 203;

wymagań dobrej wiary i zwyczajów uczciwego obrotu

L. Bergman, Dotychczasowe orzecznictwo a nowy Kodeks Zo-

nie jest ograniczone tylko do przypadków niejasności lub

bowiązań, „Nowy Kodeks Zobowiązań” 1934, nr 44, s. 159,

dwuznaczności oświadczenia (R. Longchamps de Berier,

przyp. 44; Kodeks zobowiązań. Przepisy wprowadzające…,

Zobowiązania…, dz. cyt., s. 141). Por. L. Domański, Insty-

dz. cyt. s. 45; W. Dajczak, Kodeks zobowiązań…, dz. cyt.,

tucje kodeksu zobowiązań…, dz. cyt., s. 205, 206. Zob. też

s. 831, przyp. 15.

E. Altstaedter, Wytyczne zasady…, dz. cyt., s. 198.
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nicach obiektywnych kryteriów przewidzianych
w art. 107 – przypisano wspólnemu zamiarowi stron, „możliwemu do wydedukowania z całej
umowy”100. Ponadto jako szczególne kryterium miarodajne dla interpretacji, mające zapobiegać przypadkom wykorzystywania pozycji jednej ze stron
przez drugą, wprowadzona została kategoria celu
umowy101. Stanowiła ona przesłankę pojmowaną
w sposób obiektywny, mogącą wartościująco wpływać na wynik wykładni uzyskany uprzednio na podstawie ustalenia zamiaru stron102.
Szczególnie istotnym aspektem jest odzwierciedlenie w cytowanej regulacji kodeksu zobowiązań poświęconej wykładni oświadczeń woli zasady
uczciwego obrotu, właściwej ówczesnym systemom
prawa obligacyjnego103.

4. Podsumowanie

Analiza przebiegu i dorobku prac Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej nad zagadnieniem wykładni umów potwierdza doniosłość
wysiłku legislacyjnego podjętego w okresie międzywojennym w celu przyjęcia optymalnego kształtu
reguł interpretacyjnych.
Przegląd propozycji unormowań wykładni umów
znajdujących odzwierciedlenie w poszczególnych
projektach prawa zobowiązań i docelowo kodeksu
zobowiązań wraz z ich uzasadnieniami umożliwia
ukazanie szerokiego spektrum kluczowych kwestii
100 R. Longchamps de Berier, Uzasadnienie projektu kodeksu
zobowiązań…, dz. cyt., s. 157; tenże, Zobowiązania…, dz.
cyt., s. 141. Poszukiwanie wspólnego zamiaru stron umowy miało odbywać się w granicach wyznaczonych przez
kryteria dobrej wiary i zwyczajów uczciwego obrotu, zatem
reguła wynikająca z art. 108 k.z. pełniła funkcję uzupeł-

uwzględnianych w ramach towarzyszącej pracom
kodyfikacyjnym dyskusji prowadzonej przez członków Komisji. Zestawienie wyników prac podejmowanych na poszczególnych etapach poprzedzających zredagowanie definitywnej wersji kodeksu
zobowiązań ilustruje wielość konfrontowanych poglądów i koncepcji, pozwala na odtworzenie w sposób przekrojowy argumentacji przemawiającej za
wyborem danego modelu wykładni, która w wielu
aspektach okazuje się adekwatna także współcześnie i może stanowić wkład w trwającą debatę nad
pożądanym kształtem prawa prywatnego.
Sposób zorganizowania prac Komisji Kodyfikacyjnej nad docelowym projektem kodeksu zobowiązań, w tym przyjęcie za podstawę badań obszernego
materiału prawnoporównawczego i „otwartość” na
bieżące osiągnięcia światowej nauki prawa prywatnego, gwarantował możliwość recepcji najnowszych
ówcześnie tendencji rozwoju prawa, a jednocześnie
uwzględnienie w niezbędnym stopniu realiów rodzimego obrotu i jego praktycznych potrzeb104. Istotne
jest zarówno bazowanie w ramach działań Komisji
w dużej mierze na metodzie pracy indywidualnej
poszczególnych jej członków105, jak i konstruktywna
wymiana cennych uwag podczas posiedzeń in gremio. Nie bez znaczenia pozostawała niewątpliwie
dostrzegana w doktrynie postawa kodyfikatorów będąca wyrazem poszanowania dla obecnych w prawie imponderabiliów i tradycji wpisanej w ojczystą
kulturę prawną106.
O skali i jakości dorobku kodyfikatorów II Rzeczypospolitej świadczy ranga wieńczącego prace
Komisji w obszarze prawa obligacyjnego kodeksu zobowiązań, który zyskał miano „najwspanialszego owocu polskiego prawodawstwa na gruncie

niającą względem reguły z art. 107 k.z. (M. Pecyna, Merger
clause…, dz. cyt., s. 225, 226). Por. też Kodeks zobowiązań.

104 A. Falkowska, Odpowiedzialność sprzedawcy…, dz. cyt.,

Przepisy wprowadzające…, dz. cyt., s. 45; Kodeks zobowią-

s. 120; J. Kola, Działalność Komisji…, dz. cyt., s. 250, 258–

zań. Komentarz. Przepisy o zobowiązaniach…, dz. cyt. s. 76;

259 oraz literatura tam cytowana; A. Stępkowski, Polska

L. Lewandowski (w:) Kodeks zobowiązań…, dz. cyt., s. 55.

myśl prawna…, dz. cyt., s. 51; L. Górnicki, Prawo cywilne

101 R. Longchamps de Berier, Uzasadnienie projektu kodeksu

w pracach…, dz. cyt., s. 11; S. Płaza, Historia prawa…, dz.

zobowiązań…, dz. cyt., s. 157.

cyt., s. 161; T. Giaro, Some Prejudices…, dz. cyt., s. 42–43.

102 M. Pecyna, Merger clause…, dz. cyt., s. 225.
103 R. Longchamps de Berier, Zasady kodeksu zobowiązań…,
dz. cyt., s. 77, 85 i n.; L. Górnicki, Prawo cywilne w pra-

s. 463; E. Borkowska-Bagieńska, Historia prawa…, dz. cyt.,
s. 104–105.
106 Zob. J. Kola, Działalność Komisji…, dz. cyt., s. 259.

cach…, dz. cyt., s. 438.
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prawa prywatnego w XX wieku”107, a przez przedstawicieli doktryny zagranicznej uznawany jest za
„pierwszą naprawdę europejską kodyfikację prawa

tem wyróżniającym kodeks zobowiązań na tle obcych ustawodawstw były także rozwiązania o charakterze prekursorskim w skali Europy. Przykład

O skali i jakości dorobku kodyfikatorów
II Rzeczypospolitej świadczy ranga

wieńczącego prace Komisji w obszarze

prawa obligacyjnego kodeksu zobowiązań,
który zyskał miano „najwspanialszego

owocu polskiego prawodawstwa na gruncie
prawa prywatnego w XX wieku”.
cywilnego”108. Na wyeksponowanie zasługują również omówienia kodeksu zobowiązań w obcej literaturze przedmiotu i jego przekłady na język francuski
i niemiecki, powstałe wkrótce po jego publikacji109.
Umożliwiły one pogłębienie analiz nad regulacją kodeksu zobowiązań w ówczesnym zagranicznym środowisku prawniczym, którego przedstawiciele dali
liczne dowody szczególnego uznania dla osiągnięcia
legislacyjnego polskich kodyfikatorów110. Elemen107 Tamże, s. 250. Por. też F. Longchamps de Bérier, Po sześćdziesięciu latach…, dz. cyt., s. 5.

stanowi regulacja klauzuli rebus sic stantibus w postaci ogólnej zasady wyposażającej sąd w uprawnienie do modyfikacji warunków umowy i sposobu jej
wykonania wobec zmiany okoliczności faktycznych
(art. 269 k.z.)111.
T. Giaro, Some Prejudices…, dz. cyt., s. 44–45. Na temat
uznania prawników francuskich dla kodeksu zobowiązań zob. też m.in. Odczyty o polskim kodeksie zobowiązań
w Lyonie i w Paryżu, „Przegląd Prawa i Administracji im.
Ernesta Tilla” 1935, s. 311.
111 Sposób unormowania klauzuli rebus sic stantibus przy-

108 F. Ranieri, Europäisches Obligationenrecht. Ein Handbuch

jęty w art. 269 k.z. stał się źródłem inspiracji i wzorcem

mit Texten und Materialien, Wien–New York 2009, s. 106,

dla innych ustawodawców, w tym włoskiego, greckiego,

cyt. za T. Giaro, Czy w przewidywalnej przyszłości powstanie

portugalskiego i egipskiego. Zob. J. Rajski, Z problematyki

europejskie prawo zobowiązań?, „Forum Prawnicze” 2010,

funkcjonowania zasady pacta sunt servanda i klauzuli rebus

nr 1 (1), s. 70; tenże, Some Prejudices…, dz. cyt., s. 43;

sic stantibus we współczesnym klimacie gospodarczym, „Prze-

tenże, F. Longchamps de Bérier, Wstęp…, dz. cyt., s. 11;

gląd Prawa Handlowego” 2010, nr 3, s. 5; A. Brzozowski,

W. Dajczak, Kodeks zobowiązań…, dz. cyt., s. 829.

Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania. Klauzula re-

109 Zob. m.in. Code des obligations de la République de Pologne,

bus sic stantibus, Warszawa 2014, s. 76 i n.; G. Gorczyński,

przeł. S. Sieczkowski, J. Wasilkowski, H. Mazeaud, Paris

Klauzula rebus sic stantibus w XXI wieku (w:) A. Olejniczak,

1935; U. Rukser, Das neue polnische Obligationenrecht,

J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska (red.), Współczesne

„Zeitschrift für Ausländisches und Internationales Priva-

problemy prawa zobowiązań, Warszawa 2015, s. 188 oraz

trecht” 1934, vol. 8, s. 342 i n.

literatura tam cytowana; R. Jastrzębski, Wpływ siły nabyw-

110 Szerzej por. L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach…, dz.

czej pieniądza na wykonanie zobowiązań prywatno-prawnych

cyt., s. 404, 455–462; S. Płaza, Historia prawa…, dz. cyt.,

II Rzeczypospolitej, Warszawa 2009, s. 394 i n.; idem, Geneza

s. 159–160, 161, 163–164 oraz literatura tam cytowana;

i znaczenie klauzuli rebus sic stantibus w polskim prawie

2015 |

FORUM PR AWNICZE

97

artykuły
Niekwestionowany jest wkład kodeksu zobowiązań w rozwój europejskiego prawodawstwa w dziedzinie prawa zobowiązań112. Szczególnie wymowne
wydają się formułowane w literaturze przedmiotu
oceny kultury prawa prywatnego II Rzeczypospo-

ustrojowych reprezentowanych przez II Rzeczpospolitą – przejęty przez art. 47 ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. – Przepisy ogólne prawa cywilnego114,
a następnie art. 65 k.c.115 Podkreślenia wymaga sformułowane w literaturze przedmiotu spostrzeżenie,

Zasadne okazują się postulaty wyważenia

dążeń do zdecydowanej modyfikacji obecnego

rozwiązania kodeksowego w zakresie wykładni

oraz potrzeby zachowania walorów konstrukcji
wypracowanej w kodeksie zobowiązań.
litej jako „prekursora unifikacji prawa prywatnego
w Europie”, „wyprzedzającego o kilkadziesiąt lat”
zabiegi podejmowane obecnie przez poszczególne
grupy badawcze w celu opracowania projektów jednolitego prawa modelowego113.
Model wykładni oświadczeń woli wypracowany
na gruncie kodeksu zobowiązań został w zasadzie
utrzymany w okresie powojennym i – ze zmianami
w zakresie redakcji przepisów, ukierunkowanymi
przede wszystkim na zdystansowanie się pod względem aksjologicznym i ideologicznym od standardów
prywatnym (w:) J. Malec (red.), Studia z Dziejów Państwa
i Prawa Polskiego, t. 13, Kraków–Lublin–Łódź 2010, s. 157

że regulacja kodeksu zobowiązań została w pewnej
mierze utrzymana na gruncie obowiązującego obecnie kodeksu cywilnego pod względem treści, jednak
nie pod względem stosowania116. Zasadne okazują
się w tym kontekście postulaty wyważenia dążeń
do zdecydowanej modyfikacji obecnego rozwiązania
kodeksowego w zakresie wykładni, którym daje wyraz propozycja zawarta w projekcie księgi pierwszej
nowego kodeksu cywilnego, oraz potrzeby zachowania walorów konstrukcji wypracowanej w kodeksie
zobowiązań117.
W świetle podjętych rozważań badanie dorobku
Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej

i n. Por. też E. Waśkowski, Nowe idee w kodeksie…, s. 352;

114 Dz.U. nr 34, poz. 311.

M. Superson (w:) Kodeks zobowiązań. Tekst z komentarzem

115 Istotną zmianą było zastąpienie w stanowiących swoisty

i z przepisami wprowadzającemi, oprac. L. Lewandowski,

odpowiednik art. 107 k.z. przepisach art. 47 § 1 ustawy –

M. Superson, przy współudz. H. Fischa, Łódź 1934, s. 106–

Przepisy ogólne prawa cywilnego i art. 65 § 1 k.c. kryterium

107. Należy zwrócić uwagę, że regulacja klauzuli rebus sic

dobrej wiary kategorią zasad współżycia społecznego,

stantibus, operująca kryterium dobrej wiary, wpisywała

por. M. Pecyna, Merger clause…, dz. cyt., s. 226. Zob. też

się, podobnie jak art. 107 k.z., w charakterystyczną dla

R. Mańko, Unifikacja europejskiego prawa…, s. 49; Kodeks

rozwiązań kodeksowych tendencję do „uzgadniania prawa

cywilny wymaga…, dz. cyt., s. 16–17.

z moralnością”. Na temat regulacji art. 269 k.z. zob. też

116 M. Pecyna, Merger clause…, dz. cyt., s. 223 i n. Por. też

m.in. Kodeks zobowiązań z dnia 27 października 1933…,

F. Longchamps de Bérier, Po sześćdziesięciu latach…, dz.

dz. cyt., s. 341–343.

cyt., s. 13.

112 L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach…, dz. cyt., s. 453.
113 Por. R. Mańko, Unifikacja europejskiego prawa…, dz. cyt.,
s. 48.
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117 Por. B. Kaczorowska, Wizja wykładni umów…, dz. cyt.,
s. 31. Zob. też M. Romanowski, Position of the Law of Obligations…, dz. cyt., s. 90.
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artykuły
w zakresie prawa zobowiązań zyskuje wymiar prospektywny. Kodeks zobowiązań będący wybitnym
osiągnięciem myśli kodyfikacyjnej i unifikacyjnej
II Rzeczypospolitej może stanowić, także z uwzględnieniem całokształtu projektów cząstkowych prawa

stopniu119 – jako wyraz antycypacji wyzwań związanych ze współczesnymi realiami dynamicznie rozwijającego się obrotu prawnego. Czerpanie z dorobku
twórców kodeksu zobowiązań i szeroko rozumianego środowiska prawniczego II Rzeczypospolitej

Czerpanie z dorobku twórców kodeksu

zobowiązań i szeroko rozumianego środowiska
prawniczego II Rzeczypospolitej w dziedzinie

wykładni umów może stanowić istotny element
współczesnej refleksji nad prawem prywatnym.
o zobowiązaniach, istotne źródło inspiracji i wzorców w kontekście współczesnych inicjatyw rekodyfikacji polskiego prawa cywilnego118, jak też poszukiwania odpowiednich rozwiązań legislacyjnych
w dziedzinie szeroko pojmowanego prawa prywatnego, zarówno na poziomie krajowym, jak i w wymiarze ogólnoeuropejskim. Dotyczy to w znacznej
mierze regulacji wykładni umów, przede wszystkim ze względu na bogaty zasób znaczących uwag,
analiz i postulatów znajdujących odzwierciedlenie
w wynikach prac Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, które nie tylko nie uległy dezaktualizacji, ale wręcz mogą być postrzegane – w pewnym

w dziedzinie wykładni umów (a także powiązanych
z procesem interpretacyjnym zasadniczych kwestii,
takich jak zakres i granice swobody umów, konstrukcja stosunków umownych, koncepcja oświadczenia
woli120) może stanowić istotny element współczesnej
refleksji nad prawem prywatnym.
119 Uwagi te odnieść można zwłaszcza do znaczenia postępu
technicznego, upowszechnienia nowych sposobów zawierania umów, wykorzystania nowoczesnych środków
komunikacyjnych (w tym środków porozumiewania się na
odległość), zagrożeń związanych z rozwojem obrotu masowego, inicjatyw unifikacyjnych w skali ponadnarodowej
(por. L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach…, dz. cyt., s. 443,
454, 469), niezależnie od bezprecedensowego charakteru
i skali niektórych zachodzących aktualnie przemian (por.

118 Por. F. Longchamps de Bérier, Po sześćdziesięciu latach…,
dz. cyt., s. 5; J. Andrzejewski, Odpowiedzialność przedkontraktowa…, dz. cyt., s. 952–953.

J. Kola, Działalność Komisji…, dz. cyt., s. 259).
120 Zob. na ten temat L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach…,
dz. cyt., s. 417 i n.
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Anna Michalak

Przegląd orzecznictwa Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Wyrok TSUE (wielka
izba) z dnia 29 września
2015 r. w sprawie
C-276/14 (Gmina
Wrocław przeciwko
Ministrowi Finansów) –
możliwość uznania
gminnej jednostki
budżetowej za podatnika
VAT
Stan faktyczny
Wy rok zapadł na w niosek
o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym i dotyczy wykładni art. 9 ust. 1 dyrektywy Rady
2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej1 (dalej: dyrektywa
2006/112/WE). Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Gminą Wrocław (dalej:
gmina) a Ministrem Finansów
(dalej: minister) odnośnie do statusu podatkowego – w świetle podatku VAT – gminnych jednostek
budżetowych, tj. szkół, domów
kultury, powiatowych służb, inspekcji i straży, które są powiązane z tą gminą.

Gmina zwróciła się do ministra
z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej
przepisów ustawy o VAT2 w kwestii ustalenia, kogo – gminę czy
jednostkę budżetową – należy
uważać za podatnika VAT, jeżeli
taka jednostka dokonuje transakcji tym podatkiem opodatkowanych. Według gminy okoliczność,
że wyłącznie gmina spełnia kryterium przewidziane w art. 15
ust. 1 i 2 ustawy o VAT, z uwagi na samodzielne prowadzenie
działalności gospodarczej, oznacza, iż wyłącznie gmina może
być podatnikiem VAT w związku
z działalnością gospodarczą wykonywaną przez gminną jednostkę budżetową.
W interpretacjach indywidualnych minister uznał, że ponieważ
jednostki budżetowe wyodrębnione ze struktury gminy prowadzą – z punktu widzenia obiektywnych kryteriów – działalność
gospodarczą samodzielnie i wykonują w związku z tym czynności opodatkowane VAT, należy je
uznać za odrębnych podatników
VAT. Gmina Wrocław wniosła
wówczas do Wojewódzkiego Sądu

1 Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia
28 listopada 2006 r. w sprawia wspólne-

2 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o po-

go systemu podatku od wartości dodanej

datku od towarów i usług (tekst jedn.

(Dz.Urz. UE L 347 z 11.12.2006, s. 1).

Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054).
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Administracyjnego we Wrocławiu
skargi o uchylenie tych interpretacji. Skargi te zostały oddalone.
Następnie gmina wniosła skargę
kasacyjną do Naczelnego Sądu
Administracyjnego, który uznając, że w ramach skargi zachodzą
poważne wątpliwości prawne,
postanowił wystąpić do składu
powiększonego owego sądu z pytaniem, czy gminna jednostka budżetowa jest podatnikiem VAT.
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie powiększonym,
odpowiadając na pytanie zwykłego składu owego sądu, orzekł,
że na podstawie prawa krajowego gminna jednostka budżetowa nie jest podatnikiem VAT ze
względu na brak niezależności
przy prowadzeniu działalności
gospodarczej3. Naczelny Sąd Administracyjny w zwykłym składzie powziął jednak wątpliwość,
czy z braku samodzielności podmiotów prawa publicznego, które
dokonują transakcji opodatkowanych VAT, można w świetle prawa UE wyciągnąć te same wnioski co do kwestii opodatkowania
tym podatkiem. W tych okolicznościach NSA postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do
3 Por. uchwała siedmiu sędziów NSA
z dnia 24 czerwca 2013 r., I FPS 1/13.

orzecznictwo
TSUE z pytaniem prejudycjalnym: „Czy w świetle art. 4 ust. 2
TUE 4 w związku z art. 5 ust. 3
TUE jednostka organizacyjna
gminy (lokalnego organu władzy
w Polsce) może być uznana za podatnika VAT, w sytuacji gdy wykonuje czynności w charakterze
innym niż organ władzy publicznej w rozumieniu art. 13 dyrektywy VAT, pomimo że nie spełnia
warunku samodzielności (niezależności) przewidzianego w art. 9
ust. 1 tej dyrektywy?”.

Stanowisko TSUE
Trybunał uznał, że sąd odsyłający w istocie dąży do ustalenia, czy art. 9 ust. 1 dyrektywy
2006/112/WE należy interpretować w ten sposób, że podmioty prawa publicznego, takie jak
gminne jednostki budżetowe będące przedmiotem postępowania głównego, mogą być uznane
za podatników VAT, w sytuacji
gdy nie spełniają kryterium samodzielności przewidzianego
w tym przepisie.
Tr ybunał przy pomniał, że
w celu ustalenia znaczenia przepisu prawa Unii należy mieć na
uwadze jednocześnie jego treść,
kontekst oraz jego cele. Ponadto
zarówno względy jednolitego stosowania prawa Unii, jak i zasada
równości przemawiają za tym, by
treść przepisu prawa Unii, który
nie zawiera wyraźnego odesłania do prawa państw członkowskich dla określenia jego znaczenia i zakresu, interpretować

zwykle w całej Unii Europejskiej
w sposób autonomiczny i jednolity 5. Dyrektywa 2006/112/
WE, której celem jest ustanowienie wspólnego systemu VAT,
wyznacza bardzo szeroki zakres
tego podatku. W celu jednolitego
stosowania dyrektywy konieczne jest, aby pojęcia określające ów zakres stosowania, takie
jak: pojęcia transakcji podlegających opodatkowaniu, podatników i działalności gospodarczej,
były interpretowane w sposób autonomiczny i jednolity, niezależnie od celów i wyników danych
transakcji. Pojęciu „podatnik” poświęcony jest tytuł III dyrektywy
2006/112/WE. Zgodnie z pierwszym przepisem tego tytułu, czyli art. 9 ust. 1, podatnikiem jest
„każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też
rezultaty takiej działalności”.
W ocenie TSUE sformułowania
użyte we wspomnianym przepisie, w szczególności sformułowanie „jakakolwiek”, nadają pojęciu
podatnika szerokie znaczenie,
wskazujące na samodzielność
prowadzenia działalności gospodarczej w tym sensie, że wszelkie
osoby fizyczne i prawne, tak prawa publicznego, jak i prywatnego, a nawet jednostki pozbawione
osobowości prawnej, które obiektywnie spełniają kryteria zawarte
w tym przepisie, są uznawane za
podatników VAT. Jednakże poprzez odstępstwo od tej ogólnej
zasady opodatkowania przewi-

4 Traktat o Unii Europejskiej (wersja
skonsolidowana Dz.Urz. UE C 326
z 26.10.2012, s. 13 z późn. zm.).

dzianej w art. 9 ust. 1 dyrektywy
2006/112/WE, art. 13 ust. 1 owej
dyrekty wy wyłącza podmioty
prawa publicznego z kategorii podatnika w związku z działalnością, którą podejmują, lub transakcjami, których dokonują jako
organy władzy publicznej, chyba
że wykluczenie tych podmiotów
z kategorii podatników prowadziłoby do znaczących zakłóceń
konkurencji. Aby zatem podmiot
prawa publicznego mógł zostać
uznany za podatnika w rozumieniu dyrektywy 2006/112/WE,
zgodnie z jej art. 9 ust. 1 powinien on samodzielnie prowadzić
działalność gospodarczą.
Trybunał podkreślił, że w rozpatrywanej sprawie bezsporne
jest, iż dotyczy ona działalności
gospodarczej, która nie wchodzi
w zakres wyjątku przewidzianego w art. 13 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE. Należy zatem
ustalić, czy gminne jednostki
budżetowe prowadzą daną działalność gospodarczą samodzielnie i z tego względu powinny
być opodatkowane podatkiem
VAT. Jak wynika z orzecznictwa
TSUE, należy zatem zbadać, czy
w ramach prowadzenia tej działalności jest ona podporządkowana gminie, do której należy
(tj. ustalić, czy dana osoba wykonuje działalność we własnym
imieniu, na własny rachunek
i własną odpowiedzialność oraz
czy ponosi ona związane z prowadzeniem działalności ryzyko
gospodarcze)6.
6 Zob. podobnie wyroki TSUE w spra-

5 Zob. wyrok TSUE w sprawie C-480/10
i przytoczone tam orzecznictwo.

wach: C-235/85, C-202/90, C-210/04,
C-154/08.
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orzecznictwo
Trybunał ustalił, że jednostki
budżetowe będące przedmiotem
postępowania głównego wykonują działalność gospodarczą
powierzoną im w imieniu i na rachunek Gminy Wrocław oraz że
nie odpowiadają one za szkody
spowodowane tą działalnością,
ponieważ odpowiedzialność tę
ponosi wyłącznie gmina. Ponadto
zwrócił uwagę, że jednostki te nie
ponoszą ryzyka gospodarczego
związanego z rzeczoną działalnością, ponieważ nie dysponują
własnym majątkiem, nie osiągają
własnych dochodów i nie ponoszą kosztów dotyczących takiej
działalności, uzyskane dochody
są bowiem wpłacane do budżetu Gminy Wrocław, a wydatki są
pokrywane bezpośrednio z tego
budżetu. W konsekwencji Gminę
Wrocław i jej jednostki budżetowe należy uznać za jednego
i tego samego podatnika w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy
2006/112/WE.

Wyrok TSUE (druga
izba) z dnia 22 kwietnia
2015 r.7 w sprawie
C-357/13 (Drukarnia
Multipress sp. z o.o.
przeciwko Ministrowi
Finansów) – możliwość
uznania spółki
komandytowo-akcyjnej
za spółkę kapitałową
Stan faktyczny
Wy rok zapadł na w niosek
o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym i dotyczy wy-

kładni art. 2 ust. 1 lit. b) i c),
art. 2 ust. 2 oraz art. 9 dyrektywy
Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków
pośrednich od gromadzenia kapitału8. Wniosek ten został złożony
w ramach sporu między Drukarnią Multipress sp. z o.o. (dalej:
drukarnia) a Ministrem Finansów (dalej: minister) w przedmiocie opodatkowania podatkiem
od czynności cywilnoprawnych
określonych działań restrukturyzacyjnych przeprowadzonych
przez spółkę komandytowo-akcyjną (dalej: spółka) prawa polskiego.
Zamierzając przekształcić się
w spółkę komandytowo-akcyjną
i następnie podwyższyć kapitał
zakładowy poprzez wniesienie
wkładu niepieniężnego w postaci akcji innej spółki, akcji spółki
akcyjnej oraz udziałów w spółce
z ograniczoną odpowiedzialnością, w dniu 21 sierpnia 2012 r.
drukarnia złożyła wniosek do
ministra o udzielenie pisemnej
interpretacji przepisów ustawy
podatkowej9.
Drukarnia podniosła, że spółka jest spółką kapitałową w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/7/WE. A zatem na
mocy art. 4 ust. 1 lit. b) w związku z art. 5 ust. 1 lit. e) owej dyrektywy wskazane powyżej czynności przekształcenia nie mogą
8 Dyrektywa Rady 2008/7/WE z dnia
12 lutego 2008 r, dotycząca podatków
pośrednich od gromadzenia kapitału
(Dz.Urz. L 46 z 21.2.2008, s. 11).
9 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o po-

7 Tekst sprostowany postanowieniem
TSUE z dnia 10 września 2015 r.
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(Dz.U. z 2010 r., nr 101, poz. 649).
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jej zdaniem być objęte podatkiem
od czynności cywilnoprawnych.
W interpretacjach indywidualnych z dnia 20 listopada 2012 r.
minister uznał stanowisko drukarni za nieprawidłowe i stwierdził, iż spółka nie stanowi spółki
kapitałowej w rozumieniu wspomnianej dyrektywy, ponieważ jedynie część udziałów i członków
tej spółki spełnia przesłanki ustanowione w przepisach. Zdaniem
ministra, gdyby państwa członkowskie życzyły sobie włączyć
spółkę komandytowo-akcyjną do
zakresu stosowania dyrektywy
2008/7/WE, ta kategoria spółek
zostałaby uwzględniona w wykazie zawartym w załączniku I do
tej dyrektywy. Rzeczpospolita
Polska postanowiła nie wpisywać tego rodzaju spółki do wykazu zawartego w załączniku I,
przede wszystkim ze względu na
dominujący charakter osobowy
tej spółki, skorzystała natomiast
z opcji przewidzianej w art. 9
dyrektywy 2008/7/WE, jako że
w rozumieniu ustawy podatkowej
jest ona spółką osobową. W konsekwencji spółka komandytowo-akcyjna nie może też być zaliczana do spółek kapitałowych na
podstawie art. 2 ust. 2 dyrektywy
2008/7/WE, a tym samym art. 4
ust. 1 lit. b) i art. 5 ust. 1 lit. e) tej
dyrektywy nie znajdują zastosowania do sporu w postępowaniu
głównym.
Na powyższe interpretacje indywidualne drukarnia wniosła
skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Krakowie,
żądając ich uchylenia z uwagi
na to, że naruszają one między
innymi art. 2 ust. 1 dyrektywy

orzecznictwo
2008/7/WE. Wojewódzki Sąd
Administracyjny w K rakowie
postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do TSUE z pytaniem, czy art. 2 ust. 1 lit. b) i c)
dyrektywy 2008/7/WE należy
interpretować w ten sposób, że
za spółkę kapitałową w rozumieniu tych przepisów należy uznać
spółkę komandytowo-akcyjną,
jeżeli z charakteru prawnego
tej spółki wynika, że tylko część
jej kapitału i wspólników może
spełniać warunki przewidziane
w art. 2 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy.

Stanowisko TSUE
Tr ybunał przy pomniał, że
art. 2 ust. 1 dyrektywy 2008/7/
WE ujmuje szeroko pojęcie „spółka kapitałowa”, nie wiążąc go
z żadną szczególną formą spółki.
Z jednej strony art. 2 ust. 1 lit. a)
dyrektywy 2008/7/WE w związku z załącznikiem I do tej dyrektywy odsyła do określonych
kategorii spółek kapitałowych
prawa krajowego poszczególnych
państw członkowskich. Z drugiej
strony pojęcie „spółka kapitałowa” obejmuje każdą spółkę, stowarzyszenie lub osobę prawną,
które spełniają kryteria zwyczajowo stosowane dla scharakteryzowania spółki kapitałowej, wymienione w art. 2 ust. 1 lit. b) i c)
owej dyrektywy.
W kon se k wenc ji zda n iem
TSUE okoliczność, że spółka komandytowo-akcyjna nie została
wymieniona w pkt 21 załącznika
I do dyrektywy 2008/7/WE pośród spółek prawa polskiego, które należy zaliczyć na mocy art. 2
ust. 1 lit. a) tej dyrektywy do

spółek kapitałowych, nie stoi na
przeszkodzie uznaniu jej za spółkę kapitałową, jeżeli posiada ona
cechy wyliczone w art. 2 ust. 1
lit. b) i c) omawianej dyrektywy.
Trybunał zwrócił także uwagę, że
art. 2 ust. 2 dyrektywy 2008/7/
WE uznaje za spółki kapitałowe
każdą inną spółkę, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie lub osobę
prawną prowadzące działalność
skierowaną na zysk. Cel omawianego przepisu polega na zapobieganiu temu, by wybór określonej
formy prawnej mógł prowadzić
do odmiennego traktowania pod
względem podatkowym czynności, które z gospodarczego punktu widzenia są równoważne. Tym
samym przepis ten pozwala objąć podmioty, które służą takim
samym celom gospodarczym jak
spółki kapitałowe w pełnym tego
słowa znaczeniu, a mianowicie
dążeniu do osiągnięcia zysku poprzez wspólne wnoszenie kapitału do wyodrębnionego majątku,
i które nie spełniają kryteriów
pojęcia spółki kapitałowej zdefiniowanego w art. 2 ust. 1 tej dyrektywy10.
Tr ybunał przy pomniał, że
o ile art. 9 dyrektywy 2008/7/
WE pozostawia państwom członkowskim swobodę decyzji o nieuznawaniu podmiotów, o których
mowa w art. 2 ust. 2 omawianej
dyrektywy, za spółki kapitałowe
do celów nakładania podatku kapitałowego, możliwość odstępstwa nie została przewidziana
w odniesieniu do podmiotów,
10 Zob. podobnie wyrok TSUE w sprawie C-178/05 i przytoczone tam
orzecznictwo.

o których mowa w art. 2 ust. 1
wspomnianej dyrektywy, określającym w sposób wiążący i jednolity dla wszystkich państw członkowskich spółki mające charakter
spółek kapitałowych w rozumieniu tej dyrektywy. W konsekwencji każda spółka, która spełnia
kryteria wymienione w art. 2
ust. 1 lit. b) i c) dy rekt y w y
2008/7/WE, stanowi – niezależnie od jej kwalifikacji w prawie
każdego państwa członkowskiego – spółkę kapitałową na użytek
owej dyrektywy.
Trybunał stwierdził także, że
brzmienie art. 2 ust. 1 lit. b) i c)
omawianej dyrektywy nie zawiera żadnej wskazówki pozwalającej przyjąć, że prawodawca Unii
zamierzał wyłączyć z pojęcia
„spółka kapitałowa” podmioty
prawne o charakterze mieszanym, takie jak spółka, w których
jedynie część udziałów w kapitale lub majątku może być przedmiotem transakcji na giełdzie lub
w których jedynie część członków ma prawo zbycia udziałów
osobom trzecim bez uzyskania
uprzedniego upoważnienia i odpowiada za długi spółki tylko
do wysokości swoich udziałów.
W szczególności – jak podkreślił
TSUE – przepis ten nie ustanawia
żadnego progu ani w odniesieniu
do wielkości udziałów w kapitale
lub majątku spółki mogących być
przedmiotem transakcji na giełdzie, ani w odniesieniu do liczby członków spółki prowadzącej
działalność skierowaną na zysk
mających prawo zbycia udziałów
osobom trzecim bez uzyskania
uprzedniego upoważnienia i odpowiadających za długi spółki
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orzecznictwo
tylko do wysokości swoich udziałów – poniżej którego, na mocy
omawianego przepisu, nie można uznać spółki za spółkę kapitałową.
Trybunał zwrócił uwagę, że
dyrektywa 2008/7/WE zmierza
do harmonizacji prawodawstwa
dotyczącego podatków pośrednich od gromadzenia kapitału,
tak aby w możliwie największym
stopniu wyeliminować czynniki, które mogą zakłócać warunki konkurencji lub utrudniać
swobodny przepł y w kapitału,
i w ten sposób zagwarantować
praw idłowe f un kcjonowanie
rynku wewnętrznego. Interpretacja ministra pozwoliłaby natomiast państwom członkowskim,
sprzecznie z celem tej dyrektywy, poddać gromadzenie kapitału
spełniające wspomniane kryteria
podatkom kapitałowym poza ramami wyznaczonymi w procesie
harmonizacji przeprowadzonej
przez ową dyrektywę.
Tr ybunał podkreślił także,
że geneza omawianej dyrektywy również przemawia za taką
wykładnią pojęcia „spółka kapitałowa”, która pozwala objąć
możliwie jak największą liczbę
podmiotów zdolnych do przeprowadzania transakcji gromadzenia kapitału w ramach rynku
wewnętrznego.
W konsekwencji TSUE stwierdził, że art. 2 ust. 1 lit. b) i c)
dyrektywy 2008/7/WE należy
interpretować w ten sposób, że
spółkę komandytowo-akcyjną
prawa polskiego uznaje się za
spółkę kapitałową w rozumieniu
owego przepisu, nawet jeżeli jedynie część jej kapitału i człon-
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ków może spełnić przesłanki
przewidziane w tym przepisie.

Komentarz
Pierwszy z problemów rozstrzygniętych przez TSUE dotyczy jednostek budżetowych
gminy (np. szkół, zarządów gospodarki wodnej, domów pomocy społecznej), które do tej pory
traktowane były jako samodzielni i niezależni od jednostki samorządu podatnicy VAT. W efekcie
podlegali rejestracji jako podatnicy VAT oraz odliczali VAT –
opodatkowywali się samodzielnie, prowadzili własne rejestry
i rozliczenia. Problem pojawił się
w 2013 r., gdy Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu
sędziów podjął uchwałę (sygn.
akt I FPS 1/13), w której odmówił prawa do samodzielności jednostki budżetowej jako podatnika VAT. Obecny wyrok TSUE jest
przełomowy i potwierdza tamtą
wykładnię. Co ważne –Trybunał
Sprawiedliwości UE nie przychylił się do wniosku polskiego rządu, aby ograniczyć w czasie skutki wyroku, czyli uznać, że będzie
on mieć zastosowanie jedynie co
do przyszłości.
Skutkiem wyroku będzie zatem dotyczący wszystkich gmin
obowiązek wyrejestrowania jednostek budżetowych z podatku
VAT i wspólne, jednolite rozliczanie podatku z jednostką samorządową w ramach jednej deklaracji
VAT dla całej gminy w przyszłości. Jednocześnie zaistniała możliwość dokonania odpowiednich
korekt rozliczeń podatkowych
za ostatnie 5 lat może przynieść
istotne konsekwencje dla Skarbu
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Państwa w zakresie obowiązku
zwrotu nadpłaconego podatku
VAT.
Drugie z przytoczonych orzeczeń TSUE przesądza o zwolnieniu z podatku od czynności
cy wilno-prawnych niektórych
czynności restrukturyzacyjnych
(w tym np. przekształcenia, wnoszenie przedsiębiorstw do spółki)
dotyczących spółki komandytowo-akcyjnej. Zainteresowani,
którzy w podobnych sytuacjach
zapłacili podatek od czynności
cywilno-prawnych, mają zatem
30 dni od momentu opublikowania orzeczenia TSUE, aby wznowić przedmiotowe postępowanie i złożyć stosowny wniosek
o zwrot nadpłaty.
Zgodnie z art. 240 § 1 pkt 11
ordynacji podatkowej11 istnieje
możliwość wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną, jeżeli orzeczenie
TSUE ma wpływ na treść wydanej decyzji. Prawo wznowienia postępowania – jak wskazuje
orzecznictwo sądów administracyjnych – nie dotyczy przy tym
tylko sprawy, w której sąd wystąpił z pytaniem prejudycjalnym,
ale także sytuacji, gdy orzeczenie TSUE zapadło w innej sprawie, a ma wpływ na treść decyzji ostatecznej, jeśli podstawa
rozstrzygnięcia w obu tych sprawach jest tożsama (zob. wyrok
NSA z 4 grudnia 2008 r., sygn.
akt I FSK 1655/07).
Należy zw rócić uwagę, że
wskazane wyżej orzeczenia TSUE
11 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U.
z 2005 r., nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

orzecznictwo
zapadły w ramach postępowań
toczących się w związku z interpretacjami indywidualnymi wydanymi przez Ministra Finansów.
Zgodnie z dotychczasowym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego w ydane w sprawach
orzeczenia sądów krajowych nie
mogłyby stać się podstawą wniesienia skarg konstytucyjnych12 .

Jednocześnie należy podkreślić,
iż polski sąd konstytucyjny niezmiennie stoi na stanowisku, że
problem rozwiązy wania kolizji prawa unijnego z ustawami
krajowymi pozostaje w zasadzie
i Ts 191/10, OTK ZU nr 3/B/2011,
poz. 254 i 255; 9 maja 2011 r.,
Ts 308/10, OTK ZU nr 5/B/2011,
poz. 382; 17 lutego 2012 r., Ts 177/11,
OTK nr ZU 1/B/2013, poz. 60; 9 stycz-

12 Zob. postanow ienia T K z dnia:

nia 2014 r., Ts 129/12, niepubl.;

19 k wietnia 2011 r., Ts 190/10

15 stycznia 2014 r., Ts 248/12, niepubl.

poza jego kognicją. O tym, czy
ustawa koliduje z prawem unijnym, rozstrzygać mają bowiem
sądy, a o tym, co znaczą normy
prawa unijnego, rozstrzyga ostatecznie Trybunał Sprawiedliwości
UE, wydając orzeczenia prejudycjalne13.
13 Zob. postanow ienia T K: z dnia
19 grudnia 2006 r., P 37/05. OTK ZU
nr 11/A/2006, poz. 177 oraz z dnia
16 października 2013, Ts 11/12, OTK
ZU nr 6/B/2014, poz. 537.
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Anna Chmielarz‑Grochal, Jarosław Sułkowski1

Przegląd orzecznictwa Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka
w Strasburgu
Wyrok ETPC
(wielka izba) z dnia
15 października 2015 r.
w sprawie Kudrevičius
i inni przeciwko Litwie,
skarga nr 37553/05 –
wolność zgromadzeń
Stan faktyczny
Skarżący, oby watele Litw y,
w 2003 r. brali udział w demonstracji rolników przed litewskim parlamentem i protestowali przeciwko spadkowi cen
hurtowych różnych produktów
rolnych oraz przeciwko brakowi
dopłat do ich produkcji. Kilka
miesięcy później kontynuowali swój protest na drogach Wilno–Kłajpeda, Poniewież–Poswol
(lit. Pasvalys) oraz Kowno–Mariampol–Suwałki. Zdaniem rządu policja nie otrzymała żadnego
oficjalnego zawiadomienia o zamiarze zorganizowania manife-

stacji na drogach publicznych.
W maju 2003 r. po pomyślnych
negocjacjach z rządem rolnicy
zakończyli protest.
W związku z działaniami manifestantów właściwe organy
wszczęły postępowanie karne.
Sądy wszystkich instancji uznały
skarżących za winnych zakłócania porządku publicznego i skazały na karę 60 dni pozbawienia
wolności, której wykonanie zawieszono na rok. W listopadzie
2013 r. druga izba ETPC stwierdziła stosunkiem głosów 4:3 naruszenie art. 11 EKPC2.

Stanowisko ETPC – wolność
zgromadzeń (art. 11 EKPC)
Trybunał przypomniał, że wolność zgromadzeń jest podstawowym prawem w demokratycznym społeczeństwie i podobnie
jak prawo do wolności wyrażania
opinii jednym z podstaw takiego
społeczeństwa. Konwencja chroni

1 Autor jest stypendystą w ramach projektu „Kształcenie kadr na potrzeby

2 Konwencja o ochronie praw człowie-

rynku flexicurity i gospodarki opartej

ka i podstawowych wolności, spo-

na wiedzy – oferta kierunków nauk

rządzona w Rzymie dnia 4 listopada

humanistyczno-społecznych UŁ”,

1950 r., zmieniona następnie i uzu-

współfinansowanego ze środków Unii

pełniona protokołami (Dz.U. z 1993 r.

Europejskiej w ramach Europejskiego

nr 61, poz. 284), dalej: konwencja lub

Funduszu Społecznego.

EKPC.
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jednak prawo jedynie do „pokojowych zgromadzeń”, nie znajduje
więc zastosowania do zgromadzeń, których organizatorzy lub
uczestnicy zmierzają do stosowania przemocy lub chcą odrzucać
fundamenty społeczeństwa demokratycznego.
Trybunał ustalił, że sankcje zastosowane względem skarżących
miały podstawę w prawie litewskim, a zastosowanie przepisów
represyjnych było do przewidzenia ze względu na nieposłuszeństwo wobec zgodnych z prawem
wezwań policji do rozejścia się.
Trybunał podkreślił, że wcześniej rolnicy wielokrotnie korzystali z wolności zgromadzeń,
a władze publiczne nie przeszkadzały w uczestnictwie w manifestacjach. Dopiero na skutek
niezadowolenia z przebiegu toczących się rokowań z rządem
skarżący podjęli decyzje o przeniesieniu protestu z wyznaczonych terenów (uzgodnionych
wcześniej z policją) na okoliczne
drogi publiczne (trzy główne autostrady krajowe). Skarżący zablokowali szlaki komunikacyjne
traktorami, paraliżując ruch kołowy. Takie postępowanie było
naruszeniem reguł manifesto-

orzecznictwo
wania, zwłaszcza że nastąpiło
bez powiadomienia właściwych
władz. Zdaniem ETPC blokady
dróg nie były uzasadnione bieżącym zdarzeniem uzasadniającym
natychmiastową reakcję manifestantów. Decyzja rolników o zablokowaniu autostrad była próbą
wstrzymania ruchu na trasach
i stworzenia chaosu, a ponadto
zmierzała do wywarcia presji na
rząd i do zmiany jego stanowiska w czasie prowadzonych negocjacji.
Trybunał podkreślił, że celowe w y woł y wanie poważnych
zakłóceń dla stworzenia stopnia
uciążliwości dla osób trzecich,
wyższego, niż jest to uzasadnione
normalnym wykonywaniem prawa do pokojowych zgromadzeń,
jest czynem nagannym. Zdaniem
ETPC w takich okolicznościach
państwu należy przyznać prawo
do ochrony porządku publicznego jako wartości przeważającej
nad interesami określonej grupy, zwłaszcza gdy manifestanci
uciekają się do blokad dróg. Odnosząc się do sankcji nałożonych
na skarżących, ETPC zauważył,
że kary te nie były nadmiernie
dolegliwe i że władze litewskie
zachował y odpowiednią równowagę między uzasadnionymi
celami ochrony porządku publicznego oraz ochrony prawa
i wolności innych osób a prawem
do zgromadzeń.
Powyższe okoliczności doprowadziły wielką izbę ETPC do wyprowadzenia wniosku o nienaruszeniu standardu określonego
w art. 11 EKPC.
Opracował Jarosław Sułkowski

Wyrok ETPC
(wielka izba) z dnia
20 października 2015 r.
w sprawie Vasiliauskas
przeciwko Litwie, skarga
nr 35343/05 – zakaz
karania bez podstawy
prawnej
Stan faktyczny
Wnioskodawca jest oby watelem litewsk im. Po uzyskaniu przez Litwę niepodległości
w 1990 r. doszło do zmiany prawa
karnego, która polegała na wprowadzeniu odpowiedzialności karnej za ludobójstwo. W 2004 r.
sąd okręgowy uznał skarżącego
(oficera Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego Litewskiej Republiki Socjalistycznej)
za winnego śmierci dwóch braci
w 1953 r. i skazał go na karę sześciu lat pozbawienia wolności. Wyrok sądu okręgowego został podtrzymany przez sąd apelacyjny,
a następnie przez litewski Sąd
Najwyższy, który uznał, że skarżący brał udział w zabójstwie
członków ruchu oporu walczących z rządem sowieckim.

Stanowisko ETPC – zakaz
karania bez podstawy
prawnej (art. 7 ust. 2 EKPC)
Tr ybuna ł przy pomnia ł, że
art. 7 EKPC zakazuje wstecznego stosowania prawa karnego na
niekorzyść oskarżonego. Czyn zabroniony musi przy tym być jasno
określony w ustawie, a jednostka
powinna być w stanie dowiedzieć
się z treści odpowiedniego przepisu prawa – w razie potrzeby
z pomocą profesjonalnego pełnomocnika – jakie działania i zanie-

chania prowadzą do pociągnięcia
do odpowiedzialności karnej.
Zbrodnia ludobójstwa została
wprowadzona do prawa litewskiego w 2003 r., czyli rok przed
skazaniem skarżącego. Było zatem oczywiste, że wymierzona
mu kara została oparta na przepisach nieobowiązujących w 1953 r.
i że doszło do retrospektywnego
działania prawa. Mimo że w latach pięćdziesiątych ubiegłego
wieku prawo międzynarodowe
przewidywało zbrodnię ludobójstwa, ETPC uznał, iż skazanie
skarżącego nie mogło być przewidywalne w czasach, w których
doszło do zabójstwa.
Po pierwsze, zdaniem ETPC
w 1953 r. prawo międzynarodowe nie zawierało w definicji ludobójstwa pojęcia „grupy politycznej”. Warto zauważyć, że art. II
Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, sporządzonej w Nowym
Jorku 9 grudnia 1948 r.3 wymieniał cztery grupy osób chronionych – narodową, etniczną, rasową lub religijną – i nie odnosił
się do grup politycznych. Po drugie, opinie dotyczące zakresu ludobójstwa w ramach międzynarodowego prawa zwyczajowego
były podzielone. Niezależnie od
pewnych poglądów sprzyjających
włączeniu grup politycznych do
definicji ludobójstwa, zakres de3 Konwencja w sprawie zapobiegania
i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia
1948 r. (Dz.U. z 1952 r., nr 2, poz. 9),
ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia
18 lipca 1950 r.
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finicji pozostał węższy, także we
wszystkich późniejszych dokumentach prawa międzynarodowego. Po trzecie, w odniesieniu
do argumentu, że litewscy partyzanci byli częścią grupy narodowej chronionej przez konwencję
w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, ETPC
uznał, że skarżący nie mógł przewidzieć w 1953 r. późniejszej interpretacji pojęć użytych w art. II
tej konwencji.
Trybunał uznał, że skarżący,
nawet z pomocą prawnika, mógł
w 1953 r. przewidzieć, że zabijanie partyzantów litewskich mogło stanowić przestępstwo ludobójstwa wymierzone w obywateli
litewskich lub etnicznych Litwinów. Trybunał uznał, że działania skarżącego były wymierzone
w partyzantów, członków zbrojnego oporu wobec władzy radzieckiej. Jednocześnie nie było oczywiste, że grupy polityczne mogą
być poddane ludobójstwu w rozumieniu konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Sądy karne orzekające
w jego sprawie dopuściły taką
możliwość, ale orzeczenia swe
oparły na analogii, co dowodzi,
że możliwość przewidzenia skutków prawnych własnego działania była istotnie ograniczona.
Sądy litewskie dokonały bowiem
rozszerzającej wykładni definicji
ludobójstwa.
Skarżący nie mógł w 1953 r.
przewidzieć, że zabicie dwóch
partyzantów było zbrodnią ludobójstwa i dlatego ETPC stosunkiem głosów 9:8 uznał, że
władze litewskie dopuściły się
naruszenia art. 7 ust. 2 EKPC,
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zakazującego karania na podstawie przepisów, które nie określały dostatecznie znamion czynu
ludobójstwa zagrożonego karą.
Opracował Jarosław Sułkowski

Wyrok ETPC
(wielka izba) z dnia
20 października 2015 r.
w sprawie Dvorski
przeciwko Chorwacji,
skarga nr 25703/11 –
prawo do sprawiedliwego
procesu, prawo do
obrońcy przez siebie
ustanowionego
Stan faktyczny
Ivan Dvorski jest obywatelem
Chorwacji. W marcu 2007 r. został zatrzymany i aresztowany
pod zarzutem popełnienia trzech
zabójstw, rozboju z użyciem broni i podpalenia. Jego rodzice
upoważnili do obrony syna adwokata, który reprezentował go
już we wcześniejszym postępowaniu. Adwokat nie mógł spotkać się z aresztowanym, gdyż nie
zezwolili na to funkcjonariusze
policji, o czym została poinformowana miejscowa rada adwokacka i sąd. Skarżący został natomiast przesłuchany w obecności
innego obrońcy, którego de facto
przedstawiły mu organy ścigania,
choć zgodnie z protokołem policyjnym I. Dvorski wyznaczył go
dobrowolnie. W czasie przesłuchania skarżący przyznał się do
winy, ale w trakcie postępowania
sądowego próbował wycofać się
ze złożonych wyjaśnień i twierdził, że zostały one wymuszone
przez policję, a on nie mógł się
skontaktować z obrońcą wybra-
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nym przez jego rodziców. Sąd nie
uwzględnił jednak tej argumentacji. W czerwcu 2008 r. I. Dvorski został skazany na karę 40 lat
pozbawienia wolności. Złożone
przez niego środki zaskarżenia
oraz skarga konstytucyjna zostały odrzucone.

Stanowisko ETPC – prawo
do sprawiedliwego procesu,
prawo do obrońcy przez
siebie ustanowionego (art. 6
ust. 1 i ust. 3 lit. c EKPC)
Trybunał uznał za bezsporne,
że rodzice I. Dvorskiego wynajęli mu adwokata, który stawił się
na posterunku policji w Rijece
i bezskutecznie próbował skontaktować się z aresztowanym.
Skarżący nie został jednak o tym
fakcie powiadomiony. Przesłuchano go w obecności innego
adwokata wskazanego przez organy ścigania, któremu udzielił
pełnomocnictwa. W ten sposób
pozbawiono skarżącego możliwości dokonania świadomego
wyboru obrońcy, który czuwałby nad przebiegiem pierwszego
i kluczowego przesłuchania w postępowaniu karnym.
Następnie ETPC zaznaczył, że
zgodnie z przepisami chorwackiego kodeksu postępowania
karnego podejrzany i oskarżony
najpierw sam powinien wskazać
swego obrońcę, którego mogą wyznaczyć również jego krewni. Wyboru z listy obrońców z urzędu dokonuje się dopiero wówczas, gdy
obrońca pochodzący z wyboru
nie jest dostępny. Zdaniem ETPC
w sprawie I. Dvorskiego nie przedstawiono dowodów, by procedura
ta została zachowana. Skarżący

orzecznictwo
działał w nieświadomości co do
wyznaczenia mu przez rodziców
obrońcy, który próbował się z nim
bezpośrednio skontaktować.
Trybunał nie zgodził się ze stanowiskiem władz chorwackich,
że dokonując umocowania obrońcy bez świadomości powołania
innego obrońcy przez rodziców,
skarżący zrzekł się prawa z art. 6
EKPC do bycia reprezentowanym
przez ustanowionego przez siebie obrońcę wybranego w sposób
świadomy. Organy ścigania miały obowiązek poinformowania go
o ustanowieniu obrońcy przez rodziców. Ma to istotne znaczenie,
gdyż złożone przez skarżącego
w postępowaniu przygotowawczym wyjaśnienia w obecności
obrońcy z urzędu zostały wykorzystane jako dowód obciążający go przed sądem. Poza tym
obrońca, który reprezentował
skarżącego, nie znał go, a przed
pierwszym przesłuchaniem rozmawiał z nim tylko 10 minut, co
może budzić wątpliwości w kontekście obciążających skarżącego
zarzutów. Sąd skazał ostatecznie
I. Dvorskiego za bardzo poważne
przestępstwa na długoletnią karę
pozbawienia wolności.
Trybunał zwrócił również uwagę, że organy krajowe nie rozpatrzył y merytorycznie sprzeciwów zarówno I. Dvorskiego, jak
i obrońcy wyznaczonego przez
jego rodziców co do możliwości
skontaktowania się ze skarżącym
na wstępnych etapach postępowania oraz zarzutów proceduralnych w związku z wyznaczeniem
innego obrońcy. Nie podjęto więc
środków niezbędnych do zapewnienia sprawiedliwego procesu.

Wszystkie te czynniki zaważyły zdaniem ETPC na prawach
procesowych skarżącego, podważone zostały rzetelność procesu oraz dostępność prawa do
obrony. W związku z tym Europejski Trybunał Praw Człowieka
stwierdził, że Chorwacja naruszyła art. 6 ust. 1 i ust. 3 lit. c EKPC.
Opracowała Anna Chmielarz-Grochal

Wyrok ETPC
(wielka izba) z dnia
20 października 2015 r.
w sprawie Pentikäinen
przeciwko Finlandii,
skarga nr 11882/10 –
wolność wypowiedzi
Stan faktyczny
Markus Pentikäinen jest fotografem i dziennikarzem zatrudnionym w tygodniku „Suomen Kuvalehti”. We wrześniu
2006 r. miał sfotografować demonstrację przeciwko szczytowi ASEM w Helsinkach. Demonstracja przekształciła się jednak
w zamieszki i konieczna była
interwencja policji, która otoczyła zebranych kordonem i zaleciła manifestującym rozejście
się. Skarżący nie opuścił miejsca
manifestacji i został zatrzymany
wraz z pozostałą grupą demonstrantów. Sąd Rejonowy w Helsinkach skazał go za stawianie
oporu policji, ale nie wymierzył
mu żadnej kary. Wyrok pierwszej instancji został utrzymany w mocy przez sąd apelacyjny i fiński Sąd Najwyższy. Sądy
uznały, że działanie oskarżonego
było usprawiedliwione, ponieważ jako dziennikarz znalazł się

w obliczu sprzecznych oczekiwań
wynikających z obowiązków nałożonych na niego z jednej strony przez pracodawcę, z drugiej –
przez policję.

Stanowisko ETPC – wolność
wypowiedzi (art. 10 EKPC)
Trybunał podtrzymał stanowisko zawarte w wyroku czwartej izby z dnia 4 lutego 2014 r.,
w którym nie stwierdzono naruszenia konwencji. Potwierdził, że
zatrzymanie i skazanie skarżącego stanowiło ingerencję w jego
prawa z art. 10 EKPC, ale stosunkiem głosów 13:4 uznał, że nie
doszło do naruszenia konwencji. Zdaniem ETPC ingerencja ta
była proporcjonalna i uzasadniona oraz miała podstawy w prawie
fińskim.
Przede wszystkim działania
policji w czasie demonstracji
miały na celu zapewnienie porządku (bezpieczeństwa) publicznego i zapobieżenie zamieszkom. Odpowiada to warunkom
ograniczenia prawa do wolności
wypowiedzi (z zastrzeżeniem,
że prawo to jest niezbędne w demokratycznym społeczeństwie).
Ingerencja policji była konieczna
i nastąpiła na podstawie racjonalnej oceny faktów w związku
z aktami przemocy, jakie miały
miejsce podczas wcześniejszych
demonstracji w 2006 r.
Jak zaznaczył ETPC, skarżący
mógł bez przeszkód fotografować przebieg demonstracji oraz
działania w celu jej rozproszenia podjęte przez policję, gdy zaczęła przeradzać się w zamieszki. Ponadto M. Pentikäinen miał
możliwość opuszczenia miejsca
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demonstracji, a jednak podjął
decyzję o pozostaniu z grupą demonstrantów, którzy odmówili
powrotu do domu. Wykonanie
nakazu policyjnego nie pozbawiłoby go możliwości wykonania
obowiązków pracowniczych. Nie
miał natomiast żadnego identyfikatora prasowego, a swój zawód
ujawnił dopiero po zatrzymaniu
przez policję na komisariacie. Na
tej podstawie Trybunał uznał, że
skarżący świadomie i dobrowolnie sprzeciwił się poleceniom policji i nie skorzystał z możliwości
opuszczenia miejsca demonstracji. Musiał więc liczyć się z ryzykiem zatrzymania.
Trybunał odnotował również
fakt, że skarżący został bardzo
szybko zwolniony po zatrzyma-
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niu i przesłuchaniu. Sprzęt fotograficzny zabrany na czas pobytu
w areszcie zwrócono mu następnego dnia w stanie niezmienionym.
Co istotne, M. Pentikäinen został uznany winnym niepodporządkowania się poleceniom policji, a więc zachowania, które nie
dotyczyło jego aktywności dziennikarskiej jako takiej. Nie wymierzono mu także żadnej kary,
a wyrok nie został nawet odnotowany w rejestrze karnym.
Trybunał stwierdził, że sądy
krajowe oparły swoje decyzje na
istotnych i wystarczających powodach oraz prawidłowo zrównoważył y interes powszechny
w zapewnieniu porządku publicznego z interesami prywatnymi skarżącego. Nic bowiem nie
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przeszkadzało skarżącemu w wykony waniu pracy dziennikarskiej zarówno w czasie demonstracji, jak i po jej zakończeniu.
Zdaniem ETPC dziennikarze nie
mogą być zwolnieni z obowiązku
posłuszeństwa obowiązującemu
prawu wyłącznie na tej podstawie, że art. 10 EKPC zapewnia
im ochronę. Czasem jednak muszą zmierzyć się z konf liktem
między ogólnym obowiązkiem
przestrzegania prawa karnego
a zawodowym obowiązkiem uzyskania i rozpowszechniania informacji. Jeśli dziennikarz dokonał
wyboru nieposłuszeństwa prawu,
to musiał być świadomy ryzyka
podlegania sankcji prawnej.
Opracowała Anna Chmielarz-Grochal

Piotr Sitnik

Przegląd orzecznictwa
sądów brytyjskich
Wyrok Sądu Najwyższego
Zjednoczonego Królestwa
z dnia 14 października
2015 r. w sprawie
Mandalia v Secretary
of State for the Home
Department [2015]
UKSC 59
Stan faktyczny
Apelant przybył do Wielkiej
Brytanii z Indii w 2008 r. w celu
podjęcia nauki. Ponieważ jego
wiza traciła ważność z dniem
9 lutego 2012 r., 7 lutego 2012 r.
złożył on wniosek do Agencji Granicznej Zjednoczonego Królestwa
(ang. UK Border Agency) o przedłużenie wizy w celu podjęcia
studiów na wyższej uczelni (pkt 1
wyroku w sprawie Mandalia v
Secretary of State for the Home
Department1). W celu otrzymania przedłużenia ubiegający się
musiał spełnić szereg warunków
dotyczących wiz studenckich zawartych w punktowym systemie
opisanym w normatywnych Zasadach imigracyjnych (ang. Immigration Rules). W szczególności
apelant musiał poprzez przedstawienie stosownych dokumentów
wykazać, że dysponował kwotą
co najmniej 5400 funtów nie-

przerwanie przez okres 28 dni,
kończący się nie wcześniej niż
na miesiąc przed chwilą złożenia
wniosku (dalej: warunek 28 dni)2.
We wniosku Mandalia zadeklarował, że spełnia warunek 28
dni, na dowód przedstawiając
wyciąg ze swojego konta bankowego z okresu między 29 grudnia
2011 r. a 19 stycznia 2012 r. Wyciąg potwierdzał, że w tym okresie
stan konta apelanta nie spadł poniżej 11 018,34 funtów. Ponieważ
jednak dokument dotyczył okresu zaledwie 22 dni, nie spełnił
on warunku 28 dni. Otrzymawszy potwierdzenie odbioru dokumentów przez Agencję Graniczną,
Mandalia nie dostał odpowiedzi
na swój wniosek do 21 kwietnia 2012 r., kiedy to został poinformowany o odrzuceniu wniosku w związku z niespełnieniem
warunku 28 dni. Jednocześnie
wszczęta została procedura jego
deportacji z Wielkiej Brytanii3.
Apelacja Mandalii do Trybunału Pierwszej Instancji (Wydział Imigracji i Azylu), ang.
First-tier Tribunal (Immigration
and Asylum Chamber) został odrzucony. Uwadze tego trybunału nie poddano instrukcji, któ-

re Agencja Graniczna rutynowo
przekazywała swoim pracownikom rozpatrującym wnioski wizowe. Instrukcje te (tzw. Process
Instructions, dalej: instrukcje)
sugerowały zachowanie pewnej
elastyczności i wyrozumiałości
względem wnioskodawców, którzy nie dostarczyli pełnych informacji i dokumentacji. Sąd odwoławczy (Upper Tribunal) wskutek
zdezorientowania co do podstawy
złożonej apelacji nie rozpatrzył
decyzji Agencji Granicznej co do
wydalenia apelanta z Wielkiej
Brytanii pod kątem jej zgodności z instrukcjami. Następnie Sąd
Apelacyjny Anglii i Walii (Court
of Appeal for England and Wales)
odrzucił apelację Mandalii4.
Brytyjski Sąd Najwyższy (Supreme Court of the United Kingdom) musiał rozstrzygnąć, czy
Agencja Graniczna działała zgodnie z prawem, odrzucając wniosek wizowy apelanta, nie prosząc
go najpierw o uzupełnienie dokumentacji zgodnie z instrukcjami.

Wyrok
Sąd Najwyższy uwzględnił apelację jednogłośnie i anulował decyzję Agencji Granicznej o odrzuceniu wniosku wizowego.

2 Tamże, [3]–[6].
1 Dalej: [2015] UKSC 59, [1] itd.

3 Tamże, [8]–[11].

4 Tamże, [18]–[20].
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Żaden z wyspecjalizowanych
brytyjskich trybunałów imigracyjnych nie przygotował fachowej
analizy instrukcji, na której Sąd
Apelacyjny mógł bazować, wydając swoją opinię. Sąd Najwyższy wyraził ubolewanie z powodu
nieprzedstawienia Trybunałowi
Pierwszej Instancji instrukcji
w toku postępowania. Zwrócono uwagę, że reprezentant Home
Office, brytyjskiego ministerstwa spraw wewnętrznych (tzw.
Home Office Presenting Officer),
w trakcie postępowania nie wypełnił należycie swych obowiązków, nie przedstawiając jako argumentów w sprawie instrukcji,
które mogłyby mieć duży wpływ
na kształt wyroku5.
Sąd rozważył prawny status
instrukcji. Lord Wilson przypomniał, że uprawnienia nadane na
mocy ustawy mogą być ograniczane przez politykę rządu. Prawo
wnioskodawcy do rozstrzygnięcia
jego wniosku zgodnie z aktualną
polityką rządu jest dzisiaj wywodzone z zasady związanej z doktryną uzasadnionego oczekiwania
(ang. legitimate expectation), choć
stanowiące wartość samą w sobie.
Jednostki mają prawo do tego,
by ich sprawy były rozstrzygane
zgodnie z polityką aktualnej władzy wykonawczej, o ile polityka ta
mieści się w granicach uprawnień
określonych w ustawie. Wydanie
instrukcji stanowiło skorzystanie
przez Secretary of State z uprawnień nadanych mu przez art. 4(1)
Immigration Act 1971 (ustawy
o imigracji). Lord Wilson uznał, że
prawo zapewniło gwarancje, dzię5 Tamże, [19].
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ki którym instrukcje nie ograniczają swobody działania i decyzji
pracowników Agencji Granicznej,
w związku z tym w przedmiotowej sprawie nie było dobrego powodu, by nie działać w zgodzie
z instrukcjami. Kwestią sporną
była jedynie kwestia poprawnej
interpretacji instrukcji6.
Przystępując do interpretacji,
sąd zauważył najpierw, że instrukcje wymagały od pracowników Agencji Granicznej wykazania się przynajmniej ograniczoną
elastycznością i zrozumieniem
w stosunku do wniosków wizowych, gdzie nie przedstawiono kompletnej dokumentacji 7.
W szczególności instrukcje wyszczególniały kilka kroków, które pracownicy powinni w takich
sytuacjach podjąć. Jeden z nich
(krok trzeci) polegał na tym, że
w sytuacji, gdy brak pełnej informacji mógł zaważyć na decyzji
w sprawie danego wniosku, pracownik powinien zwrócić się do
wnioskodawcy o uzupełnienie
dokumentacji, jeśli ustalono, że
„pożądane dokumenty istnieją
lub istniały wystarczające dowody, by przypuszczać, że istnieją”.
Jednym z przykładów podanych
w instrukcjach, gdzie taka procedura ma zastosowanie, była sytuacja „brakujących wyciągów
bankowych” 8. Krok czwarty nakładał na pracowników Agencji
Granicznej obowiązek zwrócenia się do wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie wniosku, gdy-

by pojawiły się wątpliwości, czy
brakująca dokumentacja istnieje9.
W opinii lorda Wilsona oczywiste było, że wyciągi bankowe
Mandalii oznaczone numerami
62–64 stanowiły jedną serię dokumentów i że wyciąg o numerze
64 był ostatni w serii, a także że
brakowało wyciągów z 6 dni potrzebnych do spełnienia warunku 28 dni10. Dla pracowników
wystarczającą interpretacją instrukcji był wymóg zachowania
elastyczności w procedowaniu
nad wnioskami. W szczególności:
(1) nie było limitu ilości informacji, o które pracownik mógł poprosić wnioskodawcę, (2) wyciągi bankowe, których brakowało
w serii, zalicza się do grupy dokumentów, o których uzupełnienie
pracownik powinien poprosić,
(3) wątpliwości co do tego, czy
dany dokument został przedstawiony, powinny być rozstrzygane na korzyść wnioskodawcy11.
Działając w zgodzie z instrukcjami, pracownik Agencji Granicznej powinien był wystąpić do
Mandalii z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o wyciąg bankowy obejmujący 6 dni, których
zabrakło do spełnienia warunku
28 dni. W związku z tym decyzja
odmowna wobec wniosku wizowego apelanta była niezgodna
z prawem12.

Znaczenie
Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa odszedł od linii
9 Tamże, [27].

6 Tamże, [30]–[31].

10 Tamże, [32]–[33].

7 Tamże, [21]–[22].

11 Tamże, [34].

8 Tamże, [24]–[25].

12 Tamże, [36].
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orzeczniczej zapoczątkowanej
w sprawie R (Gu) v Secretary of
State for the Home Department13.
Tam apelant, obywatel Chin, złożył wniosek o przedłużenie wizy,
nie dostarczył jednak wszystkich wymaganych dokumentów.
Zdaniem sędziego Fosketta, by
uznać, że takowe istnieją, przynajmniej pierwszy i ostatni dokument w serii powinny być
dostarczone do Agencji Granicznej. Ponieważ apelant nie złożył
pierwszego dokumentu w serii,
zajmujący się jego sprawą urzędnik nie miał obowiązku zwrócić
się do niego o uzupełnienie dokumentacji.
Wyrok w sprawie Mandalii
wskazuje na odejście od takiej
wykładni. Profesor Mark Elliott
w komentarzu do tego wyroku
zwrócił uwagę, że sąd wprowadził jasne rozróżnienie między
„fakt yczny m oczek iwaniem”
a „uzasadnionym oczekiwaniem”.
Jednostka może oczekiwać jakiegoś rezultatu, niemniej jej oczekiwanie może być nierozsądne lub
nieuzasadnione. Z drugiej jednak
strony sędziowie zwracali uwagę,
że w przypadku powodów niedoinformowanych i nieświadomych
swoich praw, i aktualnej polityki
rządu, sąd stworzy domniemanie,
że mieli oni uzasadnione oczekiwanie co do tego, że polityka rządowa będzie dotyczyć ich w równym stopniu jak innych14.

Sprawa jest istotna przede
wszystkim z powodu rozróżnienia między uzasadnionym oczekiwaniem interesantów a konsek wentny m w ykony waniem
założeń polityki rządu przez organy państwowe. Lord Wilson
podkreślił, że obie doktryny,
choć ze sobą powiązane, stoją
obok siebie i mają wartość same
w sobie. Jak wskazuje M. Elliott,
jest to pierwsze takie rozróżnienie na najwyższym poziomie sądownictwa15.
Mark Elliott z aprobatą odniósł
się do deklaracji sądu, że jeżeli
jednostka administracyjna lub
rządowa przyjęła określony sposób działania w pewnej sprawie,
względnie złożyła obietnicę określonego działania, będzie ona zobowiązana prawnie, w obliczu
braku ważnych przeciwwskazań,
do dotrzymania obietnicy i stosowania przyjętej praktyki – równo
względem wszystkich interesantów. Cytat ze sprawy Regina (Nadarajah) v Secretary of State for
the Home Department16 sugeruje,
że podłożem tak określonej zasady jest wywodzona z common law
zasada sprawiedliwości, jak i zasada dobrego administrowania,
zgodnie z którą organy władzy
publicznej powinny działać wobec obywateli w sposób przejrzysty i otwarty17.

Wyrok Sądu
Apelacyjnego Anglii
i Walii z 13 października
2015 r. w sprawie
R (Kiarie) v Secretary
of State for the Home
Department [2015]
EWCA Civ 1020
Stan faktyczny
A p e l a n t , o b y w at e l K e n i i
i mieszkaniec Wielkiej Brytanii od trzeciego roku życia, posiadający prawo stałego pobytu,
w maju 2014 r. został skazany
na dwa lata więzienia za przestępstwa posiadania i rozprowadzania narkotyków. Dnia 22 lipca 2014 r. został powiadomiony
przez Home Office o wszczęciu
względem niego procedury deportacyjnej zgodnie z art. 32(5)
UK Borders Act 2007 (ustawy
o granicach), chyba że zastosowanie ma wobec niego jeden
z wyjątków zawartych w art. 33
tej ustawy. Do decyzji załączony
był wzór wniosku, który apelant
wypełnił i odesłał, powołując
się na prawa gwarantowane mu
przez art. 8 Konwencji o ochronie
praw człowieka i podstawowych
wolności18 (EKPC), który zapewnia prawo do poszanowania życia
prywatnego i rodzinnego19. Kiarie
powoływał się na fakt, że spędził
18 Konwencja o ochronie praw człowieka

mandalia-v-home-secretary-2015-u-

i podstawowych wolności sporządzona

ksc-59-legitimate-expectations-and-

w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.,

13 Sprawa [2014] EWHC 1634 (Admin).

-the-consistent-application-of-policy/

zmieniona następnie protokołami nr 3,

14 M. Elliott, Mandalia v Home Secre-

(dostęp 16.10.2015).

5 i 8 oraz uzupełniona protokołem nr 2

tar y [2015] UKSC 59: Legitima-

15 Tamże.

te expectations and the consistent

16 Sprawa [2005] EWCA Civ 1363.

application of policy, http://public-

17 M. Elliott, Mandalia v Home Secretary

lawforeveryone.com/2015/10/14/

[2015] UKSC 59…, dz. cyt.

(Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284), dalej:
Konwencja lub EKPC.
19 Sprawa [2015] EWCA Civ 1020,
[13]–[14].
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niemal całe swoje życie w Wielkiej Brytanii i że mieszka tam
cała jego rodzina.
Dnia 10 października 2014 r.
Home Office wydało nakaz deportacyjny. Głównym powodem był
interes publiczny w wydaleniu
z kraju apelanta, który dopuścił
się szkodliwych społecznie przestępstw. Ministerstwo odniosło
się do argumentów apelanta dotyczących art. 8 EKPC i odrzuciło
je, uważając, że interes publiczny w deportowaniu przeważa nad
prawem do poszanowania życia
rodzinnego20. Kiarie złożył apelację od tej decyzji.
Artykuł 94B ustawy o narodowości, imigracji i azylu z 2002 r.
(Nationality, Immigration and
Asylum Act 2002) stanowi, że jeżeli osobie, której grozi deportacja, przysługuje zarzut odnoszący się do praw człowieka (w tym
tych wynikających z EKPC) i ten
zarzut zostanie odrzucony, to
pomimo iż osobie tej przysługuje prawo do wniesienia apelacji względem tej decyzji, można będzie ją deportować przed
ogłoszeniem wyniku apelacji.
Minister spraw wewnętrznych
ma prawo do certyfikowania takiego zarzutu, pod warunkiem
że deportacja przed rozpatrzeniem apelacji będzie zgodna
z art. 6 ustawy o prawach człowieka z 1998 r. (Human Rights
Act 1998). 21 Ponadto art. 94B(3)
ustawy o narodowości, imigracji i azylu stanowi, że podstawą
do certyfikowania zarzutu może
być m.in. fakt, że deportowane-

mu przed wyczerpaniem ścieżki
apelacji nie grozi realne ryzyko
poniesienia poważnej nieodwracalnej szkody w razie deportowania go do innego kraju 22.
Kiarie nie został poinformowany, że ministerstwo rozważało jego deportację zgodnie
z art. 94B wspomnianej ustawy
z 2002 r., zanim jego apelacja zostanie rozpatrzona23.
Apelant twierdził, że deportacja ta naruszyła jego prawa wynikające z art. 8 EKPC.

Sąd Apelacyjny Anglii i Walii jednogłośnie odrzucił apelację. Zdaniem sędziów deportacja
apelanta nie naruszyła ani proceduralnej, ani materialnej ochrony
zagwarantowanej mu przez art. 8
EKPC.
Sędzia Richards, stwierdziwszy, że decyzja o certyfikowaniu
zarzutu zgodnie z art. 94B Nationality, Immigration and Asylum Act 2002 podlega kontroli
sądowej24, zauważył, że aby taka
decyzja była zgodna z art. 94B,
musi jednocześnie spełniać warunki z punktów 2 i 3 tego artykułu. Dlatego nawet jeśli Secretary of State dojdzie do wniosku,
że w wyniku deportacji nie grozi deportowanemu realne ryzyko poniesienia poważnej nieodwracalnej szkody, nie stanowi to
wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o certyfikowaniu zarzutu. Certyfikacja nie może mieć
miejsca, jeśli minister nie jest

przekonany, że nie naruszy ona
art. 6 Human Rights Act 199825.
W świetle tych ustaleń sędzia
stwierdził, że instrukcje, w których posiadaniu byli urzędnicy
ministerstwa rozstrzygający sprawę apelanta, nakładały przesadny nacisk na spełnienie warunku
z punktu 3 (ryzyko poniesienia szkody), pomijając warunek
z punktu 2 (zgodność z Human
Rights Act 1998), w konsekwencji
były nieprecyzyjne i mogły wprowadzać w błąd26.
Sędzia Richards, odpowiadając
na zarzut naruszenia praw apelanta wynikających z art. 8 EKPC,
rozpatrzył dwa najważniejsze
zagadnienia, tj. czy zmuszenie
osoby do pozostawania poza terenem Wielkiej Brytanii na czas
rozpatrywania apelacji (1) było
naruszeniem proceduralnych
gwarancji zawartych w art. 8
EKPC, (2) było naruszeniem materialnych praw wynikających
z art. 8 EKPC. Pierwsza kwestia
dotyczyła sprawiedliwości i skuteczności wnoszenia apelacji spoza Wielkiej Brytanii w sprawach
deportacyjnych. W centrum drugiego pytania było zagadnienie proporcjonalności ingerencji
w prawo do życia prywatnego lub
rodzinnego apelanta w okresie
rozpatrywania apelacji27.
W kwestii ochrony proceduralnej sędzia zaczął swój wywód od
przywołania argumentów apelanta. Po pierwsze, apelacje prowadzone przez powodów znajdujących się za granicą są na ogół

Wyrok

22 Tamże, [6].

25 Tamże, [35].

20 Tamże, [16].

23 Tamże, [15].

26 Tamże, [36].

21 Tamże, [1]–[2].

24 Tamże, [31].

27 Tamże, [4].
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mniej skuteczne 28 . Po drugie,
apelant miałby trudności z przygotowaniem i zaprezentowaniem
dowodów na swoją korzyść w postępowaniu apelacyjnym. Nie byłby obecny w Wielkiej Brytanii po
to, aby uczestniczyć w procesie
gromadzenia dowodów, w tym
uzyskiwaniu zeznań świadków
i dokumentacji, które miałyby
potwierdzić jego integrację i rehabilitację29. Ponadto Kiarie podnosił, że deportacja uniemożliwiłaby mu efektywne uczestnictwo
w postępowaniu apelacyjnym, co
prowadziłoby do niesprawiedliwości 30. Ostatnim istotnym argumentem było to, że wydalenie
powoda z kraju na tym etapie
znacznie obniżyłoby jego szanse
na sukces w postępowaniu apelacyjnym, a jednocześnie w niesprawiedliwy sposób zwiększyło
szanse Home Office31.
Sędzia przyznał, że prowadzenie apelacji z zagranicy jest mniej
korzystne dla powoda niż w sytuacji, gdy znajduje się on na terenie Wielkiej Brytanii. Jednak, jak
stwierdził, art. 8 EKPC nie zapewnia apelantowi dostępu do możliwie najkorzystniejszej dla niego
procedury apelacyjnej, a nawet do
najkorzystniejszej procedury aktualnie dostępnej. Powód ma jedynie zapewniony dostęp do procedury, która spełnia podstawowe
wymagania sprawiedliwości i skuteczności 32 . Minister spraw wewnętrznych ma prawo polegać na

wyspecjalizowanych sędziach zasiadających w trybunałach imigracyjnych, by zapewnić powodowi
dostęp do procedury apelacyjnej,
niezależnie od tego, czy nastąpi
to na terenie kraju, czy poza jego
granicami33. Sędzia zgodził się,
że przed każdym powodem stoją
trudności w gromadzeniu i przygotowywaniu dowodów na potrzeby swojej obrony, ale odrzucił
argument o tym, że trudności te
znacząco potężnieją, gdy apelant
znajduje się poza krajem, w którym postępowanie się toczy, na
pewno jednak nie do tego stopnia, by pozbawiały go prawa do
skutecznego uczestnictwa w procesie. Richards zwrócił uwagę,
że w dzisiejszej dobie zaawansowania technologicznego powód
nie powinien mieć problemów
z przygotowaniem i zaprezentowaniem drogą elektroniczną zeznań świadków lub z uzyskaniem
dostępu do niezbędnej dokumentacji. Ponadto może on korzystać
z pomocy prawnika działającego
na terenie Wielkiej Brytanii. Jeżeli nie jest on w stanie sprostać
jego wymaganiom finansowym,
a sprawa jest tak skomplikowana, że wymaga, by powód był reprezentowany przez prawnika,
powód będzie miał dostęp do pomocy finansowej ze strony skarbu państwa34. Przedstawiwszy te
argumenty, Richards doszedł do
wniosku, że minister słusznie założył, że prowadzenie postępowania apelacyjnego w sytuacji, gdy
powód znajduje się poza granicami Wielkiej Brytanii, spełnia wy-

magania proceduralne wynikające
z art. 8 EKPC. Sędzia uważał, że
odnosi się to generalnie do każdej
sprawy, w centrum której będzie
deportacja osoby skazanej za ciężkie przestępstwa kryminalne35.
W kwestii proporcjonalności
Richards zauważył, że sam fakt,
iż brytyjski parlament postanowił, by zezwolić na deportację
apelantów w sprawach deportacyjnych (w czasie rozpatrywania
ich sprawy), pod warunkiem że
będzie to zgodne z art. 6 Human
Rights Act 1998, świadczy o tym,
że dużą wagę w tym kontekście
należy przykładać do interesu
publicznego. Interes publiczny
w sprawach dotyczących zgodności decyzji administracyjnych
z art. 8 EKPC nie jest kwestią decydującą, niemniej musi być brany pod uwagę36.
Sędzia wskazał dwa błędy popełnione przez władze publiczne w toku postępowania deportacyjnego powoda. Po pierwsze,
Kiarie nie został poinformowany
o tym, że minister rozważa certyfikowanie jego zarzutu na podstawie art. 94B Nationality, Immigration and Asylum Act 2002,
i w konsekwencji nie umożliwiono mu przedstawienia argumentów przeciwko tej decyzji. Po drugie, decyzja o certyfikowaniu,
zgodnie z instrukcjami przyjętymi
przez ministerstwo, błędnie kładła przesadny nacisk na kwestię poważnej nieodwracalnej szkody grożącej apelantowi, nie skupiając się
w wystarczającym stopniu na konieczności zgodności takiej decy-

31 Tamże, [58].

33 Tamże, [65].

35 Tamże, [71].

32 Tamże, [64].

34 Tamże, [66].

36 Tamże, [44].

28 Tamże, [54].
29 Tamże, [55].
30 Tamże, [53], [57].
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zji z art. 6 Human Rights Act 1998,
a w szczególności na tym, czy byłaby ona naruszeniem proceduralnych i materialnych praw apelanta
wynikających z art. 8 EKPC37.
Sąd Apelacyjny Anglii i Walii
nie uznał jednak żadnego z tych
uchybień za znaczące. Błędy proceduralne należy analizować
ostrożnie i pomimo że często
mogą one prowadzić do unieważnienia decyzji administracyjnej,
w tej sprawie decyzja pozostałaby
niezmienna, gdyby dochowano
wszelkich procedur związanych
z zastosowaniem wspomnianego art. 94B i gdyby ministerstwo
wzięło pod uwagę cały materiał
dowodowy dostarczony przez
apelanta w toku postępowania38.

Znaczenie
Odebranie prawa osobom skazanym do pozostawania w kraju
na czas złożenia apelacji w sprawach deportacyjnych było jedną z obietnic wyborczych Partii
Konserwatywnej przed wyborami w 2010 r. Obietnica ta była
centralnym punktem planu mającego na celu zmniejszenie
liczby urodzonych za granicą
kryminalistów, którzy opierają
swoje apelacje na naruszeniach
praw człowieka, zwłaszcza tych
g warantowanych w Konwencji o ochronie praw człowieka
i podstawowych wolności. James Brokenshire, podsekretarz
stanu w Home Office, tłumacząc
cel art. 94B Nationality, Immigration and Asylum Act 2002, powiedział, że „jest to próba odebrania

przestępcom możliwości opóźnienia ich deportacji z Wielkiej
Brytanii”39. Ocenia się, że ponad
230 skazanych za przestępstwa
kryminalne zostało w ten sposób
usuniętych z Wielkiej Brytanii
od momentu, kiedy przedmiotowa nowelizacja w październiku
2014 r. weszła w życie40.
Sprawa Kiarie dowodzi, że
sądy mogą być przychylne deportacjom skazanych nawet w sytuacjach, gdy wszyscy ich bliscy
i rodzina znajdują się w Wielkiej
Brytanii. Jakkolwiek rząd brytyjski deklaruje, że więzy rodzinne
„będą brane pod uwagę przy rozpatry waniu apelacji”, dopuszcza on wystąpienie przypadków,
w których pomimo tego skazany
może zostać deportowany41.
Dane rządowe sugerują, że
około 500 więźniów może znajdować się w sytuacji apelanta w przedmiotowej sprawie 42 .
39 H. Grant, UK appeal court backs ‘deport
first, appeal later’ policy for foreign
prisoners, „The Guardian”, 13 października 2015 r., http://www.theguardian.
com/society/2015/oct/13/uk-appeal-court-backs-deport-first-appeal-later-policy-for-foreign-prisoners (dostęp
16.10.2015).
40 Immigration Bill 2015/16. Factsheet –
Appeals, Home Office (wrzesień 2015),
https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_
data/file/461703/Appeals.pdf (dostęp
16.10.2015).
41 Tamże.
42 J. Brokenshire, ‘Deport first, appeal
later’ measures start to bite, Home Office (6 stycznia 2015), https://www.

Obrona zdradziła, że rozważa
apelację do Sądu Najwyższego
Zjednoczonego Królestwa43.

Wyrok Sądu Najwyższego
Zjednoczonego Królestwa
z dnia 14 października
2015 r. w sprawie Shahid
v Scottish Ministers
(Scotland), [2015]
UKSC 58
Stan faktyczny
W 2006 r. apelant i dwóch
współoskarżonych zostali uznani
za winnych rasowo umotywowanego porwania i zabójstwa 15-letniego chłopca. Od 7 października
2005 r. apelant był przetrzymywany w odosobnieniu (izolacji).
Władze więzienne uzasadniły tę
decyzję obawą o to, że skazany
może być narażony na przemoc ze
strony innych więźniów. Z wyjątkiem okresu bezpośrednio przed
i w trakcie rozprawy sądowej apelant spędził w sumie 56 miesięcy
w izolacji, do 13 sierpnia 2010 r.
Shahid przebywał w odosobnieniu na moc y T he P r i son s
and Young Offenders Institution
(Scotland) Rules 2006 – zasad
dotyczących więźniów i instytucji zajmujących się małoletnimi
przestępcami (dalej: Prison Rules). Zasada 94 zezwala zarządcy więzienia na umieszczenie
więźnia w izolacji na okres nieprzekraczający 72 godzin w celu
„podtrzymania porządku i dyscypliny”, „ochrony dóbr któregokolwiek więźnia” lub „zapewnienia
bezpieczeństwa innych osób”.

gov.uk/government/news/deport-first37 Tamże, [73].

-appeal-later-measures-start-to-bite

38 Tamże, [74].

(dostęp 16.10.2015).

116 FORUM PR AWNICZE

| 2015

43 H. Grant, UK appeal court backs…, dz.
cyt.

orzecznictwo
Na izolację dłuższą niż 72 godziny musi wyrazić zgodę właściwy
minister „przed upływem początkowego okresu izolacji” na wniosek dyrektora więzienia. Minister
może wielokrotnie przedłużać
okres odosobnienia – maksymalnie do miesiąca – każdorazowo na
wniosek dyrektora.
Apelant domagał się uznania przynajmniej części okresu
swego pobytu w odosobnieniu
za łamiący Prison Rules, a także
przyznania, że izolacja ta była
naruszeniem art. 3 EKPC, który gwarantuje wolność od tortur
i nieludzkiego lub poniżającego
traktowania albo karania, i art. 8
EKPC, dającego każdemu prawo
do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Wniosek apelanta o kontrolę sądową został
odrzucony w pierwszej i drugiej
instancji w Szkocji przez Court of
Session (szkocki sąd apelacyjny).

Wyrok
Sąd Najwyższy Zjednoczonego
Królestwa jednogłośnie uwzględnił apelację, stwierdzając, że apelant przebywał nielegalnie w odosobnieniu przez łączny okres 14
miesięcy, a także, że jego prawa
wynikające z art. 8 EKPC zostały
złamane.
Lord Reed powiedział, że apelacja poruszyła trzy oddzielne
kwestie: (1) czy niedostosowanie
się przez władze więzienne do
wymogów wynikających z Prison Rules powoduje, że trzymanie apelanta w odosobnieniu było
złamaniem prawa, (2) czy długotrwałe odosobnienie było naruszeniem art. 3 EKPC, (3) czy było
ono naruszeniem art. 8 EKPC?

Odpowiadając na pierwsze pytanie, Reed zaznaczył, że zasada 94(5) Prison Rules oznacza, iż
izolacja nie powinna trwać dłużej
niż 72 godziny, chyba że właściwy
minister przed ich upływem zatwierdzi przedłużenie tego okresu44; zasada 94(6) stanowi jasno,
że decyzja ministra wchodzi w życie automatycznie po wygaśnięciu
pierwszych 72 godzin. Decyzja
podjęta po upływie tego okresu
nie ma mocy prawnej45. Za taką interpretacją przemawia cel uchwalenia zasad, którym jest objęcie
więźnia ochroną poprzez nałożenie na dyrektora więzienia obowiązku ubiegania się o zgodę na
przedłużenie okresu odosobnienia
u organu niezależnego od instytucji więziennej46. Trzy razy zgoda
ministra na przedłużenie okresu
odosobnienia przyszła za późno,
była zatem nieważna. W konsekwencji łącznie około 14 spośród
56 miesięcy, które apelant spędził
w izolacji, nie zostało poprzedzonych zgodą ministra, co było złamaniem Prison Rules47. Reed uznał
jednak, że apelant nie doznał szkody wskutek tego naruszenia48.
Sędzia zdecydował, że warunki, w jakich przebywał apelant
w czasie odosobnienia, a także
podjęte wobec niego decyzje nie
stanowiły naruszenia praw gwarantowanych w art. 3 EKPC 49.
Shahid został umieszczony w izolacji w celu ochrony jego bezpie44 Sprawa [2015] UKSC 58, [15].
45 Tamże, [16]–[17].

czeństwa, istniała bowiem realna obawa, że jego życie i zdrowie
mogą być narażone na poważny
uszczerbek. Pomimo długiego pobytu w izolacji apelant nie wykazywał problemów zdrowotnych.
Sąd ubolewał z powodu zaistniałego stanu rzeczy i wyraził nadzieję, że warunki izolatek w więzieniach br y t yjskich zostaną
poprawione; minimalny poziomu
surowości wymagany do naruszenia art. 3 EKPC nie zaistniał50.
Analizując art. 8 EKPC, Reed
przypomniał, że szkocki rząd
w toku postępowania przyznał, iż
izolacja stanowi ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego przez ten
artykuł gwarantowane. W związku z tym, by takowa ingerencja
nie była złamaniem art. 8 EKPC,
spełnione muszą być jej trzy warunki: (1) ingerencja musi mieć
uzasadniony cel, (2) musi ona
mieścić się w granicach prawa,
(3) musi być proporcjonalna do
celu, który dokonujący ingerencji
chce osiągnąć51.
Ingerencja, jak argumentował
Reed, była dokonana w uzasadnionym prawnie celu, którym
była ochrona bezpieczeństwa
więźnia. Jednakże w okresach,
w których izolacja nie miała odpowiedniej zgody właściwego ministra, była ona niezgodna z prawem52. Ponadto niektóre z decyzji
dyrektora więzienia o przedłużeniu okresu odosobnienia lub
o wnioskowaniu o zgodę do ministra nie były, jak stwierdził Reed,

46 Tamże, [18].
47 Tamże, [28].

50 Tamże, [36]–[37].

48 Tamże, [29].

51 Tamże, [39].

49 Tamże, [33].

52 Tamże, [40]–[41].
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orzecznictwo
„w pełni wyrazem niezależnego
i wolnego ich osądu” 53. Dyrektor w podejmowaniu decyzji podążał za zdaniem kolegialnego
ciała rządowego, które nie miało
prawa podjąć decyzji o umieszczeniu więźnia w odosobnieniu
(Executive Committee for the Management of Difficult Prisoners).
Ta okoliczność spowodowała, że
decyzje podjęte na tej podstawie przez ministra były nieważne, ponieważ skuteczne skorzystanie z uprawnień dotyczących
izolacji więźniów zależy od złożenia ważnego prawnie wniosku.
To złamanie prawa wewnętrznego jest w konsekwencji także naruszeniem praw wynikających
z art. 8 EKPC, pomimo iż wydaje
się, że nie wyrządziło ono szkody apelantowi, gdyż, jak wynika
z niezależnego śledztwa zleconego przez dyrektora więzienia,
izolacja była niezbędna w celu
zapewnienia apelantowi bezpieczeństwa54.
Poruszając zagadnienie proporcjonalności, Reed zauważył, że
powaga ryzyka grożącego życiu,
wystarczająca do umieszczenia
więźnia w odosobnieniu, zwiększa się z czasem. To, czy izolacja
jest jedynym sposobem na poradzenie sobie z tym ryzykiem, musi
być poddane wnikliwej analizie55.
W omawianym okresie w Szkocji
niemożliwe były inne sposoby
rozwiązania problemu, takie jak
zapewnienie więźniowi innego
miejsca pobytu, zmniejszenie zakresu interakcji z innymi więźnia-

mi czy dokładniejsza obserwacja.
Możliwość przetransportowania
go do innego więzienia na terenie
Wielkiej Brytanii nie została wzięta pod uwagę. Sensowny plan
działania przyjęto dopiero po 56
miesiącach przebywania Shahida
w izolacji. W świetle tych ustaleń
lord Reed stwierdził, że ingerencja w prawa apelanta gwarantowane mu przez art. 8 EKPC nie
była proporcjonalna56.
Sąd wydał deklarację o niezgodności decyzji władz więziennych z art. 8 EKPC57.

Wyrok kontynuuje tendencję
zapoczątkowaną w R (Bourgass
and others) v Secretary of State
for Justice58 , gdzie zdecydowano,
że decyzja o przedłużeniu okresu
izolacji ponad początkowe 72 godziny powinna być dokonywana
przez urzędnika lub przez ciało
niezależne od dyrektora więzienia. W sprawie Shahida sąd zauważył, że zgodnie z Prison Rules
obowiązującymi w Szkocji wniosek do ministra o przedłużenie
okresu izolacji, jak i jego ewentualne zatwierdzenie, powinny
nadejść przed upływem początkowego okresu 72 godzin; w innym wypadku akceptacja ministra będzie nieważna.
Chociaż głównym powodem
uznania izolacji apelującego za
naruszającą jego prawa z art. 8
EKPC był fakt, że trzykrotnie
zgoda ministra na nią nie miała
mocy prawnej wskutek złamania

53 Tamże, [65]–[66].

56 Tamże, [83]–[86].

nald_killer_Imran_Shahid_unlawful-

54 Tamże, [66]–[73].

57 Tamże, [89].

ly_segregated_in_Scotland/ (dostęp

55 Tamże, [76].

58 Sprawa [2015] UKSC 54.

16.10.2015).

Znaczenie

Prison Rules, to lord Reed dodał
także, że wobec braku dowodów
na to, że władze więzienne w ciągu ponad czterech i pół roku odosobnienia zdołały zwalczyć niebezpieczeństwo, które poprzez
umieszczenie Shahida w izolatce
miało zostać zażegnane (obawę
o jego życie i zdrowie), należy
uznać, że środek ten nie był proporcjonalny do założonych celów 59. Sędzia zatem zdawał się
sugerować, że zakład więzienny,
podejmując środek zapobiegawczy w postaci umieszczenia więźnia w odosobnieniu, nie został
zwolniony z obowiązku poszukiwania innych środków rozwiązania podstawowego problemu,
tj. dbałości o bezpieczeństwo
osadzonego. Dlatego też położył
nacisk na fakt, że przez bardzo
długi okres władze więzienia nie
podjęły innych kroków poza izolacją, które to rozwiązanie, jak
zdaje się wynikać ze słów sędziego Reeda, powinno być jedynie
rozwiązaniem tymczasowym.
Cytowany przez dziennik „The
Herald” rzecznik Szkockiej Służby Więziennej zapewnił, że wyrok jest poddawany wnikliwej
analizie, po której instytucja podejmie decyzję, czy należy zmienić zasady postępowania60.
59 Sprawa [2015] UKSC 58, [86].
60 D. Leask, UK’s top court rules Kriss Donald killer Imran Shahid unlawfully
segregated in Scotland, „The Herald”
z 14 października 2015 r., http://www.
heraldscotland.com/news/13846175.
UK_s_top _court_rules_Kriss_Do-

118 FORUM PR AWNICZE

| 2015

