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przed oddaniem artykułu do redakcji. Artykuł
recenzyjny powinien mieć objętość do 20 000
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3) g
 losy – powinny dotyczyć orzeczeń, które
w istotny sposób rozwijają lub zmieniają
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orzeczeń podejmujących problemy dotychczas
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do 30 000 znaków.
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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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Wątpliwości co do oceny
czasopisma prawniczego
a spór o istotę prawa
Wojciech Dajczak
Profesor nauk prawnych, kierownik
Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza, członek

Komitetu Ewaluacji Jednostek Na-

ukowych i Komitetu Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk.

Ks. Franciszek Longchamps
de Bérier

Second Thoughts about the Evaluation
of Legal Journals and the Dispute
on the Essence of Law
The Polish Ministry of Science and Higher Education made public a new evaluation of legal journals at the end of 2015. How much algorithmic and quantitative
criteria of the evaluation are relevant to what is expected from legal journals?
The answer could be tendered only by a resolution of the dispute on the essence
of law. In order to start with the general criteria concerning the evaluation of
legal science, the authors focus on two issues. They present how productive the
tradition of Roman law is as against contemporary continental legal systems, and
how autonomy and pragmatism dominated the development of the tradition of
American common law. They prove how irrelevant declarations of journals founders are to the actual discussion in the journals: they are never to be an instrument
of research policy as observed in longer periods of time. Bibliometric success of
American journals, e.g. “Harvard Law Review” and “Yale Law Journal”, proves
that the autonomy of legal science always prevails over dreams of treating legal
journals in a purely instrumental way. The conclusions concentrate on how the
journals make participants of disputes on the essence of law moderate and better
instructed. The article is written for the fifth anniversary of “Forum Prawnicze”.

1. Wprowadzenie

regulujące rozdział części środków budżetowych na naukę 2 .

wersytetu Jagiellońskiego, członek

W grudniu 2015 r. Minister
Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ogłosił kolejne wyniki parametrycznej oceny czasopism naukowych1. Procedura ta jest przeprowadzana w oparciu o przepisy

Konferencji Episkopatu Polski i pre-

1 Por. http://www.nauka.gov.pl/g2/

uki i Szkolnictwa Wyższego z dnia

oryginal/2015_12/43c1be3f008be

13.07.2012 r. w sprawie kryteriów

Profesor nauk prawnych, kierownik
Katedry Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uni-

Zespołu ekspertów ds. bioetycznych
zydium Komitetu Nauk Prawnych

0b2497dadb316de53da.pdf (dostęp
24.08.2016).
2 Dla oceny czasopism, do której się
odnosimy, wskazać należy § 14
ust. 1. rozporządzenia Ministra Na-

Polskiej Akademii Nauk.
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Stanowiąca jej element ocena czasopism w istotny
sposób wpływa na końcowy wynik oceny jednostek
naukowych3. Jest zatem zrozumiałe, że taka procedura prowokowała do stawiania pytań o jej zasadność w ramach szerszego spojrzenia na system
prawa4. Skłaniała do rozważania relacji między kryteriami algorytmicznej, ilościowej oceny czasopisma a celami, które sformułowano przy jego two-

ilościowych7. Listę zgłoszonych wcześniej i aktualnych do dziś kwestii związanych z prowadzeniem
prawniczej dyskusji naukowej na łamach czasopism
uzupełnia zagadnienie wychodzące istotnie poza instrumenty jej oceny dla potrzeb finansowania nauki.
Mamy na myśli pytania: Co, realnie patrząc, może
być uznane za obiektywne kryteria doniosłości czasopisma z punktu widzenia funkcjonowania i rozwi-

Co może być uznane za obiektywne kryteria
doniosłości czasopisma z punktu widzenia

funkcjonowania i rozwijania porządku prawnego?
rzeniu5. Innowacją w najnowszej ocenie czasopism
było uzupełnienie kryteriów ilościowych o znaczącą
możliwość podwyższenia jej wyniku na podstawie
„oceny czasopisma naukowego w środowisku naukowym, spełniania standardów etycznych, wydawniczych, oceny wkładu w naukę polską oraz naukę
światową oraz innych kryteriów oceny eksperckiej
przyjętych przez zespół”6. Mogła ona w znaczącym
stopniu wpłynąć na podwyższenie wyniku uzyskanego przez czasopismo na podstawie kryteriów
i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 877).
3 Por. tabela 2 w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27.10.2015 r. w sprawie
kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 2015).
4 J. Błeszyński, Kategoryzacja czasopism naukowych, „Państwo
i Prawo” 2013, nr 11, s. 33 i n.
5 W. Dajczak, Punkty, prestiż, misja czasopisma naukowego,

jania porządku prawnego? Czy można uznać praktykę wiodących wedle kryteriów bibliometrycznych
amerykańskich czasopism prawniczych za wzór do
naśladowania w Polsce?

2. Ogólne kryteria oceny nauki prawa

Pytanie o to, co jest kluczowe dla produktywności dyskusji o prawie, nie jest nowe. Można je podejmować w różnych kontekstach i na różnych poziomach ogólności. Jako pars pro toto odniesiemy je
tutaj do dwóch obszarów doświadczenia prawniczego. Pierwszym będzie tradycja prawa rzymskiego,
z której w dużym stopniu wyrasta także współczesne wyobrażenie o celu i metodzie prawniczej dyskusji w kontynentalnej Europie. Drugim – tradycja
amerykańskiego common law, którego wyjątkowości
upatruje się w połączeniu racjonalizmu wypracowanego w osiemnastowiecznej nauce prawa kontynentalnej Europy z przypisaniem sędziom „nieograniczonej swobody”8.

„Forum Prawnicze” 2013, nr 5, s. 3–5.
6 Ust. 4 pkt 20 załącznika do komunikatu Ministra Nauki

7 Na podstawie ust. 4 pkt 2 załącznika do komunikatu Mini-

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie

stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zespół oceniający mógł

kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych. Zgodnie

przyznać do 5 punktów. W ramach oceny algorytmicznej

z ust. 4 pkt 21 oceniający czasopisma zespół mógł przyznać

polskie czasopismo prawnicze zgłoszone do tzw. listy B mo-

dodatkowe punkty po zasięgnięciu opinii innych zespołów lub

gło otrzymać maksymalnie 10 punktów. Por. ust. 4 pkt 18,

komitetów dotyczącej poszczególnych czasopism z dziedzin
nauki właściwych dla opiniujących zespołów.
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tabela 2 załącznika do komunikatu.
8 H.P. Glenn, Legal Traditions of the World, Oxford 2014, s. 265.
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2.1. Przesłanki produktywności tradycji
prawa rzymskiego
Odnosząc pytanie o produktywność dyskusji
prawniczej do doświadczenia toczonej od stuleci dyskusji o prawie rzymskim, centralne miejsce
wypada przyznać dwóm kwestiom: czy w dyskusji
o prawie można operować kryterium prawdziwości,
a jeśli nie, to jak uchwycić jej naukowość? Jakie znaczenie ma autonomia dyskusji o prawie?
Opieranie rozwiązań problemów prawnych na
krótkim stwierdzeniu, że jest ono prawdziwe (verum
est) było zauważalnym elementem argumentacji antycznych prawników rzymskich9. Takie postrzeganie
jurysprudencji jako elitarnej wspólnoty, której dyskusja zmierza ku poszukiwaniu prawniczych prawd,
zostało podjęte przez zajmujących się rzymskimi
tekstami prawników od późnego średniowiecza po
pandektystów. Ci ostatni, budując w XIX wieku teorię prawa prywatnego, wskazywali wielowiekową
naukę prawa rzymskiego jako „podstawę całej nauki prawa prywatnego, a w pewnym stopniu całej
nauki prawa”10. Rosnące od późnego średniowiecza
powiązanie poszukiwań prawniczych prawd z budowaniem systemowego obrazu prawa nie przyniosło
jednak trwałego zwycięstwa idei autorytarnej jurysprudencji jako depozytariusza prawniczej prawdy11.
Postępującemu od wieku XVII ograniczaniu zakresu,
a następnie kwestionowaniu istnienia dogmatycznej prawdy w prawie, towarzyszyło poszukiwanie
takiej metody prawniczej, która przezwyciężyłaby
arbitralność prawniczych ocen. Znakomicie ilustruje
to postawa jednego z prekursorów racjonalistycznego prawa natury Samuela Pufendorfa. Uważał
on, że antidotum dla scholastycznej wiary w opinie oparte na autorytecie prawników powinna być
metoda prawniczej argumentacji wzorowana na
matematyce12. Trwałym owocem podejmowanych

w XVII i XVIII stuleciu pod szyldem tzw. metody
demonstratywnej prób matematyzacji rozumowań
prawniczych stało się wyobrażenie, że naukowość
prawa opiera się na ujęciu go w formalistyczny, logicznie spójny system13. Taki paradygmat naukowości sformułowany w powiązaniu z prawem rzymskim w Niemczech na przełomie XVIII i XIX wieku
kształtuje do dziś naszą tradycję prawną. Dalej idąca matematyzacja rozumowań prawniczych została
odrzucona w oparciu o akceptowane po współczesność stwierdzenie, że prawa nie można zbudować
tak jak matematyki, za pomocą dających się opisać
algorytmicznie, wolnych od wartościowania pojęć14.
Praktyka kodyfikacji nie przyjęła formułowanego
w niemieckiej pandektystyce postulatu uwolnienia aksjomatyczno-dedukcyjnego systemu prawa
od wartości pozaprawnych15. Setki lat antycznego
i nowożytnego doświadczenia prawa rzymskiego,
refleksji o nim i wyrastająca z tego nasza tradycja
prawna pokazują zatem, że nie ma dogmatycznej
prawdy; jednak oderwanie nauki prawa od prawdy
rodzi poczucie bezsensu tejże nauki16. Stworzyliśmy
metody porządkujące argumentację prawniczą, ale
musimy stwierdzić, że nie da się ich wyizolować od
pozaprawnych wartości. Te spostrzeżenia uzasadniają zatem wniosek, że punktu ciężkości nowatorstwa dyskusji o prawie należy poszukiwać, wychodząc poza jego dogmatykę.
13 K. Tuori, Ancient Roman Lawyers and Modern Legal Ideals.
Studies on the Impact of Contemporary Concerns in the Interpretation of Ancient Roman Legal History, Frankfurt am Main
2007, s. 62 i n.
14 Por. np. G.H. Elend, Meditationes ad quaestionem: Utrum
methodus demonstrativa sive mathematica in iurisprudentia
civili adhiberi possit?, Kilonia 1739, s. 19; J.F. Pollack, Mathesis
forensis, wyd. 3, Leipzig 1756, s. 3–4 i 54; W. Cyrul, J. Duda,
J. Opiła, T. Pelech-Pilichowski (red.), Informatyzacja tekstu
prawnego. Perspektywy zastosowania języków znacznikowych,
Warszawa 2014, s. 22 i 176.

9 T. Giaro, Römische Rechtswahrheiten. Ein Gedankenexperiment,
Frankfurt am Main 2007, s. 268 i n. (tam źródła).
10 B. Windsheid, Lehrbuch des Pandektenrechts, t. 1, wyd. 8,
Frankfurt am Main 1900, s. 19.
11 Por. T. Giaro, Römische Rechtswahrheiten…, dz. cyt., s. 614.
12 S. Pufendorf, De statu hominum naturali (w:) Specimen Controversiam circa Ius Naturale, Osnabruge 1678, s. 55.

15 Por. K. Tuori, Ancient Roman Lawyers…, dz. cyt., s. 62; B. Mertens, Das Konzept der Generalklauseln im Allgemeinen Teil
des BGB (w:) Chr. Baldus, W. Dajczak (red.), Der Allgemeine
Teil des Privatrechts. Erfahrungen und Perspektiven zwischen
Deutschland, Polen und den lusitanischen Ländern, Frankfurt
am Main 2013, s. 103 i n.
16 T. Giaro, Römische Rechtswahrheiten..., dz. cyt., s. 615.
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Kaius Tuori wyodrębnił ochronę autonomii prawa
jako jedną z osi refleksji o tym, co łączy dyskusję
o prawie rzymskim z aktualnymi problemami prawoznawstwa17. Pokazał, jak skąpe źródła o wprowadzonym przez cesarza Augusta instrumencie autoryzowania niektórych prawników przez przyznanie
im tzw. ius publicae respondendi dały asumpt do precyzowania granic swobody prawnika w formułowaniu opinii. Zasadnicze ustalenie K. Tuori sprowadza
się do wniosku, że interpretacje tych niepewnych

belli ac pacis dedykacja królowi Francji Ludwikowi
XIII ma podkreślać, że napisał ją w obronie sprawiedliwości (iusititia)21. Fundamentalna dla rozwoju prawa tego okresu praca wspomnianego już S. Pufendorfa De iure naturae et gentium rozpoczyna się
od deklaracji skierowanej do króla Szwecji Gustawa
IX, w której powierzając władcy dzieło, odwołał się
w szczególności do jego poczucia obowiązku (pietas) i uczciwości (honestas)22. W bliższym nam historycznie i kulturowo okresie ostatnich lat PRL także

Interdyscyplinarne spojrzenie na prawo ukazuje
ubóstwo czysto prawniczych zasobów.
źródeł rzymskich można postrzegać jako powiązane z aktualnym kontekstem wybory modelu relacji
przyjaźni albo wrogości między prawnikami a piastunami władzy politycznej18. W pierwszym przypadku wyrażało się to w akcentowaniu swobody
prawniczej dyskusji jako fundamentu jej autorytetu i zdolności do znajdowania trafnych rozwiązań19.
Natomiast interpretację ius respondendi jako instrumentu ograniczenia swobody ocen prawniczych
przez kontrolę piastuna władzy publicznej K. Tuori
tłumaczył wpływem siedemnastowiecznego absolutyzmu oraz autorytaryzmu pierwszej połowy XX
wieku20. Ciekawym uzupełnieniem tego schematu
może być zwrócenie uwagi na dedykacje dla władców zawarte w dziełach, które powstawały ze świadomością absolutystycznej kontroli, a które możemy
ex post określić jako innowacyjne w prawoznawstwie. Przykładowo jeden z prekursorów siedemnastowiecznych zmian w nauce prawa – Hugo Grocjusz – wyjaśnił, że otwierająca jego dzieło De iure

możemy znaleźć przykłady argumentacji broniącej
autonomii prawniczych ocen przy świadomości ich
politycznego ograniczenia. Rozważając relacje między tradycją i postępem w prawie cywilnym, Jerzy
Ignatowicz i Mieczysław Sawczuk wyrazili pogląd,
że polskich kodyfikacji cywilnych nie oderwano od
tradycyjnych konstrukcji prawniczych, co „umożliwia (…) dalsze korzystanie z wielkiego dorobku
polskiej myśli prawniczej poprzednich okresów
i z doktryny innych krajów europejskich, (…) a jednocześnie wprowadzono (…) takie uregulowania,
(…) jakie są potrzebne dla rozwoju i umacniania
socjalistycznych stosunków międzyludzkich”23.
Wskazane przykłady pozwalają rozwinąć wcześniejsze ustalenie i stwierdzić, że produktywność
tradycji civil law była i jest owocem połączenia leżących poza dogmatyką inspiracji z zachowaniem
autonomii prawniczej dyskusji. Mimo głębokich
zmian politycznych i kulturowych jako trwałą cechę
korzystania z tej autonomii można uchwycić budo-

17 K. Tuori, Ancient Roman Lawyers…, dz. cyt., s. 71 i n.

21 H. Grotius, De iure belli ac pacis, Amstelaedami 1712, s. 4

18 Tamże, s. 131.

(pierwsze wydanie 1625).

19 Por. np. F.C. Savigny, Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung
und Rechtswissenschaft, Heidelberg 1814 (w:) Thibaut und Sa-

22 S. Pufendorf, De iure naturae et gentium, Francofurti ad
Moenum 1716, s. 3 (pierwsze wydanie 1672).

vigny. Ihre programmatischen Schriften mit einer Einführung

23 J. Ignatowicz, M. Sawczuk, Postęp a tradycja w prawie cy-

von Professor Dr. Hans Hattenauer, München 2002, s. 114 [130].

wilnym (w:) R. Tokarczuk (red.), Tradycja i postęp w prawie,

20 K. Tuori, Ancient Roman Lawyers…, dz. cyt., s. 131–133.
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wanie równowagi między prawniczymi ambicjami
a zewnętrznymi względem prawa ograniczeniami
lub oczekiwaniami; budowanie oparte na akcentowaniu troski o wartości takie, jak sprawiedliwość,
uczciwość czy rozwój. Oczywiście każde z tych pojęć
może być różnie rozumiane, co potencjalnie otwiera
drogę do prostej instrumentalizacji prawa. Warto
w tym kontekście przypomnieć szeroko dyskutowaną pracę Ernsta Weinriba z końca lat dziewięćdziesiątych minionego wieku, która była wystąpieniem
przeciwko instrumentalizacji prawa prywatnego
wskutek podporządkowywania go kryterium efektywności ekonomicznej. Amerykański prawnik zauważył, że choć interdyscyplinarne spojrzenie na
prawo ukazuje ubóstwo czysto prawniczych zaso-

mienionych piastunów władzy publicznej tylko ten
ostatni jest prawnikiem. Owoce tego pragmatyzmu
potwierdzają, że autonomia prawa nie jest nigdy
absolutna, co wynika z praktyki i życia, które prawo reguluje. Źródeł samej koncepcji autonomii prawa należy doszukiwać się w prawie kanonicznym,
gdzie od dawna oddzielano forum zewnętrzne od
forum wewnętrznego: osobno orzekają sądy kościelne, inna jest rzeczywistość objęta tajemnicą sakramentu pojednania i pokuty, zwanego spowiedzią.
Przyznanie niewielkiej choćby autonomii urzędnikowi nie służyło wszelako uniezależnieniu go od
moralności czy przekonań społecznych. Jego decyzje wpływały na zmiany i rozwój prawa jako wynik
systemowej zgody porządku prawnego na prawo-

Prawa nie można zbudować tak jak matematyki.
bów, to jednak klasyczne pojęcia prawa prywatnego osadzone w arystotelesowskich rozważaniach
o sprawiedliwości przypominają aktualność pytania o to, czy wyraża ono autonomię, którą łączymy
z rządami prawa (rule of law)24. Spójrzmy, na ile
refleksję o relacji między innowacyjnością a instrumentalnością w korzystaniu z autonomii prawniczej
dyskusji wzbogaca doświadczenie amerykańskie.

2.2. Autonomia i pragmatyzm w rozwoju
tradycji amerykańskiego common law
Prawo anglosaskie, podobnie jak rzymskie, powstawało dla prowadzenia procesów sądowych,
z czego wynika jego kształt i specyfika. I prawo
Kwirytów, i common law cechował zawsze głęboki,
wręcz rozbrajający pragmatyzm. Procedura opierała się na działaniu urzędnika – w znacznej mierze
autonomicznego w decyzjach. W Rzymie był to pretor, a potem princeps, w common law sędzia25. Z wy-

twórczą rolę rzymskiego pretora 26 lub amerykańskiego sędziego. Pozostawienie w pełnym zaufaniu
samodzielności każdemu z nich było podyktowane
użytecznością, a przy tym nie wynikało z przyjętego ustawą zasadniczą katalogu źródeł prawa. Dostrzegano zalety elastyczności w prawie przy świadomości tego, że luki są nieuniknione. Daje się je
bezpiecznie zapełniać dzięki konkretnym rozstrzygnięciom, zapadającym w stanach faktycznych, jakie
przed oblicze pretora lub sędziego przynosi obrót
prawny.
W Stanach Zjednoczonych wprowadzenie pojęcia
nauki prawa łączy się z Christopherem Columbusem Langdellem, dziekanem harwardzkiej szkoły
prawa w latach 1870–189527. Miejsce matematyki
jako źródła inspiracji europejskiej dyskusji o naukowej metodzie prawniczej zajęły u Ch.C. Langdella
26 F. Longchamps de Bérier, Pretor jako promotor dobra wspólnego
(w:) W. Arndt, F. Longchamps de Bérier, K. Szczucki (red.),

24 Por. E.J. Weinrib, The Idea of Private Law, Cambridge (MA)
1995, s. 229–231.
25 H.S. Maine, Ancient Law, its Connection with the Early History of
Society and its Relation to Modern Ideas, London 1861, s. 66–67.

Dobro wspólne. Teoria i praktyka, Warszawa 2013, s. 78–91.
27 M.H. Hoeflich, Law & Geometry: Legal Science from Leibniz
to Langdell, „The American Journal of Legal History” 1986,
nr 30, z. 2, s. 95.
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nauki eksperymentalne. Istniejąca – jego zdaniem –
analogia między prawem a laboratorium naukowym
stała się źródłem metody nauki i dydaktyki prawa,
uznającej za punkt wyjścia orzeczenia sądowe 28.
Przyjęcie takiego punktu ciężkości w refleksji o prawie przesądziło tak o wadze, jaką przypisano doświadczeniu prawniczemu, jak i o specyficznie amerykańskim rozumieniu tego doświadczenia. Już na
pierwszej stronie The Common Law – książki prawie
nieprzerwanie wydawanej w USA od 1881 r. – Oliver
Wendell Holmes Jr. deklarował: „Prawo ucieleśnia
wiele wieków historii narodu i nie można z nim postępować, jakby zawierało aksjomaty i wynikania
z książki do matematyki. W celu poznania go musimy wiedzieć, czym się stało, a w jaką stronę zmierza
to, czym się stawać będzie. Trzeba naprzemiennie
brać pod uwagę historię oraz teorię prawotwórstwa.
Najtrudniejszą pracę stanowić będzie rozumienie
kombinacji obydwu w nowych produktach na każdym etapie”29. W stosunkowo krótkiej historii prawa amerykańskiego – podobnie jak w naszej tradycji prawnej – czytelnie wyklarował się pogląd,
że prawa nie da się zredukować w rzeczywistości,
a więc i w praktyce prawników, i w pracy profesorów prawa, do rozumowań czy sylogizmów. Trzeba
to przyznać w imię prawdy o prawie i uczciwości
wobec odbiorców prawa: klientów adwokata, osób
proszących o opinię specjalistę jakiejś gałęzi prawa,
wreszcie na potrzeby kształcenia adeptów prawa,
ale też administracji, zarządzania, ekonomii itd. Jeden z najsłynniejszych amerykańskich cytatów to
czwarte zdanie z przywołanej wyżej książki: „Życiem prawa nie jest logika, jest nim doświadczenie”.
I żadna metoda nie zapewni w pełni przewidywalnego rozwiązania, gdyż ostatecznie decyduje zachowanie sądu. Znalazł tu wyraz realizm amerykański,
którego O.W. Holmes uchodzi za postać czołową.
Głównym aktorem amerykańskiego common law
jest sędzia. Odgrywa po wielokroć ważniejszą rolę
niż jego starszy angielski kolega. Do dziś bowiem
nie straciła aktualności obserwacja, ogłoszona drukiem po raz pierwszy w 1835 r.: w Stanach Zjednoczonych prawie nie ma sprawy politycznej, która

wcześniej czy później nie przerodziła się w kwestię do rozstrzygnięcia przez sąd30. Tak tedy zakres
problemów do rozwiązania przez autonomicznego
sędziego jest w amerykańskim common law znacznie większy, niż wynikałoby to z brzmienia prawa
stanowionego. Rola sędziego jest tym większa, im
w wyższej instancji zasiada. O rozstrzygnięciu stojącego na szczycie władzy sądowniczej Sądu Najwyższego USA potrafi w praktyce zdecydować pojedynczy głos dziewiątego sędziego, gdy reszta składu
równo się podzieli cztery do czterech. Ostateczność
tak osiągniętego ostatecznego rozwiązania wydaje
się racjonalna i do cna pragmatyczna. Dlatego jest
powszechnie akceptowana, a w konsekwencji wynik
pięć do czterech uważany bywa za tak samo autorytatywny, jak dziewięć do zera.
Wynikająca z racjonalizmu pragmatyczność kazała przystać na to, że sędziowie amerykańscy sami
sięgnęli po ogromną władzę. Podstawy konstytucyjne stworzyli sobie orzeczeniem wydanym stosunkowo późno, bo w 1803 r.31 Wyszło ono spod pióra
Johna Marshalla, a więc dopiero trzeciego z kolei
prezesa Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych.
W wyroku autonomicznie określił on własną jurysdykcję i przyznał sobie kompetencję kontroli konstytucyjności – judicial review. Potrzebował bardziej
szczegółowych instrumentów, których wypracowywanie przyniósł czas.
Wyrok z 1857 r. 32 stał się szczytem nie tylko
ugruntowywania odmowy przyznania praw całym grupom ludzi, lecz wręcz rozszerzania niewolnictwa. Jak widać, tendencje społeczne lub przekonania najsilniejszych warstw zawsze ubierano
w orzeczenia sądowe. Stosunkiem głosów siedem
do dwóch zadeklarowano, że konstytucja uznaje

28 Tamże, s. 119–120 (i zamieszczona tam literatura).

31 Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803).

29 O.W. Holmes Jr., The Common Law, London 1882, s. 1.

32 Dred Scott v. Sandford, 60 U.S. 393 (1857).

30 A. de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique, t. 2, wyd.
14, Paris 1864, s. 175: „Il n’est presque pas de question politique, aux États-Unis, qui ne se résolve tôt ou tard en question
judiciaire”. Jednak zdaniem A.B. Coan, Judicial Capacity and
the Substance of Constitutional Law, „Yale Law Journal” 2012,
nr 122, s. 425 i n., Sąd Najwyższy USA przyjął zasady rozstrzygania, które zapewniają uchronienie znacznej większości
działań politycznych przed poważniejszą sądową kontrolą.
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niewolników za przedmiot własności i zobowiązuje władze do jej ochrony. W szczególności władza
ustawodawcza nie może zdecydować o własności
w postaci niewolników inaczej niż o każdym innym
przedmiocie własności. Jeśli zatem w którymś ze
stanów niewolnictwo jest prawnie dopuszczalne,
federacja nie ma mocy tego zmienić. Także najwyższemu sądowi federalnemu brakuje tu jurysdykcji,
a w konsekwencji władzy narzucenia wszystkim
stanom zakazu niewolnictwa. Żaden – nawet wolny – potomek osób przywiezionych z Afryki nie

i powtórzona w XIV pozwoliła – przy kreatywnej
wykładni sądu – kontrolować nie tylko proces stanowienia prawa, lecz przede wszystkim jego efekty:
zarówno brzmienie aktów prawnych, jak i skutki ich
stosowania w indywidualnych przypadkach. Zgoda
na kreatywność wymagała czasu i wymiany pokoleniowej w sądach, czego efekty widać na dobre dopiero w XX wieku.
Jeszcze w 1896 r. 33 zapadł wyrok osłabiający
społeczne skutki zniesienia niewolnictwa. W wielu miejscach kwitła segregacja rasowa obywateli,

Dziś wiara w ekspertów w prawie wydaje się

naiwna lub wręcz przewrotna, ale czy wkrótce
za taką będziemy uznawać również wiarę
w aktywistycznego sędziego moralistę?
stał się nigdy obywatelem w rozumieniu Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Toteż nikt z nich nie
ma legitymacji procesowej przed amerykańskimi
sądami, a rząd federalny nie ma konstytucyjnych
podstaw do ewentualnego ograniczania czy zakazu
niewolnictwa. Z porządku ustrojowego wynikało,
że sytuację mogłaby zmienić poprawka do konstytucji. Tę zawsze bardzo trudno wprowadzić z uwagi na skomplikowaną procedurę, a w niej niepokonywalną barierą byłaby odmowa ratyfikacji przez
Południe.
Stan prawny mogła zmienić jedynie wojna, która
wkrótce wybuchła. Zwycięstwo abolicjonistów przyniosło XIV Poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Potomków osób przywiezionych z Afryki
uznała za obywateli nie tylko federacji, ale też poszczególnych stanów. Niekrótka w swym brzmieniu zawierała klauzule, które pozwoliły Sądowi Najwyższemu samodzielnie wypracować instrumenty
szczegółowej kontroli regulacji federalnych i stanowych. Najpotężniejszym i najwszechstronniejszym
okazał się due process of law – klauzula prawidłowego wymiaru sprawiedliwości. Wzięta z V Poprawki

skoro w stanie Luizjana nakazano w 1890 r. zakwaterowywanie podróżnych w osobnych wagonach.
Regulację uciążliwą ekonomicznie dla kolei skarżył
powód będący w siedmiu ósmych potomkiem przybyszów z Europy, a tylko w jednej ósmej osób przywiezionych z Afryki. Został wyproszony z wagonu
dla białych, a wedle Sądu Najwyższego USA nie
naruszono jego praw wynikających z XIV Poprawki. W konsekwencji ta i podobne regulacje zyskały
konstytucyjną rację bytu. Doktrynę je sankcjonującą
nazwano separate but equal, w czym skorzystano ze
słów jedynego sędziego, który napisał zdanie odrębne34. Podsumował w nich skutki wyroku, które
jak się okazało, miały potrwać długie pół wieku.
Doktrynę obalono dopiero w 1954 r. Jednomyślne
orzeczenie powołało inną klauzulę XIV Poprawki:
equal protection – równą ochronę prawną35. I okazało się sztandarowym przykładem aktywizmu sędziowskiego, dopuszczającego prymat osobistych
33 Plessy v. Fergusson 163 U.S. 537 (1896).
34 Tamże, s. 552 (Harlan J., dissenting).
35 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954).
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czy politycznych przekonań sędziego nad obowiązującym prawem, z czego słynął ówczesny Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych pod prezesurą Earla
Warrena. Dotąd zauważano fasadowość konstytucyjnej gwarancji separate but equal, gdzie pierwszy
człon okazywał się o niebo ważniejszy od drugiego.
Te rasistowskie skutki były jednak nie do legislacyjnego obalenia – przynajmniej nie w dającej się
przewidzieć perspektywie dziejowej. Droga sądowa
wydała się najłatwiejsza i najskuteczniejsza. Sytuacja nabrzmiała społecznie, dlatego powszechnie
przyjęto rozwiązanie. I nikt nie domaga się obalenia
orzeczenia z 1954 r.
Wrogowie sędziowskiego aktywizmu mieliby
trudne zadanie, gdyby dziś musieli się opowiedzieć
w głosowaniu z 1954 r. Wskazaliby chyba za właściwsze zgłoszenie zdania odrębnego w 1896 r., niż
wyraźne opowiedzenie się za zmianą prawa przez
wyrok sądowy. A nie słabnie kontrowersja, wyznaczana biegunami: samoograniczenie sędziów, czyli powściągliwość (judicial restraint), a sędziowski
aktywizm ( judicial activism). I dawniej, i później
sędziowie orzekali według własnych przekonań,
w tym oczywiście moralnych; nie byli wolni od
wpływu spoza dogmatyki prawa, w szczególności prądów myślowych i politycznych swej epoki36.
Widać to najlepiej w najwyższych sądach, bo gdy
się wyłoży wszystkie argumenty prawne, decyzję
tworzy wynik głosowania. Jak jeden sędzia potrafi
przeważyć szalę, tak może się okazać decydujący
pogląd niekoniecznie ściśle prawny, który tym sędzią pokierował.
W XX wieku zaczęło się mówić o konieczności
swobodnego traktowania precedensu, zwłaszcza
w prawie konstytucyjnym37. Obserwowano ewolucję
norm prawnych w związku z rozwojem społecznym
i politycznym, co stymulowało tzw. dynamiczną wy-

kładnię konstytucji38 jako „żyjącego dokumentu”.
Tak formułowany aktywizm zyskiwał akceptację
w czasach kolejnego po wojnie secesyjnej, wstrząsającego przełomu w Stanach Zjednoczonych, tj. podczas wielkiego kryzysu lat trzydziestych ubiegłego
stulecia. Sąd stał się koniecznym narzędziem zmian
w ramach New Deal. Nie starano się nawet obalać dawnych wyroków. Po prostu zaczęto orzekać
w nowy sposób39, co się udało dzięki spokojnej wymianie sędziów. Wszystko jako pochodna publicznej
debaty i wyraz powszechnych przekonań o konieczności zmian niezależnie od ewentualnych prawno-dogmatycznych przeszkód. Przełom przyniosła
deklaracja Sądu Najwyższego USA z 1958 r. o konieczności dostosowywania konstytucji do „ewoluujących standardów przyzwoitości, które cechują postęp dojrzewającego społeczeństwa”40. Uznano tak
najpierw w związku z prawem karnym, lecz wkrótce
aktywizm zyskał rangę oficjalnej doktryny w metodologii orzecznictwa. Zakwestionowano statyczność
i pewność prawa, które wyrażały się w przekonaniu, że do rzeczywistej treści prawa należy docierać przez analizę wcześniej przyjmowanej praktyki
oraz niekwestionowanych rozwiązań z przeszłości.
Z końcem XIX wieku O.W. Holmes szczerze przyznawał: „pod pojęciem prawa rozumiem proroctwa
o tym, co faktycznie zrobią sądy, a nie coś bardziej
pretensjonalnego”41. Za podstawowe zadanie w poszukiwaniu obowiązującego prawa uznawał przewidywanie rezultatów. Prawo ujawnia się w działaniu,
a więc gdy przychodzi sprawdzić, co tak naprawdę
obowiązuje w danym momencie i w określonym stanie faktycznym. Przekonanie to zyskało szczególne
potwierdzenie w doświadczeniu prawniczym, gdy
od drugiej połowy XX wieku w Stanach Zjednoczo38 P. Mikuli, Zdekoncentrowana sądowa kontrola konstytucyjności prawa. Stany Zjednoczone i państwa europejskie, wyd.

36 Por. np. E. Chemerinsky, The Case Against the Supreme Court,

2, Kraków 2007, s. 66.

Viking Penguin 2014, który dowodzi roli osobistych przeko-

39 W polskiej literaturze przedmiotu znajdziemy pracę opisującą

nań sędziów przez całe niemal dzieje Sądu Najwyższego USA

SN USA dopóki ten nowy okres się nie rozpoczął: G. Górski,

i podejmuje krytykę orzecznictwa z liberalnych pozycji.

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych do 1930 roku, Lublin

37 Por. J.F. Mitchell, Stare Decisis and Constitutional Text, „Mi-

2006.

chigan Law Review” 2011, nr 110, s. 1–68; J. Waldron, Stare

40 Trop v. Dulles, 356 U.S. 86, 101 (1958).

Decisis and the Rule of Law: a Layered Approach, „Michigan

41 O.W. Holmes, The Path of the Law, „Harvard Law Review”

Law Review” 2012, nr 111, s. 1–31.
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nych wiara w eksperckość, która wyrażała się dotychczas powoływaniem specjalistycznych komisji
do podejmowania decyzji administracyjnych (często niezależnie od władzy wykonawczej prezydenta USA), została zastąpiona wiarą w sędziego moralistę42. Dziś wiara w ekspertów w prawie wydaje
się naiwna lub wręcz przewrotna, ale czy wkrótce
za taką będziemy uznawać również wiarę w aktywistycznego sędziego moralistę? Na razie autonomia dyskusji o prawie jest faktem, bo przekłada się
na wyroki, a więc obowiązujące prawo. Debata toczy się w sądzie, między sądami w ramach kontroli instancyjnej, ale też w ramach porównania linii
orzeczniczych równorzędnych sądów, które mają
inną właściwość miejscową. Nie mniej wpływowa
toczy się wokół wyroków, a więc w czasopismach
prawniczych i poważnej prasie, która okazuje się tu
bardziej fachowa, niż bywa w Europie.
Apostoł sędziowskiej powściągliwości Felix
Frankfurter pisał w 1943 r.: „w żadnej sytuacji nasza funkcja nie jest porównywalną z pełnioną przez
prawodawcę ani też nie wolno nam działać, jakbyśmy byli nadlegislaturą”43. Słowa pojawiły się w zdaniu odrębnym do wyroku, który po zaledwie trzech
latach obalił opinię sądu przez niego sporządzoną.
Wtedy podkreślał, że Sąd Najwyższy USA nie powinien podejmować roli narodowego kuratorium i kontrolować meritum; musi zatem podtrzymać skazanie
za odmowę przez dzieci oddawania czci amerykańskiej fladze44. Powszechna międzywyznaniowa krytyka zmiotła orzeczenie 45 i uświadomiła zagrożenia, jakie niesie zbyt zachowawcze postępowanie
sędziów. W imię pragmatyki życia społecznego podkreślano, że lepiej i trwalej wychowywać do szacunku wobec wartości narodowych, niż wymuszać
go siłą. Autonomia sędziowska pozwoliła na szybki

zwrot po chwili zastanowienia – zupełnie jakby przy
wydawaniu pierwszego orzeczenia sędziom zabrakło chęci, uwagi, czasu do dłuższego namysłu.
Aktywistyczny kurs „sądu Warrena” doprowadził w niespełna 20 lat do groźnego incydentu. Sąd
Najwyższy zadeklarował istnienie prawa do aborcji,
które miałoby wynikać z prawa do prywatności46.
Wszystko wbrew tradycji prawnej wielu stanów
i ponad głowami ludzi o różnych poglądach. Stąd
i potężna kontestacja, która nabrała politycznego
wymiaru w postaci wsparcia kandydata republikanów w wyborach 1980 r. Liczono, że mianuje sędziów, którzy doprowadzą do obalenia precedensu.
Do tego nie doszło, ale też przez długie trzy dekady
wydawało się, że już nigdy na podobnie ryzykowne,
aktywistyczne orzeczenie Sąd Najwyższy sobie nie
pozwoli. W 2015 r. pięcioro sędziów uznało, że sytuacja społeczna dojrzała do zadeklarowania, że na
podstawie due process of law każdemu przysługuje
prawo do małżeństwa47. W imię wolności chronionej
XIV Poprawką ogłoszono, że nie ma przeszkód dla
małżeństw jednopłciowych: małżeństwo to związek
dwóch osób odmiennych albo tej samej płci. Dlaczego tylko dwóch osób, pozostało sekretem sądu.
O ile jeszcze w latach czterdziestych sprawy o salutowaniu fladze przyniosły ważne rozstrzygnięcie
ustrojowe, że oto poprawki do konstytucji dotyczą
nie tylko federacji, ale i stanów, o tyle aktywizm
późniejszych dziesięcioleci postawił pod znakiem
zapytania zgodność zachowania sędziów z federalizmem. Dopóki przekonania społeczne pokonywały wyrokami konserwatyzm elit władzy, wszystko
musiało być przez nie do zaakceptowania, bo do jej
sprawowania potrzebowały głosów. Niedemokratycznie powoływany organ przekroczył wszelako
w 1973 r. punkt krytyczny, narzucając wszystkim
stanom dopuszczalność aborcji. Wyrok z 2015 r. za-

42 A. Scalia, Mullahs of the West: Judges as Moral Arbiters –
Mułłowie Zachodu: Sędziowie jako arbitrzy moralni, tłum.

46 Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). Nowy przykład aktywizmu

A. Legutko-Dybowska, Warszawa 2009, s. 9–10, https://

w tej samej materii przyniosło orzeczenie wydane w ostatnim

www.rpo.gov.pl/pliki/12537879280.pdf (dostęp 9.08.2016).

czasie Whole Woman’s Health v. Hellerstedt, 136 S.Ct. 2292

43 West Virginia State Board of Education v. Barnette, 319
U.S. 624, 648 (1943), (Frankfurter J., dissenting).

(2016).
47 Obergefell v. Hodges, 135 S.Ct. 2584 (2015). Por. P. Michalik,

44 Minersville School Dist. v. Gobitis, 310 U.S. 586 (1940).

Czy Sąd Najwyższy USA zalegalizuje małżeństwa homoseksual-

45 J.T. Noonan, The Believer and the Powers that Are, New York–

ne? Hollingsworth v. Perry i United States v. Windsor, „Forum

London 1987, s. 250–251.

Prawnicze” 2013, nr 1, s. 39–41.
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padł w kraju, w którym wciąż trwały żywe i szczere
debaty. Wiele stanów zinstytucjonalizowało związki jednopłciowe, niemało absolutnie nie było w stanie przystać na podobne rozwiązanie. Sąd przeciął
dyskusje i podeptał argumenty, a przede wszystkim
podkopał zaufanie do siebie.
Podobnie jak o aborcji czy małżeństwie, Konstytucja USA ani słowem nie wspomina o karze śmierci.
Sądy próbowały wprowadzić jej zakaz przez XIV, ale
głównie VIII Poprawkę, która dotyczy kary okrutnej i nadmiernej (cruel and unusual punishment).
Sąd Najwyższy w 1976 r. nie podzielił argumentacji,
że za taką należy uznać najwyższy wymiar kary za
morderstwo48, chociaż od czterech lat było niemałe
zamieszanie: w 1972 r. za nadmierną uznano karę
śmierci za gwałt49. Natomiast w początkach nowego
wieku za okrutne i nadmierne uznano jej orzekanie i wykonywanie wobec osób, które w momencie
popełnienia przestępstwa były upośledzone umysłowo50 albo nie ukończyły osiemnastego roku życia51. W drugiej ze spraw sąd powołał się nie tylko
na ewoluujące standardy przyzwoitości i narodowy
konsensus w kwestii sprzeciwu wobec kary śmierci
dla takich małoletnich. Przytoczył też szerszy kontekst prawnoporównawczy, co zawsze w Sądzie
Najwyższym USA budzi kontrowersje i jest uważane za stosunkowo słaby argument. A tylko siedem
innych krajów niż Stany Zjednoczone dopuszczało
egzekucje młodocianych przestępców od 1990 r.:
Iran, Pakistan, Arabia Saudyjska, Jemen, Nigeria,
Demokratyczna Republika Konga i Chiny; w krajach
tych albo już zrezygnowano z tego procederu, albo
mocno się go krytykuje52. Wyrok stosunkiem głosów
pięć do czterech nie wynikał z braku wrażliwości
czterech sędziów na przerywanie życia tak młodych
osób, lecz z niezgody na odebranie stanom prawa do
demokratycznego decydowania w kwestii, o której
konstytucja ani słowem nie wspomina.
Wskazane orzeczenia świadczą o autonomii i produktywności dyskusji o prawie, a nie tylko o ogro-

mie władzy sędziów. Tradycja amerykańskiego
common law przyznaje im ją w imię pragmatyzmu
i realizmu, aby konkretnie podali stronom prawo,
jakie je obowiązuje. Oczyma angielskiego prawnika Herbert Hart trafnie opisał tę amerykańską jurysprudencję za pomocą dwóch metafor: koszmaru i szlachetnego snu. Pierwszy wynika z iluzji, że
sędzia uważany za bezstronnego znawcę obowiązującego prawa nie jest prawodawcą. Drugi to nadzieja, że wbrew wszelkim pozorom oraz sędziowskim aberracjom czy błędom, będą oni stosowali
obowiązujące prawo oraz poszukiwali rzeczywistej
jego treści; wiara, iż da się ją zawsze ustalić w możliwie jednoznacznym brzmieniu53. Sprawy aborcyjne i małżeństw jednopłciowych wymykają się subtelnościom, robiąc wrażenie przejawów nagiej siły
o niebezpiecznych skutkach. To dlatego po pierwszej ze spraw wielu się spodziewało, że do podobnej manifestacji władzy nigdy nie dojdzie. I długo
nie dochodziło dzięki nie tylko politycznym, ale też
naukowym zabiegom. Dopiero orzeczenie z 2015 r.
jako równie aktywistyczne podobnie spolaryzowało
i tak silnie podzielonych Amerykanów. Jako sędzia
Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych O.W. Holmes pisał dla wsparcia argumentu z użyteczności:
„wielkie sprawy, trudne sprawy tworzą złe prawo”54.
Nie jest to opinia niekwestionowana. W literaturze
przedmiotu pojawia się i teza przeciwna55. Do ustalenia w konkretnych przypadkach pozostaje – między koszmarem a szlachetnym snem – która z nich
powinna przekonać do wstrzemięźliwości w nowatorskim wyrokowaniu. Wiele zależy od autonomicznej debaty wokół wyroków, a nade wszystko sposobów orzekania. Antonin Scalia mówił na przykład
53 H.L.A. Hart, Essays in Jurisprudence, Oxford 1983, s. 126
i 132.
54 Northern Securities Co. v. United States, 193 U.S. 197, 400
(1904) (Holmes J., dissenting): „Great cases, like hard cases,
make bad law”. Por. dyskusję w „The University of Chicago
Law Review” 2006, nr 73: F. Schauer, Do Cases Make Bad

48 Gregg v. Georgia, 428 U.S. 153 (1976).

Law?, s. 883–918; Emily Sherwin, Judges as Rulemakers,

49 Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972).

s. 919–931; J.J. Rachlinski, Bottom-up versus Top-down Law-

50 Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304 (2002).
51 Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005).
52 Tamże, s. 577.
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o niestosowności, a tak naprawdę kwestionował
sensowność podejmowania wartościujących decyzji z uwagi na trudne do uzasadnienia przyznanie
sędziom – lub przez nich samym sobie – kwalifikacji
do udzielania ludziom odpowiedzi na pytania moralne, które tkwią w każdej dokonywanej a priori
ocenie praw człowieka56.
W zdaniu odrębnym do wspomnianego wyroku
z 2015 r. o małżeństwie prezes John Roberts zaczął
od przypomnienia, co jest podstawowym wyznacznikiem ustrojowego odróżnienia sądu od prawodaw-

Wyroki są ostateczne dziś, jutro mogą ulec zmianie. Amerykańskie doświadczenie prawnicze dowodzi, że elementy pozaprawne odgrywają tu istotną
rolę. Udawaniem zdaje się więc ukrywanie rozważań i rozstrzygnięć za samą dogmatyką prawa,
jakoby decyzja, stanowisko wynikały wyłącznie
z obowiązujących regulacji. To znowu zawieszenie
między koszmarem a szlachetnym marzeniem. Jak
wskazanie tych metafor, tak wyróżnianie postaw
sędziowskiej powściągliwości albo aktywizmu służą opisowi rzeczywistości. Niezależnie od poglądów

Wyroki są ostateczne dziś, jutro mogą
ulec zmianie.

cy w porządku common law: „pod rządami konstytucji sędziowie mają władzę powiedzenia, co jest
prawem, ale nie co nim być powinno”57. Gdy więc
Sąd Najwyższy uznał, że pary jednopłciowe były dotąd pozbawione całej konstelacji korzyści, jakie stany przewidywały dla małżeństw, zrodziła się zasadnicza wątpliwość: na jakiej podstawie sądowi wolno
przyznać komuś takie korzyści? Gdzie przebiega
granica między dozwolonym prawotwórstwem sądownictwa a uzurpacją władzy? Co z legitymacją
demokratyczną? W ostatniej kwestii odpowiedzią
bywa wskazanie na ostateczność, przyznaną w systemie ustrojowym wyrokom sądów. Ma ona jednak
charakter mocno formalny, co widać zwłaszcza, gdy
rozstrzygnięcie nie spotka się ze społecznym zrozumieniem58. Dobrze to widać w perspektywie historii
prawa i rozwoju linii orzeczniczych nawet w stosunkowo krótkich okresach.
56 A. Scalia, Mullahs…, dz. cyt., s. 16.
57 Obergefell v. Hodges, s. 2611 (Roberts C.J., dissenting).
58 Por. odmienne spojrzenia na zależność orzecznictwa od poglądów większości społeczeństwa: B. Friedman, The Will of
the People: How Public Opinion Has Influenced the Supreme

ceniony jest umiar, którego zabrakło w sprawach
aborcyjnej i dotyczącej małżeństwa. Ani aktywizm,
ani powściągliwość nie staną się nigdy jedyną i najlepszą postawą. Zachowania tedy i decyzje próbuje
się mierzyć59, a stopień nasilenia jednego albo drugiego różnie bywa oceniany.
Raz otwarta furtka aktywizmu sprawia, że rola
sędziego rośnie wraz ze społecznymi wobec niego
oczekiwaniami. Wciąż jednak ma być to obiektywny, bezstronny erudyta, doświadczony w ogłaszaniu, jakie prawo obowiązuje strony procesu. Może
jednakże stracić instynkt samozachowawczy, choć
teoretycznie wie, że granice jego autonomii, w tym
swobody wypowiedzi, wyznacza niedopuszczalność
zaangażowania politycznego. Wyjątkowy przykład
przyniosły ostatnie miesiące. Wybitna aktywistka
w składzie najwyższego amerykańskiego organu
sądowego i forpoczta przyspieszania w ostatnich
latach zmian społecznych odważnymi wyrokami,
zdecydowała się otwarcie wesprzeć osobę, ubiegającą się o wybór na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Osiemdziesięciotrzyletnia Ruth Bader
Ginsburg nazwała jej kontrkandydata faker – hochsztaplerem, oszustem i zwierzała się pełna emocji:

Court and Shaped the Meaning of the Constitution, New York
2009 oraz R.H. Pildes, Is the Supreme Court a „Majoritarian”
Institution?, „Supreme Court Review” 2010, nr 1, s. 103–158.

59 Por. np. S.A. Lindquist, F.B. Cross, Measuring Judicial Activism, Oxford 2009.
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„Nie mogę sobie wyobrazić, jakim to miejsce mogłoby być – nie mogę sobie wyobrazić, jakim kraj
mógłby być z Donaldem Trumpem jako naszym prezydentem. Dla kraju byłyby to cztery lata, dla sądu
mógłby to być… nie chcę nawet o tym myśleć!”60.
Wszystko to nie przypadek czy wynik nieuwagi: udzieliła czterech kolejnych wywiadów w tym
samym duchu. Podjęła próbę udziału w polityce,
niesłychaną odkąd w pierwszej połowie XIX wie-

dama amerykańskiej jurysprudencji szybko przyznała rację krytykom62.
Pytanie o autonomię i pragmatyzm w amerykańskim common law dotyczy przede wszystkim sędziego jako ust prawa. Znaczenie ma wyrok, a nie jego
omówienie, czyli literatura przedmiotu. Nie uczeni zatem, lecz sędziowie decydują o obowiązującej
doktrynie prawnej. Prawnicze uczelnie różnią się
rangą, co ma znaczenie dla zatrudnianych w nich

Pytanie o autonomię i pragmatyzm

w amerykańskim common law dotyczy przede
wszystkim sędziego jako ust prawa.
ku ukształtowała się pozycja Sądu Najwyższego
Stanów Zjednoczonych jako niezależnego organu
sądownictwa. Absolutnie bezprecedensowe, przynajmniej w ciągu ostatnich stu lat, zachowanie wywołało ostre protesty. Wyszły one też z poważnych
środowisk opiniotwórczych, które wspierają tę samą
co pani sędzia kandydatkę61. Negatywna ocena nie
była narzędziem gry politycznej, lecz wynikała ze
szczerej troski o utrzymanie autorytetu sędziów
i autonomii dyskusji o prawie. Dlatego wiekowa
60 A. Liptak, Ruth Bader Ginsburg, No Fan of Donald Trump,
Critiques Latest Term, „The New York Times”, 10.07.2016,
http://www.nytimes.com/2016/07/11/us/politics/ruth-bader-ginsburg-no-fan-of-donald-trump-critiques-latest-term.html?_r=0 (dostęp 9.08.2016).
61 Editorial Board, Justice Ginsburg’s inappropriate comment s on Donald Tr ump, „T he Washi ng ton Post ”,
12.07.2016, https://w w w.washingtonpost.com/opinions/justice-ginsburgs-inappropriate-comments-on- dona ld-t r u mp/2016/07/12/981df4 0 4 - 4 862-11e 6 -bdb9-701687974517_stor y.html?tid=a_inl (dostęp
9.08.2016); R. Marcus, Justice Ginsburg’s damage to the

wykładowców – zwłaszcza gdy chodzi o zewnętrzny odbiór. Jednakże liczącym się profesorem prawa
jest nie ten, kto zajmuje prestiżową pozycję akademicką, lecz ten, na którego sądy się powołują w wyrokach. Cytat w orzeczeniu znacznie umacnia pozycję autora na rynku usług edukacyjnych.
To, co robią sędziowie, poddane jest ocenie szerokiej opinii publicznej, reprezentowanej przez piszących prawników. Postawione na wstępie pytania
inspirują zatem, by zapytać o widoczne za sprawą
czasopism naukowych zasadnicze cechy dyskusji
o prawie.

3. Czasopisma prawnicze wobec
pragmatyzmu i autonomii nauki
prawa

W świetle powyższego szkicu możemy postrzegać
czasopismo prawnicze jako pole, na którym spotykają się obecne w nauce prawa przekonania co do
sposobu rozumienia autonomii dyskusji o prawie
w postaci adekwatnej do ambicji, przekonań lub interesów jej uczestników. Ciekawe w tym kontekście

Supreme Court, „The Washington Post”, 14.07.2016, https://
www.washingtonpost.com/opinions/the-damage-justice-

62 M.D. Shear, Ruth Bader Ginsburg Expresses Regret for Cri-

-ginsburg-did-to-the-supreme-court/2016/07/15/7c80f054-

ticizing Donald Trump, „The New York Times”, 10.07.2016,

-4ab8-11e6 -90a8-f b84201e0645_stor y.html (dostęp

http://www.nytimes.com/2016/07/15/us/politics/ruth-bader-

9.08.2016).

-ginsburg-donald-trump.html?_r=0 (dostęp 9.08.2016).
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jest spojrzenie na wybrane choćby czasopisma, których powstaniu towarzyszyła deklaracja wspierania
określonego kierunku myślenia o prawie i jego rozwoju. Zasadne będzie następnie postawienie pytania o relację między takimi założeniami pisma, a bibliometrycznym sukcesem współcześnie.

3.1. Deklaracje twórców czasopism
prawniczych
Pierwszy numer prestiżowego czasopisma historyczno-prawnego wychodzącego od roku 1861, a od
roku 1883 pod zmodyfikowanym tytułem „Zeitschrift
der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte”, otwierało
wyjaśnienie, że jest ono realizacją programu wspierania historycznego badania prawa opartego na przekonaniu, że prawo jest owocem kultury, a badanie jego
przeszłości, przede wszystkim prawa rzymskiego,
będzie służyć rozwojowi „świadomości i naukowości prawa niemieckiego”63. W konsekwencji myślano o wspieraniu przekonania, że „pewność naszego
myślenia o prawie można wyjaśnić nie wyjątkowymi
zdolnościami naszych czasów, lecz spuścizną, którą
otrzymaliśmy od przeszłości”64. Budowano przekonanie o istnieniu istotnego związku między historią
prawa a „krytyczną metodą, bez której żadne zadanie nauki prawa nie może być obecnie rozwiązane”65.
Przywołane słowa wskazują, że czasopismo powstało
jako instrument promowania drogi i metody rozwoju
prawa tzw. szkoły historycznej, która zyskała kluczową pozycję w dziewiętnastowiecznej niemieckiej nauce prawa prywatnego i istotnie wpłynęła na kształt
kodyfikacji cywilnej w tym kraju. Jednak dwudzieste stulecie, a zwłaszcza jego ostatnie dziesięciolecia,
przyniosły – wbrew ambicjom twórców pisma – ograniczenie wagi argumentów historycznych w głównym nurcie prawoznawstwa. Mimo to otwarte dzięki
utworzeniu pisma pole dyskusji o historii prawa nieprzerwanie zachowuje naukową atrakcyjność i ma
wysoką, jak na europejskie czasopisma prawnicze,
pozycję bibliometryczną66.
63 Die Zeitschrift fürRechtsgeschichte, „Zeitschrift für Rechts-

Wizja głębokiej zmiany porządku prawnego bliska była także twórcom ważnego polskiego czasopisma naukowego „Państwo i Prawo”. W otwierających pierwszy jego zeszyt słowach redaktorów
czytamy w szczególności, że pismo „powołane zostało do życia jako organ Zrzeszenia Prawników Demokratów, by uczynić zadość potrzebie krzewienia
demokratycznej myśli prawniczej”67. Ex post możemy stwierdzić, że przyjęto ku temu niemożliwe
do połączenia w okresie dominacji partii komunistycznej założenia: „służenia sprawie ugruntowania demokracji ludowej opartej na niewzruszonych
fundamentach reformy rolnej i nacjonalizacji kluczowego przemysłu”68, a z drugiej strony „dołożenia
starań, by z tej trybuny rozbrzmiewał głos swobodnej krytyki”69. Autorytaryzm czasów PRL wymuszał
ograniczenie swobody dyskusji. Przełom polityczny
roku 1989 dokonał się pod hasłami odejścia od „demokracji ludowej”, którą chcieli umacniać twórcy
„Państwa i Prawa”. Liczba czasopism prawniczych
rośnie, co w demokratycznym otoczeniu politycznym daje podstawę do pluralizmu dyskusji. „Państwo i Prawo” stało się jej ważnym elementem,
zachowało wysoką pozycję w polskim prawoznawstwie, czego najnowszym formalnym wyrazem były
wyniki oceny czasopism przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 r.
Wspólne dla dwóch wskazanych wyżej przykładów jest to, że przedstawiają one cieszące się dziś
autorytetem naukowym czasopisma utworzone jako
instrumenty wspierające ideę rozwoju prawa, która
była nowatorska, ale z czasem utraciła tę pozycję.
Trwanie i autorytet tych czasopism można więc postrzegać jako dowód potwierdzający, że autonomia
nauki prawa przewyższyła instrumentalne spojrzenie na czasopismo, dające się wyprowadzić z deklaracji ich twórców. Jak pokazały wcześniejsze uwagi
o kontynentalnej tradycji prawnej, autonomia może
być użyta pragmatycznie do kontynuowania dyskusji o prawie i do umacniania autorytetu nauki
prawa, tak aby zachowywała szczególną pozycję
względem samego prawa. Jednak nowatorstwu tej

geschichte” 1861, nr 1, s. 2.
64 Tamże.

67 Od redakcji, „Państwo i Prawo” 1946, nr 1, s. 3.

65 Tamże, s. 2–3.

68 Tamże.

66 Pismo jest indeksowane w bazie danych ERIH.

69 Tamże, s. 4.
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dyskusji służy dopiero – tak w naszej tradycji prawnej, jak i w common law – poszukiwanie źródeł inspiracji poza dogmatyką prawniczą. Spójrzmy, jak
wygląda relacja między nowatorstwem a produktywnością autonomicznej dyskusji o prawie w wyróżniających się dziś pod względem bibliometrycznym amerykańskich czasopismach prawniczych.

3.2. Bibliometryczny sukces amerykańskich
czasopism prawniczych
Porównując wspomniane europejskie czasopisma prawnicze z wiodącymi amerykańskimi, widać wyraźną odmienność wyrażającą się w tym, że
te drugie zostały utworzone przez studentów. Ich
pierwszym numerom z końca XIX wieku nie towa-

tor, który wyraża średnią liczbę cytowań każdego artykułu ogłoszonego w danym piśmie w ciągu
dwóch lat poprzedzających rok, którego dany parametr dotyczy (w 2014 dla „Harvard Law Review”
4979, dla „Yale Law Journal” 4032)72. Warto dodać
jako dane wzbogacające ocenę takiego spojrzenia
na wagę czasopisma prawniczego, że w roku 2014
wśród 143 objętych bazą Web of Science pism prawniczych były tylko dwa niepublikowane wyłącznie
w języku angielskim73. Zajmujące najwyższą pozycję
w rankingu Web of Science za rok 2014 europejskie
pismo prawnicze „Common Market Law Review”
wykazywało 606 cytowań i impact factor wynoszący 1,795. Podobne co do problematyki publikacji
do omawianego „Zeistschrift der Savigny Stiftung

Autonomia może być użyta pragmatycznie
do kontynuowania dyskusji o prawie
i do umacniania autorytetu nauki

prawa, tak aby zachowywała szczególną
pozycję względem samego prawa.
rzyszyły deklaracje co do metody lub celu nauki prawa. Natomiast współcześnie wyróżniają się w oparciu o kryteria bibliometryczne, a w uznawanej za
kluczową w dzisiejszej nauce bazie Web of Science70 stanowią większość. Zajmują pierwsze dziesięć
miejsc rankingu, który w ostatnich latach otwierają
pisma „Harvard Law Review” oraz „Yale Law Journal”. Pierwsze powstało w 1887 r., drugie w 1891 r.,
ale ich tak wysoka pozycja dziś nie wynika z długiej historii nieprzerwanego wydawania. Jest wynikiem niesłabnącej popularności, której miarę stanowi ustalona przez tę bazę danych liczba cytowań
(w roku 2014 dla „Harvard Law Review” 5353, dla
„Yale Law Journal” 4728)71 oraz tzw. impact fac-

für Rechtsgeshichte” wydawane w Holandii pismo
„Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis” miało tylko 14
cytowań i impact factor wynoszący jedynie 0,048.
Wskazaną odmienność wolno interpretować jako
jedną z konsekwencji odmiennego rozumienia autonomii dyskusji naukowej. Wcześniejsze uwagi
pozwalają stwierdzić, że w przypadku pism europejskich wyrażała się ona w elastyczności względem deklaracji ich twórców, w imię autorytetu
nauki prawa zakładającej pewną kontynuację rozumienia formalnych cech naukowości. Natomiast
w wiodących pismach amerykańskich ważne jest
72 Tamże (dostęp 8.04.2016).
73 „Revista Chilena de Derecho” oraz „Tijdschrift voor Rechts-

70 Jest to komercyjny produkt firmy Thomson Reuters.

geschiedenis – Revue d’Histoire du Droit – The Legal History

71 Web of Science (dostęp 8.04.2016).

Review”.
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takie korzystanie z autonomii, aby dostosować się
do wypracowanych w innych naukach standardów
zwiększania popularności, a w konsekwencji budowania wizerunku wagi naukowej. Powiązanie tej
odmienności z bibliometrycznym sukcesem czasopism amerykańskich prowokuje pytanie o relację
między przypisaniem dużej wagi popularności czasopisma, a rozumieniem źródeł nowatorstwa w dyskusji prawniczej. Rozważymy w ten sposób jako pars
pro toto tematy i cechy metody artykułów opublikowanych w okresie od listopada 2013 do maja 2016
przez „Harvard Law Review”, czasopismo wiodące
na liście Web of Science, oraz bliski mu popularnością według tej bazy „Yale Law Journal”.

3.3. „Harvard Law Review” oraz „Yale Law
Journal” – przesłanki popularności
Uznane amerykańskie czasopisma „Harvard Law
Review” oraz „Yale Law Journal” wydają rocznie po
osiem numerów. Czytając zeszyty każdego z nich
wydane w tym wieku, dostrzeżemy już w samej
strukturze wyraźną odmienność względem typowej praktyki europejskich czasopism prawniczych.
Polega ona na tym, że co do zasady w jednym zeszycie czasopisma umieszczany jest zazwyczaj jeden, rzadziej dwa artykuły. Na pozostałą treść numeru składają się eseje, noty, komentarze, artykuły
recenzyjne, artykuły ku czci lub pośmiertne wspomnienia, a w „Harvard Law Review” właściwie zawsze prezentacja i analiza kilku lub kilkunastu orzeczeń. Ważne i stałe miejsce mają także informacje
o toczonych debatach legislacyjnych, nowościach
w ustawodawstwie, innowacjach w zakresie praktyki. Takie podejście można interpretować jako wyraz
pragmatyzmu, zmierzającego do znalezienia równowagi między efektywnością naukowej dyskusji
a praktyczną użytecznością publikacji prawniczych.
Właściwemu wyważeniu pierwszego z tych celów
służy zasada ekskluzywności artykułu w zeszycie
czasopisma. Lektura tych publikacji pozwala uchwycić kolejne cechy wymaganego od nich nowatorstwa. Po pierwsze, wszystkie artykuły odnoszą się
do problemów istotnych dla amerykańskiej praktyki
prawnej. Czytelne jest podejmowanie w nich pytań
związanych z funkcjonowaniem prawa wobec istotnych zmian jego kontekstu społecznego, obyczajo-

wego lub technologicznego. W podejmowaniu tych
problemów – stosownie do ich specyfiki – wyraźne
jest uwzględnianie obok perspektywy prawniczej
także perspektywy politologicznej albo sięganie
w argumentacji do dorobku innych nauk, jak np.
zarządzanie, historia, historia sztuki czy psychologia. W znacznej części takich rozważań wyraźna
jest postawa uznająca pierwotną względem prawa
funkcję wartości porządkujących funkcjonowanie
społeczności lub promowania zmian wartości odczytywanych przez autorów jako mających potwierdzenie w zmianach społecznych.
Powyższe ustalenia pozwalają na konkluzję, że
źródeł popularności „Harvard Law Review” czy
„Yale Law Journal” można upatrywać w podejmowaniu pytań istotnych także w szerszym dyskursie społecznym, gdy sposób spojrzenia na nie zasadza się na uznaniu historyczności prawa i prowadzi
w poszukiwaniu oryginalnych odpowiedzi poza
dogmatykę ku dorobkowi innych nauk. Rejestrowana przez wskaźniki bibliometryczne popularność
łączy się zatem z cechami, które od XVII do XIX wieku były źródłami innowacyjności tradycji civil law.

4. Przez czasopisma prawnicze
ku lepszej orientacji i większej
równowadze w świecie sporów
o istotę prawa

Coraz mocniej wpływające na polską naukę prawa zjawisko punktacji i budowania rankingów czasopism zainspirowało nas do postawienia pytań: co,
realnie patrząc, może być uznane za obiektywne
kryteria doniosłości czasopisma z punktu widzenia
funkcjonowania i rozwijania nauk prawnych? Czy
można uznać praktykę wiodących wedle kryteriów
bibliometrycznych amerykańskich czasopism prawniczych za wzór do naśladowania w Polsce?
Uważamy, że kwestii tych nie można rozważać
bez zajęcia stanowiska wobec cech i ograniczeń naukowości dyskusji o prawie. Temu posłużył szkic poświęcony tradycji naukowej wyrastającej z oddziaływania prawa rzymskiego oraz tradycji budowanej
od XIX stulecia w USA. Pozwolił on zauważyć, że realizm w odniesieniu do pierwszego z postawionych
pytań łączyć należy z uznaniem, iż postęp w dyskusji o prawie wymaga jej autonomii. Jednocześnie
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istnienie tej autonomii nie gwarantuje przewidywalności rozwiązania ad casum, co może prowadzić do rodzących sprzeciw nadużyć. Przedstawiony
szkic pokazał wyraźnie, że źródła innowacyjności
prawniczej dyskusji leżą poza dogmatyką i łączą
się z tęsknotą za większą przewidywalnością prawa. Wyrażające to w nauce kontynentalnej Europy
szukanie inspiracji w matematyce, a także widoczne w XIX stuleciu w USA zainteresowanie naukami
eksperymentalnymi pokazały jednak niemożliwość

powoływanie w dyskusji o prawie takich wartości
jak sprawiedliwość, uczciwość, rozwój czy zmiany
standardów przyzwoitości, należy do przesłanek
wskazanych zjawisk. Oczywiście wartości te mogą
być różnie rozumiane, zorientowane na zgoła odmienne cele praktyczne. Prawo to przecież tylko instrument, za którym stoją wartości i w którym znajdują wyraz zasady. Nadto nie wolno zapomnieć, że
prawnicze inspiracje metodami nauk ścisłych oparte
były na ich stanie sprzed kilkuset lat.

Nieracjonalne jest formułowanie w odniesieniu
do publikowanych w języku polskim czasopism
prawniczych oczekiwania popularności

ustalanej w oparciu o bazę przeznaczoną
dla publikacji anglojęzycznych.
prostego skopiowania w prawoznawstwie dorobku nauk ścisłych. Nie były to wszelako inspiracje
w pełni jałowe. Z perspektywy historycznej możemy
stwierdzić, że matematycznie inspirowane dążenie
do uporządkowania prawniczej argumentacji miało wpływ na rozwój systematyki prawa, powstanie
kodyfikacji i sformalizowanych metod ich interpretacji. Przypominające laboratorium fizyka lub biologa spojrzenie na prawo przez wyroki sądów legło
u podstaw amerykańskiego realizmu prawniczego.
Czytelnymi symbolami kryzysu tych osiągnięć stały
się odpowiednio słabości pozytywizmu prawniczego74 i postępy procesu dekodyfikacji75 oraz budzące kontrowersje skutki sędziowskiego aktywizmu
w Stanach Zjednoczonych. W nawiązaniu do przedstawionego szkicu możemy przypomnieć, że trwałe

Odpowiadając zatem na pierwsze z postawionych
pytań, uważamy, że warto rozróżniać między doniosłością czasopisma naukowego z punktu widzenia stosowania prawa oraz z punktu widzenia jego
rozwoju76. W pierwszym przypadku upatrujmy tej
doniosłości w odnoszeniu się do problemów budzących zasadnicze kontrowersje praktyczne lub ukazujących wyraźne deficyty rozwoju prawa. W drugim
przypadku uważamy, że takim kryterium jest otwartość na metodologiczne innowacje innych nauk,
które mogą okazać się użyteczne dla wspierania oryginalnych ocen, służących przełamaniu nadmiernego formalizmu i usuwających deficyty prawne,
a także gdy mogą wesprzeć krytyczną weryfikację
opinii oryginalnych, ale rodzących w danym czasie poważne kontrowersje społeczne. Wspólnym

74 Por. np. J. Stelmach, Pozytywistyczne mity metody prawniczej,

76 W ramach pierwszej grupy łatwiej ocenić pisma poświęcone

„Forum Prawnicze” 2012, nr 3, s. 7–14.

wybranym obszarom praktyki i dogmatyki prawa obowią-

75 Por. np. W. Dajczak, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzym-

zującego. Natomiast druga grupa jest adekwatna dla pism

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

skupionych na zagadnieniach historii i teorii prawa oraz

s. 8–22.

otwartych na wszystkie aspekty prawoznawstwa.
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mianownikiem dla obu przypadków powinno być,
naszym zdaniem, dążenie do budowania pogłębionego obrazu przyczyn, celów i możliwych skutków
konkretnych rationes tak w procesie tworzenia, jak
i stosowania prawa.

gającej antyku za fundament naukowości prawoznawstwa78, tak obecnie adekwatne dla kulturowej
tożsamości civil law wydaje się rozwinięte w dwudziestowiecznej włoskiej filozofii prawa pojęcie doświadczenia prawniczego (esperienza giuridica)79.

Proponujemy premiowanie pism zachęcających
autora do klarownego wskazania wartości
i interesów, które uważa się za kluczowe

w spojrzeniu na dyskutowane zagadnienie
prawne. Taka deklaracja posłuży

weryfikacji wiarygodności dyskusji.
Przechodząc do pytania o czerpanie inspiracji z wyróżniających się pod względem bibliometrycznym czasopism amerykańskich, uważamy,
że skoro liczba cytowań jest miarą popularności
publikacji włączonych do konkretnej bazy danych,
to nieracjonalne jest formułowanie w odniesieniu
do publikowanych w języku polskim czasopism
prawniczych oczekiwania popularności ustalanej
w oparciu o bazę przeznaczoną dla publikacji anglojęzycznych77. Natomiast zgodnie ze sformułowanymi wyżej kryteriami doniosłości czasopisma warto
podążyć za wyraźną w wiodących pismach amerykańskich tendencją sięgania do dorobku innych
nauk i szerszego uwzględniania w dyskusji o prawie
zmian kontekstu, w którym ono funkcjonuje. Nasza
tradycja prawna oferuje znacznie głębsze od amerykańskiej możliwości refleksji o doświadczeniu stojącym za dyskutowanym problemem. Gdy bowiem
w XIX stuleciu jakąś paralelą w prawoznawstwie
europejskim dla amerykańskich inspiracji naukami eksperymentalnymi było przyjęcie historii się-

Powstało ono z przekonania o kryzysie dziewiętnastowiecznej wizji nauki prawa i jako sprzeciw
wobec amerykańskiego realizmu oraz marksistowskiego spojrzenia na prawo80. Dlatego uważamy, że
w odróżnieniu od czasopism amerykańskich, otwartości wobec metod i dorobku innych nauk powinno towarzyszyć w naszych czasopismach możliwie
szerokie korzystanie z argumentów historyczno-porównawczych.
Udzielone odpowiedzi skłaniają na koniec do
ogólniejszej refleksji. Ocena naukowej doniosłości
czasopisma prawniczego nie powinna opierać się na
kryteriach ilościowych, ale brać pod uwagę tematykę i cechy metody, a więc zobiektywizowane kryte78 Por. D. v. Stephanitz, Exakte Wissenschaft und Recht. Der
Einfluß von Naturwissenschaft und Mathematik auf Rechtsdenken und Rechtswissenschaft in zweieinhalb Jahrtausenden.
Ein historischer Grundriß, Berlin 1970, s. 142 i n.
79 Por. A. Giuliani, Ricerche in tema di esperienza giuridica, Milano 1957, s. 176 i n.; G. Capograssi, Il problema della scenza
del diritto, Milano 1962, s. 43 i n.

77 Co do zagrożeń związanych z operowaniem kryterium cy-

80 E. Opocher, La filosofia dell’esperienza giuridica (w:) R. Orec-

towania, por. M. Biagioli, Watch out for Cheats in Citation

chia (red.), La filosofia del diritto in Italia nel secolo XX. Atti

Game, „Nature” 2016, nr 535, s. 201.

dell’XI Congesso Nazionale, Napoli 1976, s. 99.
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ria merytoryczne. Ich propozycję przedstawiliśmy.
W ocenie tak rozumianego czasopisma prawniczego
warto także wziąć pod uwagę stymulowanie dyskursu naukowego81 i szerszej dyskusji publicznej82
oraz tak cenione w USA uwzględnienie publikacji
w uzasadnieniach orzeczeń i projektów aktów prawnych. Rozważanie międzynarodowej pozycji czasopisma prawniczego trzeba z polskiej perspektywy
ograniczyć tylko do pism zawierających publikacje
w językach używanych tradycyjnie do prowadzenia
międzynarodowej dyskusji naukowej. W takim przypadku docenić można nie sam fakt publikacji w języku obcym, lecz tylko weryfikowalną popularność
wśród pism ogłaszanych w tym samym języku83.
Przy ocenie polskiego czasopisma prawniczego
spełniającego jakiś zobiektywizowany standard
naukowości nie można w końcu zapomnieć, że
prowadzone w nim dyskusje zawsze będą służyć
wyrażeniu przekonań o tym, co sprawiedliwe, nowoczesne, efektywne itp. Dlatego proponujemy, aby
premiować pisma zachęcające autora do klarownego wskazania wartości i interesów, które uważa się
za kluczowe w spojrzeniu na dyskutowany problem
prawny. Taka deklaracja posłuży weryfikacji wiarygodności dyskusji. Nie może podlegać ocenie merytorycznej przez recenzenta czy redakcję. Jedynie
w skrajnym wypadku uzasadnia odmowę publikacji.
81 Por. np. A. Dziadzio, „Quis custodiet custodes ipsos?” Trybunał Konstytucyjny jako (nie)obiektywny strażnik konstytucji.
Uwagi na kanwie orzeczenia K 34/15 Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2015 roku, „Forum Prawnicze” 2015, nr 5,
s. 12–29; J. Mikołajewicz, Czy dobrze się bawimy? O zadaniach
nauki prawa w warunkach kryzysu konstytucyjnego, „Forum
Prawnicze” 2016, nr 1, s. 3–22.
82 Por. np. Trybunał nie dochował rzetelności i bezstronności (z prof. Andrzejem Dziadzio rozmawia Marek Domagalski), „Rzeczpospolita”, 1.02.2016, http://www.rp.pl/
Opinie/302019972-Prof-Andrzej-Dziadzio-Trybunal-nie-dochowal-rzetelnosci-i-bezstronnosci.html (dostęp 9.08.2016);
J. Zajadło, Jerzy Zajadło – spór o TK: Logika prawa, głupcze!,
„Rzeczpospolita”, 17.04.2016, http://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/304179991-Jerzy-Zajadlo---spor-o-TK-Logika-

Przecież nie można zapomnieć o fundamentalnej
dla cywilizacji Zachodu autonomii dyskusji o prawie84. Wolność forum w świecie kontrowersji co do
istoty prawa zyskuje tu szczególną misję, dlatego
przed pięciu laty zdecydowaliśmy się słowa „forum”
użyć w nazwie dwumiesięcznika.
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Dopuszczalność wydania
z apteki środków antykoncepcyjnych
małoletnim.
Postulaty de lege ferenda

Permissibility of Dispensing
Contraceptives to Minors by Pharmacies.
Arguments De Lege Ferenda

Joanna Haberko
Doktor habilitowany nauk praw-

nych, profesor w Katedrze Prawa

Cywilnego, Handlowego i Ubezpie-

The text provides an analysis of the legal consequences of the use of modern
medical technology in healthcare. Considerations are carried out in the context
of the Regulation on pharmacy medicinal products and medical devices. This act
allows a minor, above the age of 15 years, to purchase a hormonal contraceptive:
“the morning after pill”. Particular attention is devoted to the welfare of the child
and the situation of its parents. The author analyses a situation in which a minor
above 15 years of age may independently buy “the morning after pill”, however
a visit to the gynaecologist, in such circumstances where the person in question is
under age, requires the presence of a parent, guardian or another legal representative. Whilst it is an important issue that necessitates legislative intervention,
future regulations must take into account the principles which underlie family
law. It is the author’s contention that the present provisions do not respect these
rules in the field of parental authority.

czeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza. Autorka ponad 100

publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego oraz medycznego. Członek Komisji Bioetycznej

przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej
w Poznaniu.

W dniu 2 kwietnia 2015 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania
z apteki produktów leczniczych
i wyrobów medycznych1. Akt ten

z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 477); por. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października
2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyro-

1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia

bów medycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r.,

z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniające

poz. 493); zob. także D. Wąsik, N. Wą-

rozporządzenie w sprawie wydawania

sik, Ustawa o wyrobach medycznych.
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pozwala de lege lata, małoletniemu, po ukończeniu
piętnastego roku życia, na samodzielne dokonanie
zakupu produktu leczniczego z grupy ATC G03A
będącego hormonalnym środkiem antykoncepcyjnym do stosowania wewnętrznego, posiadającego
kategorię dostępności OTC; chodzi o „tabletkę po”2.
Jako granicę wieku dla samodzielnych działań ma-

której pozwala się małoletniemu dokonać zakupu
„tabletki po”. Po drugie, umiejscowienia tej czynności w kategorii czynności prawnych dokonywanych
przez małoletniego, któremu przysługuje ograniczony zakres zdolności do czynności prawnych. Po
trzecie, z potrzebą przyjrzenia się pozycji rodziców
(przedstawicieli ustawowych) sprawujących władzę

Rozporządzenie Ministra Zdrowia pozwala
małoletniemu, po ukończeniu piętnastego

roku życia, na samodzielne dokonanie zakupu

produktu leczniczego z grupy ATC G03A będącego
hormonalnym środkiem antykoncepcyjnym

do stosowania wewnętrznego, posiadającego

kategorię dostępności OTC; chodzi o „tabletkę po”.
łoletniego przyjęto wiek 15 lat. Problemy prawne,
które się pojawiają w analizowanym zakresie, są
związane z następującymi kwestiami. Po pierwsze,
z próbą uzasadnienia dość arbitralnego rozstrzygnięcia przyjętej granicy wieku, po przekroczeniu
Komentarz, Warszawa 2015, s. 37–39; R. Blicharz, Ł. Chmielniak, L. Ogiegło, P. Ślęzak, M. Tarnawski, L. Wilk, Ustawa
o wyrobach medycznych. Komentarz, Warszawa 2012, s. 19–44.
Zagadnienie w kontekście władzy rodzicielskiej i przedstawicielstwa ustawowego rodziców małoletniego dziecka analizuję
szerzej w tekście: Nabycie produktu leczniczego z grupy ATC
G03A będącego hormonalnym środkiem antykoncepcyjnym
przez małoletniego. Uwagi na tle władzy rodzicielskiej i przedstawicielstwa ustawowego (w:) J. Sobczak, M. Reshef (red.),
Nowe procedury medyczne a prawo, w druku.
2 W toku prowadzonych rozważań dla jasności i przejrzystości wywodu „produkt leczniczy z grupy ATC G03A będący

rodzicielską i odpowiedzialnych w zakresie pieczy
nad osobą małoletniego. Na koniec, przedmiotem
analiz pozostanie wzajemny stosunek przepisów
z zakresu ochrony praw pacjenta i standardu wykonywania zawodu lekarza oraz przyjętej konstrukcji dopuszczalności stosowania środków leczniczych
bez zgody i wiedzy lekarza, co więcej, bez konieczności korzystania z jego profesjonalnej wiedzy i doświadczenia.
Stosowanie techniki w medycynie jest dobrodziejstwem. Wykorzystanie nowoczesnych technologii
zdaje się być coraz bardziej dostrzegalne także w zakresie powoływania człowieka do życia. Nikogo nie
trzeba już przekonywać o doniosłości stosowania
technik medycznie wspomaganej prokreacji. Techniki te nie są już traktowane jako techniki eksperymentalne3. Oddzielenie aktu seksualnego od poczę-

hormonalnym środkiem antykoncepcyjnym do stosowania
wewnętrznego, posiadający kategorię dostępności OTC”

3 Por. ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

powoływany będzie w tekście jako „tabletka po stosunku”

(Dz.U. z 2015 r., nr 1087); szeroko także J. Haberko, Ustawa

lub „tabletka EllaOne”.

o leczeniu niepłodności. Komentarz, Warszawa 2016, passim.
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cia i zapłodnienia oraz dokonanie tego ostatniego
poza organizmem człowieka daje szanse pomocy
tym parom, które nie mogą spłodzić potomstwa
i doczekać urodzenia zdrowego dziecka, stwarza
jednak także liczne niebezpieczeństwa w posługiwaniu się zdobyczami medycyny i technologii
w celach innych niż rodzicielskie. Co więcej, nawet
wykorzystanie ich w celach rodzicielskich niesie za
sobą pewne problemy dla powstałego w ten sposób
dziecka i jego rodziny4. Technika stosowana w służbie zdrowia pozwala bowiem podejmować działania zmierzające do tego, by dziecka nie mieć w tym
momencie czy też nie mieć go w ogóle.
W prezentowanym tekście przedstawiam zagadnienie zastosowania nowoczesnych technologii medycznych w ochronie zdrowia w zakresie prawnych
skutków i konsekwencji nabycia „tabletki po stosunku”; zwłaszcza w kontekście dopuszczalności jej stosowania przez małoletnią. Niewątpliwie fakt występowania na rynku farmaceutycznym tego rodzaju
produktu zaliczyć należy do zdobyczy medycyny.
Występowanie i używanie tego rodzaju specyfików
rodzi jednak pewne problemy. Problemy te mogą
być postrzegane również jako dobrodziejstwo dla
pacjenta, które zaspokaja życzenie nieposiadania
dziecka. W późniejszej perspektywie mogą jednak
powstawać problemy natury prawnej dla wszystkich
członków rodziny. Sytuacje, o których mowa, wiążą się nie tylko z wątpliwościami natury etycznej,
ale ze względu na dość nieprecyzyjny i zawiły stan
prawny kreują czy mogą kreować także wątpliwości
natury prawnej.
Uzasadnienie dla wprowadzenia takiej granicy
wieku sprowadzono do przyjęcia, że „średni wiek
rozpoczęcia cyklu menstruacyjnego dla dziewcząt
w Polsce wynosi 12,5 lat. Dopełnienie procesu dojrzewania biologicznego trwa jeszcze około 2 lat.
Zakończenie wieku dojrzewania płciowego, czyli
osiągniecie wieku rozrodczego przez dziewczęta,
osiągane jest średnio po ukończeniu piętnastego
roku życia. Stosowanie leków antykoncepcyjnych

wskazane jest dla osób w wieku rozrodczym, a tym
samym zasadne jest ograniczenie dostępności do
tych leków dla populacji dzieci i młodzieży przed
zakończeniem dojrzewania płciowego, które winno
być uzasadniane wyłącznie względami medycznymi, pod nadzorem lekarza”5.
Rozumowanie stanowiące uzasadnienie dla tego
rodzaju zabiegu wydaje się dość lakoniczne, raczej
pokrętne i chyba niezbyt trafne. W szczególności
na uwagę zasługuje sposób, w jaki autor uzasadnienia wyjaśnia dopuszczalność stosowania tego
rodzaju wyrobów przez małoletniego po ukończeniu piętnastego roku życia. Rozwiązanie to zdaje
się odbiegać od zasad zdrowego rozsądku w szczególności przez stwierdzenie, że „stosowanie leków
antykoncepcyjnych wskazane jest dla osób w wieku
rozrodczym”, skoro bowiem przyjęto, że piętnastoletnia dziewczynka jest w tym właśnie wieku, to
staje się jasne, że wskazane jest stosowanie przez
nią leków antykoncepcyjnych. Powodów braku spójności uzasadnienia należy dopatrywać się w kilku
ważkich kwestiach. Ich analiza pozostanie ograniczona do spraw wyłącznie jurydycznych. Autorka nie rości sobie uprawnień do stwierdzania, czy
tego rodzaju produkty lecznicze są, czy też nie są
środkami wczesnoporonnymi6. Przedmiotem analiz
pozostanie wzajemna relacja przepisów rozporządzenia oraz przepisów kodeksu cywilnego, jak również kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie
sprawowania pieczy i reprezentacji nad małoletnim
po ukończeniu przez niego piętnastego roku życia.
Założenie wstępne, które stanowić będzie podstawę
do dalszych rozważań, jest takie, że stosowanie jakiegokolwiek leku nie pozostaje obojętne dla zdrowia i życia człowieka.
5 Uzasadnienie dostępne na http://legislacja.rcl.gov.pl/
docs//516/12268806/12274179/dokument157461.pdf.
6 A. Jakimiuk, Tabletki „po”: jak działają i ile kosztują, artykuł
dostępny na http://www.poradnikzdrowie.pl/seks/antykoncepcja/tabletka-po-jak-dzialaja-ile-kosztuja_41734.html;
tenże, Tabletka ellaOne – jak działa, czy jest skuteczna i kto

4 J. Haberko, J. Łuczak-Wawrzyniak, Dobrodziejstwo nowoczes-

nie powinien jej stosować. Odpowiedzi na najczęstsze pytania;

nych technik wspomaganej medycznie prokreacji czy problem

artykuł dostępny na http://www.poradnikzdrowie.pl/seks/

rodziny i dziecka? Uwagi na tle projektu ustawy o leczeniu nie-

antykoncepcja/tabletka-ellaone-jak-dziala-czy-jest-skuteczna-

płodności (druk sejmowy 3245), „Diametros”, czerwiec 2015.

-ikto-nie-powinien-jej-s_39566.html.
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Kwestie szczegółowe będą poniżej przedmiotem
analizy. Po pierwsze, trzeba zauważyć, że rozumowanie autora uzasadnienia do zmiany rozporządzenia sprowadza się do przyjęcia, że antykoncepcyjne
leki hormonalne są stosowane wraz z osiągnięciem

łoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do
ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 127. Ustawodawca przyjmuje pewną

Ustawodawca przyjmuje granicę wieku,
poniżej której obcowanie z małoletnim
lub poddanie go innym czynnościom

seksualnym jest przedmiotem sankcji karnej.
dojrzałości płciowej, a skoro tę dziewczęta osiągają
w Polsce około piętnastego roku życia, zaleca się
im stosowanie antykoncepcji; co więcej, dopuszcza
się z tego powodu samodzielność nabycia leku bez
kontroli lekarskiej czy wiedzy rodziców. Jak należy
sądzić, nic w tym zakresie się nie zmieniło i sam
fakt osiągnięcia dojrzałości płciowej nie powoduje
jeszcze konieczności stosowania środków antykoncepcyjnych. Przyjęta przez rozporządzenie granica
wieku pozostaje aż nadto wymowna, jako zbieżna
z przyjętą przez ustawodawcę karnego granicą niepociągania do odpowiedzialności karnej w przypadku obcowania z osobą, która ukończyła piętnasty
rok życia. Przecież gdyby tak nie było, to statystyczne osiągnięcie przez dziewczynki dojrzałości płciowej w wieku np. 13 lat nie skłoniłoby zapewne autora rozporządzenia do przyjęcia, że fakt osiągnięcia
dojrzałości płciowej uprawnia do zakupu interesujących nas produktów leczniczych. Innymi słowy, gdyby dojrzałość płciową osiągały dziewczynki w wieku 13, a nie 15 lat, zapewne nie skutkowałoby to
decyzją o dopuszczalności samodzielnego nabycia
tabletki, której stosowanie aż nadto czytelnie wiąże
się z podejmowaniem współżycia płciowego.
Uzasadnienie, jak można sądzić, sprowadza się
do przyjęcia trafności rozumowania opartego na
„dopuszczalności” obcowania płciowego z osobą
po ukończeniu przez nią piętnastego roku życia.
W świetle art. 200 k.k. ten, kto obcuje płciowo z ma-
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granicę wieku małoletniego, poniżej której obcowanie z małoletnim lub poddanie go innym czynnościom seksualnym jest przedmiotem sankcji karnej.
7 Przepis art. 200 k.k. w pełnym brzmieniu: § 1. Kto obcuje
płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec
takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją
do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania,
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. § 2. (uchylony). § 3. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści
pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki
charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób
umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 4. Karze określonej w § 3 podlega, kto w celu swojego zaspokojenia seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby prezentuje
małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej.
§ 5. Karze określonej w § 3 podlega, kto prowadzi reklamę
lub promocję działalności polegającej na rozpowszechnianiu
treści pornograficznych w sposób umożliwiający zapoznanie
się z nimi małoletniemu poniżej lat 15. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r., nr 88, poz. 553
z późn. zm.). Zob. także M. Mozgawa, Komentarz do art. 200
kodeksu karnego (w:) tegoż (red.), Kodeks karny. Komentarz,
Warszawa 2015, s. 547–549; T. Sroka, Kodeks karny. Wybór
orzecznictwa, Warszawa 2014, s. 349–350; N. Kłączyńska,
Komentarz do art. 200 kodeksu karnego (w:) J. Giezek (red.),
Kodeks karny. Część szczegółowa. Komentarz, Warszawa 2014,
s. 537–542; A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa
2010, s. 456–458.
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Zapewne ustawodawca kierowany doświadczeniem
życiowym zakłada pewien poziom dojrzałości płciowej małoletniego po ukończeniu przez niego – dalece umownego – piętnastego roku życia. Nie oznacza
to jednak, by intencję ustawodawcy karnego można
było sprowadzić do przyjęcia dopuszczalności niczym nieograniczonego podejmowania współżycia
płciowego przez osobę, która ukończyła 15 lat. Intencja ustawodawcy karnego sprowadza się jedynie do wyłączenia karalności takiego postępowania8. Ustawodawca nie przyjmuje w tym zakresie
jakiegoś ogólnego przyzwolenia ani nie formułuje
prawa, w szczególności prawa podmiotowego, co
więcej, nie wyłącza kompetencji przedstawiciela
ustawowego w zakresie pieczy i reprezentacji małoletniego. Fakt odstąpienia od karalności zachowań
polegających na obcowaniu płciowym z osobą, która ukończyła piętnasty rok życia, nie zmienia ani
zasad wykonywania władzy rodzicielskiej, ani nie
wyłącza w tym zakresie zasad przedstawicielstwa
ustawowego.
Założenie autora uzasadnienia, przyjmującego
ograniczenie wiekowe, jest chyba następujące: skoro dziewczynki w Polsce osiągają dojrzałość płciową
średnio w wieku 15 lat i skoro podejmując współżycie płciowe nie stwarzają podstaw do przyjęcia
karalności sprawcy, to powinny w razie potrzeby
i wobec odbycia „niezabezpieczonego” stosunku
płciowego móc podjąć działania zmierzające do zapobieżenia niechcianej ciąży poprzez zastosowanie
środka antykoncepcyjnego o właściwościach „tabletki po stosunku” (np. tabletki EllaOne). Pomijając
oczywiste uproszczenia takiego rozumowania, należy zauważyć, że jednakowoż przepisy karne wyłączające karalność pewnych postępowań wobec małoletniego nie są jedynymi, które w interesującej nas
sytuacji mogą znaleźć zastosowanie, a o tym zdaje
się zapominać autor rozporządzenia.

Jak wzmiankowano na początku rozważań,
przedmiotem prezentowanych analiz muszą pozostać także kwestie wzajemnej relacji przyznanego
małoletniemu uprawnienia do samodzielnego zakupu tabletki oraz wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodziców będących przedstawicielami
ustawowymi, jak również kwestie staranności osób
wykonujących zawody medyczne. W orbicie analiz
pozostanie w szczególności udzielenie odpowiedzi
na pytanie, czy przepis rozporządzenia Ministra
Zdrowia wyłącza ogólne zasady sprawowania władzy rodzicielskiej oraz wykonywania zadań z zakresu przedstawicielstwa ustawowego, w szczególności
reprezentacji, czy też nie.
Podejmowanie współżycia płciowego należy do
intymnych i delikatnych sfer życia każdego człowieka. Dotyczy to oczywiście także małoletniego. Fakt,
że ustawodawca wyłącza karalność pewnych postępowań w stosunku do małoletniego, nie powoduje
automatycznie, że rodzic, który sprawuje władzę
rodzicielską, nie ma nic do powiedzenia w zakresie
pieczy nad osobą jego dziecka. Najbardziej przejrzystym tego dowodem pozostaje to, że ustawodawca
wymaga jednak zgody przedstawiciela ustawowego na dokonanie jakichkolwiek czynności o charakterze medycznym w stosunku do dziecka9. Istotne
pozostaje także to, że w stosunku do dziecka, które nie ukończyło szesnastego roku życia, decyzja
przedstawiciela ustawowego jest decyzją wyłączną
i właściwie ostateczną. Dopiero ukończenie szesnastego roku życia pozwala małoletniemu współpodejmować decyzje w zakresie decydowania o swoim
zdrowiu10. To rzecz jasna dotyczy sytuacji, w której dziecko korzysta ze świadczenia zdrowotnego
udzielanego przez profesjonalny podmiot, czyli np.
9 Por. dla przykładu D. Karkowska, Komentarz do art. 17 i 18
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (w:)
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ko-

8 Z bogatego orzecznictwa por. np. Wyrok Sądu Apelacyjnego

mentarz, wyd. 3, Warszawa 2016, s. 323–378; A. Augustyno-

w Katowicach z dnia 14 marca 2014 r., II AKa 27/14; Wyrok

wicz, A. Budziszewska-Makulska, Ustawa o prawach pacjenta

Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 27 lutego 2014 r.;

i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2010, s. 119

II AKa 3/14, KZS 2014/4/45; Wyrok Sądu Apelacyjnego we

i n.; M. Świderska (w:) Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku

Wrocławiu z dnia 9 października 2012 r.; II AKa 276/12;
OSAW 2014/2/313, Prok. i Pr.-wkł. 2014/11-12/19, KZS
2014/4/55.

Praw Pacjenta, Warszawa 2009, s. 122 i n.
10 Szerzej R. Kubiak, Prawo medyczne, Warszawa 2010, s. 351
i n.
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lekarza lub pielęgniarkę czy położną. Oznacza to
dalej, że małoletnia planująca rozpocząć współżycie
płciowe i stosowanie hormonalnych środków anty-

przez nią 16 lat jej zdanie wyrażone w postaci zgody będzie prawnie skuteczne i wiążące dla rodzica
i lekarza. Jeżeli zdania rodzica i małoletniego po

Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską

winno rodzicom posłuszeństwo, a w sprawach,
w których może samodzielnie podejmować
decyzje i składać oświadczenia woli,
powinno wysłuchać opinii i zaleceń

rodziców formułowanych dla jego dobra.
koncepcyjnych, aby uzyskać stosowną receptę, powinna przyjść na wizytę lekarską z przedstawicielem ustawowym11, co więcej, dopiero po ukończeniu
11 W literaturze pojawił się pogląd, by jako „przesłankę samodzielnej skutecznej zgody (w sprawach ginekologicznych) przyjąć kryterium fizjologiczne wespół z materialnym: pierwsza menstruacja oraz dostateczne rozeznanie”.
O szczegółach patrz M. Boratyńska, Wolny wybór. Gwarancje
i granice prawa pacjenta do samodecydowania, Warszawa
2012, zwłaszcza s. 559. Jak zauważono w literaturze, jest to
rewolucyjna koncepcja. „Proponowane rozwiązanie można

ukończeniu szesnastego roku życia nie będą zgodne, system prawny przewiduje instrumenty służące
osiągnięciu w tym zakresie konsensu zwykle za pośrednictwem sądu opiekuńczego12.
Jednocześnie trzeba widzieć kontekst sytuacji prawnej, a niekiedy i faktycznej małoletniego.
W świetle art. 95 § 2 k.r.o. dziecko pozostające pod
władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo, a w sprawach, w których może samodzielnie
podejmować decyzje i składać oświadczenia woli,
powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców for-

próbować usprawiedliwiać wrażliwością tego rodzaju, by

z rozeznaniem, w procedurach ginekologicznych zyskiwa-

chronić prywatność i intymność nastoletniej dziewczynki,

łaby pełną zdolność i samodzielność do wyrażenia zgody,

która do lekarza ginekologa nie miałaby iść z mamą czy

w innych zaś procedurach medycznych decyzję podejmo-

tatą. Stanowisko to jest oczywiście nietrafne i oderwane

wałby samodzielnie przedstawiciel ustawowy”. Szeroko

od jakichkolwiek zasad rządzących udzielaniem świadczeń

także J. Haberko, Trudny wybór pacjenta. Recenzja książki

zdrowotnych i wykonywaniem władzy rodzicielskiej. Trud-

Marii Boratyńskiej „Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa

ności rodzą się na gruncie potrzeby zrozumienia, dlaczego

pacjenta do samodecydowania”, „Forum Prawnicze” 2013,

należałoby odebrać rodzicom (przedstawicielom ustawowym)

kwiecień, s. 61–67; K. Mularski, Recenzja: M. Boratyńska,

atrybut sprawowania pieczy nad dzieckiem. Pojawia się także

Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa pacjenta do samode-

kilka dalszych ważkich pytań. Po pierwsze, dlaczego zgoda

cydowania, ss. 733, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2013,

samodzielna miałaby być ograniczona do procedur gineko-

nr 3, s. 796–806; w tym kontekście również T. Sokołowski,

logicznych. Po wtóre, jak osądzić ten pomysł w kontekście

Władza rodzicielska nad dorastającym dzieckiem, Poznań

prawa do prywatności małoletniej? I wreszcie, co wydaje

1987, passim.

się najważniejsze, czy należałoby zmienić dotychczaso-

12 Por. np. M. Malczewska (w:) E. Zielińska (red.), Ustawa

wy zakres władzy rodzicielskiej? Jeśli rozumieć intencję:

o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Warszawa

miesiączkująca jedenastoletnia dziewczynka działająca

2014, passim.
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mułowanych dla jego dobra13. I niejako w interesie
rozsądnego małoletniego został sformułowany przepis art. 95 § 4 k.r.o., iż rodzice przed powzięciem
decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby
lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli
rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę
możliwości jego rozsądne życzenia. Jak się wydaje,
przepis ten będzie znajdował zastosowanie właśnie
w sytuacji rozsądnej małoletniej, która po ukończeniu pewnego wieku przekona rodziców o zasadności
własnych racji.
Wykładnia powołanych przepisów prowadzi do
następujących wniosków: po pierwsze, dziecko powinno być rodzicom posłuszne14. Jest to zasada, która wypływa nie z chęci dokuczenia małoletniemu
i ograniczenia jego praw, ale z faktu, że dziecko
jest mniej dojrzałe, a rodzice działają wyłącznie
dla jego dobra. Jeżeli zatem rodzice nie pozwalają dziecku przyjmować takich czy innych leków,
kierują się właśnie jego dobrem i argumentami,
których dziecko może na obecnym etapie swojego
osobniczego rozwoju nie rozumieć15. Po drugie, zakres posłuszeństwa dziecka wobec rodziców może
ulegać stopniowemu zmniejszeniu w miarę wzrostu
dziecka i jego dojrzewania16. Oznacza to, że zgodnie
z § 4 powołanego wyżej przepisu art. 95 k.r.o., jeżeli
rodzice dojdą do przekonania17, że ich dziecko jest
13 O zakresie powinności wysłuchania rodziców por. np. J. Ignatowicz (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2012, s. 874.
14 Na ten temat także w kontekście zasad etycznych np. M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2011,
s. 149.
15 Na temat posłuszeństwa i obowiązków dziecka por. szerzej

na takim etapie rozwoju psychofizycznego, że potrafi dojrzale podjąć decyzję o dokonywaniu pewnych
czynności czy zachowań, mogą oni wyrazić zgodę
na dokonanie przez dziecko pewnych czynności, nie
narażając się na zarzut działania wbrew zasadom
współżycia społecznego i zasadzie dobra dziecka18.
Jeżeli zatem rodzice dojdą do przekonania, że mogą
dziecku zaufać na tyle, iż może ono podejmować
pewne decyzje w zakresie sfery intymnej i prywatnej, w tym prowadzące do bliskich kontaktów natury seksualnej, o ile nie będzie to naruszać przyjętych przez ustawodawcę karnego granic, można
przyjąć, że zasada dobra dziecka jest w tym zakresie
realizowana. Ważne jest jednak to, że rodzic będący
przedstawicielem ustawowym jest świadomy faktów składających się na faktyczną i prawną sytuację
małoletniego. Może on w razie konieczności podjąć
działania, które nie narażą dziecka na negatywne
konsekwencje. Tylko takie pojmowanie relacji między rodzicami a dziećmi, jak i między rodzicami
sprawującymi pieczę i reprezentującymi dziecko
a innymi osobami pozwala na realizację zasady dobra dziecka. To od rodzica zatem zależeć będzie to,
czy wiedząc o przyjmowaniu środków antykoncepcyjnych, akceptuje ten fakt czy też nie. Trzeba tu
widzieć jednak nie tylko to, że rodzic akceptuje fakt
spożywania środków antykoncepcyjnych samych
w sobie, ale również to, że akceptuje zachowania,
którym środki antykoncepcyjne „służą”, czyli podejmowanie współżycia płciowego przez swoje dziecko.
Rozstrzygnięcie o dopuszczalności samodzielnego zakupu „tabletki po stosunku” (tabletki Ella
One) przyjęte przez Ministra Zdrowia zdaje się nie
uwzględniać powołanych wyżej zasad. Przed podjęciem szczegółowej analizy art. 95 k.r.o. należy jed-

A. Sylwestrzak, Obowiązki dziecka wobec rodziców, „Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2001, nr 3, s. 67

oczywiście zdarzyć sytuacja, że rodzice sami, poddając się lub

i n.

nie poddając określonym zabiegom czy czynnościom, sami

16 T. Sokołowski, Władza rodzicielska nad dorastającym dzieckiem, Poznań 1986, passim; tenże (w:) H. Dolecki, T. Soko-

nie są w stanie ocenić rozsądnie życzeń dziecka. Obowiązek
ten spadnie wówczas na sąd.

łowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd.

18 Wydaje się, że życzeniem nierozsądnym należałoby określić

2, Warszawa 2013, s. 649; M. Śladkowski, Uwzględnienie woli

wyrażenie woli na poddawanie się zbytecznym zabiegom czy

dziecka przy wykonywaniu władzy rodzicielskiej, „Jurysta”

spożywanie leków w sposób nieuzasadniony stanem zdro-

2000, nr 6.

wia. O autonomii rodziców w zakresie sprawowania władzy

17 Poza zakresem rozważań pozostaje kwestia oceny racjonalnego oglądu sytuacji przez rodziców małoletniego. Może się

rodzicielskiej por. np. S. Grobel (w:) J.M. Łukasiewicz (red.),
Instytucje prawa rodzinnego, Warszawa 2014, s. 195.
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nak zauważyć, że obecny stan rzeczy prowadzi do
konieczności przyjęcia, że oto mamy do czynienia
z dość dziwną sytuacją. Można ją w dużym uproszczeniu zobrazować przykładem: gdyby hormonalne
tabletki antykoncepcyjne miały być przyjmowane
pod kontrolą i z przepisu lekarza, konieczna byłaby wizyta małoletniej u lekarza w towarzystwie rodzica będącego przedstawicielem ustawowym. Co
więcej, konieczna byłaby jego zgoda wyłączna (gdy
dziecko ma 15–16 lat) lub równoległa (gdy dziecko
jest w wieku 16–18 lat) na stosowanie tego rodzaju
środków. Tymczasem zaś, gdy „tabletka po stosunku” zostaje zakupiona w aptece bez recepty przez
małoletnią (po ukończeniu przez nią 15 lat), nie ma
mowy ani o kontroli stanu zdrowia dziecka ze strony lekarza, ani prima facie ze strony przedstawiciela
ustawowego.
Nie bez znaczenia pozostaje jednak osadzenie
analizowanej sytuacji w ramach klasycznych konstrukcji cywilistycznych. Interesujący pozostaje bowiem argument sformułowany przez ustawodawcę
w przepisie art. 95 § 2 k.r.o. w słowach: „a w sprawach, w których [małoletnie dziecko] może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia
woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców
formułowanych dla jego dobra”19. Chodzi tu niewątpliwie w pierwszej mierze o sytuacje, w których dziecko może w świetle przepisów art. 14–22
k.c. podejmować decyzje i składać oświadczenia
woli, które będą wpływać na jego sytuację prawną 20. Jeżeliby zatem małoletni chciał nabyć oznaczone prawo majątkowe czy zawrzeć umowę, przez
którą zobowiązałby się do przeniesienia prawa,
powinien wysłuchać rodziców. Co więcej, w sytuacjach, w których czynność prawna wymagałaby
zgody ewentualnie potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego, samo wysłuchanie rodziców
nie byłoby jedynym wymogiem ważnego dokonania czynności. Ustawodawca przyjmuje bowiem, że
małoletni, podejmując pewne czynności prawne,

nie jest w zakresie ich dokonywania samodzielny21.
Wyjątki w tym zakresie wprowadzają przepisy kodeksu cywilnego. Dotyczą one samodzielnego rozporządzania zarobkiem, samodzielności w zakresie
podejmowania czynności prawnych co do przedmiotów, które przedstawiciel ustawowy oddał małoletniemu do swobodnego użytku, czy tzw. czynności
bagatelnych22.
Drugą grupę czynności i oświadczeń mogą stanowić te, które nie obejmują wprawdzie obowiązku posłuszeństwa, i w przypadku których małoletni
może działać samodzielnie na podstawie przepisów
odrębnych. Mowa tu o takich czynnościach podobnych do czynności prawnych, jak zgoda na zmianę
nazwiska (art. 89 § 1 in fine; art. 89 § 2 zd. 2; art. 90
§ 1 in fine k.r.o.), zgoda na przysposobienie (art. 118
§ 1–3 k.r.o.) czy szereg zgód lub sprzeciwów wyrażanych w procedurach medycznych23.
W przedstawionych grupach sytuacji ustawodawca dopuszcza samodzielność działań małoletniego
i podejmowanie przez niego nieskrępowanych wolą
przedstawiciela ustawowego decyzji, ale czyni to
21 Por. np. M. Gutowski (w:) tegoż, Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Warszawa 2016, s. 90 i n.; J. Haberko, Komentarz
do art. 18 k.c. (w:) Komentarz fragmentaryczny do Kodeksu
cywilnego napisany przez Przyjaciół dla Profesora Adama
Olejniczaka, Poznań 2015, s. 24.
22 Por. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne. Część ogólna,
Warszawa 2011, s. 263 i zamieszczona tam literatura.
23 Zgoda na badanie (art. 32 ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty; ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty – tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 464;
dalej: u.z.l.), zgoda na zabieg operacyjny czy procedury
o podwyższonym ryzyku (art. 34 u.z.l.), zgoda na przeszczep komórek, tkanek i narządów (art. 5, 6, 12 i 13 ustawy
o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek,
tkanek i narządów – ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek
i narządów – Dz.U. z 2005 r., nr 169, poz. 1411 z późn. zm.),
zgoda na eksperyment medyczny (art. 25 u.z.l.), zgoda na
zabieg przerwania ciąży (art. 4a ust. 4 ustawy o planowaniu

19 O zakresie powinności wysłuchania rodziców por. np. J. Ig-

rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczal-

natowicz (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opie-

ności przerywania ciąży – ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r.

kuńczy. Komentarz, dz. cyt., s. 874.

o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach

20 Z najnowszej literatury M. Gutowski (w:) tegoż, Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Warszawa 2016, s. 90 i n.
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wyjątkowo w zakresie pewnych uznanych przez siebie grup czynności. Jak można sądzić, czyni to kierowany pewnymi wartościami, które w zestawieniu
ze sprawowaniem pieczy i reprezentacją w ramach
władzy rodzicielskiej zyskują większe uznanie. Co
więcej, czynności te w zakresie regulowanym w kodeksie cywilnym nie należą zazwyczaj do istotnych
spraw małoletniego dziecka, zaś w zakresie uregulowanym ustawami szczegółowymi zabezpieczają
jego dobro wobec pewnych zdarzeń, które mają
miejsce zazwyczaj bez woli małoletniego24.
Podejmując próbę rozstrzygnięcia ostatniej ze
wzmiankowanych na początku wywodu kwestii, należy udzielić odpowiedzi na pytanie, czy małoletni,
dokonując zakupu „tabletki po stosunku”, realizuje
któreś z uprawnień wskazanych przez ustawodawcę w zakresie dopuszczalnych dla niego czynności
nieskrępowanych zgodą lub potwierdzeniem przedstawiciela ustawowego. Zgodnie z art. 17 k.c. z zastrzeżeniem przewidzianych w ustawie wyjątków,
do ważności czynności prawnej, przez którą osoba
ograniczona w zdolności do czynności prawnych
zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego25. Odstępstwa od tej zasady przewidziane
24 Można w tym zakresie wskazać np. wzmiankowane wyżej
wyrażenie zdania w zakresie zmiany nazwiska czy zgody na
przysposobienie. O kształtowaniu sytuacji prawnej, rodzinnej
i osobistej dziecka przez rodziców zob. np. J. Strzebinczyk,
Prawo rodzinne, Warszawa 2010, s. 251.
25 Konstrukcja przewidziana przez ustawodawcę została oparta
na założeniu lepszego rozeznania przedstawiciela ustawowego i ochrony najlepszego interesu osoby ograniczonej
w zdolności do czynności prawnych. Przedstawiciel ustawowy
ma, w każdym razie powinien mieć, lepsze rozeznanie zawieranej umowy niż pozostająca pod jego władzą rodzicielską
lub kuratelą osoba ograniczona w zdolności do czynności
prawnych. Jednocześnie, przedstawiciel ustawowy osoby
ograniczonej w zdolności do czynności prawnych powinien
dostrzegać daleko idące skutki dokonywanej czynności i wy-

są w przepisach art. 20–22 k.c. Przyjmując trafność
decyzji ustawodawcy w zakresie kontroli działań
małoletniego ograniczonego w zdolności do czynności prawnych przez przedstawiciela ustawowego,
należy – wobec dopuszczalności samodzielnego zakupu interesującej nas tabletki – rozstrzygnąć kilka
kwestii. Po pierwsze, czy czynność zakupu tej tabletki mieści się w dyspozycji określonej w art. 17 k.c.
Po drugie, jeżeli odpowiedź na postawione wyżej
pytanie okazałaby się twierdząca, czy może mogłaby być zaliczona do którejś z grup czynności określonych w art. 20–22 k.c., stanowiąc wyjątek zastrzeżony w ustawie, o czym wspomina art. 17 k.c.
Ewentualnie, gdyby okazało się, że nie jest możliwe
zaliczenie tej czynności do żadnej z wymienionych
grup czynności, to czy możliwość samodzielnego
zakupu tabletki stanowiłaby wyjątek, ale na postawie przepisu szczególnego rangi niższej niż ustawa.
Czynność zawarcia umowy przez małoletniego
po ukończeniu piętnastego roku życia, której przedmiotem jest „tabletka po stosunku” (EllaOne), jest
niewątpliwie czynnością prawną, o której mowa
w art. 17 k.c. Małoletni, zawierając tego rodzaju
umowę, zaciąga zobowiązanie i rozporządza swoim
prawem. Umowa ta jest umową sprzedaży, której essentialia negotii zostały doprecyzowane w art. 535
k.c. Trzeba zatem przyjąć – w pierwszej intuicji –
konieczność dokonywania tego rodzaju czynności
za zgodą i wiedzą przedstawiciela ustawowego. Jest
to bowiem umowa, przez którą małoletni zaciąga
zobowiązanie (zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy cenę), ale także rozporządza swoim prawem
(nabywa prawo własności rzeczy). Fakt, że mamy
do czynienia z tabletką o określonych cechach, nie
ma z cywilnoprawnego punktu widzenia większego znaczenia dla określenia charakteru czynności.
Będzie to jednak istotne dla uznania, czy skutki
czynności, a zwłaszcza uczynienie pożytku z rzeczy, będą mogły być zaliczone do istotnych spraw
dziecka. Małoletni oczywiście może dokonać takiej

nikającego z niej stosunku prawnego. To on sprawuje, co
do zasady, stałą pieczę nad osobą ograniczoną w zdolności

system kontroli działań dziecka lub osoby pozostającej pod

do czynności prawnych; ma przez to rozeznanie potrzeb

kuratelą jest inspirowany szeroko pojętym dobrem tej oso-

małoletniego dziecka pozostającego pod jego władzą rodzi-

by, i że przedstawiciel ustawowy kierowany tą zasadą z jej

cielską lub ubezwłasnowolnionego częściowo pozostającego

istoty nie dopuści do niekorzystnego zachowania w zakresie

pod kuratelą. Ustawodawca wychodzi tu z założenia, że

dokonywanych rozrządzeń, w tym majątkowych.
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czynności. Jak się wydaje jednak, w zakresie interesujących nas rozstrzygnięć kontrola przedstawiciela
ustawowego sprowadza się nie tylko do akceptacji
dokonanej przez małoletniego czynności prawnej,
ale także akceptacji dla pewnych jego zachowań,
dla których samo nabycie tabletki pozostaje wtórne.
Trzeba widzieć bowiem pewien kontekst sytuacji małoletniego. Rozstrzygnięcie, czy rodzic będący przedstawicielem ustawowym może, nie narażając się na zarzut działania sprzecznego z zasadą

cji zasady dobra małoletniego dziecka albo że akceptując współżycie płciowe dziecka, realizuje jego
dobro. Uwzględniając aksjologię oraz system zasad
wyznawany przez ustawodawcę, pogląd ten należy,
jak się wydaje, stanowczo odrzucić.
Dalej, rozstrzygając możliwość uzasadnienia
samodzielnego działania małoletniego w interesującym nas zakresie, należy się zastanowić, czy
czynność prawna polegająca na samodzielnym i niekontrolowanym zakupie „tabletki po stosunku” mo-

Czynność zawarcia umowy przez małoletniego
po ukończeniu piętnastego roku życia, której
przedmiotem jest „tabletka po stosunku”
(EllaOne), jest niewątpliwie czynnością
prawną, o której mowa w art. 17 k.c.
dobra dziecka, wyrazić zgodę na zawarcie przez
małoletniego umowy o sprzedaż tabletki EllaOne,
wiąże się nie tylko z rozstrzygnięciem co do pewności losu czynności prawnej, ale także z decyzją
co do akceptacji zażywania pewnych leków. Tu
w szczególności znaczenie ma fakt, że tabletkę zażywa się po stosunku płciowym. Sytuacja odnosi
się zatem w pewnym sensie do rozstrzygnięcia co
do akceptacji pewnych zachowań spoza sfery skutków czynności prawnej. Dalej, trzeba zauważyć, że
rodzic, będący przedstawicielem ustawowym, powinien dokonywać czynności i sprawować władzę
rodzicielską oraz mieszczącą się w jej ramach pieczę nad osobą i reprezentację, kierując się dobrem
dziecka. Pojawia się tu zatem pytanie, czy wyrażając lub odmawiając zgody na dokonanie analizowanej czynności prawnej, można by – tak czy inaczej – postawić rodzicowi zarzut naruszenia tego
dobra. Od tego postulatu można odstąpić jedynie
w sytuacji, w której uzasadniona okazałaby się teza,
że system prawny nie wymaga od rodzica w tym
zakresie – w drodze swoistego wyjątku – realiza-
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głaby zostać zaliczona do grupy czynności, o których
mowa w art. 20–22 k.c. Jak się wydaje, rozstrzygnięcie może uwzględniać wyłącznie (ewentualnie) argumenty z art. 20 i 21 k.c. Jeżeliby bowiem małoletni dysponował zarobkiem, można by, jak się wydaje,
przyjąć, że na podstawie art. 21 k.c. jest on uprawniony do dokonania czynności prawnej bez zgody
przedstawiciela ustawowego, o ile zechciałby rozporządzić zarobkiem w ten sposób, że zakupiłby „tabletkę po stosunku”. Sytuacja, choć teoretycznie możliwa, w świetle doświadczenia życiowego znajdować
będzie zastosowanie w ograniczonym zakresie.
Ważna jest także odpowiedź na pytanie czy czynność, o której mowa, może być zaliczona do umów
powszechnie zawieranych w drobnych bieżących
sprawach życia codziennego. Nie ma rzecz jasna
katalogu tego rodzaju czynności bagatelnych26, ale
26 J. Strzebinczyk (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski (red.),
Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2013, s. 46, wskazuje
przykłady w literaturze, w których podjęto próbę wskazania przykładowego czynności mieszczących się w grupie
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przyjmuje się w literaturze, że chodzi o czynności
typowe i powtarzalne, nieskomplikowane tak co
do treści, jak i formy ich dokonania, mieszczące się
w sferze działań osób małoletnich27. Podkreśla się,
że pojęcie drobnej umowy ma relatywny charakter:
zakres tego pojęcia w odniesieniu do małego dziecka będzie inny niż w stosunku do nastoletniego
młodzieńca28. Na ocenę w tym zakresie wpływa także rodzaj środowiska społecznego (wieś, miasto –
małe czy duże) oraz sytuacja materialna małoletniego i jego rodziców itp.29
Pozostaje zatem udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy umowa sprzedaży „tabletki po stosunku”
może do takich czynności być zaliczona. Doświadczenie życiowe zdaje się tu przemawiać na rzecz odmowy uznania, że tego rodzaju czynność mogłaby
zostać zaliczona do czynności bagatelnych. Z dwóch
powodów. Po pierwsze dlatego, że ze względu na cel
jej dokonania nie jest zawierana powszechnie, ale
raczej wyjątkowo30. Nie chodzi rzecz jasna w ana„umów zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia
codziennego”.
27 W literaturze podniesiono, że użyte przez ustawodawcę sformułowanie ma niedookreślony charakter. Można podzielić
pogląd, iż o kwalifikacji umowy jako czynności dokonanej
w drobnych bieżących sprawach życia codziennego decydować
będzie nie tylko wartość przedmiotu umowy, ale też typowość
umowy, jak również nieskomplikowane procedury jej zawierania czy wykonywania. Przy dokonywaniu odpowiedniej
oceny należy również wziąć pod uwagę powszechne zawieranie rozpatrywanych umów w celu zaspokojenia bieżących
potrzeb konsumpcyjnych przeciętnej rodziny. Nie powinny
być do nich zaliczane umowy niecodzienne, okazjonalne,
w których doszło do rozporządzenia znacznymi wartościami,
niezwiązane z zaspokajaniem zwykłych potrzeb uprawnionego (M. Serwach, Komentarz do art. 14 kodeksu cywilnego
(w:) M. Pyziak-Szafnicka, P. Księżak (red.), Kodeks cywilny.
Komentarz. Część ogólna, Warszawa 2014, s. 215–220) ani
umowy, do zawarcia których potrzeba szczególnego rozeznania w zakresie szczegółowych kwestii.
28 T. Sokołowski, Władza…, dz. cyt., passim.

lizowanej sytuacji o możliwość dokonania zakupu
tabletki, gdyż można to robić właściwie bez ograniczeń. Chodzi, co oczywiste, o użycie leku w celu, do
którego został przeznaczony. Warto w tym miejscu
zauważyć, że producent leku w ulotce dołączonej do
produktu informuje: „antykoncepcja w przypadkach
nagłych jest zastępczą metodą zapobiegania ciąży
i może być stosowana jedynie sporadycznie. Istnieje ograniczona liczba danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności leku EllaOne stosowanego
wielokrotnie, dlatego też nie zaleca się przyjmowania więcej niż jednej tabletki EllaOne w ciągu tego samego cyklu miesiączkowego. Lekarz lub
pracownik służby zdrowia może udzielić informacji na temat właściwych długoterminowych metod
antykoncepcji”31.
Po drugie dlatego, że nie należy do umów zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia
codziennego. Przyjmuje się, że czynności bagatelne to czynności, których dokonuje się w sprawach
powtarzalnych, właściwych dla życia codziennego,
które nie wymagają szczególnego zastanowienia, są
wykonywane automatycznie dla zaspokojenia bieżących spraw32. Chodzi tu o czynności, które także
ze względu na cenę nie wymagają dokładnych analiz finansowych czy większego zastanowienia. Nie
ma w tym zakresie oczywiście precyzyjnie określonych reguł, ale za bagatelnym charakterem czynności przemawiać może także cena, którą należy zapłacić w związku z nabyciem rzeczy. W przypadku
„tabletki po stosunku” cena, którą należy uiścić, nie
wydaje się uzasadniać trafności tezy, że czynność ta
jest sprawą życia codziennego. Należy pamiętać, że
o ile w przypadku osoby dorosłej można by (wprawdzie nieco „na siłę”) próbować bronić poglądu, że
wydatek rzędu 120 złotych nie stanowi znacznego
obciążenia finansowego i może być traktowany jako
sprawa bieżąca. W przypadku małoletniego niedysponującego z reguły własnym zarobkiem suma
ta wydaje się potwierdzać, że nie mamy do czynienia z powszechną i bieżącą sprawą.

29 Tenże, Komentarz do art. 14 kodeksu cywilnego (w:) A. Kidyba
(red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Warszawa 2012, s. 83

31 Tamże.

i n.

32 T. Sokołowski, Komentarz do art. 14 kodeksu cywilnego (w:)

30 Por. informacja o produkcie: http://www.doz.pl/apteka/
p46522-Ellaone_30_mg_tabletki_1_szt.

A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Warszawa
2012, s. 83–86.
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Pozostaje zatem konieczność udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy wobec powyższych wątpliwości
regulacja zawarta w rozporządzeniu wyłącza ogólną
konstrukcję przewidzianą przez ustawodawcę w kodeksie cywilnym oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Innymi słowy, czy w zakresie, w jakim

konywania zawodów medycznych, w szczególności
zawodu lekarza. Wprowadza ono także swoisty dualizm w zakresie kontroli zachowań małoletniego.
O ile można postulować zmianę w zakresie kontroli
zachowań dziecka przez rodziców, w szczególności
w sytuacji uwzględnienia prawa do poszanowania

Brak kontroli w zakresie pieczy nad osobą,
ale i reprezentacji w sytuacji niepomiernie
bardziej ryzykownej niż wizyta u lekarza

specjalisty – nie wydaje się rozwiązaniem trafnym.
małoletni dokonuje czynności prawnej polegającej
na zawarciu umowy sprzedaży tabletki, nie podlega
regulacji określonej w art. 17 i n. k.c. oraz art. 95
k.r.o. Przyjmując regułę kolizyjną w zakresie interpretacji aktów prawnych, w myśl której lex posterior
derogat legi priori (akt późniejszy uchyla moc obowiązującą aktu wcześniejszego) oraz inne wyrażone
w innych łacińskich paremiach odnoszących się do
kwestii kolizji w interpretacji różnych aktów prawnych, należy zauważyć, że akt rangi rozporządzenia
regulujący w dodatku inną materię nie może wprowadzać zmian w zakresie ogólnych konstrukcji cywilistycznych wyrażonych w aktach rangi ustawy33.
Przechodząc do wniosków wypada zauważyć, że
przyjęta w rozporządzeniu konstrukcja godzi w zasady rządzące wykonywaniem władzy rodzicielskiej
oraz narusza uprawnienia rodziców do decydowania o zdrowotnych losach ich dzieci34. Przyjęte rozwiązanie nie jest zgodne z ogólnymi zasadami wy33 O wykładni tekstów prawnych szeroko np. S. Wronkowska,
Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005,
passim.
34 Rozporządzenie dopuszczające wydawanie ellaOne bez recepty
narusza przepisy Konstytucji, opinia bez podania autora, dostępna na http://www.ordoiuris.pl/rozporzadzenie-dopuszczajace-wydawanie-ellaone-bez-recepty-narusza-przepisy-konstytucji,3596,i.html.
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intymności i prywatności małoletniej, gdy udziela
się jej świadczeń zdrowotnych, o tyle brak kontroli
nie tylko w zakresie pieczy nad osobą, ale i reprezentacji w sytuacji niepomiernie bardziej ryzykownej niż wizyta u lekarza specjalisty – nie wydaje się
być rozwiązaniem trafnym. Wprawdzie można powołać argument seksualnej autonomii małoletniej,
która po ukończeniu przez nią piętnastego roku życia podejmuje współżycie seksualne, niemniej pogląd ten w kontekście przyjętych przez ustawodawcę zasad rządzących prawem rodzinnym wydaje się
jednak trudny do obrony. Można, w tym kontekście
oczywiście, spierać się, czy małoletnia na wizytę
do lekarza ginekologa-położnika powinna udać się
z rodzicem, jednak pozbawianie rodzica (przedstawiciela ustawowego) informacji o zdrowotnych losach małoletniego – i w ogóle realizacji prawa w zakresie wychowania i decydowania o przyjmowaniu
takich czy innych leków – nie jest dobre. Rozwiązanie to nie wpisuje się bowiem w przyjęty i akceptowany przez ustawodawcę system wartości, godzi zaś
w szczególności w realizację zasady dobra dziecka.
Oczywiście można argumentować, że nikt nie zabrania małoletniemu informowania rodzica o swoich działaniach. To prawda, tyle tylko, że w razie
braku takiej informacji, a nawet przy jej dostarczeniu, ewentualny sprzeciw przedstawiciela ustawowego nie będzie miał żadnego prawnego znaczenia.
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Na koniec warto zauważyć, że w nauce pojawił się
pogląd, zgodnie z którym jeżeli przedstawiciel ustawowy miał wiedzę o zawarciu umowy przez osobę
ograniczoną w zdolności do czynności prawnych
i się temu nie sprzeciwił, to takie zachowanie można uznać za wyrażenie potwierdzenia dla zawartej
umowy35. Pogląd ten spotkał się z krytyką niemniej
jednak, jak się wydaje, w interesującej nas sytuacji
zdaje się ona być uzasadniona. O ile w przypadku
innych czynności powodów krytyki powyższego stanowiska można upatrywać w tym, że przedstawiciel
ustawowy będący rodzicem zazwyczaj wie o składanych przez swoje dziecko oświadczeniach i podejmowanych przez nie czynnościach. Sytuacja nabycia
„tabletki po stosunku” jest inna. Małoletniej będzie
bowiem zwykle zależało na dyskrecji i na tym, by
przedstawiciel ustawowy nie dowiedział się o tym
fakcie. W przeciwnym razie analizowany problem
nie powstaje: dziecko dzieli się bowiem z rodzicem
informacjami ze swojego życia. Tak więc trudno
bezsprzecznie przyjąć założenie, że przedstawiciel ustawowy ma wiedzę zarówno o bieżących, jak
i istotnych sprawach swojego dziecka. Może się zatem zdarzyć, że przedstawiciel ustawowy z jakichś
powodów nie będzie miał możliwości wyrażenia zezwolenia albo zgody na złożenie oświadczenia woli,
a nie mając wiedzy o sytuacji swojego dziecka, nie
sprzeciwi się zawartej umowie 36. Jeżeliby zatem
przyjąć, że przedstawiciel ustawowy ma wiedzę
o dokonywanych przez osobę pozostającą pod jego
władzą rodzicielską albo kuratelą działaniach, że
działania te akceptuje, nie ma przeszkód, by przyjąć,
że wyraża on akceptację dla zawartej umowy w ten
sposób, że nie sprzeciwia się złożonemu oświadcze35 K. Piasecki (w:) tegoż (red.), Kodeks cywilny. Księga pierwsza.
Część ogólna. Komentarz, Kraków 2003, s. 148. Pogląd ten,
zwłaszcza w ocenie rozkładu ciężaru dowodu, spotkał się
jednak z krytyką (M. Serwach w: tamże).
36 Pogląd ten będzie oczywiście wymagał koniecznych szczególnych zastrzeżeń w sytuacji, w której przedstawiciel ustawowy
reprezentuje pozostającego pod kuratelą. Z istoty tej instytucji wynika bowiem powołanie przedstawiciela ustawowego
do pomocy w prowadzeniu spraw osoby, która z powodów
określonych w przepisie art. 16 k.c. samodzielnie swoich
spraw prowadzić nie jest w stanie.

niu woli. Trzeba mieć jednak na uwadze, że ciężar
dowodu będzie w analizowanej sytuacji spoczywał
na osobie (zazwyczaj drugiej stronie umowy), która
z tego faktu wywodzi skutki prawne.

Bibliografia

Andrzejewski M., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa
2011.

Augustynowicz A., Budziszewska-Makulska A., Ustawa

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komen-

tarz, Warszawa 2010.

Blicharz R., Chmielniak Ł., Ogiegło L., Ślęzak P., Tarnawski

M., Wilk L., Ustawa o wyrobach medycznych. Komentarz,

Warszawa 2012.

Boratyńska M., Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa
pacjenta do samodecydowania, Warszawa 2012.

Dolecki H., Sokołowski T. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2013.

Giezek J. (red.), Kodeks karny. Część szczegółowa. Komentarz, Warszawa 2014.

Gniewek E., Machnikowski P. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2013.

Gutowski M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 2016.

Haberko J., Łuczak-Wawrzyniak J., Dobrodziejstwo nowoczesnych technik wspomaganej medycznie prokreacji czy
problem rodziny i dziecka? Uwagi na tle projektu ustawy

o leczeniu niepłodności (druk sejmowy 3245), „Diametros”, czerwiec 2015.

Haberko J., Komentarz do art. 18 k.c. (w:) Komentarz fragmentaryczny do Kodeksu cywilnego napisany przez Przyjaciół dla Profesora Adama Olejniczaka, Poznań 2015.

Haberko J., Trudny wybór pacjenta. Recenzja książki Marii Boratyńskiej „Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa pacjenta do samodecydowania”, „Forum Prawnicze”
kwiecień 2013.

Haberko J., Ustawa o leczeniu niepłodności. Komentarz,
Warszawa 2016.

Jakimiuk A., Odpowiedzi na najczęstsze pytania; artykuł

dostępny na http://www.poradnikzdrowie.pl/seks/antykoncepcja/tabletka-ellaone-jak-dziala-czy-jest-skuteczna-ikto-nie-powinien-jej-s_39566.html.

Jakimiuk A., Tabletki „po”: jak działają i ile kosztują, artykuł dostępny na http://www.poradnikzdrowie.pl/

seks/antykoncepcja/tabletka-po-jak-dzialaja-ile-kosztuja_41734.html.

2016 |

FORUM PR AWNICZE

35

artykuły
Jakimiuk A., Tabletka ellaOne – jak działa, czy jest skutecz-

Pyziak-Szafnicka M., Księżak P. (red.), Kodeks cywilny. Ko-

http://www.poradnikzdrowie.pl/seks/antykoncepcja/

Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne. Część ogólna,

-powinien-jej-s_39566.html.

Rozporządzenie dopuszczające wydawanie ellaOne bez re-

na i kto nie powinien jej stosować, artykuł dostępny na

tabletka-ellaone-jak-dziala-czy-jest-skuteczna-ikto-nieKarkowska D., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2016.

Kidyba A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Warszawa 2012.

Kubiak R., Prawo medyczne, Warszawa 2010

Łukasiewicz J.M. (red.), Instytucje prawa rodzinnego, Warszawa 2014.

Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.

Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa
2015.

Mularski K., Recenzja: M. Boratyńska, Wolny wybór. Gwa-

mentarz. Część ogólna, Warszawa 2014.

Warszawa 2011.

cepty narusza przepisy Konstytucji, opinia bez podania
autora, http://www.ordoiuris.pl/rozporzadzenie-dopuszczajace-wydawanie-ellaone-bez-recepty-narusza-przepisy-konstytucji,3596,i.html.

Sokołowski T., Władza rodzicielska nad dorastającym dzieckiem, Poznań 1987.

Sroka T., Kodeks karny. Wybór orzecznictwa, Warszawa
2014.

Strzebinczyk J., Prawo rodzinne, Warszawa 2010.

Sylwestrzak A., Obowiązki dziecka wobec rodziców, „Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2001, nr 3.

rancje i granice prawa pacjenta do samodecydowania, ss.

Śladkowski M., Uwzględnienie woli dziecka przy wykonywa-

Nesterowicz M. (red.) Ustawa o prawach pacjenta i Rzecz-

Wąsik D., Wąsik N., Ustawa o wyrobach medycznych. Ko-

Piasecki K. (red.), Kodeks cywilny. Księga pierwsza. Część

Wronkowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznaw-

Pietrzykowski K. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ko-

Zielińska E. (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza

733, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2013, nr 3.

niku Praw Pacjenta, Warszawa 2009.
ogólna. Komentarz, Kraków 2003.

mentarz, wyd. 3, Warszawa 2012.

36 FORUM PR AWNICZE

| 2016

niu władzy rodzicielskiej, „Jurysta” 2000, nr 6.

mentarz, Warszawa 2015.
stwa, Poznań 2005.

dentysty. Komentarz, Warszawa 2014.

Małgorzata Gałązka

Polskie prawo wobec zapłodnienia
in vitro – dyskusja wciąż otwarta
Polish Law on In Vitro Fertilisation –
a Discussion Still Open

prawo medyczne. Autorka kilku-

The article analyses the Polish Law of 25th June 2015 on Infertility Treatment
in the context of other Polish legislative proposals concerning this issue, which
the period of 2009–2010 was very abundant in. Eventually, they did not result
in the enactment of a new law because of the end of the parliamentary term.
The Law of 25th June 2015 on Infertility Treatment, adopted a few years later,
raises doubts as to its constitutionality. Expecting amendments in this matter
to rectify the situation, it is worthy to recall three models of legal regulation
of in vitro fertilisation, which can be identified from the previous legislative
proposals. One of them, reflected in the law in force, is based on the priority of
procreative liberty and efficiency of in vitro fertilisation. The others – represented
in legislative proposals that have already been introduced to the Parliament in
2009–2010 – recognised the central constitutional value of human dignity at
any stage of human development. They differed from each other in the matter of
legal acceptability of in vitro fertilisation. The Bill of 2009 on Human Genom
and Human Embryo Protection as well as the Polish Bioethical Council accepted
this intervention on the condition of prohibiting the creation of supernumerary
embryos. The four other bills assumed that it is impossible to respect human
dignity while allowing in vitro fertilisation in any configuration. The latter model
seems to better comply with the constitutional guarantees of human dignity and
life than the former.

tematyki, współautorka podręcz-

1. Uwagi wstępne
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Jeszcze kilka lat temu temat
prawnej oceny zapłodnienia in
vitro w Polsce mógł być rozważany wyłącznie na płaszczyźnie
wniosków wywodzonych z konstytucyjnego statusu człowieka
w fazie prenatalnej, ogólnych
mechanizmów jego ochrony cywilnej i karnej oraz uwag de lege

ferenda konstruowanych w kontekście prawnoporównawczym1.
1 Zob. np. L. Bosek, Refleksje wokół
prawnych uwarunkowań wspomaganej
prokreacji, „Diametros” 2009, nr 20,
s. 40–59; M. Gałązka, Niemiecka ustawa o ochronie embrionów w kontekście
polskiej debaty o zapłodnieniu in vitro, „Przegląd Sądowy” 2010, nr 4,
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Polskie prawo długo nie odnosiło się bezpośrednio
do prokreacji medycznie wspomaganej w przepisach rangi ustawowej, nie licząc nawiązań epizodycznych. W latach 2008–2010 podjęto szeroko zakrojone próby uzupełnienia tej przestrzeni prawnej,
które przerwał koniec kadencji Sejmu. Wyraźnie zarysowało się wówczas kilka rozbieżnych kierunków
prawnej regulacji zapłodnienia in vitro, wyczerpujących szerokie spektrum rozwiązań znanych państwom obcym. Po podjęciu problemu w kolejnej
kadencji parlamentarnej przyjęta została ustawa
z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności2.
Nie zamyka to jednak dyskusji na płaszczyźnie de
lege ferenda, jako że nowa ustawa nasuwa szereg
poważnych zastrzeżeń natury konstytucyjnej i systemowej3. Niniejszy tekst tylko ubocznie podejmuje
problem tych zastrzeżeń. Koncentruje się natomiast
na porównaniu obowiązujących przepisów z innymi
propozycjami prawnej regulacji zapłodnienia pozaustrojowego, jakie wysunięto w dotychczasowych
pracach legislacyjnych, zwłaszcza z lat 2009–2010.
Dorobek ten jest na tyle znaczący, że zasługuje na
odrębne opracowanie. Ewentualne działania zmies. 98–108. Wcześniej zob. M. Safjan, Prawo wobec ingerencji
w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990.
2 Dz.U. z 2015 r., poz. 1087, dalej: u.l.n.

rzające do rewizji obecnych przepisów4 mogą w nim
zyskać równie cenne wsparcie, jak w analizie porównawczej prawa obcego. Konfrontacja przepisów
obowiązujących i projektowanych pozwoli na rekonstrukcję możliwych granic prawnych zapłodnienia
in vitro oraz na odczytanie rzeczywistej aksjologii,
na której oparto jedne i drugie przepisy.

2. Cykl in vitro – to, co wiadome,
nieuniknione, wątpliwe

Zasadniczym celem prokreacji medycznie wspomaganej – w tym zapłodnienia in vitro – jest umożliwienie poczęcia dziecka osobom dotkniętym niepłodnością lub uniknięcie przekazania dziecku
poważnej choroby5. Tytułową interwencję wyróżnia przeniesienie poczęcia człowieka do warunków
pozaustrojowych, co stanowi źródło kolizji podstawowych wartości, wymagających rozstrzygnięcia
przez ustawodawcę 6. Pod względem technicznym
zapłodnienie in vitro składa się zasadniczo z trzech
interwencji medycznych. Pierwsza polega na pobraniu gamet od kobiety, za pomocą zabiegu chirurgicznego, poprzedzonego stymulacją hormonalną
służącą uzyskaniu jak największej ich liczby. W „klasycznym” przebiegu cyklu in vitro, po dodaniu plem4 Działania takie zostały już zainicjowane. Obecnie przedmiotem

3 Problem ten wymaga odrębnego opracowania. Dotyczy

postępowania legislacyjnego jest Projekt z 18 grudnia 2015 r.

szczególnie statusu ludzkiego embrionu (zob. J. Lipski, Opi-

ustawy w obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci po-

nia prawna na temat rządowego projektu ustawy o leczeniu

czętych in vitro, o zmianie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r.

niepłodności, „Zeszyty Prawnicze” 2015, nr 4, s. 133–149;

o leczeniu niepłodności, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –

A. Stępkowski, Opinia prawna w sprawie merytorycznej oceny

Kodeks karny oraz ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks

rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności, „Zeszyty

rodzinny i opiekuńczy, Druk nr 525, dalej: projekt 525.

Prawnicze” 2015, nr 4, s. 169–171; na temat zbliżonych roz-

5 Zob. np. E.F. Fugger i in., Births of normal daughters after

wiązań zob. O. Nawrot, Biorąc konstytucję poważnie. Konstytu-

MicroSort sperm separation and intrauterine insemination, in

cyjne ramy regulacji medycznie wspomaganej prokreacji (uwagi

vitro fertilisation, or intracytoplasmic sperm injection, „Human

na marginesie oceny zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej

Reproduction” 1998, nr 9, s. 2367–2370; A. Yabuuchi i in.,

Polskiej poselskich projektów ustawy o zmianie ustawy o po-

Prevention of mitochondrial disease inheritance by assisted

bieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek

reproductive technologies: Prospects and challenges, „Bio-

i narządów, druk 607 i 608), „Gdańskie Studia Prawnicze”

chimia et Biophysica Acta” 2012, nr 5, s. 637–642; C. Gout

2014, t. 21, s. 656–660), więzi prawnorodzinnych i prawa

i in., Assistance médicale à la procréation et VIH: revue des

do znajomości własnego pochodzenia (zob. A. Stępkowski,

indications techniques et résultats, „Gynécologie Obstrétique

Opinia…, dz. cyt., s. 169, 173–175; J. Haberko, J. Łuczak-

& Fertilité” 2011, nr 12, s. 705–708.

-Wawrzyniak, Dobrodziejstwo nowoczesnych technik wspo-

6 W niniejszym opracowaniu pominięto kwestie wspólne dla

maganej medycznie prokreacji czy problem rodziny i dziecka?

wszystkich metod prokreacji medycznie wspomaganej, chyba

Uwagi na tle projektu ustawy o leczeniu niepłodności (Druk

że wykazują jakąś specyfikę w kontekście zapłodnienia in

sejmowy 3245), „Diametros” 2015, nr 44, s. 39–40).

vitro.
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ników do pobranych komórek jajowych samoistnie
następuje zapłodnienie7. Obecnie częściej stosowana jest technika polegająca na wstrzyknięciu wybranego plemnika do cytoplazmy komórki jajowej
(ICSI)8. Po upływie 2–6 dni umieszcza się embriony w organizmie pacjentki9. Szanse na utrzymanie
ciąży podnosi transfer kilku embrionów, co jednak
zwiększa też prawdopodobieństwo ciąży mnogiej
i związanych z nią powikłań położniczo-neonatologicznych. Dlatego obecnie ogranicza się tę liczbę
do dwóch albo jednego embrionu10. System prawa
staje tu przed pytaniem o dalszy los pozostałych
embrionów. Na zachowanie ich przy życiu pozwalają dwa rozwiązania: zamrożenie albo umieszczenie w organizmie innej kobiety. Ta druga możliwość

nie zawsze wystąpi, jako że wymaga synchronizacji
z cyklem biorczyni, a embrion zachowuje zdolność
do implantacji przez najwyżej kilka dni11. W praktyce embriony pozostające in vitro podlegają zamrożeniu na ewentualne potrzeby kolejnych transferów
do organizmu matki genetycznej lub innej kobiety12.
Zamrożenie jednak nie tylko sztucznie wstrzymuje
rozwój embrionu i naraża go na wysokie niebezpieczeństwo śmierci13, ale jest rozwiązaniem tym11 Zob. M. López-Barahona, L’embrione umano nelle applicazioni delle tecniche riproduttive artificiali (w:) La dignità della
procreazione umana e le tecnologie riproduttive. Aspetti antropologici e etici, red. J. de D. Vial Correa, E. Sgeccia, Città
del Vaticano 2005, s. 146–147.
12 Zob. P. Marianowski, Zapłodnienie…, dz. cyt., s. 130; Polskie
Towarzystwo Ginekologiczne i Polskie Towarzystwo Medy-

7 Zob. J. Radwan (red.), Niepłodność i rozród wspomagany,

cyny Rozrodu, Rekomendacje…, dz. cyt., s. 153.

Poznań 2005, s. 105; G.M. Jones i in., Embryo culture, as-

13 Na temat negatywnych skutków, jakie dla embrionu powoduje

sessment, selection and transfer (w:) E. Vayena, P.J. Rowe,

zamrożenie, zob. np. R. Colombo, The most vulnerable subjects

P.D. Griffin (red.), Current Practices and Controversies in As-

of biomedical research. The case of the human embryo (w:) J. de

sisted Reproduction, Genewa 2002, s. 196; P. Marianowski,

D. Vial Correa, E. Sgeccia, Città del Vaticano (red.), Ethics

Zapłodnienie pozaustrojowe w leczeniu niepłodności, „Perina-

of Biomedical Research in a Christian Vision, 2004, s. 223;

tologia, Neonatologia i Ginekologia” 2010, t. 3, nr 2, s. 129.

D.H. Edgar i in., The developmental potential of cryopreserved

8 Zob. P. Marianowski, Zapłodnienie…, dz. cyt., s. 129; A. van

human embryos, „Molecular and Cellular Endocrinology”

Steirteghem, Celebrating ICSI’s twentieth anniversary and the

2000, vol. 169, nr 1–2, s. 72; J. Mandelbaum, Embryo and

birth of more than 2.5 million children – the “how, why and

oocyte cryopreservation, „Human Reproduction” 2000, vol. 15,

where”, „Human Reproduction” 2012, nr 1, s. 1–2; M.S. Kupka

s. 43. W literaturze podaje się, że stan urodzonych dzieci,

i in., Assisted reproductive technology in Europe, 2011: results

które były zamrożone na etapie przedimplantacyjnym, nie

generated from European registers by ESHRE, „Human Repro-

jest gorszy (zob. L. Pawelczyk, M. Serdyńska, Medyczne

duction” 2016, nr 2, s. 237.

aspekty wspomaganego rozrodu (w:) J. Haberko, M. Łącz-

9 Zob. G.M. Jones i in., Embryo…, dz. cyt., s. 189; P. Maria-

kowska (red.), Prawne, medyczne i psychologiczne aspekty

nowski, Zapłodnienie…, dz. cyt., s. 129; J.M.R. Gerris, Single

wspomaganej prokreacji, Poznań 2005, s. 24; B. Källén i in.,

embryo transfer and IVF/ICSI outcome: a balanced appraisal,

In vitro fertilization (IVF) in Sweden: infant outcome after

„Human Reproduction Update” 2005, nr 2, s. 110–113; E.G. Pa-

different IVF fertilization methods, „Fertility and Sterility”

panikolaou i in., Live birth rates after transfer of equal number

2005, vol. 84, nr 3, s. 614; mniej stanowczo A. Sazanova i in.,

of blastocysts or cleavage-stage embryos in IVF. A systematic

Obstetrics outcome in singletons after in vitro fertilization with

review and meta-analysis, „Human Reproduction” 2008, nr 1,

cyopreserved/thawed embryos, HR 2012, nr 5, s. 1343, 13347–

s. 91–99.

1348), a niekiedy nawet wypada lepiej od pozostałej popu-

10 Zob. J. Radwan (red.), Niepłodność…, dz. cyt., s. 105; M.S. Kup-

lacji pochodzącej z zapłodnienia in vitro (zob. C. Bouillon,

ka i in., Assisted…, dz. cyt., s. 240, 244; A. Maheshwari

P. Faude, Devenir des enfants issus des techniques d’assistance

i in., Global variations in the uptake of single embryo trans-

médicale à la procreation, „Archives de pédiatrie” 2013, nr 5,

fer, „Human Reproduction Update” 2011, nr 1, s. 107–120;

s. 578; E. Nelissen i in., Further evidence than culture media

J.M.R. Gerris, Single…, dz. cyt., s. 105–110, 116; P. Marianow-

affect perinatal outcome: findings after transfer of fresh and

ski, Zapłodnienie…, dz. cyt., s. 129–130; Polskie Towarzystwo

cryopreserved embryos, „Human Reproduction” 2012, nr 7,

Ginekologiczne i Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu,

s. 1967, 1973; B. Källén i in., In vitro…, dz. cyt., s. 614, 616).

Rekomendacje dotyczące diagnostyki i leczenia niepłodności

Jest to jednak efekt badań postnatalnych, nieuwzględniający

– skrót, „Ginekologia Polska” 2012, nr 2, s. 153.

embrionów, które obumarły przed rozmrożeniem, przy czym
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czasowym, które nie gwarantuje embrionowi możliwości dalszego rozwoju w koniecznym do tego
środowisku.

przedwczesne porody i niższą wagę urodzeniową
dzieci poczętych pozaustrojowo w porównaniu do
populacji ogólnej17. Jest też wiele doniesień o in-

Trudno uniknąć pytania, czy przeniesienie

zapłodnienia do warunków pozaustrojowych
może wpłynąć negatywnie na stan zdrowia

i zdolność przeżycia tak poczętego człowieka.
Skuteczność zapłodnienia pozaustrojowego jest
mierzona liczbą ciąż i urodzeń na jeden cykl in
vitro14. Jak wynika z danych European Society of
Human Reproduction and Embryology (ESHRE),
w 2011 r. średnia europejska wyniosła odpowiednio 29,1% i 21,7% dla „klasycznego” zapłodnienia in vitro (dane z Polski 36,6% i 22,7%), zaś dla
metody ICSI – 27,9% i 19,9% (dane z Polski 34,5%
i 24,0%)15.
W odniesieniu do opisanych interwencji trudno uniknąć pytania, czy przeniesienie zapłodnienia do warunków pozaustrojowych może wpłynąć
negatywnie na stan zdrowia i zdolność przeżycia
tak poczętego człowieka. Jest to kwestia sporna,
głównie z powodu trudności metodologicznych16.
W literaturze medycznej powszechnie stwierdza się

nych powikłaniach neonatologicznych18 i większej
umieralności okołoporodowej19. Wszystko to może
być przyczyną dalszych zaburzeń rozwojowych 20.
Ponadto w wielu badaniach stwierdzono wyższy

zamrożenie przeżywają embriony w najlepszym stanie (tj.

of singletons and twins after assisted conception: a systematic

ok. 50% embrionów, zob. L. Pawelczyk, M. Serdyńska, Me-

review of controlled studies, „British Medical Journal” 2004,

dyczne…, dz. cyt., s. 24).

23 January, s. 1–5; M. Hansen i in., The risk of major birth

17 Zob. S.D. McDonald i in., Preterm birth and low weight among
in vitro fertilization singletons: A systematic review and eta-analyses, „European Journal of Obstetrics & Gynecology
and Reproductive Biology” 2009, vol. 146, nr 2, s. 138–148;
C. Bouillon, P. Faude, Devenir…, dz. cyt., s. 576; C. Patrat,
S. Epelboin, Santé…, dz. cyt., s. 326; B. Källén i in., In vitro…, dz. cyt., s. 614, 616; J.C. Dumoulin i in., Effect of in
vitro culture of human embryos on birthweight of newborns,
„Human Reproduction” 2010, nr 3, s. 605; R.A. Jackson,
Perinatal outcomes in singletons following in vitro fertilization:
A meta-analysis, „Obstetrics and Gynecology” 2004, vol. 103,
nr 3, s. 551–563; F.M. Helmerhorst i in., Perinatal outcome

14 Prezentowane dane odnoszą się do jednego pobrania komórek

defects after intracytoplasmic sperm injection and in vitro fer-

jajowych, ale cykle wykorzystujące zamrożone embriony są

tilization, „New English Journal of Medicine” 2002, vol. 346,

liczone odrębnie, zob. M.S. Kupka i in., Assisted…, dz. cyt.,

nr 10, s. 725–730; M.S. Kupka i in., Assisted…, dz. cyt., s. 241;

s. 237, 239.

R. Kocyłowski, G. Bręborowicz, Prenatalny rozwój dziecka

15 Zob. tamże, s. 237, 239. Raport obejmuje 33 państwa i 1064

oraz opieka nad ciążą po zapłodnieniu pozaustrojowym (w:)

klinik. Dla cykli z wykorzystaniem zamrożonych embrionów

J. Haberko, M. Łączkowska (red.), Prawne…, dz. cyt., s. 28.

liczby te wyniosły odpowiednio 21,3% i 14,4% (dane z Polski

18 Zob. B. Källén i in., In vitro…, dz. cyt., s. 615, 616; R.A. Jackson, Perinatal…, dz. cyt., s. 551–563.

25,1% i 15,8%).
16 Zob. C. Bouillon, P. Faude, Devenir..., dz. cyt., s. 576–578;
C. Patrat, S. Epelboin, Santé des enfants conçus après assistance médicale à la procreation, „Journal de pédiatrie et de
puériculture” 2011, nr 6, s. 326–327.
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19 Zob. C. Bouillon, P. Faude, Devenir..., dz. cyt., s. 576; C. Patrat,
S. Epelboin, Santé..., dz. cyt., s. 326.
20 Zob. C. Bouillon, P. Faude, Devenir…, dz. cyt., s. 577;
J.C. Dumoulin i in., Effect…, dz. cyt., s. 610; E. Nelissen
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odsetek wad wrodzonych u dzieci poczętych in vitro w porównaniu z populacją ogólną21, zwiększone
ryzyko chorób epigenetycznych22, a w co najmniej
kilku – wyższe ryzyko nowotworów23. Wymienione
komplikacje dotyczą nie tylko ciąż mnogich, których
zwiększona częstotliwość jest typowa dla wspomaganej prokreacji, ale i pojedynczych24. Medycyna ma
trudności z oceną, na ile przyczyną wskazanych zaburzeń jest ingerencja w poczęcie dziecka lub hormonalna stymulacja cyklu, a na ile stan zdrowia
rodziców związany z niepłodnością25.
Ponadto trzeba zauważyć, że zdecydowana większość badań prowadzona jest na dzieciach urodzonych, w efekcie czego zostaje pominięty wpływ zapłodnienia in vitro na przeżycie embrionów przed
umieszczeniem w organizmie kobiety i krótko potem. Wiele wskazuje jednak na to, że w ramach
cyklu in vitro pewien odsetek śmiertelności embrionów ma przyczynę w przeniesieniu poczęcia

i rozwoju wczesnego embrionu do warunków pozaustrojowych26.
Nadanie obowiązującej ustawie tytułu „o leczeniu
niepłodności” nasuwa jeszcze inne, wciąż powracające pytanie, czy zapłodnienie in vitro może być
traktowane jako interwencja lecznicza w stosunku
do osób dotkniętych niepłodnością. Dwa spostrzeżenia wydają się tu oczywiste. Po pierwsze, nie ulega
wątpliwości, że niepłodność jest stanem patologicznym i przeciwdziałanie jej – podobnie jak innym
chorobom – należy do zadań medycyny27. Po drugie,
26 O tym, że środowisko pozaustrojowe jest dla ludzkiego embrionu mniej korzystne niż środowisko organizmu kobiety,
przeczytać można nie tylko w literaturze nieprzychylnej
zapłodnieniu in vitro (zob. R. Colombo, The most…, dz. cyt.,
s. 222–223; W. Fijałkowski, Rodzicielstwo w zgodzie z naturą, Poznań 1999, s. 84, 85), ale i w publikacjach ośrodków
przeprowadzających tego rodzaju interwencje, zwłaszcza
dotyczących badań nad nowymi metodami utrzymywania
embrionów przy życiu (zob. B.D. Bavister, Interactions be-

i in., Further…, dz. cyt., s. 1967; B. Källén i in., In vitro…,

tween embryos and the culture milieu, „Theriogenology” 2000,

dz. cyt., s. 616.

vol. 53, nr 2, s. 624–625; C. Patrat, S. Epelboin, Santé…, dz.

21 Zob. S. Koivurova i in., Neonatal outcome and congenital mal-

cyt., s. 326; A.L. Smith, Blastocyst culture in human IVF: the

formations in children born after in-vitro fertilization, „Human

final destination or a stop along the way, „Theriogenology”

Reproduction” 2002, nr 5, s. 1391; C. Patrat, S. Epelboin,

2002, vol. 57, nr 1, s. 104–105, gdzie analizując czynniki

Santé…, dz. cyt., s. 327; M. Hansen i in., The risk, s. 725–730;

wpływające na możliwość doprowadzenia rozwoju embrionu

J. Reefhuis i in., Assisted reproductive technology and major

in vitro do stadium blastocysty autor stwierdza przewrot-

structural birth defects in the United States, HR 2009, nr 2,

nie m.in.: „W istocie ludzka macica jest lepszym inkubato-

s. 360–366.

rem niż cokolwiek obecnie w ludzkich klinikach in vitro”

22 Zob. C. Bouillon, P. Faude, Devenir…, dz. cyt., s. 578; C. Patrat,

(s. 104); E.G. Papanikolaou i in., Live…, dz. cyt., s. 96, gdzie

S. Epelboin, Santé…, dz. cyt., s. 327; A.P.A. van Montfoort

stwierdzono, że „warunki hodowli in vitro nie mogą zastą-

i in., Assisted reproduction treatment and epigenetic inheri-

pić warunków endometrialnych podczas naturalnego cyklu

tance, „Human Reproduction Update” 2012, nr 2, s. 182–192;

in vivo”; M. Cristina Magli i in., Revised guidelines for good

R. Gosden i in., Rare congenital disorders, imprinted genes, and

practice in IVF laboratories, „Human Reproduction” 2008,

assisted reproductive technology, „Lancet” 2003, vol. 361, June

nr 6, s. 1259, pkt 11, gdzie stwierdzono, że „zygoty i emb-

7, s. 1975–1977; E. Nelissen i in., Further…, dz. cyt., s. 1974.

riony przedimplantacyjne” są wysoce wrażliwe na warunki

23 Zob. C. Bouillon, P. Faude, Devenir…, dz. cyt., s. 577–578;

hodowli in vitro; R.T. Mansour, M.A.A. Aboulghar, Optimi-

C. Patrat, S. Epelboin, Santé…, dz. cyt., s. 328; B. Källén i in.,

zing the embryo transfer technique, „Human Reproduction”

Cancer Risk in Children and Young Adults Conceived by In Vitro

2002, nr 5, s. 1149, którzy podali, że techniczny błąd w sa-

Fertilisation, „Pediatrics” 2010, vol. 126, nr 2, s. 270–276.

mym transferze do organizmu kobiety obarczony jest nawet

24 Zob. S.D. McDonald i in., Preterm…, dz. cyt., s. 138–148;

30-procentowym ryzykiem utraty embrionów; J.C. Dumoulin

C. Bouillon, P. Faude, Devenir…, dz. cyt., s. 576; C. Patrat,

i in., Effect…, dz. cyt., s. 605–612; E. Nelissen i in., Further…,

S. Epelboin, Santé…, dz. cyt., s. 326; R.A. Jackson, Perinatal…,

dz. cyt., s. 1966–1976, którzy w badaniach porównawczych

dz. cyt., s. 551–563; F.M. Helmerhorst i in., Perinatal…, dz.

uzyskali rozbieżności w wadze urodzeniowej noworodków

cyt., s. 1–5.
25 Zob. C. Bouillon, P. Faude, Devenir..., dz. cyt., s. 576–577,
578; C. Patrat, S. Epelboin, Santé..., dz. cyt., s. 326–327.

w zależności od podłoża hodowlanego stosowanego in vitro).
27 Można co najwyżej dyskutować, czy – przynajmniej w niektórych przypadkach – niepłodność stanowi nie tyle chorobę
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równie oczywiste jest to, że zapłodnienie in vitro nie
usuwa przyczyny niepłodności, lecz jedynie skutek.
Fakt ten nie wyklucza jeszcze zaliczenia tytułowej
interwencji do czynności leczniczych rozumianych

z tego względu, że z perspektywy dziecka poczęcie
nie może być rozpatrywane w kategoriach przeciwstawiania czynności leczniczej i nieleczniczej; jest
to zdarzenie zupełnie innego rodzaju.

W zależności od stosunku do dwóch kolidujących
ze sobą dóbr: ludzkiej godności domagającej
się poszanowania embrionów oraz wolności
prokreacyjnej, w obszarze której lokowane
jest pragnienie rodzicielstwa, w polskich

pracach legislacyjnych nad prawną regulacją
zapłodnienia in vitro można dopatrzyć
się trzech zasadniczych kierunków.
szeroko, analogicznie do dializoterapii, protetyki
czy medycyny paliatywnej28. Z drugiej jednak strony to, że określona interwencja medyczna może,
nawet przyczynowo, przeciwdziałać chorobie, nie
przesądza o jej prawnej dopuszczalności w sytuacji, gdy zaangażowane zostają inne dobra prawnie
chronione. W obszarze zapłodnienia in vitro zaangażowanie to sięga problemów fundamentalnych,
w szczególności relacji między ludzką godnością i jej
odniesieniem do wczesnoembrionalnej fazy życia,
a wolnością prokreacyjną. Sprowadzanie prokreacji medycznie wspomaganej wyłącznie do zabiegu
leczniczego wydaje się dużym uproszczeniem już
samą w sobie, ile raczej objaw innej choroby. Szerzej zob.
np. P. Jędrzejczak, M. Jósiak, Przyczyny niepłodności (w:)
J. Haberko, M. Łączkowska (red.), Prawne…, dz. cyt., s. 6–18.

W zależności od stosunku do dwóch kolidujących
ze sobą dóbr: ludzkiej godności domagającej się poszanowania embrionów oraz wolności prokreacyjnej, w obszarze której lokowane jest pragnienie rodzicielstwa, w polskich pracach legislacyjnych nad
prawną regulacją zapłodnienia in vitro można dopatrzyć się trzech zasadniczych kierunków. Ujmując
rzecz ogólnie, pierwszy z nich traktuje priorytetowo wolność prokreacyjną, a dwa kolejne – ludzką
godność29, przy czym jeden zakłada możliwość pogodzenia tej ostatniej wartości z prawną dopuszczalnością zapłodnienia in vitro, a drugi możliwość
taką wyklucza. W konsekwencji pierwszy z wyróżnionych kierunków przyznaje prymat skuteczności
zapłodnienia in vitro (mierzonej liczbą urodzeń),
drugi koncentruje się na poszukiwaniu kompromisu między dostępem do tej interwencji a ochroną

28 Trudno jednak nie zakwestionować związku z leczeniem,
nawet tylko objawowym, przypadku korzystania z cudzych

29 Zob. też O. Nawrot, O dwóch modelach regulacji IVF, Debata:

gamet przez niepłodnego mężczyznę. Nie jest on wówczas

„Jak uregulować zapłodnienie in vitro?” 14–24 marca 2009,

poddawany żadnej interwencji medycznej, ani bezpośrednio,

Polskie Towarzystwo Bioetyczne, http://ptb.org.pl/opinie_in-

ani też za pośrednictwem odłączonych od niego komórek.

vitro.html, s. 1.
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ludzkich embrionów, trzeci zaś opiera się na przekonaniu, że największe nawet starania o ograniczenie zagrożeń związanych z poczęciem in vitro nie
wystarczą do jego prawnej aprobaty.

Kierunek regulacji zapłodnienia in vitro reprezentowany przez obowiązującą ustawę o leczeniu
niepłodności nawiązuje do kilku wcześniejszych
projektów ustawodawczych, m.in. do projektu
z 29 lipca 2009 r. ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu tkanek, komórek i narządów, wniesionego do Sejmu
RP przez grupę posłów reprezentowanych przez
posła Marka Balickiego 30 oraz dwóch projektów
z 28 sierpnia 2009 r. wniesionych do Sejmu przez
grupę posłów reprezentowanych przez poseł M. Kidawę-Błońską: projektu ustawy o podstawowych
prawach i wolnościach człowieka w dziedzinie
zastosowań biologii i medycyny oraz o utworzeniu Polskiej Rady Bioetycznej31 i projektu ustawy
o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu
i przeszczepianiu tkanek, komórek i narządów32 .
Nie wszystkie rozwiązania obowiązującej ustawy
i wymienionych projektów są identyczne w omawianym zakresie. Łączy je jednak zasadnicze założenie w postaci prymatu wolności prokreacyjnej nad
innymi dobrami zaangażowanymi w cykl in vitro.
Chociaż jeden z początkowych przepisów obowiązującej ustawy deklaruje, że „Leczenie niepłodności
jest prowadzone z poszanowaniem godności człowieka, prawa do życia prywatnego i rodzinnego, ze
szczególnym uwzględnieniem prawnej ochrony ży-

cia, zdrowia, dobra i praw dziecka” (art. 4), to na
płaszczyźnie konkretnych rozwiązań założenie to
znajduje potwierdzenie tylko w zakresie ochrony
życia prywatnego osób dotkniętych niepłodnością33.
W pozostałym zakresie nie jest realizowane mimo
wprowadzenia pewnych ograniczeń dla wolności
prokreacyjnej w porównaniu z projektami poprzedzającymi obowiązującą ustawę. Uznając zapłodnienie pozaustrojowe za przejaw wolności prokreacyjnej, omawiany kierunek priorytetowo traktuje
skuteczność cyklu in vitro, mierzoną liczbą urodzeń
zdrowych dzieci.
Ustawa o leczeniu niepłodności zalicza zapłodnienie in vitro do procedur medycznie wspomaganej
prokreacji, które definiuje jako czynności prowadzące do uzyskania oraz zastosowania komórek rozrodczych lub zarodków wewnątrz- lub pozaustrojowo
u biorczyni w celu prokreacji (art. 2 ust. 1 pkt 21
u.l.n.). Procedury te – a wśród nich dawstwo niepartnerskie męskich komórek rozrodczych 34 oraz
dawstwo zarodków – nazywa sposobami leczenia
niepłodności (art. 1 pkt. 2 u.l.n.), przy czym zakłada, że jest ono stosowane nie tyle wobec osoby, u której stwierdzono przyczynę niepłodności,
ile wobec pary heteroseksualnej35. Tak jednoznaczne rozstrzygnięcie wątpliwości co do leczniczego
charakteru zapłodnienia in vitro wyróżnia obowiązującą ustawę na tle poprzedzających ją projektów
reprezentujących wyodrębniony tu kierunek, w których terminu „leczenie” unikano. W konsekwencji
zapłodnienie in vitro uzyskało dodatkową legitymację w prawie do ochrony zdrowia, chociaż w uzasadnieniu projektu obowiązującej ustawy nie podjęto

30 Druk nr 2707, dalej: projekt 2707.

33 Zob. J. Lipski, Opinia…, dz. cyt., s. 138, 151.

31 Druk nr 3468, dalej: projekt nr 3468.

34 Ustawa rozróżnia partnerskie i niepartnerskie dawstwo mę-

3. Po pierwsze skuteczność

32 Druk nr 3470, dalej: projekt 3470. Na założeniach tego kie-

skich komórek rozrodczych (zob. art. 2 ust. 1 pkt 5 i 7 oraz

runku opierały się również dwa projekty poselskie z 2011 r.:

art. 29 i 30 u.l.n.), co odpowiada prokreacji homologicznej

Projekt z 23 listopada 2011 r. ustawy o zmianie ustawy

(rolę ojca zamierza pełnić ojciec genetyczny) i heterologicz-

o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek,

nej (rolę ojca zamierza pełnić mężczyzna niespokrewniony

tkanek i narządów, wniesiony do Sejmu RP przez grupę po-

genetycznie z dzieckiem). W odróżnieniu od poprzedzających

słów reprezentowanych przez poseł H. Szymiec-Raczyńską,

ją projektów ustawa o leczeniu niepłodności nie przewiduje

Druk nr 607; Projekt z 1 grudnia 2011 r. ustawy o zmianie

użycia do zapłodnienia in vitro komórek jajowych innej ko-

ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu

biety, niż ta, która zamierza pełnić rolę matki.

komórek, tkanek i narządów, wniesiony do Sejmu RP przez

35 Zob. też Projekt z 13 marca 2015 r. ustawy o leczeniu nie-

grupę posłów reprezentowanych przez posła M. Balta, Druk

płodności, Druk nr 3245. Por. J. Lipski, Opinia…, dz. cyt.,

nr 608.

s. 131–132.
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nawet próby zmierzenia się z racjami kwestionującymi taką perspektywę.
Ustawa o leczeniu niepłodności uznaje za dopuszczalne tworzenie ludzkich embrionów wyłącznie
w celu procedury medycznie wspomaganej, a naruszenie tego ograniczenia obejmuje kryminalizacją36.
Podobnie jak we wcześniejszych projektach z omawianego kierunku, ustawodawca dystansuje się
w ten sposób od innych obszarów wykorzystania zapłodnienia in vitro niż doprowadzenie do urodzenia

świadczenia zdrowotnego37. Wniosek ten znajduje
potwierdzenie w definicji zarodka, który obowiązująca ustawa określa jako grupę komórek powstałą
wskutek pozaustrojowego połączenia się żeńskiej
i męskiej komórki rozrodczej, od zakończenia procesu zlewania się jąder komórek rozrodczych (kariogamia) do chwili zagnieżdżenia się w śluzówce
macicy (art. 2 ust. 1 pkt 28 u.l.n.). Termin „grupa
komórek” – nawet nie wiadomo czy połączonych ze
sobą – usuwa nie tylko wszelkie konotacje z istotą

Ludzki embrion, nazywany w obowiązującej

ustawie zarodkiem, podlega ochronie jedynie

o tyle, o ile może służyć do realizacji nadrzędnego
celu warunkującego skuteczność zapłodnienia
in vitro, czyli urodzenia zdrowego dziecka.
dziecka, w szczególności od badań naukowych lub
produkcji komórek macierzystych. Zgodnie z art. 9
ust. 2 u.l.n., dla realizacji wskazanego celu dopuszczalne jest – co do zasady – zapłodnienie nie więcej
niż sześciu żeńskich komórek rozrodczych. Warto
zaznaczyć, że wcześniejsze projekty zaliczone do
omawianego kierunku nie przewidywały takiego limitu. Jest to jednak ograniczenie symboliczne, które
jedynie pozoruje uwzględnienie konkurujących wartości związanych z ludzkim embrionem. Po pierwsze
bowiem zasadnicze znaczenie ma to, że – wobec medycznego standardu jednorazowego umieszczania
w organizmie kobiety 1–3 embrionów – ustawodawca z góry zakłada pozostawianie embrionów w warunkach pozaustrojowych po zakończonym cyklu.
Sprowadza to embriony do roli „materiału prokreacyjnego” porównywalnego z gametami czy wręcz
– wobec silnego eksponowania leczniczego charakteru zapłodnienia in vitro – do poziomu przedmiotu

ludzką, ale i nawet z odrębnym organizmem biologicznym38. Po drugie, ustawa przewiduje od wskazanego limitu dwa odstępstwa o faktycznie szerokim
zakresie. Pozwala bowiem na utworzenie nieograniczonej liczby zarodków w przypadku ukończenia
przez biorczynię 35 lat lub w przypadku istnienia
wskazań medycznych – wynikających z choroby
współistniejącej z niepłodnością lub z dwóch nieskutecznych cyklów in vitro – uzasadniających taką
decyzję (art. 9 ust. 2 u.l.n.).
W omawianym kierunku ludzki embrion, nazywany w obowiązującej ustawie zarodkiem, podlega
ochronie jedynie o tyle, o ile może służyć do realizacji nadrzędnego celu warunkującego skuteczność
zapłodnienia in vitro, czyli urodzenia zdrowego
dziecka. Ustawa o leczeniu niepłodności obejmuje zakazem i kryminalizacją niszczenie zarodków
zdolnych do prawidłowego rozwoju, powstałych
w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji
37 Zob. J. Lipski, Opinia…, dz. cyt., s. 146.

36 Zob. art. 25 ust. 1 i art. 85 u.l.n.
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i nieprzeniesionych do organizmu biorczyni39. Zakres tej ochrony ukazuje art. 23 ust. 2 u.l.n., zgodnie z którym zarodkiem zdolnym do prawidłowego
rozwoju jest zarodek spełniający łącznie dwa warunki: po pierwsze, tempo i sekwencja podziału
komórek, stopień rozwoju w odniesieniu do wieku
zarodka oraz budowa morfologiczna uprawdopodobniają prawidłowy jego rozwój, oraz po drugie,
nie stwierdzono u niego wady, która skutkowałaby ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo
nieuleczalną chorobą. Pierwsza z wymienionych
cech wyłącza spod zakazu selekcję embrionów na
podstawie obserwacji ich rozwoju w warunkach pozaustrojowych. Druga wiąże się z przepisami dotyczącymi diagnostyki przedimplantacyjnej polegającej na badaniach genetycznych komórki albo
komórek odłączonych od embrionu. Ustawa o leczeniu niepłodności zezwala na diagnostykę przedimplantacyjną „wyłącznie ze wskazań medycznych”
i zakazuje stosowania jej w celu wyboru cech fenotypowych, w tym płci dziecka, z wyjątkiem sytuacji, gdy wybór taki pozwala uniknąć ciężkiej,
nieuleczalnej choroby dziedzicznej, oraz obejmuje
kryminalizacją naruszenie tych ograniczeń40. Należy jednak zaznaczyć, iż uniknięcie wspomnianej
choroby możliwe jest jedynie w wyniku rezygnacji
z umieszczenia dotkniętego nią embrionu w organizmie kobiety41.
Biorczynią, do organizmu której może być przeniesiony embrion, jest matka genetyczna (art. 32
ust. 2 u.l.n.) albo kobieta korzystająca z procedury
dawstwa zarodka (art. 36 ust. 1 u.l.n.). Umieszczenie embrionu w organizmie kobiety jest bezwzględnie uzależnione od jej zgody, która może być skutecznie cofnięta w każdym czasie42. Wymagana jest
również zgoda dawcy komórek rozrodczych w przypadku dawstwa partnerskiego 43, zgoda męża bio-

rczyni w przypadku dawstwa innego niż partnerskie44, a jeśli zarodek pochodzi genetycznie od innej
pary – także zgoda dawców zarodka45. Od warunku zgody osób innych niż biorczyni ustawodawca
wprowadził wyjątek, dając możliwość zastąpienia
zezwoleniem sądu opiekuńczego braku zgody męża
lub dawcy komórek rozrodczych pobranych w celu
dawstwa partnerskiego (art. 21 ust. 2 u.l.n.). Nie dotyczy to jednak braku zgody męża kobiety korzystającej z dawstwa zarodka, ani cofnięcia zgody przez
dawców zarodka (art. 22 u.l.n.).
Zarodki zdolne do prawidłowego rozwoju, które nie zostały umieszczone w organizmie kobiety,
mają być „przechowywane w warunkach zapewniających ich należytą ochronę do czasu ich przeniesienia do organizmu biorczyni” (art. 23 ust. 1 u.l.n.),
co oznacza konieczność ich zamrożenia. Sposób postępowania z zarodkami niezdolnymi do prawidłowego rozwoju nie został ustawowo określony46. Czas
przechowywania zamrożonych zarodków nie może
przekroczyć 20 lat od dnia przekazania ich w tym
celu do banku komórek rozrodczych i zarodków. Na
wypadek upływu tego czasu ustawodawca przewidział przekazanie ich do dawstwa zarodka (art. 21
ust. 3 pkt 1 u.l.n.), które następuje również wskutek
śmierci osób, dla których zarodek był przeznaczony
(art. 21 ust. 3 pkt 2 u.l.n.)47.

39 Zob. art. 23 ust. 3 i art. 83 u.l.n.

46 Chociaż wspomniany zakaz „niszczenia” odnosi się tylko

4. W poszukiwaniu kompromisu

Kolejny kierunek w analizowanym materiale legislacyjnym zmierza do pogodzenia zapłodnienia in
vitro z poszanowaniem należnym ludzkiemu embrionowi jako istocie korzystającej z przymiotu ludz44 Zob. art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 21 ust. 1 pkt 3, art. 32 ust. 2 pkt 6,
art. 36 ust. 1 pkt 7 u.l.n.
45 Zob. art. 20 ust. 1 pkt 3, art. 22 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 10
i ust. 5 u.l.n.

40 Zob. art. 26 i art. 82 u.l.n. Zob. także A. Stępkowski, Opinia…,
dz. cyt., s. 172.
41 Zob. art. 20 ust. 1 pkt 4, art. 21 ust. 1 pkt 4 i art. 22 pkt 3
u.l.n. Zob. także A. Stępkowski, Opinia…, dz. cyt., s. 172.
42 Zob. art. 20 ust. 1 pkt 1, art. 21 ust. 1 pkt 1, art. 22 ust. 2
u.l.n.
43 Zob. art. 20 ust. 1 pkt 1, art. 21 ust. 1 pkt 2 u.l.n.

do zarodków zdolnych do rozwoju, to brak jest podstaw do
rezygnacji ze stosowania do wszystkich zarodków art. 157a
§ 1 k.k.
47 Przekazanie w celu „dawstwa zarodka” dotyczy też embrionów utworzonych i przechowywanych przed dniem wejścia
w życie ustawy, wobec których zaistniały wymienione przesłanki (art. 97 u.l.n.).
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kiej godności48. Opiera się na założeniu, że każdy
embrion powstały w warunkach pozaustrojowych
powinien mieć zapewnioną możliwość dalszego rozwoju. Podstawowym środkiem jej realizacji jest zakaz tworzenia większej liczby embrionów, niż ma
być umieszczonych w organizmie kobiety w tym
samym cyklu49.

ściu w życie ustawy o leczeniu niepłodności podobną regulację zaproponowano we wspomnianym już
projekcie jej nowelizacji52.
Projekt nr 3467 przewidywał dostęp do zapłodnienia in vitro wyłącznie dla par małżeńskich,
w stosunku do których stwierdzono brak skuteczności w leczeniu bezpłodności, pod warunkiem nie-

Każdy embrion powstały w warunkach
pozaustrojowych powinien mieć

zapewnioną możliwość dalszego rozwoju.
Podstawowym środkiem jej realizacji
jest zakaz tworzenia większej liczby

embrionów, niż ma być umieszczonych

w organizmie kobiety w tym samym cyklu.
W Polsce rozwiązanie to proponowano w projekcie ustawy z 28 sierpnia 2009 r. o ochronie genomu
ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz Polskiej Radzie
Bioetycznej i zmianie innych ustaw, wniesionym do
Sejmu RP przez grupę posłów reprezentowanych
przez posła J. Gowina50. Był to projekt kompleksowo
regulujący podstawowe zagadnienia biomedyczne.
Spotkał się z szeroką dyskusją i w dużej mierze pozytywnym odbiorem w doktrynie prawa51. Po wej48 Zob. projekt nr 3467, uzasadnienie, pkt 3, s. 41–42, pkt 7,
s. 45–46.
49 Rozwiązanie to wzorowane jest na modelu niemieckim,
szerzej zob. M. Gałązka, Niemiecka…, dz. cyt., s. 99–106.

ukończenia przez kobietę czterdziestego, a w szczególnych przypadkach czterdziestego piątego roku
życia (art. 16). Wykluczał zarazem stosowanie
dawstwa gamet 53. Tworzenie embrionu poza organizmem kobiety uznawał za dopuszczalne wyłącznie w ramach określonej w projektowanej ustawie procedury medycznie wspomaganej prokreacji
i w celu jego transferu do organizmu kobiety (art. 9
ust. 1). Ograniczenie to zostało uściślone w przepisie o następującej treści: „W procedurze medycznie
wspomaganej prokreacji można tworzyć tylko jeden embrion w celu transferu do organizmu kobiety; tworzenie dwóch embrionów jest dopuszczalne

50 Druk nr 3467, dalej: projekt 3467.
51 Zob. J. Jabłońska, Zasady konstytucyjne w projekcie ustawy

i embrionu ludzkiego oraz Polskiej Radzie Bioetycznej i zmianie

bioetycznej (ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu

innych ustaw, Debata: „Jak uregulować…”, dz. cyt., s. 2–16;

ludzkiego oraz Polskiej Radzie Bioetycznej i zmianie innych

L. Bosek, Refleksje wokół prawnych uwarunkowań prokreacji,

ustaw) (w:) L. Bosek, M. Królikowski (red.), Współczesne wy-

Debata: „Jak uregulować…”, dz. cyt., s. 13–24; O. Nawrot,

zwania bioetyczne, Warszawa 2010, s. 220–233; J. Haberko,

O dwóch modelach…, dz. cyt., s. 6–8.

Kilka uwag na temat statusu cywilnoprawnego ludzkiego emb-

52 Zob. przypis 4.

rionu w świetle projektu Ustawy o ochronie genomu ludzkiego

53 Zob. art. 8 ust. 3, art. 19 projektu nr 3467.
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wyłącznie pod warunkiem ich jednoczesnego transferu do organizmu kobiety” (art. 21 ust. 1). W uzasadnieniu projektodawca wyraźnie motywował powołany limit prymatem ochrony godności każdej
istoty ludzkiej nad efektywnością zapłodnienia in
vitro54. Dyspozycja przepisu karnego o treści „kto
wbrew przepisom ustawy tworzy embrion ludzki
poza organizmem matki” (art. 52 ust. 1) obejmowała naruszenie tego ograniczenia zarówno przez
zapłodnienie in vitro w celu innym niż transfer do
organizmu kobiety (np. badawczym), jak i przez niezachowanie dozwolonego w ramach tej procedury
limitu embrionów.
Projekt nr 3467 przewidywał zakaz „niszczenia
embrionu” i odpowiedzialność karną za jego naruszenie55. Zakaz ten nie różnicował ochrony w zależności od cech embrionu, w szczególności od stanu
zdrowia. Embrion zdefiniowany został jako organizm ludzki powstały z połączenia ludzkiej gamety
męskiej i żeńskiej lub w inny sposób, w szczególności przez wyizolowanie totipotentnej ludzkiej komórki embrionalnej (art. 3 pkt 2). Próbowano nadać
mu status podmiotowy w kontekście czynności medycznych, uznając badania genetyczne embrionu za
dopuszczalne – pod rygorem odpowiedzialności karnej – wyłącznie w celach terapeutycznych, mających
na względzie dobro tego embrionu56. Wynikała stąd
niedopuszczalność diagnostyki przedimplatancyjnej
uzależniającej transfer embrionu do organizmu kobiety od uzyskanej diagnozy.
Z przepisu wykluczającego tworzenie embrionów
nadliczbowych (art. 21 ust. 1) wynikało, że każdy
embrion powinien być transferowany do organizmu
matki genetycznej w cyklu, w którym powstał. Na
wypadek wycofania przez nią zgody na transfer
przewidziano umieszczenie embrionu w organizmie
innej kobiety (art. 24 ust. 1 pkt 2) lub zamrożenie „w warunkach umożliwiających jego późniejszy transfer i rozwój w organizmie kobiety” (art. 22
ust. 1). Cofnięcie zgody przez ojca genetycznego nie
stanowiło przeszkody dla kontynuowania cyklu in
vitro (art. 22 ust. 2). Zamrożenie embrionu przewi54 Zob. projekt nr 3467, uzasadnienie, pkt 7, s. 46.

dziano nadto dla przypadków, w których po jego
utworzeniu zachodziłyby przeciwwskazania medyczne do transferu albo gdy z innych przyczyn nie
byłoby możliwości transferu (art. 22 ust. 1), a transfer do organizmu innej kobiety – na wypadek śmierci matki genetycznej lub upływu dwóch (wyjątkowo
trzech) lat od daty utworzenia embrionu (art. 24
ust. 1 pkt 1 i 3). O dopuszczalności umieszczenia
embrionu w organizmie innej kobiety niż matka
genetyczna orzekać miał sąd. Zgoda rodziców genetycznych na tę interwencję nie była wymagana.
Przyjąć embrion mogli zasadniczo małżonkowie,
a kobieta niepozostająca w związku małżeńskim
jedynie tytułem wyjątku (art. 24 ust. 3–5).
Rozpoznawany obecnie przez Sejm projekt nr 525
nie przewiduje regulacji o charakterze kompleksowym, lecz nowelizację kilku przepisów ustawy o leczeniu niepłodności, co według projektodawcy ma
charakter uzupełnienia istniejących luk prawnych57.
Kierunek tych zmian wyraża proponowana w projekcie nowa treść art. 4 u.l.n., w szczególności zaś
stwierdzenie: „żadne z działań podejmowanych na
podstawie ustawy nie może naruszać praw i dobra
dziecka poczętego”. Zasadnicza modyfikacja została
przewidziana dla art. 9 ust. 2 u.l.n., który ma stanowić, że „w przypadku zapłodnienia pozaustrojowego nie można dokonać zapłodnienia więcej niż
jednej żeńskiej komórki rozrodczej”. Dodany byłby
też przepis, że „od zapłodnienia pozaustrojowego
do umieszczenia komórki rozrodczej w ciele kobiety
nie może upłynąć więcej niż 72 godziny. Jakiekolwiek przerwy w biegu tego terminu są niedopuszczalne” (projektowany art. 9 ust. 3 u.l.n.). Projekt
nr 525 zmienia treść definicji zarodka, określając
go jako „dziecko poczęte w najwcześniejszej fazie
rozwoju biologicznego, powstałe w wyniku połączenia gamety męskiej i żeńskiej” (projektowany
art. 2 ust. 1 pkt 28), i potwierdza zastosowanie do
niego art. 157a k.k. (art. 1 pkt 1 projektu nr 535).
Nie odnosi się jednak do zróżnicowanego traktowania w ustawie o leczeniu niepłodności zarodków
zdolnych i niezdolnych do prawidłowego rozwoju,
nie ingeruje też w przepisy dotyczące diagnostyki
przedimplantacyjnej. Może to skłaniać do traktowa-

55 Zob. art. 6 i art. 53 projektu nr 3467.
56 Zob. art. 11 ust. 1 i art. 56 ust. 2 projektu nr 3467.

57 Zob. projekt 525, uzasadnienie, s. 4.
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nia obowiązujących obecnie rozwiązań jako wyjątków od ochrony ludzkiego embrionu, co zapewne
się rozmija z celami projektodawcy.

5. Po pierwsze ostrożność

Trzeci z wyodrębnionych kierunków prawnej oceny tytułowej interwencji opiera się na założeniu,
że nie da się jej pogodzić z założeniem o priorytetowym znaczeniu godności i życia każdej istoty
ludzkiej, co musi prowadzić do ustanowienia bezwzględnego zakazu zapłodnienia in vitro. Rozwiązanie takie przewidywały cztery projekty z lat
2009–2010: obywatelski projekt ustawy z 15 czerw-

słów reprezentowanych przez poseł T. Wargocką61.
Można dostrzec w nich dwie koncepcje co do miejsca usytuowania i redakcji zakazu zapłodnienia in
vitro. Projekty nr 2249 i 2741 ograniczały się do
nowelizacji kodeksu karnego przez wprowadzenie
art. 160a, w którym § 1 miał następującą treść: „Kto
doprowadza do zapłodnienia ludzkiej komórki jajowej poza organizmem matki (zapłodnienie in vitro), podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
Projekty nr 3466 i 3471 – mające podobnie kompleksowy charakter w zakresie problematyki biomedycznej, jak projekt nr 3467 – przewidywały, że zakazane jest tworzenie embrionu poza organizmem

Trzeci z wyodrębnionych kierunków prawnej
oceny tytułowej interwencji opiera się

na założeniu, że nie da się jej pogodzić

z założeniem o priorytetowym znaczeniu
godności i życia każdej istoty ludzkiej,
co musi prowadzić do ustanowienia

bezwzględnego zakazu zapłodnienia in vitro.
ca 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny58, projekt ustawy z 7 października 2009 r. o zmianie
ustawy – Kodeks karny wniesiony do Sejmu RP
przez grupę posłów reprezentowanych przez posła
J. Libickiego59, projekt ustawy z 18 czerwca 2009 r.
o ochronie embrionu ludzkiego i genomu ludzkiego, wniesiony do Sejmu RP przez grupę posłów reprezentowanych przez posła B. Piechę 60, i projekt
ustawy z 17 lutego 2010 r. o zakazie zapłodnienia
pozaustrojowego i manipulacji ludzką informacją
genetyczną wniesiony do Sejmu RP przez grupę po-

kobiety i w odrębnym przepisie kryminalizowały
naruszenie tego zakazu62.
Motywy zakazu zapłodnienia in vitro pokrywały się, odpowiednio, w projektach nr 2249 i 2741
oraz nr 3466 i 3471, ale były zarazem zbliżone
we wszystkich projektach. Zakaz ten uzasadniano
konstytucyjnym obowiązkiem poszanowania ludzkiej godności i życia bez względu na stopień rozwoju istoty ludzkiej i wywodzono z konieczności
ochrony ludzkiego życia nie tylko przed narusze61 Druk nr 3471, dalej: projekt 3471. Projekty nr 2249, 2741

58 Druk nr 2249, dalej: projekt nr 2249.
59 Druk nr 2741, dalej: projekt 2741.
60 Druk nr 3466, dalej: projekt 3466.
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i 3471 zostały odrzucone przez Sejm RP.
62 Zob. art. 15 i art. 53 ust. 1 projektu nr 3466, art. 5 i art. 57
ust. 1 projektu nr 3471.
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niem („bezpośrednimi atakami i intencjonalnym
niszczeniem”63), ale i przed stworzeniem sytuacji
bezpośredniego zagrożenia dla życia64, „przed szczególnymi zagrożeniami dla samej egzystencji istoty
ludzkiej”65, „przed nieumyślnymi czynami zagrażającymi życiu ludzkiemu”66. W projektach nr 2249
i 2741 podniesiono, że „znajdowanie się organizmu
ludzkiego w fazie embrionalnej poza ciałem matki
stanowi dla niego zawsze bezpośrednie zagrożenie
życia”, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że nie
dojdzie do transferu embrionu do organizmu matki
genetycznej, w szczególności w razie zmiany jej decyzji co do macierzyństwa67. W projektach nr 3466
i 3471 stwierdzono, że „technika zapłodnienia pozaustrojowego na obecnym etapie rozwoju technologii
biomedycznych rodzi szczególne ryzyka dla samej
egzystencji tworzonych embrionów, które z reguły
prowadzą do śmierci znaczącej części tworzonych
embrionów. Jest to związane z niedokładnością aktualnie stosowanych procedur zapłodnienia pozaustrojowego oraz ekspozycją embrionu na nienaturalne warunki”68 . W ocenie projektodawców nawet
regulacje, które ustanawiają zakaz tworzenia embrionów nadliczbowych, „co najmniej pośrednio dopuszczają niszczenie embrionów”. Uznano zatem, że
„skuteczna ochrona nienaruszalnej godności ludzkiej w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego nie
jest możliwa, a poświęcenie godności ludzkiej dla
samej szansy rodzicielstwa nie jest słuszne”69.
W projektach nr 3466 i 3471 zamieszczono ponadto przepisy dotyczące już istniejących embrionów in vitro. Przewidziana w nich ochrona życia
ludzkiego embrionu – zdefiniowanego jako organizm ludzki powstały w chwili połączenia gamety

męskiej i żeńskiej lub wytworzony w inny sposób,
w szczególności przez wyizolowanie totipotentnej
ludzkiej komórki embrionalnej70 – miała charakter
bezwzględny. W projekcie nr 3466 nadano jej postać
zakazu „niszczenia embrionu” (art. 14), przeredagowanego w autopoprawce na zakaz „powodowania
śmierci” i zagrożonego karą w odrębnym przepisie
(art. 52). Projekt nr 3471 przewidywał, że „zakazane są działania powodujące śmierć embrionu ludzkiego” (art. 4) oraz przepis karny, którego dyspozycja brzmiała: „kto realizuje działania powodujące
śmierć embrionu ludzkiego” (art. 56). Dopuszczalność badań genetycznych na embrionie – podobnie
jak na osobach niezdolnych do wyrażenia zgody –
uzależniona była od braku jakiegokolwiek ryzyka
dla dóbr osobistych badanego, a naruszenie tego
warunku podlegało kryminalizacji71.
Projekt nr 3466 jako jedyny z omawianej grupy
regulował postępowanie z embrionami powstałymi
przed wejściem w życie zakazu zapłodnienia in vitro72. Czynności kontynuujące cykle in vitro, w których doszło już do zapłodnienia, określono w jego
uzasadnieniu jako procedury ratunkowe73. Projektodawca zakładał, że co do zasady embrion ma
być umieszczony w organizmie matki genetycznej
(art. 20 ust. 1). Podobnie jak w projekcie nr 3467,
na wypadek wycofania przez nią zgody na transfer
przewidziano zamrożenie embrionu „w warunkach
umożliwiających jego późniejszy transfer i rozwój
w organizmie kobiety” (art. 21 ust. 1) lub transfer do organizmu innej kobiety (art. 22), określony
w uzasadnieniu jako adopcja prenatalna i „swoisty
stan wyższej konieczności związany z bezpośrednim zagrożeniem życia embrionu”74. Cofnięcie zgody
70 Art. 3 pkt 3 projektu 3466 i 3471.

63 Projekt nr 3466, uzasadnienie, pkt 13, s. 44–45 i Projekt
3471, uzasadnienie, pkt 9, s. 50–51.
64 Projekt nr 2249, uzasadnienie, pkt 4 i projekt nr 2741, uzasadnienie, pkt 4, s. 1–2.

71 Zob. art. 13 ust. 5 i art. 51 ust. 4 projektu nr 3466, art. 15
ust. 5 i art. 55 ust. 4 projektu nr 2471.
72 Jak stwierdzono w jego uzasadnieniu, „Nawet bowiem wobec
najbardziej zdecydowanego etycznego sprzeciwu wobec me-

65 Projekt nr 3466, uzasadnienie, pkt 13, s. 44–45.

tody in vitro nie neguje się konieczności podjęcia działań dla

66 Projekt nr 3471, uzasadnienie, pkt 9, s. 50–51.

przyjęcia, podtrzymania i dania szansy każdemu ludzkiemu

67 Zob. projekt nr 2249, uzasadnienie, pkt 4 i projekt nr 2741,

życiu już powstałemu w ten sposób. Powodem jest fakt, że

uzasadnienie, pkt 4, s. 1–2.
68 Projekt nr 3466, uzasadnienie, pkt 13, s. 44–45 i projekt
3471, uzasadnienie, pkt 9, s. 50–51.
69 Tamże.

każdej istocie ludzkiej przysługuje pełny szacunek i pełna
godność”, Projekt nr 3466, Uzasadnienie, pkt 14, s. 45.
73 Zob. projekt nr 3466, uzasadnienie, pkt 14–15, s. 45–46.
74 Zob. projekt nr 3466, uzasadnienie, pkt 16, s. 46.
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przez ojca genetycznego nie stanowiło przeszkody
dla kontynuowania cyklu in vitro (art. 20 ust. 2). Zamrożenie embrionu przewidziano ponadto dla przypadku, w którym po utworzeniu embrionu zachodzą
przeciwwskazania medyczne do jego transferu albo
gdy z innych przyczyn nie ma możliwości transferu
embrionu (art. 21 ust. 1), a adopcję prenatalną –

ba oczekiwanych urodzeń z założeniem zamrożenia kilku z nich na wypadek nieuzyskania narodzin w pierwszym cyklu. Rozwiązanie takie jest
elementarnie sprzeczne z poszanowaniem należnym ludzkiej godności i opiera się na założeniu
ochrony embrionu wyłącznie jako dobra sui generis, która „może być znacznie słabsza niż urodzo-

Zasadnicze różnice między wyodrębnionymi

w polskich pracach legislacyjnych kierunkami
prawnej regulacji zapłodnienia in vitro

dotyczą dwóch kwestii: rozstrzygnięcia
o dopuszczalności tworzenia embrionu

w warunkach pozaustrojowych i ochrony

embrionu przebywającego w tych warunkach.
na wypadek śmierci matki genetycznej lub upływu
dwóch (wyjątkowo trzech) lat od daty utworzenia
embrionu (art. 22 ust. 1). Adopcja prenatalna wymagała orzeczenia sądu i co do zasady była adresowana do małżonków, a do kobiet niepozostających
w związku małżeńskim tylko tytułem wyjątku. Do
jej orzeczenia nie była wymagana zgoda rodziców
genetycznych (art. 22 ust. 2–5).

75 E. Zielińska, Opinia na temat rządowego projektu ustawy
o leczeniu niepłodności, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2015, nr 4,
s. 189.

6. Podsumowanie

Zasadnicze różnice między wyodrębnionymi
w polskich pracach legislacyjnych kierunkami prawnej regulacji zapłodnienia in vitro dotyczą dwóch
kwestii: rozstrzygnięcia o dopuszczalności tworzenia
embrionu w warunkach pozaustrojowych i ochrony
embrionu przebywającego w tych warunkach.
Priorytet wolności prokreacyjnej zakłada nie
tylko dopuszczalność zapłodnienia in vitro, ale
i zapewnienie mu jak najwyższej skuteczności, co
w obecnych realiach medycznych przekłada się
na tworzenie większej liczby embrionów niż licz-
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nego człowieka i uwzględniać w większym stopniu
prawa i wolności np. dawców gamet, niż byłoby to
dopuszczalne w przypadku konfliktu dwóch osób
już urodzonych”75. Uznanie priorytetowego miejsca
ludzkiej godności w systemie prawa i wraz z nim
zasady in dubio pro dignitate76 wyklucza realiza-

| 2016

76 Szerzej zob. R. Andorno, Les droits nationaux face à la procréation médicalement assistée: primauté de la technique
ou primauté de la personne, „Revue internationale de droit
comparé” 1994, nr 1, s. 150; M. Safjan, W sprawie ochrony
prawnej człowieka in statu nascendi (w:) S. Semczuk (red.),
O ochronie prawnej dziecka poczętego. Dysputa nad projektem
ustawy, Warszawa 1989, s. 45–46; M. Piechowiak, Filozoficzne aspekty regulacji prawnych dotyczących życia ludzkiego
we wczesnych stadiach rozwoju (w:) T. Smyczyński (red.),
Wspomagana prokreacja ludzka. Zagadnienia legislacyjne,
Poznań 1996, s. 83; L. Bosek, Gwarancje godności osoby ludzkiej i ich wpływ na polskie prawo cywilne, Warszawa 2012,
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cję wolności prokreacyjnej ze szkodą dla ludzkiego
embrionu, embrionu – co warto podkreślić – „choćby jednego”. Cecha ludzkiej godności nakazuje bowiem uznać jej podmiot za jednostkę niepowtarzalną i niezastępowalną77. Dlatego limity embrionów
tworzonych w jednym cyklu in vitro mogą być oceniane w kategoriach środka ochrony ludzkiej godności dopiero wówczas, gdy wykluczają pozostawienie w warunkach ustrojowych choćby jednego
embrionu, a nie jedynie zmniejszają liczbę takich
embrionów. Limity przewidziane w ustawie o leczeniu niepłodności wymogu tego nie spełniają, toteż
słusznie określono gwarancje ochrony ludzkiej godności w obowiązującej ustawie jako iluzoryczne78.
Mogą co najwyżej wpisywać się we wspomniane założenie o ochronie embrionu jako dobra sui generis,
o nieokreślonym bliżej statusie. Niedopuszczalność
tworzenia większej liczby embrionów, niż ma być
umieszczonych w tym samym cyklu w organizmie
matki genetycznej, przewidywał projekt nr 3467.
Zapewnić to miało – ograniczony oczywiście – dostęp do zapłodnienia in vitro z jednoczesnym poszanowaniem godności i życia ludzkiego embrionu.
Kierunek przedstawiony jako trzeci zakładał jednak,
że nie jest to rozwiązanie wystarczające dla ochrony
ludzkiej godności. Zamieszczone w projektach zakazujących zapłodnienia in vitro uzasadnienie tej
tezy nie jest szczególnie rozbudowane, toteż warto
przyjrzeć się bliżej, czy właściwa jej ostrożność nie
ingeruje w wolność prokreacyjną nadmiernie, nieproporcjonalnie do założonych celów.
Doświadczenia państw obcych, w których obowiązują lub obowiązywały zakazy tworzenia embrionów nadliczbowych, pokazują, że przepisy takie
nie są w stanie zupełnie wyeliminować sytuacji,
w których embrion nie zostaje umieszczony w organizmie kobiety w cyklu, w którym powstał in vitro79. Tego rodzaju niebezpieczeństwa byli świadomi

także i autorzy przedstawionych projektów – w tym
zakazującego tworzenia embrionów nadliczbowych
projektu nr 3467 – określając sposób postępowania
w przypadku nieumieszczenia embrionu w organizmie matki genetycznej, w szczególności z powodu jej śmierci, cofnięcia zgody na udział w cyklu
in vitro, przeciwwskazań medycznych do transferu, a nawet bliżej nieokreślonych innych przyczyn80.
Przeszkoda w transferze embrionu do organizmu
kobiety w tym samym cyklu miała prowadzić do
zamrożenia embrionu, które z istoty swojej jest rozwiązaniem tymczasowym, lub do transferowania
embrionu do organizmu innej kobiety81. W żadnym
z omawianych rozwiązań legislacyjnych nie odniesiono się jednak do sytuacji, w której nie ma możliwości przekazania zamrożonego embrionu innej
kobiecie niż matka genetyczna, chociażby ze względu na brak osób zainteresowanych jego przyjęciem.
Temu milczeniu poniekąd trudno się dziwić, ponieważ jest to problem, któremu ani prawo, ani medycyna nie są w stanie zaradzić w sposób zapewniający ochronę embrionowi.
Trudno zatem nie nabrać wątpliwości, czy ograniczenie dopuszczalności zapłodnienia in vitro zakazem tworzenia embrionów nadliczbowych nie
koliduje jednak z założeniem o priorytetowym znaczeniu godności ludzkiej, traktując ją jako wartość
podlegającą „równoważeniu” czy „balansowaniu”
z innymi dobrami. Wprawdzie system prawa reaembrionów rocznie uznano za „niewykorzystane” (FIVNAT-CH Societé Suisse de Médecine de la Reproduction, Annual
report 2005, s. 12, http://www.sgrm.org), w latach 2006–2012
zamrażano rocznie 94–150 embrionów (FIVNAT-CH Societé
Suisse de Médecine de la Reproduction, Annual report: 2007,
s. 15; 2008, s. 15; 2009, s. 15; 2010, s. 17; 2011, s. 16; 2012,
s. 15; 2013, s. 13, tamże). Zob. też M. Gałązka, Problemy
prawnej ochrony embrionów nadliczbowych (w:) L. Bosek,
M. Królikowski (red.), Współczesne…, dz. cyt., s. 245.
80 Jako przykład można by wskazać odmowę przeprowadzenia

s. 113; O. Nawrot, Biorąc…, s. 650–656, 660; M. Gałązka,
Niemiecka…, dz. cyt., s. 107–108.
77 Zob. wyrok TK z 15 października 2002 r., SK 6/02, ZU 2002,
nr 5A, poz. 65, pkt 6.1.

transferu ze strony lekarza w okolicznościach uniemożliwiających zastąpienie go przez kogo innego.
81 Warto zauważyć, że nawet projekty wyraźnie ukierunkowane
na ochronę ludzkiego embrionu in vitro nie dawały podstawy

78 J. Lipski, Opinia…, dz. cyt., s. 138, s. 151.

prawnej do umieszczenia embrionu w organizmie kobiety bez

79 Np. w Szwajcarii, w latach 2001–2005 zamrażano rocznie

jej zgody. Z pewnością byłaby to niedopuszczalna ingerencja

46–91 embrionów powstałych w tym okresie, a 460–818

w ściśle osobistą sferę ludzkiej intymności.
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lizujący ten kierunek nie zakłada z góry, że pewna liczba embrionów pozostanie w warunkach pozaustrojowych po cyklu in vitro, ale na możliwość
taką się godzi jako na swego rodzaju koszt legalizacji zapłodnienia in vitro. W istotę każdego zapłodnienia pozaustrojowego wpisane jest bowiem
uzależnienie dalszego rozwoju embrionu od trans-

vitro, warte uwagi jest to, że uzasadnienia omawianych tu rozwiązań legislacyjnych – nawet przewidujących zakaz zapłodnienia in vitro – w ogóle
nie podjęły kwestii bezpieczeństwa tej interwencji
dla dziecka, zarówno urodzonego, jak i w stadium
embrionalnym. Nie odniesiono się do kwestii dyskusyjnych w literaturze medycznej, a w szczególno-

Uzasadnienia omawianych tu rozwiązań
legislacyjnych – nawet przewidujących
zakaz zapłodnienia in vitro – w ogóle

nie podjęły kwestii bezpieczeństwa tej

interwencji dla dziecka, zarówno urodzonego,
jak i w stadium embrionalnym.
feru do organizmu kobiety – zdarzenia po pierwsze niewystępującego w warunkach naturalnych,
a po drugie niepewnego. Prawna dopuszczalność
poczęcia człowieka w warunkach z istoty swej rodzących niebezpieczeństwo dla jego dalszego życia,
niebezpieczeństwo spowodowane tymi właśnie warunkami, jest równoznaczna z potraktowaniem tego
człowieka w sposób instrumentalny. Jednocześnie
system prawa, który pozwala na taką interwencję,
uniemożliwia sobie zapewnienie embrionowi in vitro ochrony adekwatnej do jego ludzkiej godności.
Wydaje się, że w pewnej mierze dostrzeżono ten
problem w uzasadnieniu projektu nr 3467, gdzie –
mimo podkreślania prymatu ludzkiej godności i życia nad potrzebą rodzicielstwa – stwierdzono jednak
również, że „ustawa wprowadza cały system mechanizmów ochronnych mających na celu minimalizację zagrożeń związanych z tworzeniem człowieka
w drodze zapłodnienia pozaustrojowego”82.
Niezależnie od problemu embrionów nadliczbowych lub pozostających faktycznie po cyklach in

ści do racji wskazujących na podwyższone ryzyko
związane z pozaustrojowym środowiskiem poczęcia. Nawet jeśli nie miałyby one przesądzać prawnej
oceny zapłodnienia in vitro, to jednak pochopnością
razi ich zupełne pominięcie, tym bardziej, że wszelkie ryzyko dotyczące przedimplantacyjnej fazy życia nakazuje dużo większą ostrożność w porównaniu z zagrożeniami postnatalnymi83 i tym bardziej
że zasada in dubio pro dignitate jasno wskazuje na
83 Zob. C. Patrat, S. Epelboin, Santé…, dz. cyt., s. 326: „Okres
prenatalny nie jest w istocie tylko czasem większych przemian
w zakresie rozwojowym, ale stanowi także jeden z najbardziej wrażliwych (vulnérable) momentów życia. W okresie
tym conceptus musi reagować na czynniki zewnętrzne oraz
wewnętrzne i ta podatność na wpływy może zaburzyć jego
rozwój z możliwymi konsekwencjami prenatalnymi, postnatalnymi lub długoterminowymi. Embrion i płód zostają
w istocie zaprogramowane podczas okresu prenatalnego
dla rozwoju po urodzeniu (w dzieciństwie i życiu dorosłym)
w określonych warunkach środowiskowych. Jeśli to środowisko jest inne niż było im (z natury) przeznaczone, powinny się
do niego przystosować i proces tego przystosowania stanowi

82 Zob. projekt nr 3467, uzasadnienie, pkt 7, s. 45–46.
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sam w sobie dodatkowe ryzyko”.
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kierunek rozstrzygania wątpliwości, nie tylko prawnych, ale i faktycznych.
W przedstawionych kierunkach prawnej regulacji zapłodnienia in vitro status tej interwencji koresponduje ze standardem ochrony ludzkiego embrionu. Jest on tym niższy, im szerzej określone zostają
granice dopuszczalności zapłodnienia pozaustrojowego. Pozostaje to w ścisłym związku z praktyką
medyczną, w której prawdopodobieństwo urodzenia
zdrowego dziecka w wyniku cyklu in vitro rośnie
wraz z liczbą dostępnych embrionów i możliwościami ich selekcji. Szeroki zakres dopuszczalności zapłodnienia in vitro przekłada się także na ściślejsze
uzależnienie losu istniejącego już embrionu od woli
osób, od których embrion pochodzi genetycznie lub
które mają pełnić wobec niego funkcje rodzicielskie.
Na gruncie analizowanego materiału legislacyjnego
wyraźnie widać to w ramach regulacji dotyczących
umieszczenia embrionu w organizmie innej kobiety niż matka genetyczna, dla którego obowiązujące
przepisy bezwzględne wymagają zgody „dawców”,
a który przepisy projektowane oparte na prymacie
ludzkiej godności uniezależniają od woli rodziców
genetycznych. Jak ukazuje jednak projekt nr 3466,
status istniejącego już embrionu in vitro może być
problemem w dużej mierze niezależnym od rozstrzygnięcia co do legalności zapłodnienia pozaustrojowego.
Na koniec zaznaczyć należy, że z dyrektyw unijnych, których implementacja była jednym z powodów podjęcia działań legislacyjnych w obszarze zapłodnienia in vitro84, nie wynikają obowiązki co do
uznania tej interwencji za dopuszczalną, ani też za
dopuszczalną w określonym zakresie. Wymagane
prawem unijnym standardy jakości i bezpieczeństwa są wiążące wobec komórek i tkanek, których
stosowanie jest w danym państwie dozwolone85.
84 Dotyczy to dyrektywy 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia norm
jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania,
przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich (Dz.Urz. UE L 102 z 7.4.2004,
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Charakter prawny uprawnień
kontrolnych Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki
Control Powers of the President of the
Energy Regulatory Office. Legal Aspects
The theme of the article is to analyze the control powers of the President of Energy
Regulatory Office. The aim of this paper is to answer a question whether these
powers belong to the category of regulatory measures or they are merely a manifestation of the normal activity of the government administration. In this paper
the author presents the characteristics of regulation and discusses two types of
powers of control that are implemented by the President of ERO. These are powers exercised within the “REMIT control” and related to the exercise of economic
activities in the production, marketing, storage and import analysis concludes.
The of liquid fuels in Poland that the control powers of the President of the Energy
Regulatory Office, due to the objective, which is the creation and protection of a
competitive energy market can be classified as a category of regulatory action.

Michał Domagała
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Katedry Nauki Administracji Wydziału Prawa, Prawa Kanonicz-

nego i Administracji Katolickiego
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Pawła II. Specjalizuje się w prawie

energetycznym oraz zagadnieniach

związanych z regulacją działalności
gospodarczej. Radca prawny.

I. Wprowadzenie

Określenie pozycji Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki1
w strukturze organów administracji publicznej nie budzi
w zasadzie żadnych wątpliwości interpretacyjnych. Jest to
centralny organ administracji
rządowej2 wykonujący zadania
1 Dalej także: Prezes URE.
2 Art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
(tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059

z zakresu regulacji gospodarki
paliwami i energią oraz promowania konkurencji3. Pewne wątpliwości pojawiają się natomiast
przy próbie ok reślenia cech
środków prawnych stosowanych przez Prezesa URE. Należy
zauważyć, że zarówno analiza
zakresu kompetencji powierzonych temu organowi, jak i definicja regulacji zawarta w prawie
energetycznym nie pozwalają
na precyzyjne określenie, które z powierzonych zadań mają

z późn. zm.), dalej: u.p.e., prawo
energetyczne.
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charakter stricte regulacyjny, a które są zwykłymi
instrumentami prawnymi stosowanymi czy też wykorzystywanymi także przez inne (nieregulacyjne)
organy administracji publicznej. Przy tej okazji rodzi

może powodować nieskuteczność podejmowanych
działań, ich dublowanie lub, co gorsza, rozmycie odpowiedzialności za ich niepodjęcie lub niewłaściwe
realizowanie.

Zbyt szeroko określona rozpiętość zadań może
skutkować spowolnieniem podejmowanych

działań. Przypisanie zaś organom regulacyjnym,
wyłącznie ze względu na realizowany cel,

kompetencji z reguły powierzanych innym
organom administracji może powodować
nieskuteczność podejmowanych działań,
ich dublowanie lub, co gorsza, rozmycie
odpowiedzialności za ich niepodjęcie
lub niewłaściwe realizowanie.
się pytanie, czy w ogóle dopuszczalne jest stwierdzenie, że istnieją swoiste środki prawne przypisane
wyłącznie regulacji. Być może tym, co ją wyróżnia,
jest jej cel oraz „obszar” stosowania. Uznanie tego
założenia za prawdziwe musi skutkować twierdzeniem, że każdy środek prawny (w tym także kontrola) jest właściwy regulacji, jeżeli tylko służy jej
celowi i jest realizowany przez organy regulacyjne.
Uzasadniałoby to również przyznawanie szerokich
kompetencji organom regulacyjnym, jeżeli miałoby
się to przyczynić do realizacji celów regulacyjnych.
W tym wypadku rozstrzygnąć jednak należy,
czy nie wpływa to negatywnie na sprawność funkcjonowania tych organów. Zbyt szeroko określona
rozpiętość zadań może, jak się wydaje, skutkować
spowolnieniem podejmowanych przez nie działań.
Przypisanie zaś organom regulacyjnym, wyłącznie
ze względu na realizowany cel, kompetencji z reguły powierzanych innym organom administracji

Przyk ładem pomocny m w rozstrzygnięciu
przedstawionego problemu badawczego jest zakres uprawnień kontrolnych Prezesa URE. Analiza
ich zakresu przedmiotowego oraz podmiotowego,
w szczególności odnosząca się do nowelizacji prawa energetycznego4, może pozwolić na jasne określenie, czy zasadne jest – z punktu widzenia celów
regulacji oraz standardów prakseologicznych – powierzanie Prezesowi URE kolejnych uprawnień
kontrolnych. Warunkiem koniecznym osiągnięcia
celów opracowania będzie również przedstawienie
w pierwszej kolejności cech regulacji – co pozwoli
4 W tym przypadku należy przede wszystkim wziąć pod uwagę ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo
energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 1165) oraz ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zmianie
ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1618).
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na określenie właściwości, którymi powinny charakteryzować się środki prawne, z wykorzystaniem
których może być ona realizowana.

II. Regulacja jako forma działania
organów administracji publicznej

Doktryna prawa energetycznego wskazuje, że regulację należy traktować jako złożoną konstrukcję,
której elementem jest prawnie zdeterminowany sposób podejmowania decyzji przez niezależny organ
regulacyjny5. Cechą wyróżniającą i zarazem warunkującą regulację jako swoistą metodę działania jest,
jak łatwo zauważyć, model działania organów państwa (w tym przede wszystkim organów administracji) oraz ich niezależność. Wskazane elementy są tak
samo istotne, jednak wystarczające dla osiągnięcia
założeń badawczych opracowania jest odniesienie
się wyłącznie do pierwszego z nich.

nić dla realizacji dobra wspólnego. Należy przez to
rozumieć ogólny kierunek działania, wokół którego
skupiają się specyficzne zadania, cele, kompetencje,
formy działania i zasady określone przez przepisy
prawa7. Jeżeli organy państwa działają w sferze gospodarczej, sprawowanie czy też wykonywanie przez
nie funkcji regulacyjnej nie będzie niczym innym jak
realizowaniem celów gospodarczych państwa za pomocą właściwych im środków prawnych. Skoro jednak kryterium celu gospodarczego ma wyróżniać regulację spośród innych funkcji wykonywanych przez
administrację gospodarczą, wskazać należy na ich
odrębność. Powinny one przynajmniej z założenia
być odmienne od tych będących podstawą działań
np. w obszarze reglamentacyjnym czy policyjnym8.
Tym, co wyodrębnia regulację spośród innych
funkcji administracji gospodarczej, jest konieczność podejmowania działań sprowadzających się

Jeżeli organy państwa działają w sferze
gospodarczej, sprawowanie czy też

wykonywanie przez nie funkcji regulacyjnej

nie będzie niczym innym jak realizowaniem
celów gospodarczych państwa za pomocą
właściwych im środków prawnych.
Cechą, która – jak się wydaje – w głównej mierze
determinuje regulację jako przejaw aktywności organów administracji publicznej, jest jej cel6. Wyznacza
on funkcję organów państwa, jaką powinny one peł-

do bezpośredniego determinowania zachowań typowo rynkowych9, i to we wszystkich aspektach
funkcjonowania tego rynku, tj. kwestiach związa7 K. Jaroszyński, M. Wierzbowski, Organy regulacyjne (w:)

5 W. Hoff, Prawny model regulacji sektorowej, Warszawa 2008,
6 R. Stasikowski, Regulacja jako nowe zjawisko administracyjnoprawne (w:) L. Zacharko, A. Matan, G. Łaszczyca (red.),
Ewolucja prawnych form administracji publicznej, Księga
jubileuszowa z okazji 60. Rocznicy urodzin Profesora Ernesta

2011, s. 314.
8 M. Domagała, Obowiązek współpracy gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych, Lublin 2016, s. 175.
9 K. Jaroszyński, M. Wierzbowski, Organy regulacyjne…, dz.
cyt., s. 316.

Knosali, Warszawa 2008, s. 259.
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nych z jego działaniem na zasadach konkurencji, zapewnieniem dostępności oraz powszechności świadczonych na nim usług, czy też możliwości na nim
funkcjonowania przez gwarancję mechanizmów
wejścia na rynek.
Można więc uznać, że cechą wyróżniającą regulacje jest właśnie determinowanie10 zachowań rynkowych przy pomocy środków administracyjnoprawnych11. Przy czym te trzy elementy należy traktować
łącznie, jako swego rodzaju macierz. Gdyby bowiem
analizować je osobno, nie mogłyby się wyróżniać
spośród innych funkcji administrowania gospodarczego. Determinowanie, rozumiane także jako
stosowanie środków władczych, stanowi również
cechę reglamentacji gospodarczej, nawet wtedy,
gdy przypisujemy mu cechy prospektywności, czyli nakierowania na osiągnięcie określonego celu12.
Kontrola czy też nawet kreowanie (choć w ograniczonym zakresie) pewnych zachowań rynkowych
stanowi np. przedmiot funkcji realizowanej w ramach ochrony konkurencji i konsumentów. Co więcej, wykonywanie tej ostatniej kategorii zadań wiąże się często ze stosowaniem tej samej metody jak
w przypadku regulacji, to jest władczej i uznaniowej
ingerencji w typowo gospodarcze decyzje przedsię10 Warto rozważyć, czy nie byłoby tu uprawnione zamiennie
użycie sformułowania: „sterowanie” rynkiem przy użyciu
środków prawnych. Wydaje się jednak, że oprócz pejoratywnych konotacji związanych z funkcjonowaniem gospodarki
centralnie planowanej takie określenie sugerować by mogło
wyeliminowanie elementu wolnościowego z rynku, tj. brak
możliwości swobodnego podejmowania decyzji przez uczestników rynku – a tak przecież w istocie nie dzieje się na rynkach
regulowanych. Pamiętając jednak, że wolność gospodarcza
(również za sprawą obowiązku współpracy gospodarczej)
jest niekiedy bardzo istotnie ograniczona, nie należy przy
tym zapominać o paradoksie regulacyjnym, zgodnie z którym
nakładanie kolejnych obowiązków na uczestników rynku
ma na celu przede wszystkim zwiększenie na nim obszaru

biorców. Dlatego też dyskusyjne jest uznanie jej za
typowo regulacyjną13. Nie jest uprawnione przyjęcie, że tym, co odróżnia regulację od innych działań
organów państwa, jest jej przedmiot, czyli sektory
infrastrukturalne. Na tym obszarze realizowane są
bowiem, często z równą intensywnością, funkcje
policyjne czy też reglamentacyjne lub nawet pomocnicze państwa.
Tym, co wyróżnia metodę regulacyjną (określa ją
jako swoistą, czy też przypisaną przede wszystkim,
choć nie wyłącznie regulacji), a przez to samą regulację, jest działanie ex ante realizowane przez niezależny organ14. W tym wypadku wskazane przesłanki
również należy analizować łącznie. Wśród nich jako
pierwszą trzeba wymienić wymóg „działania”. Regulację musi cechować aktywność, nakierowanie na
osiągnięcie założonego celu, jednak nie przez bierne obserwowanie administrowanego obszaru. Musi
ją cechować inicjatywa, polegająca na kreowaniu
określonych zachowań pożądanych z punktu widzenia interesu publicznego, osiąganych przy pomocy
środków zarówno władczych, jak i niewładczych.
Dlatego właśnie można mówić o determinowaniu
zachowań jako przymiocie regulacji, co także przesądza o konieczności działania ex ante.
W związku z powyższym zasadne jest analizowanie regulacji w jej dwóch ujęciach, szerszym
i węższym15. Można więc określać regulację jako
stosowanie wszelkich działań mających wpływ na
funkcjonowanie sektora energetycznego, czyli np.
stanowienie prawa, władcze działania administracji
publicznej oraz sprawowanie kontroli nad tym działaniem przez sądy, a także działania niewładcze.
W ujęciu węższym, tak jak to określa prawo energetyczne, przez regulację należy rozumieć stosowanie określonych ustawą środków prawnych, włącznie z koncesjonowaniem, służących do zapewnienia
bezpieczeństwa energetycznego, prawidłowej gospodarki paliwami i energią oraz ochrony interesów

swobody działalności gospodarczej.
11 J. Walulik, Reforma regulacyjna. Przykład transportu lotniczego, Warszawa 2013, s. 110.
12 T. Długosz, Funkcje administracji gospodarczej (w:) R. Hauser,

13 K. Jaroszyński, M. Wierzbowski, Organy regulacyjne…, dz.
cyt., s. 316. Autorzy wskazują jednak, że nie jest to kryterium
całkowicie precyzyjne.

Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administra-

14 W. Hoff, Prawny model…, dz. cyt., s. 50.

cyjnego. Publiczne prawo gospodarcze, t. 8A, Warszawa 2013,

15 J. Baehr, E. Stawicki, J. Antczak, Prawo energetyczne. Ko-

s. 705.

mentarz, Kraków 2003, s. 43.
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odbiorców16. Biorąc pod uwagę uprzednio przeprowadzone rozważania, łatwo zauważyć, że definicja ta nie oddaje w pełni cech regulacji, zwłaszcza
w zakresie metody oraz organu, który ją realizuje. Wskazuje ona co prawda na koncesjonowanie
jako jeden ze środków regulacyjnych, z tym że –
jak już wykazano – nie wyróżnia on regulacji spośród innych funkcji wykonywanych przez organy

Niestety zarówno przytoczona definicja regulacji,
jak i wskazanie organu, który ma ją realizować, nie
odnoszą się w żaden sposób do zagadnienia działania ex ante jako podstawowej cechy regulacji, co
należy uznać za uchybienie19. Należy jednak zauważyć, że wskazanie tej cechy musiałoby się wiązać
z określeniem środków prawnych, które mogłyby
być stosowne ex ante. To z kolei napotkałoby na

Regulację musi cechować aktywność,

nakierowanie na osiągnięcie założonego

celu, jednak nie przez bierne obserwowanie

administrowanego obszaru. Musi ją cechować

inicjatywa, polegająca na kreowaniu zachowań
pożądanych z punktu widzenia interesu

publicznego, osiąganych przy pomocy środków
zarówno władczych, jak i niewładczych.
administracji gospodarczej, stanowiąc również jeden z podstawowych, jeśli nie swoistych środków
prawnych w dziedzinie reglamentacji gospodarczej.
Jeżeli chodzi natomiast o podmiot, który pełnić ma
funkcję regulatora, konieczne jest odwołanie się
do odrębnych unormowań prawa energetycznego
wskazujących na Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jako organ właściwy w sprawach regulacji paliwami i energią oraz promowania konkurencji17.
Prezes URE reguluje działalność przedsiębiorstw
energetycznych zgodnie z prawem energetycznym
oraz polityką energetyczną państwa, zmierzając do
równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii18.

trudność w postaci braku możliwości przypisania
wyłącznie tej cechy środkom prawnym, którymi
dysponuje Prezes URE w wykonywaniu funkcji regulacyjnych20.
Podsumowując rozważania dotyczące istoty regulacji dokonywane pod kątem określenia jej funkcji oraz związanych z tym zadań organów administracji publicznej21, uwzględniając jednocześnie jej
zakres przedmiotowy i podmiotowy, należy stwier19 R. Stankiewicz, Kilka uwag o regulacji jako funkcji administracji gospodarczej w rozwoju sektora energetycznego (w:)
M. Wierzbowski, R. Stankiewicz (red.), Współczesne problemy
prawa energetycznego, Warszawa 2010, s. 118.
20 M. Swora, Komentarz do art. 3 u.p.e. (w:) M. Swora, Z. Muras (red.), Prawo energetyczne. Komentarz, Warszawa 2010,

16 Art. 3 pkt 15 u.p.e.

s. 233.

17 Art. 21 ust. 1 u.p.e.

21 Tamże, s. 232.

18 Art. 23 ust. 1 u.p.e.
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dzić, że można wyróżnić kilka jej modeli22, w tym
m.in. regulację techniczną. Polega ona na określaniu i kontrolowaniu zasad funkcjonowania rynku,
w tym wydawaniu koncesji oraz stosowaniu kar,
co pozwala na osiągnięcie równowagi interesów
uczestników rynku, zapewnienie im bezpieczeństwa, ochrony prywatności, stabilności finansowej
oraz ochrony środowiska.
W tak określone funkcje regulacyjne w sposób
uzasadniony wpisuje się powierzenie Prezesowi
URE kompetencji kontrolnych. Co do zasady jednak ich nadrzędnym celem (obok identyfikowania
potencjalnych niezgodności stanu faktycznego ze
stanem pożądanym) powinno być weryfikowanie realizacji celów regulacyjnych, którymi w przypadku
obszaru aktywności Prezesa URE jest tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii,
rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, uwzględniania
wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych
i odbiorców paliw i energii23. W oparciu o ten schemat musi następować powierzenie uprawnień kontrolnych Prezesowi URE, tak aby ten, prowadząc
kontrolę (oczywiście przy poszanowaniu zasady
praworządności), badał zachowania zobowiązanych
podmiotów pod kątem zgodności z prawem, ale także w odniesieniu do celów regulacji.
Odpowiedź na pytanie, czy Prezes URE, wykonując kompetencje kontrolne, realizuje cele regulacyjne, czy też wyłącznie wypełnia swoje funkcje w ra-

mach „zwykłej” administracji gospodarczej, można
uzyskać w wyniku analizy dwóch najbardziej charakterystycznych rodzajów jego aktywności w tej
dziedzinie. Są to działania wykonywane w ramach
kontroli REMIT24 oraz te związane z postępowaniem
w przedmiocie wydawania koncesji uprawniającej
do wykonywania działalności gospodarczej. Jako
przykład posłuży tu działalność gospodarcza związana z wytwarzaniem, obrotem, magazynowaniem
i przywozem paliw ciekłych na teren Rzeczypospolitej Polskiej.

III. Uprawnienia Prezesa URE
w przedmiocie kontroli transakcji
na hurtowych rynkach energii

Uprawienia kontrolne Prezesa URE w ramach
obowiązków określonych przez rozporządzenie
1227/2011 REMIT25 zakwalifikować można do technicznego wymiaru regulacji. W tym wypadku cele
prowadzonej kontroli są bez wątpienia zgodne z celami regulacji. Czynności kontrolne oraz monitoring
transakcji służą bowiem integralności i przejrzystości hurtowych rynków energii oraz pobudzeniu leżącej w interesie odbiorców końcowych otwartej
i uczciwej konkurencji. Potwierdzenie wskazanej
tezy wymaga jednak szerszego odniesienia się zarówno do ratio legis powstania tych unormowań, jak
i zakresu przedmiotowego i podmiotowego uprawnień kontrolnych Prezesa URE.
Celem analizowanych regulacji jest przede
wszystkim wyeliminowanie stosowania manipulacji na hurtowych rynkach energii oraz wykorzystywania informacji wewnętrznych26. Inaczej rzecz
24 Art. 23b, 23c u.p.e.
25 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

22 W dokumencie Global Forum on Competition. The Relation-

nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie inte-

ship Between Competition Authorities and Sectoral Regulators,

gralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz.Urz.

DAF/COMP/GF (2005), OECD, s. 4. zasoby: www.oecd.org

UE L 326/1 z dnia 8 grudnia 2011 r.), dalej: rozporządzenie

(dostęp 10 lipca 2015), wyróżnione zostały następujące ro-

1227/2011 REMIT, rozporządzenie REMIT.

dzaje regulacji: regulacja techniczna, regulacja dostępu do

26 Zgodnie z art. 1 pkt 1 rozporządzenia 1227/2011 REMIT „in-

infrastruktury sieciowej, regulacja rynków detalicznych,

formacja wewnętrzna” oznacza informację o szczegółowym

regulacja usług publicznych, regulacja określająca zasady

charakterze, która nie została podana do publicznej wiadomo-

rozwiązywania sporów oraz regulacja ochrony konkurencji.

ści, a która dotyczy – bezpośrednio lub pośrednio – jednego

Raport ten przytaczany jest również przez M. Sworę (w:)

lub większej liczby produktów energetycznych sprzedawa-

tegoż, Komentarz do art. 3 u.p.e.…, dz. cyt., s. 232.

nych w obrocie hurtowym i która, jeżeli zostałaby podana do

23 Art. 1 ust.2 u.p.e.

wiadomości publicznej, mogłaby znacząco wpłynąć na ceny
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ujmując, polega to na przeciwdziałaniu sztucznemu kształtowaniu poziomu cen, który nie jest uzasadniony przez rynkowe siły podaży i popytu oraz
który z reguły uzależniony jest także od faktycznej
dostępności zdolności produkcyjnych, magazynowych lub transportowych. Wskazane manipulacje
mogą przejawiać się przez27:

ski wewnętrzny rynek energii cechował się większą
integralnością i przejrzystością, a także funkcjonował na zasadzie otwartej i uczciwej konkurencji.
W tym celu w ramach trzech podstawowych form
działań, polegających na zakazie wykorzystywania
informacji wewnętrznych, zakazie manipulacji na
rynku oraz monitorowaniu rynku przez Agencję

Rozporządzenie REMIT wyraźnie wskazuje,
że obok monitoringu wykonywanego przez

działającą na szczeblu Unii ACER, istotną rolę
w zapewnieniu skutecznego monitorowania
rynków na szczeblu krajowym powinny
odgrywać krajowe organy regulacyjne.
– składanie i wycofywanie fałszywych zamówień;
– rozpowszechnianie fałszy wych lub wprowadzających w błąd informacji lub plotek za
pośrednictwem mediów, w tym internetu, lub
innymi metodami;
– celowe dostarczanie fałszywych informacji
przedsiębiorstwom skutkujące wprowadzeniem
w błąd uczestników rynku działających na podstawie takich informacji;
– stwarzanie pozorów, jakoby dostępność mocy
wytwórczych energii elektrycznej lub dostępność gazu ziemnego czy też dostępna zdolność przesyłowa były inne, niż są faktycznie
technicznie dostępne, w przypadku gdy takie
informacje mają (lub mogą mieć) wpływ na
ceny produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym.
Rozporządzenie 1227/2011 REMIT ma więc na
celu zapewnienie, aby rozbudowujący się europej-

ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki28 we
współpracy z krajowymi organami regulacyjnymi,
realizowany jest podstawowy cel regulacji, czyli zapewnienie funkcjonowania konkurencyjnego rynku
energii29 poprzez stworzenie systemu raportowania
transakcji zawieranych na rynkach hurtowych30.
Najbardziej istotna z punktu widzenia przedmiotu opracowania jest analiza ostatniego z wymienionych zagadnień. Dotyczy ona kontroli prowadzonej
przez krajowe organy regulacyjne. Rozporządzenie REMIT wyraźnie wskazuje, że obok monitoringu wykonywanego przez działającą na szczeblu
Unii ACER, istotną rolę w zapewnieniu skutecznego monitorowania rynków na szczeblu krajowym

tych produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie

30 Szerzej na ten temat T. Brzeziński, A. Mathews, Obowiązki in-

28 Dalej także: ACER.
29 Szerzej na ten temat M. Radziński, Wzmocnienie regulacji
na hurtowych rynkach energii elektrycznej w świetle rozporządzenia UE Nr 1227/2011 (REMIT), „Kwartalnik Prawa
Publicznego” 2015, nr 2.

hurtowym.

formacyjne wynikające z REMIT dla uczestników rynków energii

27 Motyw 13 preambuły rozporządzenia 1227/2011 REMIT.
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powinny odgrywać właśnie krajowe organy regulacyjne. Dysponują one bowiem wiedzą w zakresie
zmian występujących na rynkach energii w swoich
krajach31. Dlatego poza uprawnieniami ACER wynikającymi z art. 7–9 rozporządzenia 1227/2011
REMIT32 to na krajowych organach regulacyjnych
spoczywa obowiązek zapewnienia przestrzegania
zakazu wykorzystywania informacji wewnętrznych oraz manipulacji na rynku oraz wypełniania
obowiązku podawania informacji wewnętrznej do
wiadomości publicznej. W tym też zakresie państwa
członkowskie zostały zobowiązane do ustanowienia unormowań uprawniających do prowadzenia
dochodzeń i egzekwowania przepisów33. Powinny
one zapewniać34:
– możliwość uzyskania dostępu do wszelkich dokumentów, bez względu na ich formę, a także
prawo otrzymania ich kopii;
– prawo żądania udzielenia odpowiedniej informacji;
– prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu;
– prawo żądania udostępnienia istniejących rejestrów, w tym rejestru połączeń telefonicznych
i przesyłu danych;
– prawo żądania zaprzestania działań sprzecznych z postanowieniami rozporządzenia
1227/2011 REMIT;
– prawo wnioskowania do sądu o zamrożenie lub
zajęcie majątku;
– prawo żądania nałożenia przez sąd lub właściwy organ zakazu czasowego wykonywania
zawodu.
Wskazane uprawnienia zostały przyznane Prezesowi URE w drodze ustawy z dnia 11 września
2015 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz
niektórych innych ustaw35. Jest on właściwy w sprawach przeprowadzania kontroli oraz prowadzenia
postępowania wyjaśniającego dotyczącego manipulacji lub próby manipulacji oraz niezgodnego z pra31 Motyw 17 preambuły rozporządzenia 1227/2011 REMIT.
32 Są to: monitorowanie rynku, gromadzenie danych oraz re-

wem wykorzystywania informacji wewnętrznych
w zakresie produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, które nie są instrumentami finansowymi. W ramach prowadzonej kontroli upoważniony pracownik organu jest uprawniony
do wstępu na grunt oraz do budynków, a także do
żądania udostępnienia ksiąg i wszelkiego rodzaju
dokumentów niezależnie od ich formy, jeżeli są one
związane z przedmiotem kontroli. W toku kontroli
upoważniony pracownik może korzystać z pomocy
organów Policji lub innych organów kontroli państwowej. W uzasadnionych przypadkach przebieg
kontroli może być utrwalany za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz lub dźwięk36. Charakterystyczne dla prowadzonej przez Prezesa URE kontroli REMIT jest uprawnienie do zabezpieczenia dowodów
zgromadzonych podczas kontroli, które mogą zostać
pozostawione w wydzielonym lub oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu podmiotu kontrolowanego, lub złożenie, za pokwitowaniem udzielonym podmiotowi kontrolowanemu, na
przechowanie w wyznaczonym miejscu37. Co więcej,
Prezes URE w toku kontroli może wydać postanowienie o zajęciu akt, ksiąg lub wszelkiego innego
rodzaju dokumentów kontrolowanego mogących
stanowić dowód w sprawie, na czas nie dłuższy niż
7 dni. Na przedmiotowe postanowienie kontrolowanemu służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ramach prowadzonej kontroli Prezes URE
zobowiązany jest do współpracy z innymi organami
administracji rządowej, w tym z Przewodniczącym
Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów38.
Istotnym uprawnieniem Prezesa URE jest możliwość przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, którego celem jest ustalenie, czy istnieją
podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji na rynku energetycznym, nabywania lub zbywania praw
w obrocie hurtowym wbrew zakazowi, ujawnienia
informacji lub nakłaniania do nabycia albo zbycia

jestracja uczestników rynku.
33 Art. 13 ust. 1 rozporządzenia 1227/2011 REMIT.

36 Art. 23d u.p.e.

34 Art. 13 ust. 2 rozporządzenia 1227/2011 REMIT.

37 Art. 23h ust. 2 u.p.e.

35 Dz.U. z 2015 r., poz. 1618.

38 Art. 23m u.p.e.
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praw wbrew nałożonemu zakazowi. Należy zauważyć, ze penalizacja wskazanych czynów (np. dokonywanie manipulacji na rynku podlega grzywnie do
2500 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5
lat) jednoznacznie wskazuje wagę, jaką ustawodawca przywiązuje do ochrony reguł funkcjonowania
konkurencyjnego rynku energii.
Podsumowując rozważania dotyczące uprawnień
kontrolnych Prezesa URE w ramach kontroli REMIT,
warto podkreślić, że ich zakres przedmiotowy wpisuje się w całości w realizację celów regulacyjnych.
Służą one bezpośrednio rozwojowi konkurencji,
przeciwdziałaniu negatywnym skutkom naturalnych monopoli, a także równoważeniu interesów
przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw
i energii. Dokonywanie manipulacji na rynku hurtowym stanowi jaskrawy przykład praktyk naruszających konkurencję. Oznacza to, że powierzenie
Prezesowi URE kompetencji kontrolnych w tym zakresie było jak najbardziej uzasadnione.

IV. Uprawnienia kontrolne Prezesa
URE dotyczące wykonywania
działalności gospodarczej związanej
z paliwami ciekłymi

Spośród uprawnień kontrolnych Prezesa URE na
szczególną uwagę zasługują również te związane
z wykonywaniem działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu, magazynowaniu, przeładunku,
przywozie i obrocie paliwami ciekłymi39. Kompetencje w tym zakresie można podzielić na dwie grupy.
Pierwsza obejmuje kompetencje związane z faktem
wykonywania działalności gospodarczej na podstawie koncesji, druga – związane z obowiązkiem wpisu
do rejestru podmiotów przywożących. Dla pełnego
wyjaśnienia cech kontroli prowadzonej przez Prezesa
39 Art. 3 pkt 3b wskazuje, że paliwa ciekłe to – ciekłe nośniki
energii (w tym zawierające dodatki), takie jak: półprodukty

URE w tym zakresie warto choćby pokrótce przedstawić wymagania związane zarówno z uzyskaniem
koncesji, jak i obowiązkiem wpisu do rejestru.
W przypadku działalności gospodarczej związanej z paliwami ciekłymi uzyskania koncesji wymaga zarówno wytwarzanie tych paliw, obrót nimi,
jak i magazynowanie oraz przeładunek w instalacjach służących ich magazynowaniu. Koncesji udziela Prezes URE po przeprowadzeniu postępowania
koncesyjnego, w ramach którego może dokonać
kontroli uprzedniej,40 tj. zbadać, czy dane zawarte
we wniosku koncesyjnym są prawdziwe lub inaczej
rzecz ujmując, czy wnioskodawca spełnia warunki
udzielenia koncesji. Prezes URE kontroluje więc np.,
czy przedsiębiorca dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności bądź jest w stanie udokumentować możliwości ich pozyskania, czy ma możliwości
techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie
działalności i czy zapewni zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych41. W przypadku
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania
paliw ciekłych lub obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą Prezes URE jest zobowiązany do zbadania
w ramach kontroli uprzedniej istnienia dodatkowych pozytywnych i negatywnych przesłanek wydania koncesji. Do pozytywnych zaliczyć można
m.in. konieczność posiadania siedziby lub miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz złożenie zabezpieczenia majątkowego42.
Natomiast do przesłanek o charakterze negatywnym trzeba zaliczyć np. znajdowanie się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji, fakt cofnięcia
koncesji w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku, skazanie prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą lub też, co istotne w kontekście tematu
opracowania, skazanie prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo skarbowe polegające na zmianie prze-

rafineryjne, gaz płynny LPG, benzyny pirolityczne, benzyny
silnikowe, benzyny lotnicze, paliwa typu benzyn do silników

40 Art. 50 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie

odrzutowych, paliwa typu nafty do silników odrzutowych,

działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 584 z późn.

inne nafty, oleje napędowe, lekkie oleje opałowe i pozosta-

zm.), dalej także: u.s.d.g.

łe oleje napędowe, ciężkie oleje opałowe, benzyny lakowe

41 Art. 33 ust. 1 u.p.e.

i przemysłowe, biopaliwa płynne (ciekłe).

42 Art. 33 ust. 1b u.p.e.
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znaczenia paliw ciekłych, powodujące uszczuplenie należności publicznoprawnej wielkiej wartości,
albo skazanie za takie przestępstwo skarbowe, gdy
wartość przedmiotu czynu zabronionego jest wielka. Wskazana przesłanka istnieje również w sytuacji
gdy inny podmiot, mający znaczący wpływ na kontrolowanego przedsiębiorcę lub sprawujący nad nim
kontrolę albo współkontrolę, został w ciągu ostatnich 3 lat prawomocnie skazany za przestępstwo
lub przestępstwo skarbowe związane z przedmiotem działalności gospodarczej określonej ustawą43.
Kontrola następcza prowadzona przez Prezesa
URE jest realizowana na zasadach ogólnych. Oznacza to, że w ramach tej kontroli analizowane są nie
tylko szczegółowe wymagania związane z wykonywaniem konkretnego rodzaju działalności gospodarczej określone w przepisach prawa i samej
koncesji, ale także takie wymogi jak wykonywanie
działalności gospodarczej pod kątem bezpieczeństwa państwa i obywateli. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej związanej z paliwami ciekłymi Prezes URE ma np. obowiązek zbadać,
czy działalność gospodarcza w zakresie obrotu
nimi prowadzona jest wyłącznie między przedsiębiorstwami posiadającymi koncesję 44 lub też czy
usługi w zakresie magazynowania paliw ciekłych
są świadczone na rzecz koncesjonariuszy lub podmiotów wpisanych do rejestru podmiotów przywożących, lub też czy sprzedaż paliw ciekłych z wykorzystaniem stacji kontenerowej realizowana jest
wyłącznie w celu zaopatrzenia w paliwa ciekłe Sił
Zbrojnych, jednostek pływających żeglugi morskiej
i śródlądowej, kolejnictwa oraz statków powietrznych lotnictwa cywilnego, a także w celu realizacji
inwestycji o znaczeniu krajowym45.
Biorąc pod uwagę powyższe, wydaje się, że kontrola realizowana przez Prezesa URE ma przede
wszystkim na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obrotu, którego efektem ubocznym jest również
interes fiskalny państwa. Konieczność realizowania wymogów sprawozdawczości przez przedsiębiorstwa energetyczne, a także obowiązek przesy43 Art. 33 ust. 3 u.p.e.

łania przez Prezesa URE wykazu przedsiębiorstw
energetycznych posiadających koncesje w zakresie,
w jakim dotyczą paliw ciekłych: ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Prokuratorowi Generalnemu, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Komendantowi Głównemu Policji,
Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych,
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Dozoru Technicznego,
Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego, Prezesowi Głównego Urzędu Miar, Głównemu
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, Głównemu
Inspektorowi Ochrony Środowiska, Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz Głównemu Inspektorowi Pracy46 – świadczy z całą pewnością o dążeniu
do zapobiegania nadużyciom na rynku.
Analizując przedstawione wyżej kryteria kontroli,
pirma facie trudno znaleźć bezpośrednie ich odniesienie do celów regulacyjnych, jakie zobowiązany
jest wypełniać Prezes URE. Niełatwo znaleźć bowiem bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między kontrolowaniem ograniczeń sprzedaży
paliw ciekłych ze stacji kontenerowych, a celami
wskazanymi w art. 1 ust. 2 prawa energetycznego, takimi jak np. promowanie konkurencji. Może
to sugerować, że powierzenie tych uprawnień organowi regulacyjnemu posiadającemu status centralnego organu administracji rządowej spowoduje
zbyt dużą rozpiętość kompetencyjną tego organu.
Należy jednak pamiętać, że mimo wątpliwości co
do prawidłowości przedmiotowego rozwiązania zarówno ograniczenie wykonywania działalności gospodarczej z wykorzystaniem stacji kontenerowych,
jak i ograniczenie kręgu kontrahentów podmiotom
wykonującym działalność gospodarczą w zakresie
magazynowania paliw ciekłych przyczynia się do
wyeliminowania nadużyć na rynku paliw ciekłych
i ma za zadanie zapewniać wykonywanie działalności gospodarczej w warunkach uczciwej konkurencji, co jak najbardziej wpisuje się w krąg działań
regulacyjnych Prezesa URE.
We wskazany wyżej schemat wpisują się również
kompetencje w zakresie prowadzenia rejestru pod-

44 Art. 43a ust.1 u.p.e.
45 Art. 43a ust.1 u.p.e.

46 Art. 46 u.p.e.
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miotów przywożących. Są to przedsiębiorcy, którzy
samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu dokonują przywozu paliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem paliw
na potrzeby własne oraz z wyłączeniem przywozu
paliw ciekłych przeznaczonych do użycia podczas

podmiot przywożący, a także dotyczące przeznaczenia przywożonego paliwa oraz planowanej daty
rozpoczęcia działalności49. Do rejestru nie może
być wpisany podmiot, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające związek z przedmiotem

Zarówno ograniczenie wykonywania

działalności gospodarczej z wykorzystaniem

stacji kontenerowych, jak i ograniczenie kręgu
kontrahentów podmiotom wykonującym
działalność gospodarczą w zakresie

magazynowania paliw ciekłych przyczynia
się do wyeliminowania nadużyć na rynku

i ma zapewniać wykonywanie działalności

gospodarczej w warunkach uczciwej konkurencji.
transportu i przywożonych w standardowych zbiornikach, w celu rozporządzenia nimi poprzez jakąkolwiek czynność prawną lub faktyczną, dla dokonania której nie jest wymagana koncesja na obrót
paliwami ciekłymi, lub z w związku z działalnością
gospodarczą w zakresie obrotu paliwami ciekłymi,
która nie wymaga uzyskania koncesji47. Za przywóz paliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się przywóz w ramach nabycia
wewnątrzwspólnotowego 48. Prezes URE prowadzi
rejestr tych podmiotów, którym oprócz danych identyfikujących podmiot dostarcza się również informacje dotyczące rodzajów paliw ciekłych będących
przedmiotem przywozu, informacje o rodzajach infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej przez

działalności gospodarczej objętej prawem energetycznym, lub też zalega w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa, z wyjątkiem przypadków,
gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowych
albo podatku lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu podatkowego lub organu
kontroli skarbowej.
Uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów przywożących warunkuje możliwość wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przywozu paliw
ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej50.
W przypadku niedochowania przedmiotowego obowiązku prowadzenie działalności gospodarczej zagrożone jest karą grzywny do 2 500 000 zł.

47 Art. 3 ust. 12c u.p.e.

49 Art. 32a u.p.e.

48 Art. 3 ust.12d u.p.e.

50 Art. 32c ust. 1 u.p.e.
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Analizując regulacje dotyczące podmiotów przywożących, dochodzimy do wniosku, że konstrukcja prawna wpisu do rejestru stanowi w istocie
wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności
gospodarczej. Mimo że przypomina wpis do rejestru działalności regulowanej, żaden przepis prawa energetycznego nie wskazuje jednak, że wykonywanie przywozu paliw ciekłych taką działalność
stanowi. Co więcej, wpis – inaczej niż w przypadku działalności regulowanych – dokonywany jest
w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania, w ramach
którego Prezes URE jest uprawniony do dokonania
kontroli uprzedniej. Unormowania odnoszące się

informowania stron o przebiegu postępowania 53,
zasady czynnego udziału strony w postępowaniu54,
zasady otwartego katalogu dowodów55, zasady oficjalności56 oraz zasady obowiązku wypowiedzenia
się strony co do zebranego materiału dowodowego57. Analizując przedmiotowe rozwiązanie, trudno
znaleźć jego uzasadnienie. Wydaje się, że intencją
ustawodawcy było stworzenie procedury umożliwiającej szybkie wydanie decyzji. Nie powinno to
jednak prowadzić do ograniczenia podstawowych
uprawnień strony w ramach postępowania. Wskazane wyłączenie, w szczególności zaś art. 77 § 1 k.p.a.,
skutkuje również brakiem możliwości gromadzenia
dowodów przez Prezesa URE, należy bowiem przy-

Analizując regulacje dotyczące podmiotów
przywożących, dochodzimy do wniosku,

że konstrukcja prawna wpisu do rejestru
stanowi w istocie wydanie zezwolenia

na wykonywanie działalności gospodarczej.
do rejestrów działalności regulowanej takiej możliwości nie przewidują51. Przy tej okazji warto odnieść się do zagadnienia wyłączenia stosowania,
w ramach postępowania w przedmiocie wydania
decyzji o wpisie do rejestru podmiotów przywożących, niektórych regulacji ogólnego postępowania administracyjnego, w tym – co zastanawiające – jego podstawowych zasad. Artykuł 32c ust. 6
prawa energetycznego wyraźnie wskazuje bowiem,
że w sprawach wpisu lub zmiany wpisu nie mają
zastosowania regulacje w zakresie obowiązku zachowania prawdy obiektywnej oraz zasady poszanowania słusznego interesu obywateli 52 , zasady

jąć, że wyłączenie w równym stopniu wiąże strony
postępowania i organ je prowadzący. Stosując reguły wykładni językowej, można dojść do wniosku,
że ustawodawca ograniczył prawo do gromadzenia
materiałów dowodowych przez organ prowadzący
postępowanie, wskutek czego powinien on opierać
się wyłącznie na tych przedstawionych przez wnioskującego. Efektem tego może być stwierdzenie, że
jedynie informacje zawarte we wniosku mogą być
poddane weryfikacji. Skutkowałoby to znacznym
ograniczeniem zakresu przedmiotowego kontroli
uprzedniej realizowanej przez Prezesa URE.
53 Art. 9 k.p.a.

51 Art. art. 65 ust.1 u.s.d.g.

54 Art. 10 k.p.a.

52 Art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowa-

55 Art. 75 § 1 k.p.a.

nia administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 23

56 Art. 77 § 1 k.p.a.

z późn. zm.), dalej: k.p.a.

57 Art. 81 k.p.a.
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Uwzględniając powyższe argumenty, należy krytycznie odnieść się do treści wskazanych regulacji.
Poza bowiem uzasadnionymi wątpliwościami co do
ich zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej58 mogą one przysporzyć istotnych trudności
interpretacyjnych zarówno stronom postępowania
w przedmiocie wpisu do rejestru podmiotów przywożących, jak i Prezesowi URE jako organowi postępowanie to prowadzącemu.

zakres przedmiotowy i podmiotowy, kryteria oraz
cel, dla jakiego zostały one ustanowione.
Odnosząc się do zakresu podmiotowego uprawnień kontrolnych Prezesa URE, trzeba zauważyć, że
oprócz przedsiębiorstw energetycznych, czyli podmiotów wykonujących działalność gospodarczą na
podstawie koncesji, obejmuje on także przedsiębiorców, którzy choćby pośrednio (podmiot przywożący) stają się uczestnikami rynku energetycznego.

Uprawnienia kontrolne Prezesa URE
wpisują się w katalog środków

prawnych właściwych regulacji.
Podsumowując analizę rozwiązań prawnych
dotyczących uprawnień kontrolnych Prezesa URE
związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej w przedmiocie wytwarzania, obrotu, magazynowania oraz przywozu paliw ciekłych, należy
stwierdzić, że mogą one być realizowane zarówno
na etapie postępowania o udzielenie koncesji oraz
wpisu do rejestru podmiotów przywożących, jak
i na etapie wykonywania działalności gospodarczej
objętej tą koncesją czy wpisem. Zakres przedmiotowy tych uprawnień obejmuje w zasadzie te elementy prowadzenia działalności, od których zależy
uzyskanie koncesji lub wpisu. W przypadku paliw
ciekłych jest on więc dość szeroki. To ostatnie może
budzić wątpliwości dotyczące zasadności powierzenia tych kompetencji organowi regulacyjnemu.

V. Zakończenie

Podsumowując rozważania odnoszące się do charakteru prawnego uprawnień kontrolnych Prezesa
URE – biorąc przy tym pod uwagę wskazane we
wstępie założenia badawcze, a także przedstawione
w treści opracowania przykłady wskazanych kompetencji – należy uwzględnić następujące ich aspekty:

Zakres przedmiotowy kontroli prowadzonej przez
Prezesa URE obejmuje przede wszystkim badanie
zgodności prowadzenia działalności gospodarczej
z obowiązującymi normami prawa. Co naturalne
więc, podstawowym kryterium kontroli będzie legalność 59. Choć niekiedy także w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych może to
być również kryterium celowości czy też kryterium
uwzględniania interesu społecznego60. W tym miejscu warto zaznaczyć, że kontrola prowadzona przez
Prezesa URE może mieć charakter kontroli uprzedniej (z tą, jak już wskazano wyżej, mamy z reguły
do czynienia w ramach prowadzonych postępowań
administracyjnych) i następczej (związanej co do
zasady z kontrolą wykonywania działalności gospodarczej).
Kluczowe jednak przy określeniu charakteru
prawnego uprawnień kontrolnych Prezesa URE,
w szczególności zaś w kontekście odpowiedzi na py59 J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 1997, s. 377.
60 Prezes URE, uzgadniając plan rozwoju przedsiębiorstw energetycznych w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego
zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię, musi brać
pod uwagę kryterium celowości oraz stopień realizacji in-

58 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
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teresu społecznego, którego treścią w tym wypadku jest
zapewnienie dostępu do sieci energetycznych.

artykuły
tanie, czy mieszczą się one w kategorii działań regulacyjnych, będzie określenie celu, w jakim są one
realizowane. Przedstawione przykłady, tj. wykonywanie zadań w ramach kontroli REMIT oraz kontroli
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania, obrotu, magazynowania oraz przywozu paliw ciekłych, jednoznacznie wskazują, że jej
głównym celem, oprócz zapewnienia bezpieczeństwa obrotu, jest ochrona konkurencji, rozumiana
tu przede wszystkim jako stworzenie równych warunków funkcjonowania na rynku. Należy bowiem
uznać, że zarówno wykorzystywanie informacji wewnętrznych, jak i manipulowanie cenami w obrocie
na runku hurtowym energii elektrycznej lub gazu
ziemnego (kontrola REMIT), czy też próby unikania zobowiązań o charakterze fiskalnym na rynku
paliw ciekłych – stwarzają niedozwoloną przewagę
konkurencyjną. Z całą pewnością więc uprawnienia
kontrolne Prezesa URE wpisują się w katalog środków prawnych właściwych regulacji. Mimo tego, że
z reguły nie należą do działań władczych (nie determinują więc bezpośrednio rynkowych zachowań
uczestników rynku), niemniej jednak – co do zasady – je poprzedzają, przez co stają się istotną podstawą kształtowania sytuacji prawnej profesjonalnych
uczestników rynku energetycznego.
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Robert Wilczyński

Agencja jako podmiot
sporów zbiorowych
Temporary Agency as an Entity
in Collective Disputes
The article discusses issues relating to problems of the normative share of temporary employment agencies in collective disputes. Of main interest are the circumstances in which strike action, solidarity strike and sit-in strike may be undertaken
within the legal framework of temporary employment agencies. Tripartite working
relationships, which are typical for temporary employment, create a number of
doubts concerning the legislation in this regard.

Robert Wilczyński
Doktor nauk prawnych, asystent
w Katedrze Teorii Prawa na Wy-

dziale Prawa i Administracji Uni-

wersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje

się filozofią polityczną oraz filozofią
prawa. W swoich publikacjach po-

dejmuje problemy dotyczące współczesnych teorii sprawiedliwości,

teorii demokracji, a także relacji
prawa i religii.

Ustawa z 23 maja 1991 r.
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych1 (dalej: u.r.s.z.) stanowi
w art. 1, że stronami sporu zbiorowego są pracownicy i pracodawca. Nie ulega wątpliwości, że
możliwe jest prowadzenie sporu
dotyczącego praw i interesów
pracowników tymczasowych 2 .
Pracownicy tymczasowi mogą
być reprezentowani przez organizacje związkowe działające u pracodawcy użytkownika,
w agencji lub – zgodnie z art. 3
ust. 4 ustawy z 23 maja 1991 r.

o związkach zawodowych3 – także przez inną organizację związkową. Analogicznie, wymienione organizacje związkowe mogą
wszcząć spór zbiorowy. Co do
zasady przyjmuje się, że stroną
roszczeń jest pracodawca (organizacje pracodawców) w rozumieniu art. 3 k.p.4 W przypadku zatrudnienia tymczasowego
pracodawcą jest agencja. Należałoby jednak rozważyć możliwość
objęcia tym zakresem również

1 Tekst jedn. Dz.U. z dnia 03.03.2015 r.,

4 Tak np.: B. Cudowski, Spory zbiorowe

3 Tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., nr 79,
poz. 854 z późn. zm.

poz. 295 z późn. zm.
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pracy (w:) M. Matey-Tyrowicz, T. Zie-

2 B. Cudowski, Podstawowe problemy

liński (red.), Prawo pracy RP w obliczu

zbiorowych stosunków pracy z udzia-

przemian, Warszawa 2006, s. 484;

łem pracowników t ymczasowych,

K.W. Baran, Zbiorowe prawo pracy.

„Monitor Prawa Pracy” 2005, nr 4,

Komentarz, Warszawa 2010, s. 397

s. 96.

i n.

prace drobne
pracodawcę użytkownika. W literaturze dopuszcza
się taką możliwość5. W pewnym zakresie takie podejście wpisuje się w postulaty strony związkowej
zmierzające do pełnej synchronizacji prawa krajowego ze standardami MOP 6, poprzez dążenie do
szerokiego ujęcia podmiotu sporu w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, tak aby strona pracownicza kierowała roszczenia wobec pracodawcy
rzeczywistego.

dzielnego zatrudniania pracowników oraz nawiązywania i rozwiązywania z nimi stosunku pracy8.
Drugim argumentem na potwierdzenie tej tezy są
względy praktyczne, ponieważ bez ścisłej współpracy agencji i pracodawcy użytkownika prowadzenie
sporu zbiorowego oraz ewentualne jego rozwiązanie byłoby utrudnione. Przykładem to ilustrującym
jest wymóg przeprowadzenia w oparciu o art. 20
u.r.s.z. referendum przedstrajkowego, w którym wy-

Pracownicy tymczasowi mogą być reprezentowani
przez organizacje związkowe działające

u pracodawcy użytkownika, w agencji lub –
zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z 23 maja

1991 r. o związkach zawodowych – także
przez inną organizację związkową.
W konsekwencji przyjęcia dopuszczalności objęcia pracodawców użytkowników zakresem pojęcia
pracodawcy użytym w u.r.s.z. konieczne jest rozważenie, czy po stronie pracodawczej mogłyby wystąpić oba podmioty zatrudniające pracowników tymczasowych. Żaden przepis u.r.s.z tego wprost nie
zabrania7. Taką dopuszczalność potwierdza pośrednio także Sąd Najwyższy, przyjmując, że pracodawcą
jest jednostka organizacyjna uprawniona do samo-

magane jest uzyskanie zgody większości głosujących
pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co
najmniej 50% pracowników zakładu pracy. Zgodnie
z utrwalonym poglądem literatury 9 oraz orzecznictwa SN10 referendum strajkowe powinno być prze8 Zob. Uchwała SN z dnia 16.11.1977 roku, I PZP 47/77, OSPiKA
1979, z. 7–8, poz. 125 z glosą M. Piekarskiego. Zob. też glosę
J. Brola: „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1980, nr 7, s. 50.
9 M. Kurzynoga, Warunki legalności strajku, Warszawa 2011,
s. 202–203; K.W. Baran, Zbiorowe prawo…, dz. cyt., s. 458–

5 B. Cudowski, Podstawowe problemy…, dz. cyt., s. 96; K.W. Ba-

459; E. Wronikowska, Problemy prawnej regulacji rozwią-

ran, Zatrudnienie tymczasowe a zbiorowe prawo pracy (w:)

zywania sporów zbiorowych na tle praktyki (w:) Jedność

A. Sobczyk (red.), Z problematyki zatrudnienia tymczasowego,

w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia

Warszawa 2011, s. 35 i n.

społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedy-

6 Szerzej na ten temat por. E. Podgórska-Rakiel, Konieczność

kowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu, Warszawa

nowelizacji prawa polskiego w kwestii wolności związkowych

2009, s. 288–289. Odrębny pogląd prezentował H. Lewan-

z perspektywy Międzynarodowej Organizacji Pracy, „Monitor

dowski, Komentarz do ustawy o rozwiązywaniu sporów zbio-

Prawa Pracy” 2014, nr 10, s. 510 i n.

rowych (w:) Z. Salwa (red.), Prawo pracy, Warszawa 1998,

7 Por. A.M. Świątkowski, Komentarz do art. 2 (w:) J. Wratny,
K. Walczak, Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa
2009, s. 296 i n.

t. 3, s. III/E/158–57.
10 Zob. teza 2 wyroku z dnia 7.03.2013 r. I PK 216/12, OSNP
2014/2/21.
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prowadzone z uwzględnieniem liczby wszystkich
pracowników zakładu pracy. W przypadku agencji
zatrudniającej pracowników wykonujących pracę
u różnych pracodawców użytkowników praktyczna
realizacja tego wymogu wydaje się iluzoryczna. Nie
wykluczając możliwości prowadzenia sporów zbiorowych z agencjami, można stwierdzić, że ich stroną
powinien być pracodawca użytkownik. Wynika to
stąd, że podstawowych warunków zatrudnienia nie
ustala agencja, ale pracodawca użytkownik.
Kontynuując rozważania na temat sporów zbiorowych z udziałem agencji, warto zwrócić uwagę
na konsekwencje wpływu sporu zbiorowego na
interes pracodawcy. Współcześnie spór zbiorowy,
a w szczególności jego najbardziej wyrazista forma, czyli strajk, oznacza wyrządzenie pracodawcy
znacznej szkody majątkowej, co wymaga wyjątkowego uzasadnienia. Istotnym problemem jest zagadnienie dopuszczalności prowadzenia przez pracowników agencji akcji protestacyjnej szkodzącej
interesom pracodawcy użytkownika. Istotą każdej
akcji protestacyjnej jest jej prowadzenie bez przerywania pracy i w sposób nienaruszający obowiązującego porządku prawnego. Daje to podstawę do
stwierdzenia, że żadna akcja protestacyjna nie może
zakłócać funkcjonowania pracodawcy i wyrządzać
mu bezpośrednio szkody. Oczywiście skutkiem akcji protestacyjnej zawsze może być utrata dobrego
imienia pracodawcy czy utrata zaufania do niego,
co może być przyczyną powstania nawet wymiernych szkód. W tym obszarze ogranicza je bowiem
wymóg proporcjonalności i racjonalności, a więc
stawiania żądań, które w danych okolicznościach
faktycznych mają obiektywne uzasadnienie oraz realną szansę realizacji przez pracodawcę, w dobrej
wierze zasiadającego do stołu rozmów. Każda strona
jest obowiązana prowadzić rozmowy w dobrej wierze, uwzględniając słuszne interesy drugiej strony.
Postulaty organizacji związkowej powinny brać pod
uwagę sytuację ekonomiczną pracodawcy użytkownika w dacie stawiania żądań, jak też ich wpływ na
stabilność finansową pracodawcy w przyszłości. Wymaga to odpowiedniego określenia zarówno obciążeń pracodawcy z punktu widzenia kształtowania
się struktury kosztów stałych i zmiennych u tegoż
pracodawcy, mających znaczenie wobec zmienno-
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ści sytuacji rynkowej, jak i zdolności pracodawcy
do elastycznego dostosowywania kosztów w okresie cyklów koniunkturalnych. Organizacje związkowe powinny powstrzymywać się od wysuwania
postulatów, których realizacja w sposób oczywisty
przekracza możliwości finansowe pracodawców lub
jest nieracjonalna. Przesłanki legalności akcji protestacyjnych określa przede wszystkim przepis art. 25
ust. 1 u.r.s.z. Wynika z niego, że akcje protestacyjne mogą być organizowane w tym samym zakresie
przedmiotowym co spory zbiorowe11.
Ponadto należy podkreślić, że w przypadku wyrządzenia pracodawcy użytkownikowi szkody przez
prowadzenie nielegalnej akcji strajkowej lub innej
akcji protestacyjnej przez związek zawodowy, odpowiedzialność odszkodowawczą może ponieść związek zawodowy, jako osoba prawna, niezależnie od
tego, kto w imieniu związku wykonywał funkcje organizatora strajku lub innej akcji. Odpowiedzialność
odszkodowawcza oparta jest na art. 415 k.c., zgodnie z którym kto z winy swej wyrządził drugiemu
szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia, a także
art. 416 k.c., zgodnie z którym osoba prawna jest
obowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej
z winy jej organu, np. zarządu związku zawodowego. Przez szkodę należy uznać tutaj każdy uszczerbek, który dotyka poszkodowanego pracodawcę.
Może on obejmować zarówno stratę, jakiej doznaje jego mienie, jak i korzyści, jakich poszkodowany
mógłby się spodziewać, gdyby nie doszło do wystąpienia nielegalnej akcji strajkowej.
Zgodnie z wykładnią a minore ad maius wszystkie te ograniczenia odnoszą się do zaostrzonych
w swej formie akcji strajkowych, w szczególności
strajku okupacyjnego. Ustawodawca w u.r.s.z. nie
zawarł wprost normy prawnej zakazującej tego rodzaju strajku, tym samym nie określił sposobu jego
przeprowadzenia, jego zakresu oraz charakteru. Dopuszczalność strajku okupacyjnego jest w literaturze
kwestionowana. Przeważa pogląd o niedopuszczalności tej formy strajku12.
11 Zob. B. Cudowski, Spory zbiorowe w polskim prawie pracy,
Białystok 1998, s. 24–54.
12 Tak B. Cudowski, Spory zbiorowe…, dz. cyt., s. 138–139,
E. Wronikowska, P. Nowik, Zbiorowe prawo pracy, Warszawa

prace drobne
Z praktycznego punktu widzenia, determinowanego przez charakter zatrudnienia tymczasowego
oraz znikome uzwiązkowienie pracowników agencji, za skuteczną formę nacisku ze strony reprezen-

nościowego. W art. 22 u.r.s.z. wyraźnie wskazano,
że strajk dotyczy wyłącznie pracowników, którzy
nie mają prawa do strajku. Regulacja ta spotyka
się z krytyką w doktrynie. Wskazuje się, że regu-

Z praktycznego punktu widzenia,

determinowanego przez charakter zatrudnienia
tymczasowego oraz znikome uzwiązkowienie
pracowników agencji, za skuteczną formę

nacisku ze strony reprezentacji związkowej
można uznać strajk solidarnościowy.
tacji związkowej można uznać strajk solidarnościowy. Ta forma protestu może występować w dwóch
postaciach: strajku akcesoryjnego – polegającego na
powstrzymaniu się od pracy na znak poparcia protestu pracowników innych zakładów pracy, którzy
sami strajkują; jego celem jest udzielenie dodatkowego wsparcia pracownikom innych podmiotów,
może ono być udzielone przez wywarcie nacisku
na własnego pracodawcę, który jest powiązany
z przedsiębiorcą zatrudniającym wspieranych pracowników, albo strajku defensywnego (zastępczego) – polegającego na powstrzymaniu się od pracy
na znak protestu wspierającego pracowników innych zakładów pracy, którym prawo do strajku nie
przysługuje. Taki strajk ma na celu wsparcie interesów tych pracowników, którym przepisy prawne
odmówiły uprawnień do strajku13.
Polski porządek prawny przewiduje dopuszczalność jedynie defensywnej postaci strajku solidar2008, s. 143, M. Kurzynoga, Warunki…, dz. cyt., s. 245–252;

lacja jest zbyt rygorystyczna i niedostosowana do
sytuacji, w której pracodawca będący stroną sporu
zbiorowego jest w gruncie rzeczy pozbawiony możliwości decydowania, ponieważ prawdziwa władza
należy do przedsiębiorstwa dominującego w grupie.
Tylko zatem solidarny nacisk pracowników zatrudnionych we wszystkich przedsiębiorstwach należących do grupy może wpłynąć na decyzje przedsiębiorstwa dominującego14. Ponadto zwraca się
uwagę na niezgodność polskiej regulacji ze standardami międzynarodowymi15. Rozwój atypowych
form zatrudnienia, w szczególności pracy tymczasowej, uzasadnia, moim zdaniem, argument o dopuszczalności tej formy protestacyjnej w postaci
strajku solidarnościowego w zatrudnieniu tymczasowym. Często jest to jedyna możliwość wywarcia
wpływu na agencję i obrony interesu pracowników
tymczasowych.
Odrębnym problemem jest możliwość zastępowania strajkujących pracowników. Zgodnie z art. 8
pkt 2 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pra-

odmiennie J. Żołyński, Status prawny strajku okupacyjnego,
„Monitor Prawa Pracy” 2012, nr 5, s. 4–11.
13 J. Żołyński, Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako
metody rozwiązywania sporów zbiorowych, Warszawa 2013,
s. 274.

14 M. Seweryński, Problemy legislacyjne zbiorowego prawa pracy (w:) M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński (red.), Prawo pracy
w obliczu przemian, Warszawa 2006, s. 428.
15 Por. M. Kurzynoga, Warunki…, dz. cyt., s. 137.
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prace drobne
cowników tymczasowych16 pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie
pracy na rzecz pracodawcy użytkownika na stanowisku, na którym jest zatrudniony pracownik użytkownika, w okresie jego uczestniczenia w strajku.
Co do zasady przepis ten zasługuje na akceptację.
Dopuszczenie zatrudniania tzw. łamistrajków w postaci pracowników tymczasowych mogłoby zniweczyć prawo do strajku i jego znaczenie dla pracowników zatrudnionych na stałe. Wątpliwości może
jednak budzić zakres tego zakazu, tj. niedopuszczenie żadnych wyjątków. Problem zastępowania
strajkujących pracowników powinien raczej zostać
uregulowany w przepisach o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. W projekcie kodeksu zbiorowego
prawa pracy problem ten został dostrzeżony. Proponowano w nim również zakaz zatrudniania nowych pracowników w celu zastąpienia strajkujących, z wyjątkiem zatrudnienia na stanowiskach,
na których kontynuowanie pracy jest konieczne ze
względu na bezpieczeństwo zakładu pracy i przebywających w nim osób oraz dla zaspokojenia elementarnych potrzeb życiowych ludności. W przyszłych
pracach legislacyjnych problem ten powinien być
wzięty pod uwagę. Konieczne jest moim zdaniem
dopuszczenie pewnych wyjątków od zakazu zatrudniania nowych pracowników (w tym tymczasowych) w czasie strajku. Zakres tych wyjątków nie
jest oczywiście bezdyskusyjny, co powinno zostać
rozstrzygnięte przy okazji mających się niebawem
rozpocząć prac nad nowym projektem kodeksu zbiorowego prawa pracy.
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The case note is on the judgment of the Polish Constitutional Tribunal of 6 October 2015, SK 54/13, in which that Court ruled that art. 196 of the Criminal Code,
to the extent it penalizes insulting the religious feelings of others through public
insulting of religious objects of worship, is consistent with art. 54.1 in conjunction
with art. 31.3 of the Constitution, which enshrine freedom of expression. The note
attempts a wide analysis of the problem of compatibility of imprisonment for
offending religious feelings with freedom of expression in terms of proportionality
in the strict sense. That problem has been definitively settled by the Constitutional Court in that judgment, however with limited reasoning. The author argues
for the incompatibility (in the strict sense), and therefore unconstitutionality of
imprisonment for offending religious feelings. That position is confirmed particularly in well-established case law of the European Court of Human Rights
with regard to standards of freedom of expression (art. 10 of the Convention
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) in view of the
criminalization and especially punishment through imprisonment for insulting
and defamation, which can appropriately be applied to the crime referred to in
art. 196 of the Criminal Code.

1. Wprowadzenie

Niniejsza glosa dotyczy wyroku Trybunału Konstytucyjnego2
z dnia 6 października 2015 r.,
sygn. akt SK 54/13, w którym

TK orzekł, iż art. 196 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny3 w zakresie, w jakim
penalizuje obrazę uczuć religijnych innych osób przez publiczne znieważenie przedmiotu czci

1 Dz.U. z 2015 r., poz. 1632, ZU OTK
nr 9A/2015, poz. 142.
2 Dalej także: Trybunał, TK.

3 Dz.U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.;
dalej: kodeks karny, k.k.
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glosa
religijnej, podlegającą karze grzywny, jest zgodny
m.in. z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej4, a zatem z konstytucyjną regulacją wolności wyrażania swoich
poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania
informacji5.
Komentowane orzeczenie zapadło na skutek skargi konstytucyjnej znanej piosenkarki Doroty Rabczewskiej („Dody”), której słowna charakterystyka
autorów Pisma Świętego została zakwalifikowana
przez sąd jako wypełniająca znamiona przestępstwa
stypizowanego w art. 196 kodeksu karnego, w zakresie kontrolowanym przez TK, a wyżej wskazanym. Skarżąca została skazana na karę grzywny 6.
Warto zaznaczyć, że z uwagi na powyższy fakt
w granicach kognicji Trybunału w sprawie rozstrzygniętej glosowanym wyrokiem nie leżało badanie zgodności art. 196 kodeksu karnego z konstytucyjną regulacją wolności słowa w zakresie, w jakim
przepis ten przewiduje, w przypadku wypełnienia
jego znamion, także m.in. karę pozbawienia wolności (do lat 2).
TK uznał jednak za stosowne odnieść się do tego
problemu, stwierdzając, że: „w demokratycznym
państwie prawnym, należącym do kultury europejskiej, której wyznacznikiem są m.in. takie wartości
jak tolerancja i pluralizm światopoglądowy, ochrona
uczuć religijnych innych osób przed ich obrazą znieważającym, publicznym i umyślnym zachowaniem
wobec przedmiotu czci religijnej nie musi prowadzić
do zagrożenia karą pozbawienia wolności, w szczególności w wymiarze do lat 2. Samo zagrożenie karą
pozbawienia wolności w tym wymiarze, niezależnie
od praktyki orzeczniczej, może być też postrzegane
jako środek zbyt dolegliwy. Wybór określonego instrumentu prawnego musi bowiem być dokonywany

nie tylko z punktu widzenia celu, który powinien
należeć do kręgu wartości uzasadniających ograniczenia praw i wolności, ale także z punktu widzenia
konieczności w państwie demokratycznym”.
Treść niniejszej glosy nawiązuje do tego fragmentu rozważań Tr ybunał u Konsty tucyjnego
i ma na celu próbę rozstrzygnięcia, czy w istocie
art. 196 k.k., w zakresie, w jakim przewiduje karę
pozbawienia wolności do lat 2 za przestępstwo
obrazy uczuć religijnych innych osób7, jest zgodny
z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, w szczególności czy wskazane ograniczenie
wolności wypowiedzi o charakterze prawnokarnym
spełnia, wynikający z art. 31 ust. 3 ustawy zasadniczej, test proporcjonalności w jego części obejmującej badanie proporcjonalności sensu stricto8.
Cel powyższy w moim przekonaniu może być zrealizowany poprzez odwołanie się do argumentacji
Trybunału Konstytucyjnego zawartej w innych judykatach, w których TK wypowiadał się w przedmiocie
zgodności z konstytucyjną regulacją wolności słowa
innych przestępstw tudzież wykroczeń, przewidujących kary izolacyjne za zachowania pomawiające,
znieważające lub lekceważące.
Sposobem na rozstrzygnięcie postawionego problemu badawczego jest zatem sformułowanie, na podstawie wskazanego wyżej dotychczasowego orzecz7 Rozważania w tym zakresie odnoszą się do obrazy uczuć
religijnych, następującej na skutek zarówno publicznego
znieważenia przedmiotu czci religijnej, jak i publicznego
znieważenia miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, a zatem dotyczą także
drugiego ze sposobów obrazy uczuć religijnych innych osób,
który nie podlegał kontroli z punktu widzenia zgodności
z ustawą zasadniczą w komentowanym wyroku.
8 Należy podkreślić, że rozważania zawarte w cytowanym
fragmencie uzasadnienia wyroku TK pozostawały poza za-

4 Dalej także: Konstytucja, ustawa zasadnicza.

kresem rozpoznania skargi konstytucyjnej. Stwierdził to

5 Wolność ta, będąca w istocie wolnością ekspresji, obejmuje

nawet expressis verbis Trybunał, wskazując, że „[w] niniejszej

zachowania werbalne i niewerbalne; jako że te pierwsze

sprawie poza zakresem rozpoznania pozostaje […] ocena, czy

jednak dominują – wskazaną wolność nazywa się często

możliwość wymierzenia za obrazę uczuć religijnych innych

„wolnością słowa” bądź „wolnością wypowiedzi”. Nazewni-

osób kary ograniczenia albo pozbawienia wolności do lat 2

ctwo to stosuję także w niniejszym opracowaniu.

ma charakter nieproporcjonalnych restrykcji”. Fakt jednak,

6 Bliżej na temat podlegającego karnoprawnej ocenie zacho-

że rozważania te znalazły się w uzasadnieniu wyroku TK,

wania piosenkarki i jej procesu zob. w punkcie 1.1. komen-

w mojej ocenie, uprawnia do odniesienia się do nich w formie

towanego wyroku.

glosy.
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glosa
nictwa Trybunału Konstytucyjnego, argumentów na
rzecz zgodności z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31
ust. 3 Konstytucji sankcji pozbawienia wolności za
przestępstwo obrazy uczuć religijnych innych osób
i ewentualnie przywołanie kontrargumentów.
Moim zdaniem przydatne do realizacji powyższego zamierzenia będzie także odwołanie się do
standardów europejskich (Rady Europy), w zakresie
odpowiedzialności karnej obejmującej kary izolacyjne za zachowania podobne do tych, które wypełniają znamiona czynności wykonawczych art. 196 k.k.
Standardy te ustanowione są w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu9, bazującym na normach zawartych w Konwencji
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności10, a zwłaszcza, w kontekście niniejszego opracowania, na normie jej art. 10, ustanawiającego wolność wyrażania opinii.

2. Proporcjonalność sensu stricto kary
pozbawienia wolności za przestępstwo
opisane w art. 196 k.k.

Rozważając zagadnienie proporcjonalności sensu
stricto kary pozbawienia wolności za przestępstwo
opisane w art. 196 kodeksu karnego, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że za proporcjonalnością tą przemawiać może okoliczność różnorodności
sankcji za omawiane przestępstwo. Norma sankcjonująca, zawarta w wyżej wskazanym przepisie, przewiduje bowiem obok kary izolacyjnej także karę ograniczenia wolności oraz karę finansową, tj. grzywnę.
Na okoliczność tę, jako przemawiającą za proporcjonalnością, w sensie ścisłym, sankcji aresztu za
wykroczenie polegające na demonstracyjnym okazywaniu lekceważenia Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom (art. 49 § 1 kodeksu wykroczeń11) zwrócił
Trybunał Konstytucyjny uwagę w wyroku z dnia
21 września 2015 r., sygn. akt K 28/1312.

W dalszej kolejności należy wskazać, że argumentacja za przyjęciem proporcjonalności sensu stricto sankcji pozbawienia wolności za przestępstwo
stypizowane w art. 196 k.k. może sprowadzać się
do stwierdzenia, iż sankcja ta jest jedną z sankcji
alternatywnych, ustanowionych we wskazanym
przepisie. Zamiast bowiem kary izolacyjnej względem sprawcy przestępstwa obrazy uczuć religijnych
innych osób może zostać orzeczona któraś z pozostałych wymienionych kar łagodniejszego rodzaju.
Alternatywność kar przy tym oznacza, że żadna
z sankcji, o których mowa w art. 196 k.k., nie może
być orzeczona łącznie z którąkolwiek z pozostałych,
a zatem żadna z nich nie może zostać orzeczona
równolegle z inną (innymi).
Na tego rodzaju argumentację również powołał
się Trybunał we wspomnianym wyżej wyroku z dnia
21 września 2015 r., sygn. akt K 28/13.
Mając na uwadze argumenty zarówno odnoszące
się do różnorodności, jak i do alternatywności sankcji przewidzianych za przestępstwo obrazy uczuć
religijnych, warto zaznaczyć, że ani różnorodność,
ani alternatywność tychże sankcji nie stoi na przeszkodzie ich orzeczeniu za to przestępstwo. Z uwagi na fakt, że ustawodawca karny umieścił sankcję
izolacyjną w katalogu kar za powyższy występek,
wobec sprawcy orzeczona może zostać wyłącznie
kara właśnie tego rodzaju.
Za przyjęciem, iż spełniającą wymóg proporcjonalności w sensie ścisłym jest regulacja przewidująca za omawiany występek karę pozbawienia wolności, może przemawiać także jej analiza w kontekście
treści przepisów części ogólnej kodeksu karnego,
ustanawiających zasady wymiaru kary i środków
karnych. Analiza ta odnosi się przede wszystkim do
norm wynikających z art. 58 § 1 i art. 59 k.k.
Zgodnie bowiem z treścią pierwszego ze wskazanych przepisów, w przypadku gdy ustawa przewina istnienie przestępstw o podobnym charakterze (art. 133

9 Dalej: ETPC, Europejski Trybunał.

kodeksu karnego, art. 226 § 3 k.k. i art. 135 § 2 k.k.), a tę

10 Dalej: konwencja.

dwoistość regulacji potraktował również jako argument

11 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst

przemawiający za jej proporcjonalnością w sensie ścisłym.

jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 482, z późn. zm.); dalej: k.w.

W sposób oczywisty podobna argumentacja nie może znaleźć

12 Warto dodać, że w wyroku tym Trybunał Konstytucyjny zwró-

zastosowania przy analizie proporcjonalności sensu stricto

cił także uwagę, w odniesieniu do opisywanego wykroczenia,

treści przepisu art. 196 k.k.
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duje możliwość wyboru rodzaju kary, a przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności
nieprzekraczającą 5 lat, sąd orzeka karę pozbawienia wolności tylko wtedy, gdy inna kara lub środek
karny nie może spełnić celów kary. Jak wskazuje
się w doktrynie prawa karnego: „[u]stawodawca
w art. 58 § 1 k.k. kontynuuje linię polityki kryminalnej wyznaczoną już w art. 32 k.k. (katalog kar
i środków karnych – P.M.), wskazując w przypadku sankcji określonej alternatywnie na pierwszeństwo stosowania kar nieizolacyjnych przed karą
bezwarunkowego pozbawienia wolności i wprowadzając zasadę stosowania kary najmniejszej
z wystarczających”13.

znalazła się w wyroku TK z dnia 6 lipca 2011 r.,
P 12/09, w którym sąd konstytucyjny oceniał proporcjonalność sensu stricto kary pozbawienia wolności, przewidzianej za przestępstwo publicznego
znieważenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
(art. 135 § 2 k.k.). Zauważył on wówczas, że „u podstaw zarzutów sformułowanych przez pytający sąd,
a dotyczących nieproporcjonalności sankcji określonej w art. 135 § 2 k.k., leży całkowite zignorowanie przepisów części ogólnej kodeksu karnego regulujących zasady wymiaru kary i środków karnych,
w szczególności art. 58 § 3 i art. 59 k.k. Sąd przedstawia zarzuty w taki sposób, jakby wymierzenie
kary pozbawienia wolności w procesie o znieważe-

Mając na uwadze argumenty zarówno odnoszące
się do różnorodności, jak i do alternatywności
sankcji przewidzianych za przestępstwo

obrazy uczuć religijnych, warto zaznaczyć,
że ani różnorodność, ani alternatywność
tychże sankcji nie stoi na przeszkodzie
ich orzeczeniu za to przestępstwo.
Z kolei drugi z powołanych wyżej przepisów stanowi, że jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą
pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat albo
karą łagodniejszego rodzaju, i społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, sąd może odstąpić od
wymierzenia kary, jeżeli orzeka jednocześnie środek
karny, przepadek lub środek kompensacyjny, a cele
kary zostaną w ten sposób spełnione.
Argumentacja podobna – odwołująca się do
art. 58 § 3 i art. 59 k.k. w ówczesnym brzmieniu,
13 M. Budyn-Kulik, Komentarz do art. 58 Kodeksu karnego (w:)
M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa
2014, s. 137.
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nie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej było nieuchronne. Takie stanowisko w sposób oczywisty nie
odpowiada jednak prawu, gdyż pomija możliwości
wyboru sankcji, jakimi dysponuje – na podstawie
powołanych przepisów – sąd orzekający w sprawie.
Dopiero ich uwzględnienie pozwala należycie zinterpretować art. 135 § 2 k.k.” Po zrelacjonowaniu
wskazanych przepisów TK wskazał na wynikającą
z nich zasadę preferencji kar nieizolacyjnych.
Na kolejne, podobne okoliczności, wskazał także Trybunał w powoływanym już wyroku z dnia
21 września 2015 r., sygn. akt K 28/13, wpływające, zdaniem TK, na „wysoce nierówne prawdopodobieństwo orzeczenia każdej z kar przewidzianych

glosa
w tym przepisie” (kary grzywny i kary aresztu),
wskazując na, unormowane w art. 33 § 1 i 2 k.w.,
ogólne i szczególne dyrektywy wymiaru kary za
wykroczenie, a także istnienie okoliczności łagodzących (art. 33 § 3 k.w.) i obciążających (art. 33
§ 4 k.w.). W tym kontekście zasygnalizował również
treść art. 35 k.w., stanowiącego o pierwszeństwie
stosowania kar nieizolacyjnych przed karą aresztu14, a także art. 39 k.w., w którym ustanowiono
przesłanki nadzwyczajnego złagodzenia kary bądź
odstąpienia od jej wymierzenia. W dalszej kolejności TK przedstawił katalog możliwych rozstrzygnięć sądu orzekającego w sprawie o wykroczenie
z art. 49 § 1 k.w. w zakresie sankcji za to wykroczenie (z uwzględnieniem przepisów części ogólnej
k.w.) oraz skonkludował, iż „kara aresztu – jako zdecydowanie najdolegliwsza – może być wymierzona
tylko za czyn charakteryzujący się wyjątkowym natężeniem naganności działania sprawcy, przy zaistnieniu okoliczności obciążających i braku okoliczności łagodzących. Innymi słowy, kara ta może zostać
wymierzona tylko za zachowania najmocniej godzące w podmioty wymienione w przepisie”.
Oczywiście rozważania Trybunału we wskazanym wyżej wyroku (w odniesieniu do treści art. 49
§ 1 k.w.) można odnieść odpowiednio do art. 196
k.k. Treść jego, w zakresie unormowanych w nim
kar, należy odczytywać w kontekście przepisów rozdziału VI k.k., stanowiącego o zasadach wymiaru
kary i środków karnych, do którego w tym miejscu
trzeba wrócić. Poza bowiem omawianymi już wyżej
odpowiednikami art. 35 k.w. i art. 39 k.w. (w zakresie odstąpienia od wymierzenia kary za wykroczenie) w postaci kolejno art. 58 § 1 k.k. i art. 59 k.k.
kodeks karny we wzmiankowanym rozdziale przewiduje również m.in. ogólne i szczególne dyrektywy
wymiaru kary (art. 53 k.k.), a także przesłanki nadzwyczajnego złagodzenia kary (art. 60 k.k.).
Z kolei w wyroku z dnia 10 października 2006 r.,
sygn. akt 10/06, dotyczącym zgodności przestępstwa pomówienia (tudzież zniesławienia – art. 212
§ 1 i 2 k.k.) z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3

ustawy zasadniczej, TK wskazał dodatkowo, co należy uznać za aktualne również na gruncie art. 196
k.k., że sprawcy przestępstwa pomówienia sąd może
wymierzyć karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, z jednoczesnym
orzeczeniem wobec niego szeregu obowiązków
związanych z okresem próby, w tym przeproszenia
pokrzywdzonego bądź obowiązków o charakterze
kompensacyjnym, czyli zastosować środki podobne do tych przewidzianych przez prawo cywilne15.
Mając na uwadze analizę art. 196 kodeksu karnego w kontekście treści przepisów części ogólnej tego
kodeksu dotyczących zasad wymiaru kary i środków
karnych, a także środków związanych z poddaniem
sprawcy próbie, zauważyć jednak należy, iż żadna
z tych zasad ani środków nie wyłącza możliwości
orzeczenia względem sprawcy przestępstwa stypizowanego w art. 196 k.k. kary pozbawienia wolności
także jako kary bez warunkowego zawieszenia jej
wykonania. Oczywiście trzeba zaznaczyć, że nastąpić to może w przypadkach rażąco nagannego zachowania sprawcy tego przestępstwa, szczególnie
uderzającego w dobra pokrzywdzonych, jednakże
jest to jak najbardziej możliwe z punktu widzenia
normatywnego.
Należy przy tym podkreślić, że prawdopodobieństwo orzeczenia każdej z kar znajdujących się w katalogu kar ujętym w normie sankcjonującej przestępstwa obrazy uczuć religijnych innych osób, nie
zależy od treści przepisów ustanawiających same te
kary czy też zasady ich wymiaru, mających przecież
charakter abstrakcyjny, ale od stanu faktycznego
określonej sprawy, przez pryzmat którego można
15 Należy zaznaczyć, że w ówczesnym stanie prawnym górna
granica ustawowego zagrożenia karą pozbawienia wolności
za przestępstwo pomówienia bez użycia środków masowego
komunikowania wynosiła rok, a z użyciem tych środków – dwa
lata. W obecnym stanie prawnym granica ta, w przypadku
zniesławienia z użyciem wspomnianych środków wynosi rok,
natomiast pomówienie bez ich użycia nie jest już zagrożone
karą izolacyjną. Mimo zmiany w powyższym zakresie TK
(zasadnie) umorzył postępowanie zmierzające do zbadania
zgodności art. 212 § 2 k.k. (w zakresie kary pozbawienia

14 Taż, Komentarz do art. 35 Kodeksu wykroczeń (w:) M. Moz-

wolności) z art. 54 § 1 w związku z art. 31 ust. 3 ustawy

gawa (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2009,

zasadniczej i art. 10 konwencji (zob. postanowienie z dnia

s. 124.

11 czerwca 2013 r., K 50/12).
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mówić o prawdopodobieństwie orzeczenia mniej czy
bardziej dolegliwej sankcji w perspektywie zastosowania prawa materialnego na zasadzie subsumpcji.
Kolejnym argumentem na rzecz proporcjonalności sensu stricto sankcji izolacyjnej przewidzianej
w art. 196 k.k. może okazać się sposób stosowania wskazanego przepisu w praktyce sądowej. Nie
dysponując stosownymi danymi statystycznymi na

powiednią ostrożnością, wynikającą z gwarantowanej w państwie demokratycznym wolności słowa,
odnoszą się do kwestii ustalania odpowiedzialności karnej i wymiaru kary za publiczne znieważenie Prezydenta Rzeczypospolitej”. TK tezę tę poparł
zarówno powołaniem się na stosowne statystyki
zaprezentowane na rozprawie w tej sprawie przez
Prokuratora Generalnego, jak i odniesieniem się do

Analiza art. 196 kodeksu karnego

w kontekście treści przepisów części

ogólnej tego kodeksu dotyczących zasad

wymiaru kary i środków karnych, a także

środków związanych z poddaniem sprawcy
próbie, nie pozwala wyłączać możliwości

orzeczenia względem sprawcy przestępstwa
stypizowanego w art. 196 k.k. kary

pozbawienia wolności także jako kary

bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.
temat rodzajów kar orzekanych przez sądy w sprawach czynów stanowiących obrazę uczuć religijnych
innych osób, uważam jednak za zasadne przyjęcie
założenia, iż sądy wymierzają sprawcom wskazanych występków w przeważającej części, albo nawet
wyłącznie, kary nieizolacyjne.
Założenie to wzmacnia treść argumentów przywoływanych przez sąd konstytucyjny w judykatach
dotyczących zgodności z konstytucyjną regulacją
wolności wypowiedzi innych przestępstw o podobnej – względem art. 196 k.k. – czynności wykonawczej, a mianowicie przestępstw uregulowanych
w art. 135 § 2 k.k. i art. 212 § 1 i 2 k.k.
W powoływanym już wyroku z dnia 6 lipca
2011 r., P 12/09, Trybunał zauważył, iż „[s]ądy z od-

80 FORUM PR AWNICZE

| 2016

jednego z orzeczeń sądu powszechnego, z którego
treści wynikało, że kara grzywny jest karą najwłaściwszą w przypadku popełniania przestępstw kwalifikowanych z art. 135 § 2 k.k., a „wymierzanie kary
pozbawienia wolności, zwłaszcza za czyny polegające na użyciu słów (znieważających inne osoby), powinno być ograniczone do absolutnie niezbędnych
wypadków, kiedy nie ma żadnej możliwości wymierzenia innej kary”16. Podobnie w również powoływanym już wyżej wyroku z dnia 10 października
2006 r., sygn. akt 10/06, Trybunał Konstytucyjny,
powołując się na dane statystyczne praktyki orzecz16 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 stycznia
2002 r. (sygn. akt II AKa 577/01).

glosa
niczej, stwierdził, że „z możliwości orzeczenia kary
pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 212 § 1
i 2 k.k. korzystają one (sądy – P.M.) w sposób nacechowany daleko idącą powściągliwością”.
Argumentacja dotycząca „ostrożności” czy też „powściągliwości” sądów w orzekaniu kary pozbawienia
wolności w odniesieniu do przestępstwa znieważenia Prezydenta czy też zniesławienia powoływana
była we wskazanych judykatach celem obalenia
twierdzeń dotyczących nieproporcjonalności kar
pozbawienia wolności, unormowanych odpowiednio w art. 135 § 2 i art. 212 § 1 i 2 k.k. Argumentację tę można odnieść odpowiednio do art. 196 k.k.
Trzeba jednak zauważyć, że Trybunał Konstytucyjny jako sąd prawa bada hierarchiczną zgodność
norm prawnych, a zatem podstawą jego rozważań
powinna być jedynie argumentacja o charakterze
normatywnym, a zatem odwołująca się do treści
bądź wykładni określonego przepisu, a nie argumentacja wynikająca z praktyki sądowej jego stosowania. Toteż rozpatrując kwestię proporcjonalności
sensu stricto przestępstwa obrazy uczuć religijnych
innych osób, należy raczej mieć na uwadze teoretyczną (bo wynikającą wprost z przepisu) możliwość orzeczenia względem sprawcy tego przestępstwa kary pozbawienia wolności, a nie „ostrożność”
czy „powściągliwość” w orzekaniu, a nawet brak
orzekania kary pozbawienia wolności za to przestępstwo w praktyce sądowej.
Niezależnie od powyższego należy zaznaczyć, że
dla sądu konstytucyjnego orzekającego o proporcjonalności w sensie ścisłym sankcji izolacyjnej przewidzianej w typie czynu zabronionego, określonego w art. 212 § 1 i 2 k.k., istotnym argumentem
wynikającym z wyżej scharakteryzowanej praktyki orzeczniczej był w istocie prewencyjny charakter
przepisów ustanawiających tego rodzaju sankcję.
W wyroku z dnia 6 lipca 2011 r., P 12/09, Trybunał
argumentował jednak, iż funkcja prewencyjna przepisu przewidującego karę pozbawienia wolności za
przestępstwo publicznego znieważenia Prezydenta
osłabiona jest właśnie wskutek, znanej potencjalnym
naruszycielom godności osobistej głowy państwa, liberalnej praktyki orzeczniczej. Ma to, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, uzasadniać tezę, że w istocie przepis art. 135 § 2 k.k. w zakresie, w jakim

przewiduje sankcję izolacyjną, nie powoduje „efektu
mrożącego” (chilling effect) debatę publiczną17.
Podobne argumenty mogą paść w dyskusji na
temat proporcjonalności sensu stricto kary pozbawienia wolności jako elementu normy sankcjonowanej przestępstwa stypizowanego w art. 196 k.k.,
w szczególności biorąc pod uwagę, że tematyka religii jako światopoglądu jest tematyką bardzo często
poruszaną w debacie publicznej.
Jeżeli więc w istocie znana potencjalnym sprawcom liberalna praktyka sądowa osłabia, a nawet
wręcz wyłącza prewencyjną funkcję zawierającego sankcję izolacyjną przepisu art. 196 k.k., to być
może jest to ewentualny i pozanormatywny argument na rzecz proporcjonalności sensu stricto wskazanego przepisu, jednak bez wątpienia utrzymywanie go w tym kształcie w porządku prawnym nie
jest zasadne.
W moim przekonaniu jednak bardziej prawdopodobne jest to, że normatywna treść kształtująca
występek obrazy uczuć religijnych innych osób, zagrożony karą pozbawienia wolności, w istocie powoduje w skali społecznej obawy przed formułowaniem, bez względu na formę, negatywnych sądów
na temat przedmiotów czci religijnej, tudzież miejsc
przeznaczonych do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, co może istotnie ograniczać debatę publiczną na tematy dotyczące religii („efekt
mrożący”). Ograniczenie takie nie jest proporcjonalne, w ścisłym tego słowa znaczeniu, do wartości
obejmującej ochronę wolności sumienia i wyznania
nie tylko jednostek, ale i całych grup społecznych.
Tak w moim przekonaniu należy odczytywać, słuszne skądinąd, stanowisko TK zaprezentowane w komentowanym orzeczeniu, zacytowane we wstępie
niniejszego opracowania.
Biorąc powyższe argumenty pod uwagę, w moim
przekonaniu, ustanowienie kary pozbawienia wolności, a zatem kary o charakterze izolacyjnym uderzającej w wolność osobistą człowieka, w wymiarze aż do dwóch lat, za zachowanie polegające na,
17 Efekt ten sprowadza się do zaniechania zabierania głosu w debacie publicznej przez członków społeczeństwa (a w szczególności przedstawicieli mediów) na skutek ich obaw o negatywne konsekwencje w reakcji na ich wypowiedzi.

2016 |

FORUM PR AWNICZE

81

glosa
głównie werbalnym, uzewnętrznieniu swoich poglądów czy posiadanych informacji, choćby w sposób najbardziej rażący ze względu na swoją formę,
sprowadzającą się do obrazy uczuć religijnych innych ludzi, nie jest proporcjonalne do celu, jakim
jest ochrona wolności sumienia i wyznania tychże

W szczególności w sprawie Cumpana i Mazare
przeciwko Rumunii ETPC wskazał, iż „wymierzenie kary pozbawienia wolności za «przestępstwo
prasowe» będzie zgodne z art. 10 konwencji tylko
w wyjątkowych okolicznościach, do których należy
poważne naruszenie innych praw podstawowych,

Normatywna treść kształtująca występek

obrazy uczuć religijnych innych osób, powoduje
w skali społecznej obawy przed formułowaniem
negatywnych sądów na temat przedmiotów

czci religijnej, tudzież miejsc przeznaczonych
do publicznego wykonywania obrzędów

religijnych, co może istotnie ograniczać debatę
publiczną na tematy dotyczące religii.
ludzi (pokrzywdzonych). Kara ta, w sposób nieproporcjonalny – w perspektywie ochrony tej wolności – ogranicza debatę społeczną na tematy religijne.
Powyższe stanowisko wzmacnia ugruntowane
orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w zakresie standardów wolności wypowiedzi (art. 10 konwencji) w perspektywie kryminalizacji znieważeń i zniesławień, które
można odpowiednio odnieść do przestępstwa, którego zgodność z ustawą zasadniczą kontrolował TK
w glosowanym orzeczeniu.
Standardy te sprowadzają się do stwierdzenia, iż
co do zasady nieproporcjonalnie surowe, zważywszy na treść art. 10 konwencji, jest karanie karą
izolacyjną za (głównie) wypowiedzi, noszące znamiona zniewag i zniesławień, w szczególności formułowane w debacie publicznej18.

na przykład nawoływanie do nienawiści i stosowania przemocy”19.
Między innymi to orzeczenie stało się podstawą do przyjęcia przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w dniu 4 października 2007 r.
Rezolucji 1577 (2007) „Ku dekryminalizacji zniesławienia”. Jak wskazuje I.C. Kamiński, „[c]hociaż
dokument nosi tytuł »Ku dekryminalizacji zniesłaSwoboda wypowiedzi w orzeczeniach Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka w Strasburgu, Zakamycze 2006, s. 408–415;
wyrok z dnia 15.03.2011 r., Otegi Mondragon przeciwko Hiszpanii (skarga numer 2034/07), http://hudoc.echr.coe.int/
eng#{„itemid”:[„001-103951”]} (dostęp 21.03.2016); wyrok
z dnia 17.12.2004 r., Cumpana i Mazare przeciwko Rumunii
(skarga numer 33348/96), I.C. Kamiński, Swoboda…, dz.
cyt., s. 289–300.
19 Tamże, s. 299. Na marginesie powyższego należy zaznaczyć, że tzw. mowa nienawiści, do której ETPC nawiązuje

18 Zob. w szczególności: wyrok z dnia 27.05.2003 r., Skałka
przeciwko Polsce (skarga numer 43425/98); I.C. Kamiński,
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w powyższym wyroku, w Polsce podlega osobnej regulacji
prawnokarnej, tj. art. 256 i 257 k.k.

glosa
wienia«, nie wzywa do eliminacji wszystkich sankcji
karnych. Wskazuje jedynie na konieczność ograniczeń w stosowaniu kary pozbawienia wolności. (…)
Rezolucja wzywa do natychmiastowego usunięcia
kary pozbawienia wolności za pomówienie z regulacji karnych w państwach członkowskich Rady
Europy (pkt 17.1), również i tych, gdzie przepisy
dopuszczające taką karę pozostają od lat martwą
literą. Samo już bowiem istnienie prawa karnego
zezwalającego na pozbawienie wolności jest wykorzystywane jako dogodne usprawiedliwienie przez
te kraje, które nie tylko mają analogiczne przepisy,
ale i z nich korzystają (pkt 13)”20.
Zgodzić należy się w tym miejscu z L. Garlickim,
według którego dla ETPC proporcjonalność ograniczeń wolności określonej w art. 10 konwencji „mierzona jest także rodzajem i surowością nakładanych
sankcji. Najtrudniej proporcjonalność tą wykazać,
gdy sankcje mają charakter karny, zwłaszcza gdy
obejmują karę pozbawienia wolności i nie brakuje wyroków, gdzie naruszenie art. 10 wynika tylko z nadmiernej surowości sankcji (…). Nakładanie
sankcji musi być oceniane nie tylko w kontekście reakcji na konkretną wypowiedź, ale także w aspekcie
prewencyjnym, jako ostrzeżenie i zniechęcenie potencjalnych autorów przyszłych wypowiedzi. Może
to hamująco wpływać na debatę publiczną, wywołując tzw. „efekt zmrażający” (chilling effect), trudny do
pogodzenia z pluralistycznym modelem tej debaty”21.
Wskazując na najbardziej ogólne standardy wolności ekspresji ustanowione przez Europejski Try20 I.C. Kamiński, Wykreślić art. 212 k.k.!, http://nawokandzie.
ms.gov.pl/numer-12/opinie-12/wykreslic-art-212-k-k-2.html

bunał, warto zauważyć, że już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku22 sformułował on doniosły
pogląd, że „[s]woboda wypowiedzi jest jednym z filarów demokratycznego społeczeństwa, podstawą
jego rozwoju i warunkiem samorealizacji jednostki. (…) Nie może obejmować tylko informacji i poglądów, odbieranych przychylnie, albo postrzeganych jako nieszkodliwe lub obojętne, ale i takie,
które obrażają, oburzają lub wprowadzają niepokój
w państwie lub w jakiejś grupie społeczeństwa. Takie są wymagania pluralizmu, tolerancji i otwartości, bez których demokratyczne społeczeństwo nie
istnieje”23.

3. Podsumowanie

Niniejsza glosa ma charakter aprobujący treść komentowanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Aprobata ta dotyczy rozważań TK dotyczących nieproporcjonalności (w ścisłym sensie) prawnokarnej
regulacji przestępstwa obrazy uczuć religijnych innych osób w zakresie ustanowienia sankcji pozbawienia wolności (art. 196 k.k.). Do takiego samego
wniosku prowadzi pogłębiona analiza tego problemu, zaprezentowana w niniejszym opracowaniu
na zasadzie zarówno przedstawienia wyprowadzonych z dotychczasowego orzecznictwa TK argumentów na poparcie twierdzenia o proporcjonalności
sensu stricto wskazanego przepisu, jak i sformułowania kontrargumentów. Analiza ta prowadzi
do konkluzji, że ustanowienie kary pozbawienia
wolności, a zatem kary o charakterze izolacyjnym
uderzającej w wolność osobistą człowieka, w wymiarze aż do dwóch lat, za zachowanie polegają-

(dostęp 21.03.2016). Przy okazji warto wspomnieć, że spośród

22 Wyrok z dnia 7.12.1976 r., Handyside przeciwko Wielkiej Bry-

przedstawicieli polskiej nauki prawa karnego w szczegól-

tanii (skarga numer 5493/72), zob. szerzej: I.C. Kamiński,

ności A. Zoll zwraca uwagę na konieczność dostosowania

Swoboda…, dz. cyt., s. 31–45.

karnoprawnej regulacji przestępstwa zniesławienia do wska-

23 Cyt. z wyroku za M.A. Nowickim, Wokół Konwencji Europej-

zanego postulatu wynikającego z omówionego dokumentu

skiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,

poprzez wyeliminowanie sankcji pozbawienia wolności za

Warszawa 2013, s. 762. Co ciekawe, na takim poziomie

pomówienie (por. tenże, 212 k.k.: wykreślić czy zmienić?,

ogólności podobnie wypowiada się Trybunał Konstytucyjny

http://nawokandzie.ms.gov.pl/numer-14/opinie-14/212-k-

w wyroku z dnia 23 marca 2006 r., sygn. K 4/06, stwierdza-

-k-wykreslic-czy-zmienic.html (dostęp 21.03.2016).

jąc, że: „[s]woboda wypowiedzi jest jednym z fundamentów

21 L. Garlicki, Komentarz do art. 10 Konwencji o Ochronie Praw

społeczeństwa demokratycznego, warunkiem jego rozwoju

Człowieka i Podstawowych Wolności (w:) L. Garlicki (red.), Kon-

i samorealizacji jednostek. Swoboda ta nie może ograniczać

wencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

się do informacji i poglądów, które są odbierane przychylnie

Komentarz do artykułów 1–18, Warszawa 2010, s. 603–604.

albo postrzegane jako nieszkodliwe lub obojętne”.
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glosa
ce na, głównie werbalnym, uzewnętrznieniu swoich poglądów czy posiadanych informacji, choćby
w sposób najbardziej rażący ze względu na swoją
formę, sprowadzającą się do obrazy uczuć religijnych innych ludzi, nie jest proporcjonalne do celu,
jakim jest ochrona wolności sumienia i wyznania
tychże ludzi (pokrzywdzonych). Kara ta w sposób
nieproporcjonalny – w perspektywie ochrony tej
wolności – ogranicza debatę społeczną na tematy
religijne. Stanowisko to potwierdza ugruntowane
orzecznictwo ETPC w zakresie standardów wolności wypowiedzi (art. 10 konwencji) w perspektywie kryminalizacji znieważeń i zniesławień, które
można odpowiednio odnieść do przestępstwa, którego zgodność z ustawą zasadniczą kontrolował TK
w glosowanym orzeczeniu.
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Anna Michalak

Przegląd orzecznictwa Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Postanowienie TSUE
(dziesiąta izba) z dnia
18 lutego 2016 r.
(sprawa C‑325/15) –
uprawnienia pracownika
w związku z podróżą
służbową
Stan faktyczny
Postanowienie zapadło w sprawie mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie
a r t. 267 T F U E 1 , or zeczen ia
w trybie prejudycjalnym, i dotyczy wykładni art. 8 ust. 8 rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006
z dnia 15 marca 2006 r.2
Wniosek ten został złożony
w ramach sporu pomiędzy kierowcami pojazdów samochodowych wykonującymi działalność
w zakresie transportu między1 Traktat o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej.
2 Rozporządzenie (WE) nr 561/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie
harmonizacji niektórych przepisów
socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85
i (WE) nr 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG)
nr 3820/85 (Dz.U. L 102, s. 1); dalej:
rozporządzenie nr 561/2006.
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narodowego, a ich byłym pracodawcą, w przedmiocie odmowy
wypłaty określonych dodatków
w zamian za noclegi odbyte w pojeździe. Kierowcy zwrócili się do
pracodawcy o wypłatę określonych kwot ryczałtowych z tytułu
noclegów spędzonych za granicą
w kabinie ich pojazdu, przystosowanej do tego celu. Na podstawie
umów o pracę przysługiwało im
wynagrodzenie zasadnicze, ryczałtowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych oraz ryczałtowe wynagrodzenie za pracę
w godzinach nadliczbowych.
Przez cały okres obowiązywania tych umów pracodawca nie
wypłacał kierowcom ryczałtów
za nocleg w ich pojeździe, uzasadniając to faktem zapewnienia
im bezpłatnego noclegu w kabinie owego pojazdu.
Spór w postępowaniu przed
sądami krajowymi dotyczył tego,
jakie prawa przysługują kierowcom wobec pracodawcy w zakresie zwrotu kosztów noclegu
na warunkach określonych prawem krajowym. W szczególności wątpliwości budziła kwestia,
czy art. 8 ust. 8 rozporządzenia
nr 561/2006 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na
przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które określa warunki,
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w jakich kierowca pojazdu może
domagać się zwrotu kosztów noclegu wynikających z jego działalności zawodowej.

Stanowisko TSUE
Tr ybunał przy pomniał, że
art. 8 ust. 8 rozporządzenia
nr 561/2006 stanowi, że jeżeli
kierowca dokona takiego wyboru, dzienne okresy odpoczynku
i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza bazą można wykorzystywać w pojeździe, o ile
posiada on odpowiednie miejsce
do spania dla każdego kierowcy
i pojazd znajduje się na postoju.
Z brzmienia tego przepisu wynika zatem, że dotyczy on wyłącznie organizacji niektórych okresów odpoczynku przysługujących
kierowcy w ramach jego działalności zawodowej, a nie dodatków
za te okresy odpoczynku.
Trybunał podkreślił, że rozporządzenie nr 561/2006, które harmonizuje w szczególności
przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczy n ku k ierowców
wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób, pozostawiając
jednak ustawodawcy krajowemu
możliwość ustanowienia przepisów bardziej korzystnych dla
rzeczonych kierowców, nie za-

orzecznictwo
wiera żadnego przepisu dotyczącego dodatków, które mogłyby
przysługiwać takim kierowcom
w okresie wykonywania działalności zawodowej.
W konsekwencji TSUE uznał,
że rozporządzenie nr 561/2006,
a w szczególności jego art. 8
ust. 8, nie stoi na przeszkodzie
uregulowaniu krajowemu, które określa, w jakich warunkach
kierowca pojazdu może domagać
się zwrotu kosztów noclegu wynikających z jego działalności zawodowej.

Trybunał uznał, że w rozpatrywanej sprawie może zastosować
art. 99 regulaminu postępowania przed TSUE, ponieważ odpowiedź na pytanie prejudycjalne
nie pozostawia żadnych uzasadnionych wątpliwości. Większe
wątpliwości budzi natomiast
kwestia świadczeń związanych
z odbywaniem podróży służbowych w przypadku transportu
międzynarodowego na gruncie
polskich przepisów.
Wa r to wsk a zać, że pr zed
3 kwietnia 2010 r. – tj. przed wejściem w życie nowelizacji ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców3 z 2010 r. –
zgodnie z uchwałą składu siedmiu
sędziów SN z dnia 19 listopada 2008 r.4, podróże kierowców
w transporcie międzynarodowym
nie stanowiły podróży służbow ych w rozumieniu art. 77 5
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. – Kodeks pracy5.W uchwale tej Sąd Najwyższy przyjął, że:
„Kierowca transportu międzynarodowego odbywający podróże
w ramach wykonywania umówionej pracy i na określonym w umowie obszarze jako miejsce świadczenia pracy nie jest w podróży
służbowej w rozumieniu art. 775
§ 1 k.p.”. Wykładnia ta oznaczała, że do takich podróży w ogóle
nie miał zastosowania ani art. 775
k.p., ani przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 775 § 2
k.p. regulujące między innymi zakres świadczeń przysługujących
w związku z podróżą służbową.
Nowelizacją u.c.p.k. z 2010 r.
przez wprowadzenie nowej definicji podróży służbowej skutki uchwał y SN z 19 listopada
2008 r.6 zostały wyeliminowane.
Jak podnosi się jednak w orzecznictwie: „W wyniku nowelizacji
ustawy o czasie pracy kierowców powstała sytuacja prawna, w której podróże kierowców
transportu międzynarodowego odbywane w okresie do dnia
3 kwietnia 2010 r. nie stanowiły podróży służbowych w rozumieniu art. 775 § 1 k.p. (nie mają
więc zastosowania wprost przepisy powszechnie obowiązujące
dotyczące zwrotu kosztów podróży służbowych), a po tej dacie są one podróżami służbowymi (art. 2 pkt 7 ustawy o czasie
pracy kierowców) i kierowcom
przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania służ-

3 Dz.U. z 2012 r., poz. 1155 z późn. zm.;

5 Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.;

Komentarz

bowego, ustalane na zasadach
określonych w art. 775 § 3–5 k.p.
(art. 21a u.c.p.k.). Jednakże za
okres do dnia 3 kwietnia 2010 r.
moc prawną zachowały korzystniejsze dla pracowników (przyznające diety i zwrot kosztów
noclegu) postanowienia układów zbiorowych pracy (regulaminów wynagradzania) oraz
umów o pracę (art. 9 § 2 i art. 18
§ 2 k.p.). W orzecznictwie (które w tej mierze można uznać za
utrwalone) przyjmuje się też,
że w przy padku nieustalenia
w układzie zbiorowym (regulaminie wynagradzania) lub umowie o pracę świadczeń z tytułu
podróży odbywanych przez kierowcę, jej koszty mogą podlegać
wyrównaniu w wysokości odpowiadającej należnościom (dietom) z tytułu podróży służbowej
przewidzianym w przepisach
powszechnie obowiązujących
dla pracowników wykonujących
rzeczywiście podróże służbowe7.
W konsekwencji – w rzeczywistości – także z tytułu podróży
odbywanych przez kierowców
transportu międzynarodowego
w okresie do dnia 3 kwietnia
2010 r. przysługują im należności co najmniej takie, jak wynikające z powszechnie obowiązujących aktów wykonawczych
7 Por. w szczególności wyroki Sądu
Najwyższego z dnia 5 maja 2009 r.,
l PK 279/07, LEX nr 509051; z dnia
18 sierpnia 2009 r., l PK 51/09, OSNP
2011 nr 7–8, poz. 100; z dnia 23 czerwca 2010 r., 11 PK 372/09, „Monitor

dalej: u.c.p.k.
4 Sygn. akt 11 PZP 11/08.

dalej: k.p.
6 Sygn. akt 11 PZP 11/08.

Prawa Pracy” 2010, nr 11, s. 597;
oraz z dnia 1 kwietnia 2011 r., 11 PK
234/10, OSNP 2012 nr 9–10, poz. 119.
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orzecznictwo
wydanych na podstawie art. 775
§ 2 k.p.”8.
Również odnośnie do rozliczania kosztów noclegu Sąd Najwyższy wypowiadał się wielokrotnie,
ostatecznie wydając uchwałę,
w której wskazał, że zapewnienie
pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie
tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie
międzynarodowym nie stanowi
zapewnienia przez pracodawcę
bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków
ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej
z tytułu podróży służbowej poza
granicami kraju9, co powoduje, że
pracownikowi przysługuje zwrot
kosztów noclegu na warunkach
i w wysokości określonych w § 9
ust. 1–3 tego rozporządzenia albo
na korzystniejszych warunkach
i wysokości, określonych w umowie o pracę, układzie zbiorowym
pracy lub innych przepisach prawa pracy10.
Co więcej, w ocenie SN zapewnienie przez pracodawcę
pracownikowi (kierowcy wykonującemu przewozy w między-

narodowym transporcie drogowym) odpowiedniego miejsca
do spania w kabinie samochodu
ciężarowego, czyli wyposażenie samochodu w odpowiednie
urządzenia (leżankę, klimatyzację, ogrzewanie itp.) pozwala
na wykorzystanie przez kierowcę w samochodzie dobowego
(dziennego) odpoczynku, przy
spełnieniu warunków określonych w art. 8 ust. 8 rozporządzenia nr 561/2006; natomiast nie
oznacza zapewnienia mu przez
pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia z dnia 19 grudnia
2002 r. Taki stan rzeczy uprawnia pracownika do otrzymania
od pracodawcy zwrotu kosztów
noclegu, co najmniej na warunkach i w wysokości określonych
w § 9 ust. 1 lub 2 tego rozporządzenia11.
W świetle powyższego należy zgodzić się z tezą, że obecnie
ustawodawca – definiując podróż służbową i określając zakres
świadczeń z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych – nie
uwzględnia specyfiki wykonywania zawodu kierowcy w transporcie międzynarodowym. W szczególności zaś zrównuje warunki
i specyfikę podróży służbowej
pracow ników zat r udnionych
w państwowej lub samorządowej

jednostce budżetowej (co do zasady niewielka liczba podróży,
a także ich odbywanie zazwyczaj w aglomeracjach miejskich,
co pozwala na zapewnienie odpowiednich warunków hotelowych), które w oczywisty sposób
są nieporównywalne z warunkami i specyfiką podróży służbowej
kierowcy w międzynarodowym
transporcie (gdzie liczba noclegów w podróży służbowej jest
znaczna – w zasadzie stanowi
istotę tego zawodu – a w miejscach, w których odby wa się
nocleg, często trudno o zapewnienie warunków hotelowych).
Powyższe doprowadziło do odmiennych ocen w orzecznictwie
dotyczących możliwości uznania
noclegu w kabinie pojazdu za zapewnienie przez pracodawcę bezpłatnego noclegu. Rozbieżności
tych nie usunęła uchwała SN, na
co wskazuje analiza orzecznictwa
sądów powszechnych12.
Pow yższe doprowadziło do
wniesienia do Trybunału wniosku przez Radę Związku Pracodawców „Transport i Logistyka
Polska” o zbadanie zgodności
z Konstytucją13 m.in. art. 21a
u.c.p.k. w związku z art. 775 § 2,
§ 3 i § 5 k.p. w zakresie, w jakim kierowcy zatrudnionemu
w transporcie międzynarodo12 Por. orzeczenie przytoczone w stano-

11 Zob. wyroki SN z dnia: 16 grud-

wiskach Sejmu RP oraz Prokuratora

nia 2014 r., sygn. akt I PK 5/14,

Generalnego w związku z toczącym

LEX nr 1640239; 16 października

się przed TK postępowaniem w spra-

9 Dz.U. nr 236, poz. 1991 z późn. zm.;

2014 r., sygn. akt II PK 133/13, LEX

wie o sygn. akt K 11/15, http://ipo.

dalej: rozporządzenie z dnia 19 grud-

nr 1551477; 18 listopada 2014 r., sygn.

trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz

nia 2002 r.

akt II PK 36/14, LEX nr 1567473 oraz

=dokumenty&sygnatura=K%2011/15

8 Uchwała SN z dnia 12 czerwca 2014 r.,
sygn. akt 11 PZP 1/14.

10 Uchwała SN z dnia 12 czerwca 2014 r.,
sygn. akt II PZP 1/14, LEX nr 1469181.
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uchwała SN z dnia 7 października
2014 r., sygn. akt l PZP 3/14.

(dostęp 15.09.2016).
13 Sygn. akt K 11/15.

orzecznictwo
wym przyznaje zwrot kosztów
za nocleg podczas zagranicznej
podróży służbowej w wysokości stwierdzonej rachunkiem,
w granicach limitu określonego
dla pracowników zatrudnionych
w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej
z tytułu podróży służbowej14, lub
ryczałt w wysokości 25% tego
limitu, oraz w zakresie, w jakim kierowcy zatrudnionemu
w transporcie międzynarodowym
przyznaje zwrot kosztów za nocleg podczas zagranicznej podróży służbowej w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach
limitu określonego dla pracowni14 Dz.U. poz. 167.

ków zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce
sfery budżetowej w załączniku do
rozporządzenia z dnia 19 grudnia
2002 r., lub ryczałt w wysokości
25% tego limitu.
Najdalej idącym zarzutem postawionym przez wnioskodawcę
wskazanej wyżej regulacji jest
naruszenie zasady określoności
przepisów prawa, poprzez przyjęcie w art. 21a u.c.p.k. „kaskadowych odesłań” do przepisów
regulujących kwestię zwrotu
kosztów podróży, które są właściwe dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery
budżetowej.
Co ciekawe, pozostali uczestnicy postępowania w większości
podzielili wątpliwości wnioskodawcy co do niezgodności zakwestionowanych regulacji z art. 2
Konstytucji. Pozostaje czekać na
ocenę Trybunału Konstytucyjnego. Dodatkowo należy wskazać,

że trwają prace legislacyjne dotyczące ustawy o zmianie ustawy
o czasie pracy kierowców oraz
o zmianie ustawy o transporcie
drogowym. Z informacji uzyskanej ze strony internetowej Rządowego Centrum Legislacji wynika,
iż projekt ten, na dzień 25 stycznia 2016 r., jest w fazie konsultacji społecznych15. Ustawa ta ma
na celu m.in. wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych precyzujących zasady dotyczące noclegów
kierowców w kabinach pojazdów
wyposażonych w miejsce do spania, w czasie podróży służbowej,
oraz rozwiązać problem roszczeń
finansowych kierowców w stosunku do pracodawców za noclegi w kabinach pojazdów w okresie minionych trzech lat.
15 https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/
r1920,Projekt-ustaw y-o-zmianie-ustawy-o-czasie-pracy-kierowcow-oraz-o-zmianie-innych-u.html (dostęp
15.09.2016).
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Anna Chmielarz‑Grochal, Jarosław Sułkowski1

Przegląd orzecznictwa Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka
w Strasburgu
Wyrok ETPC (Wielka
Izba) z 5 lipca 2016 r.
w sprawie Kurski
przeciwko Polsce, skarga
nr 26115/10 – wolność
wypowiedzi
Stan faktyczny
Poseł Jacek Kurski w 2006 r.
wziął udział w emitowanym na
żywo programie telewizyjnym
Warto rozmawiać. W trakcie programu odniósł się do publikacji jednej z gazet krytykujących
jego partię i stwierdził, że wydawca tej gazety porozumiał się
z jedną z firm reklamujących się
w tym czasopiśmie, i powiedział,
że firma ta finansowała negatywną propagandę przeciwko jego
ugrupowaniu politycznemu. Wydawca gazety wystąpił przeciwko J. Kurskiemu z powództwem
1 Autor jest stypendystą w ramach pro-

cywilnym i domagał się ochrony swojego dobrego imienia. Sąd
pierwszej instancji uwzględnił
powództwo i nakazał J. Kurskiemu przeprosiny na łamach gazety
oraz w telewizji, a ponadto zapłatę 10 000 zł na cel społeczny. Sąd
apelacyjny utrzymał w mocy ten
wyrok, a Sąd Najwyższy oddalił
kasację posła.

Stanowisko ETPC – wolność
słowa (art. 10 EKPC2)
W orzecznictwie Trybunału
wypowiedzi o faktach są traktowane inaczej niż oceny i sądy,
głównie dlatego, że te ostatnie
nie poddają się testowi prawdziwości. Trybunał nie miał wątpliwości, że sądy ingerowały w wolność wypowiedzi. Jednocześnie
stwierdził, że ingerencja ta była
przewidziana przez prawo i podjęta w uprawnionym celu ochrony
dobrego imienia lub praw innych

jektu „Kształcenie kadr na potrzeby
rynku flexicurity i gospodarki opartej

2 Konwencja o ochronie praw człowieka

na wiedzy – oferta kierunków nauk

i podstawowych wolności, sporządzo-

humanistyczno-społecznych UŁ”,

na w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.,

współfinansowanego ze środków Unii

zmieniona następnie i uzupełniona

Europejskiej w ramach Europejskiego

protokołami (Dz.U. z 1993 r., nr 61,

Funduszu Społecznego.

poz. 284), dalej: konwencja lub EKPC.
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osób. W ocenie ETPC działanie
polskich sądów nie odpowiadało
jednak przesłance konieczności
ingerencji w społeczeństwie demokratycznym.
Sądy krajowe poprzestały na
stwierdzeniu, że skarżący nie wykazał zależności między dochodami z reklam firmy a konkretnymi
artykułami w gazecie. Trybunał
zauważył jednak, że wypowiedzi
skarżącego były częścią toczącej się debaty o sprawach publicznie istotnych, nie były przy
tym obraźliwe ani przesadne.
W świetle orzecznictwa ETPC
i okoliczności sprawy nieuzasadnione było wymaganie od niego udowodnienia przed sądami
prawdziwości sformułowanych
publicznie zarzutów, czyli spełnienia standardu wyższego niż
należyta staranność. Takie podejście sądów krajowych pozbawiło
skarżącego ochrony na podstawie
art. 10 EKPC. Za naruszeniem
tego przepisu EKPC przemawiała
też – w ocenie Trybunału – relatywnie wysoka sankcja finansowa
nałożona na posła.
Opracowała Anna Chmielarz-Grochal

orzecznictwo
Wyrok ETPC (czwarta
izba) z 5 lipca 2016 r.
w sprawie Ziembiński
przeciwko Polsce, skarga
nr 1799/07 – wolność
wypowiedzi

Skarżący w wydawanym przez
siebie tygodniku „Komu i czemu”
opublikował artykuł zatytułowany Łajno – elegancko opakowane i poddał krytyce politykę
inwestycyjną władz lokalnych.
W publikacji użył sformułowań:
„palant”, „nierozgarnięty szef”,
„przygłupawy urzędnik”, „pozer”,
„populista”. W reakcji na artykuł
starosta radomszczański i dwaj
pracownicy starostwa wnieśli
prywatny akt oskarżenia przeciwko skarżącemu. Sąd pierwszej instancji uznał, że dziennikarz dopuścił się znieważenia, i skazał go
na grzywnę 10 000 zł. Sąd drugiej instancji utrzymał ten wyrok
w mocy.

Stanowisko ETPC – wolność
słowa (art. 10 EKPC)
Trybunał stwierdził, że w sprawie skarżącego doszło do ingerencji w jego swobodę wypowiedzi. Wprawdzie ingerencja była
przewidziana w przepisach prawa
krajowego i służyła uzasadnionemu prawnie celowi (ochronie dobrego imienia lub praw innych
osób), niemniej jednak nie była
konieczna w społeczeństwie demokratycznym, a władze krajowe nie zachowały odpowiedniej
równowagi między ochroną wolności wypowiedzi zagwarantowanej w art. 10 EKPC a ochroną
dobrego imienia osób, przeciwko
którym zarzuty w prasie zostały
sformułowane.

Zdaniem Trybunału publikacja miała charakter satyryczny,
a – zgodnie z orzecznictwem
ETPC – sarkazm i ironia są elementem korzystania przez dziennikarzy ze swobody wypowiedzi.
Dodatkowo w debacie publicznej
dopuszczalny jest pewien stopień
przejaskrawienia czy prowokacji,
zwłaszcza gdy dotyczy polityka,
który z racji zajmowanego urzędu
może być poddany szerszej krytyce. W ocenie Trybunału okoliczności te zostały pominięte przez
sądy krajowe. Niezgodne ze standardem konwencyjnym było również zastosowanie nieproporcjonalnej sankcji, gdyż surowość
nakładanych kar nie może zniechęcać przedstawicieli prasy lub
innych osób zaangażowanych
w debatę publiczną do zabierania głosu w dyskusji.
Trybunał stwierdził więc naruszenie art. 10 EKPC, chociaż decyzja ta zapadła niejednomyślnie,
a separujący się dwaj sędziowie
zwrócili uwagę na to, że dziennikarz posłużył się w publikacji
zwrotami obelżywymi i wykorzystał swoją wolność wypowiedzi do obrażania innych osób.
Opracował Jarosław Sułkowski

Wyrok ETPC (pierwsza
izba) z 21 lipca 2016 r.
w sprawie Mamatas
i inni przeciwko Grecji,
skargi nr 63066/14,
64297/14, 66106/14 –
ochrona własności
i zakaz dyskryminacji

Skarżący, oby watele Grecji,
byli posiadaczami greckich obligacji państwowych. Na skutek
kryzysu gospodarczego zostali

zobowiązani do zmiany rodzaju
instrumentów dłużnych na inne,
o niższej (o połowę) wartości
ekonomicznej, co miało służyć
przede wszystkim zmniejszeniu
zadłużenia państwa. Działania
te zostały podjęte na podstawie
uchwalonej w tym celu ustawy
4050/2012, która zezwalała na
zamianę pierwotnych warunków
obligacji na podstawie decyzji
2/3 obligatariuszy (w tym także
banków i instytucji finansowych).
Mimo sprzeciwu skarżących obligacje będące w ich posiadaniu
unieważniono i zastąpiono nowymi papierami wartościowymi
o wartości o 53,5% niższej niż
wartość nominalna obligacji.

Stanowisko ETPC – ochrona
własności (art. 1 Protokołu
nr 1 do EKPC)
Trybunał zastosował test proporcjonalności w odniesieniu
do działań władz greckich i zauważył, że modyfikacja warunków wykupu papierów dłużnych
była ingerencją w gwarantowane
w art. 1 Protokołu nr 1 do EKPC
prawo do poszanowania mienia;
podkreślił również, iż miała ona
podstawę ustawową. Nie ulegało także wątpliwości, że celem
zmiany warunków wykupu było
przezwyciężenie poważnego kryzysu ekonomicznego Grecji i zachowanie płynności finansowej
tego kraju.
Trybunał uznał także, że ingerencja nie była nadmierna.
Redukcja ceny w ykupu była
wprawdzie znaczna, ale odpowiadała ogólnemu i silnemu
trendowi spadkowemu rentowności greckich papierów dłuż-
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nych. W ocenie ETPC było prawdopodobne, że państwo greckie
i tak nie wywiązałoby się ze zobowiązań wynikających z obligacji, zwłaszcza że inwestycja
w obligacje z reguły obarczona
jest ryzykiem. Nie bez znaczenia
było również to, że władze nie
pozbawiły skarżących możliwości sprzedaży papierów dłużnych
na wolnym rynku.
Trybunał zauważył ponadto,
że restrukturyzacja długu publicznego była koniecznym środkiem służącym ochronie państwa
przed bankructwem. Skarżący
powinni poza tym być świadomi
ryzyka możliwego spadku wartości obligacji, ponieważ Grecja
znacznie wcześniej zmagała się
z problemami finansowymi i wysokim długiem publicznym.
Działania Grecji, borykającej się
z poważnym kryzysem gospodarczym, uzasadniały podejmowanie
kroków radykalnych, a indywidualny interes skarżących musiał
ustąpić miejsca ratowaniu gospodarki i przywracaniu stabilności
budżetowej państwa. Grecja nie
naruszyła art. 1 Protokołu nr 1.

Stanowisko ETPC – zakaz
dyskryminacji (art. 14 EKPC)
Trybunał nie podzielił zarzutów dot ycząc ych nar uszenia
art. 14 EKPC. Przemawiały za
tym trzy względy.
Po pierwsze, władze greckie
były uprawnione do modyfikacji
warunków wykupu niektórych
rodzajów papierów dłużnych, nie
zaś wszystkich, bo podjęcie działań na szerszą skalę wymagałoby pogłębionych analiz, zajęłoby
także znacznie więcej czasu, któ-
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rym władze greckie – w obliczu
kryzysu – nie dysponowały.
Po drugie, Tr ybunał wskazał na trudności w określeniu
szczegółowych kryteriów, które
pozwoliłyby na rozróżnienie obligatariuszy. W szczególności jeśli wziąć pod uwagę wartość zakupionych obligacji oraz status
prawny inwestorów.
Po trzecie, odnosząc to do grupy podmiotów dotkniętych zmianą wartości wykupu papierów
dłużnych, Trybunał dostrzegł poważne ryzyko w ewentualnym selektywnym ich traktowaniu, mogłoby ono bowiem doprowadzić
do uprzywilejowania części inwestorów kosztem innych, a w konsekwencji do drastycznego obniżenia wartości nominalnej papierów
dłużnych. Trybunał przypomniał,
że warunkiem pomocy finansowej
państw europejskich było włączenie sektora prywatnego w działania restrukturyzacyjne.
Opracowała Anna Chmielarz-Grochal

Wyrok ETPC (czwarta
izba) z 21 czerwca
2016 r. w sprawie Ramos
Nunes de Carvalho E
Sá przeciwko Portugalii
(skargi nr 55391/13,
57728/13, 74041/13)
oraz Tato Marinho Dos
Santos, Costa Alves
Dos Santos i Figueiredo
przeciwko Portugalii
(skargi nr 9023/13,
78077/13) – prawo do
rzetelnego procesu

Skarżący są portugalskimi sędziami, względem których zostały wszczęte trzy postępowania
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dyscyplinarne. Dotyczył y one
(względem jednej osoby) naruszenia obowiązku zachowania przyzwoitości, nakłaniania świadka
do składania fałszywych zeznań
oraz wpływania na inspektora sądowego, by nie podejmował działań dyscyplinarnych wobec wezwanego świadka. W wyniku tych
postępowań wymierzono jednemu z sędziów za każdy z czynów
(odpowiednio) karę grzy wny
i karę zawieszenia w wykonywaniu obowiązków na 100 dni oraz
karę zawieszenia w wykonywaniu obowiązków na 180 dni.
Dwaj inni sędziowie zostali ukarani karą dyscyplinarną
grzywny za naruszenie działania
w interesie ogólnym i obowiązku
dochowania staranności.
Postępowania dyscyplinarne
były prowadzone przez Najwyższą Radę Sądownictwa, a ich legalność (ale nie w zakresie ustaleń faktycznych) została zbadana
przez Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości.
W postępowaniu przed ETPC
skarżący zakwestionowali zakres
jurysdykcji Najwyższego Trybunał u Sprawiedliwości (NTS),
uznając, że brak oceny co do strony faktycznej sporu narusza ich
prawa wynikające z art. 6 EKPC.

Stanowisko ETPC – prawo do
rzetelnego procesu sądowego
(art. 6 EKPC)
Trybunał zbadał różne aspekty portugalskiego postępowania
dyscyplinarnego. W pierwszej
kolejności zauważył, że organ
podejmujący decyzję w sprawie
wyboru i kariery sędziów musi
być niezależny od władzy usta-

orzecznictwo
wodawczej i wykonawczej, co
wymaga, by co najmniej połowę
jego składu stanowili sędziowie
zawodowi (z przeważającym głosem przewodniczącego).
Trybunał uznał, że w niniejszej
sprawie kwestie niezależności
i bezstronności należy rozpatrywać łącznie. Po zbadaniu statusu
Najwyższej Rady Sądownictwa
i ustaleniu, że na 17 członków
dziewięciu to osoby spoza środowiska sędziowskiego mianowane
bezpośrednio przez władzę wykonawczą i ustawodawczą, oraz po
przeanalizowaniu przebiegu postępowania w przypadku skarżącego ETPC uznał, że poza nielicznymi wyjątkami (wynikającymi
z absencji członków pozasądowych) sędziowie stanowili mniejszość członków składu badającego sprawę. Stwierdził ponadto,
że postępowanie w portugalskiej NRS było „problematyczne” z punktu widzenia art. 6 § 1
konwencji, tym bardziej że prawo
portugalskie nie przewidywało
żadnego szczególnego warunku
dotyczącego kwalifikacji członków pozasądowych Rady.

Przedmiotem rozważań ETPC
był także zakres kontroli sprawowanej przez Najwyższy Trybunał
Sprawiedliwości. Uprawnienia
kontrolne NTS, choć zróżnicowane (dotyczą postępowania dowodowego oraz spójności i dostateczności materiału dowodowego
i ustalonych faktów), nie mogły
jednak odnosić się do treści ustaleń faktycznych poczynionych
przez NRS oraz do rodzaju nałożonej kary. Z materiału procesowego wynikało, że sędziowie
ukarani karami dyscyplinarnymi kwestionowali fakty, które
zadecydowały o nałożonych na
nich karach. Trybunał zauważył,
że w tym zakresie NTS nie miał
kognicji kontrolnych, de facto nie
zbadał on należycie argumentów
merytorycznych przedstawionych przez trójkę sędziów, zatem
kontrola przeprowadzona przez
ten organ w przypadku trójki sędziów była niewystarczająca.
Trybunał odniósł się także do
niejawności postępowania dyscyplinarnego przed NTS. Jedna ze
skarżących wniosła o przeprowadzenie publicznego rozpatrzenia

sprawy w celu wezwania świadka i przedłożenia dokumentów.
Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości nie przychylił się do jej
wniosku, uzasadniając to tym,
że przesłuchanie świadka stałoby w sprzeczności z poufnością
postępowania, a przedłożone
przez nią dokumenty wykraczają poza przedmiot postępowania
dyscyplinarnego. W ocenie ETPC
dowód osobowy w tym konkretnym przypadku miał znaczenie
dla obrony praw w postępowaniu
dyscyplinarnym. Postępowanie to
nie było więc, jak wymaga tego
EKPC, rzetelne.
Trybunał uznał także, że status
prawny Najwyższej Rady Sądownictwa i ochrona jej niezależności
nie wykluczają zapewnienia stronie w postępowaniu przed NTS
dodatkowych gwarancji proceduralnych.
Z powyższych względów ETPC
uznał, że władze portugalskie naruszyły standard konwencyjny
wyznaczony przez art. 6 ust. 1
EKPC.
Opracował Jarosław Sułkowski
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Piotr Sitnik

Przegląd orzecznictwa
sądów brytyjskich
Wyrok Sądu Najwyższego
Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii
z dnia 27 lipca 2016 r.
w sprawie Lee-Hirons
v. Secretary of State for
Justice [2016] UKSC 46
Stan faktyczny
Apelant cierpi na zaburzenia
osobowości i urojenia, w związku z czym był wielokrotnie hospitalizowany w szpitalach psychiatrycznych. W 2006 r. skazano go
za podpalenie i kradzież z włamaniem. Z powodu jego zaburzeń
psychicznych sąd wydał wobec
niego tzw. nakaz medyczny (ang.
hospital order) zgodnie z ustawą
o zdrowiu psychicznym (Mental
Health Act 1983; dalej: ustawa),
który spowodował umieszczenie
go w zabezpieczonym ośrodku,
a także tzw. nakaz ograniczający
(ang. restriction order), na mocy
którego pozwany (minister sprawiedliwości) i Trybunał Pierwszej Instancji (wydział zdrowia,
edukacji i opieki społecznej; dalej: Trybunał) zostali wyposażeni w wyłączne prawo do podjęcia
ewentualnej decyzji w sprawie
zwolnienia powoda z tej placówki. W ten sposób powód stał się
„pacjentem ograniczonym” (ang.
restricted patient) w myśl ustawy
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i przebywał w kilku szpitalach
o średnim stopniu bezpieczeństwa (pkt 5 wyroku1).
W kwietniu 2012 r. Trybunał zdecydował o warunkowym
zwolnieniu powoda ze szpitala,
przyjął również plan jego przeniesienia do domu opieki, do
którego ostatecznie powód się
przeprowadził 2. 19 lipca 2012 r.
pracownicy domu opieki, w którym przebywał apelant, wystąpili z prośbą do ministra, by ten
rozważył ponowne przymusowe
skierowanie apelanta do szpitala, z kilku powodów, m.in. pogorszenia jego stanu zdrowia psychicznego, prawdopodobieństwa
ucieczki i możliwości złamania
przezeń warunków zwolnienia.
Minister wydał stosowną decyzję – zgodnie z ustawą skierował
on sprawę powoda do Trybunału
z dniem 20 lipca 2012 r.
Treść decyzji nie zawierała
przyczyn ponownego przymusowego skierowania powoda do
szpitala. Samemu zainteresowanemu zdradzono jedynie, że
zostaje przeniesiony wskutek
pogorszenia stanu zdrowia psychicznego. Personel szpitala nie
był w stanie wytłumaczyć mu

przyczyn przeniesienia. 24 lipca 2012 r. minister skierował do
szpitala list zawierający szereg
błędów, m.in. stwierdzenie, że
jego decyzja o przeniesieniu powoda nie została wprowadzona
w życie, a także polecenie, by poinformować powoda o przyczynach jego przeniesienia w ciągu
72 godzin od przyjęcia do szpitala
(termin ten wówczas już minął).
List nie zawierał wyjaśnienia
w sprawie przyczyny przenosin3.
3 sierpnia 2012 r., 15 dni po ponownym przyjęciu powoda do
szpitala, przedstawiono mu szersze wyjaśnienie w formie ustnej.
Nigdy nie przedstawiono mu stosownego wyjaśnienia na piśmie.
Apelant podważył legalność
decyzji ministra z 20 lipca 2012 r.
o ponownym skierowania go do
szpitala. Przed Sądem Apelacyjnym w Londynie podnosił on, że
nieprzedstawienie mu powodów
przenosin było bezprawne, że to
uchybienie wpłynęło na legalność jego pobytu w szpitalu, lub,
alternatywnie, że stworzyło prawo podmiotowe do ubiegania się
o odszkodowanie. Sąd Apelacyjny odrzucił pozew, toteż powód
wniósł apelację do Sądu Najwyższego.

1 Dalej: [2016] UKSC 46, [5] itd.
2 Tamże, [6].
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3 Tamże, [12].

orzecznictwo
Wyrok
Sąd Najwyższy jednogłośnie
odrzucił apelację. W uzasadnieniu sąd odniósł się do instrukcji
wydanych przez ministerstwo
zdrowia dotyczących trzystopniowej procedury przymusowego kierowania pacjentów do szpitala4. Minister w toku rozprawy
przyznał, że drugi i trzeci stopień nie zostały zaimplementowane w odniesieniu do powoda:
w przeciągu 3 dni od przyjęcia
do szpitala nie przedstawiono mu
stosownego wyjaśnienia powodów podjęcia takiego działania,
a także niedochowanie formy pisemnej również w przepisowym
terminie 3 dni. Minister przyznał również, że to zaniechanie
mogło stanowić także naruszenie przysługującego apelantowi
prawa z art. 5 ust. 2 europejskiej
konwencji praw człowieka5, który
gwarantuje prawo do bycia poinformowanym o przyczynach zatrzymania6.
Wymagania stawiane przez
pierwszy stopień ministerialnej procedury zostały spełnione
w momencie, gdy powód został
poinformowany o tym, że pogorszenie jego stanu psychicznego
było powodem ponownego przymusowego przeniesienia go do
szpitala. Spełniony został rów-

nież, wywodzony z common law,
obowiązek uzasadniania decyzji
administracyjnych7. Sąd nie przychylił się do stanowiska pozwanego, że jego działanie stanowiło
naruszenie art. 5 ust. 2 EKPC. Nie
doszło do złamania konwencji,
ponieważ obowiązek z niej wynikający jest zbieżny z obowiązkiem, jaki narzuca common law8.
Sąd Apelacyjny zatem nie dopuścił się błędu, uznając, że wyjaśnienia złożone przez ministerstwo
na pierwszym etapie były wystarczające pod względem legalności
i rozważanie ewentualnego wpływu tych wyjaśnień na sytuację
powoda było bezzasadne9.
Powód podnosił, że naruszenia
procedury, do których przyznało się ministerstwo, powodują,
że jego przebywanie w szpitalu między trzecim a piętnastym
dniem od ponownego skierowania było bezprawne. Sąd nie podzielił tego zdania, powołując się
na konieczność wystąpienia „bezpośredniego związku” między zaniechaniem przez ministerstwo
poinformowania powoda o przyczynach jego pobytu w szpitalu
a legalnością jego hospitalizacji
w kluczowym 12-dniowym okresie10 – Sąd powołał się na decyzje
w sprawach Lumba v. Secretary of
State for the Home Department11
i Kambadzi v. Secretary of State
for the Home Department12 13. Co

4 Tamże, [16].
5 Konwencja o ochronie praw człowieka

7 Tamże, [24–25].

i podstawowych wolności, sporządzo-

8 Tamże, [26–32].

na w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.,

więcej, akceptacja argumentów
powoda przyniosłaby niepożądane skutki w innych sprawach,
wobec potrzeby izolowania „pacjentów ograniczonych” w myśl
ustawy o zdrowiu psychicznym14.
Powodowi nie przysługuje prawo do odszkodowania w związku
z naruszeniem jego prawa (wywodzonego z common law) do
otrzymania wyjaśnień dotyczących powodów pobytu w szpitalu, zgodnie z ministerialną
procedurą. Naruszenia, których
dopuścił się pozwany, nie przybrały postaci deliktu i nic nie
wskazuje na to, że powód mógłby
otrzymać odszkodowanie w powództwie innym niż cywilne15.
Wnioski są analogiczne w odniesieniu do potencjalnego złamania art. 5 ust. 2 EKPC; apelant
nie dowiódł, że skutki naruszenia jego praw gwarantowanych
konwencją były wystarczająco
poważne16.

Znaczenie
Wyrok stanowi kontynuację
linii orzeczniczej Sądu Najwyższego w sprawach przetrzymań
osób w ośrodkach zamkniętych.
Sąd powołał się na sprawy Lumba i Kambadzi, w których stwierdzono, że musi istnieć „bezpośredni związek” między faktem
nieprzedstaw ienia powodów
zatrzymania lub utrzymywania
pobytu w ośrodku a legalnością
pobytu. Zgodnie z Christie v. Leachinsky17, osoba musi jedynie

9 Tamże, [32].

zmieniona następnie i uzupełniona

10 Tamże, [34–35].

14 Tamże, [40].

protokołami (Dz.U. z 1993 r., nr 61,

11 Sprawa [2012] 1 AC 245.

15 Tamże, [43].

poz. 284), dalej: konwencja lub EKPC.

12 Sprawa [2011] UKSC 23.

16 Tamże, [46].

13 Tamże, [39].

17 Sprawa [1947] AC 573.

6 Tamże, [17–21].
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orzecznictwo
zostać poinformowana o „podstawie” swojego zatrzymania,
i w tym momencie nie ma obowiązku dawania szerszego wyjaśnienia18 . Organ administracyjny podejmujący decyzję musi
przestrzegać wydanych przezeń
publicznie dostępnych instrukcji
i procedur, chyba że istnieją ważne powody, by tego nie czynić.
Nie jest dozwolone opieranie się
na niedostępnej publicznie procedurze czy polityce w celu uzasadnienia działań sprzecznych
z opublikowanymi i publicznie
dostępnymi założeniami polityki czy procedurami19. Co więcej,
Sąd Najwyższy nie uznał działań ministerstwa sprawiedliwości za niezgodne z prawem (drugi
i trzeci etap procedury przymusowego kierowania pacjentów
na leczenie) pomimo przyznania się pozwanego do winy. Sąd
zastosował własny test legalności w oparciu o ustabilizowaną linię orzeczniczą. Standardy
wyznaczone w sprawach, gdzie
powodowie byli przetrzymywani
w areszcie w oczekiwaniu na deportację (Lumba), zostały zastosowane analogicznie w sprawach
dotyczących chorych psychicznie, których należy przymusowo
odseparowywać od społeczeństwa i poddawać intensy wnej
hospitalizacji.
18 Supreme Court gives guidance on the
duty to give reasons for detention,
27 lipca 2016, http://www.brickcourt.co.uk/news/pdf/supreme-court-gives-g uidance- on-t he- dut y-to -give-reasons-for-detention (dostęp

Wyrok Sądu Najwyższego
Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii
z dnia 27 lipca 2016 r.
w sprawie Bailey and
another v. Angove’s PTY
Limited [2016] UKSC 47
Stan faktyczny
Sąd Najwyższy musiał wyjaśnić dwie kwestie: (1) w jakich
warunkach pełnomocnictwo jest
odwołalne; (2) czy przyjęcie pieniędzy w sytuacji, gdy przyjmujący zdaje sobie sprawę, że nieuniknione wejście w stan upadłości
nie pozwoli mu na wypełnienie
skorelowanego z wpłatą pieniędzy obowiązku, powoduje, że
przyjmujący staje się powiernikiem domniemanym (ang. constructive trustee).
Angove’s PTY Ltd jest australijskim producentem wina, który
ustanowił angielskie przedsiębiorstwo D&D Wines International Ltd swoim pełnomocnikiem
i dystrybutorem w Wielkiej Brytanii. D&D dokonywało zakupu
wina od Angove’s, by następnie sprzedawać je w ich imieniu
na rynku brytyjskim. Stosunek
prawny między stronami regulowała stosowna umowa o pełnomocnictwie i dystrybucji (ang.
Agency and Distribution Agreement; dalej: umowa). Zakończenie umowy przez którąkolwiek ze
stron skutkowało sześciomiesięcznym terminem wypowiedzenia,
natomiast do natychmiastowego
wygaśnięcia umowy dochodziło,
w myśl jej zapisów, w razie powołania syndyka masy upadłości20.

12.09.2016).
19 Sprawa [2012] 1 AC 245, [20].
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Sy ndyk został w yznaczony
21 kwietnia 2012 r., zaś 10 lipca przedsiębiorstwo D&D weszło
w stan likwidacji dobrowolnej21.
Nierozliczone faktury opiewały na kwotę 874 928,81 dolarów
australijskich – było to cena wina,
za które dwa brytyjskie sklepy nie
zapłaciły D&D. Angove’s zerwał
umowę zgodnie z jej zapisami, po
czym, za pośrednictwem pisma
z 23 kwietnia 2012 r., usiłował
wygasić pełnomocnictwo D&D
uprawniające je do domagania
się należności od wspomnianych
sklepów. W piśmie Angove’s proponował, że sam zajmie się egzekucją należności wobec dwóch
brytyjskich dłużników, zaś po
uzyskaniu zapłaty ureguluje prowizję należną D&D. Syndyk masy
upadłości D&D nie wyraził na to
zgody, argumentując, że ma on
prawo do wyegzekwowania należności od dłużników, odliczenia
należnej mu prowizji, a następnie
wymagania od Angove’s dowodów na prawo do reszty środków.
Pełnomocnictwo D&D, zdaniem
sy ndyka, było nieodwołalne,
było bowiem niezbędne w celu
odzyskania należnej im prowizji.
Angove’s wyraził zdanie przeciwne – D&D stał się powiernikiem
domniemanym wobec pieniędzy
należnych im przez brytyjskich
dłużników22.
Sędzia pier wszej instancji
zdecydował, że uprawnienie do
ściągania należności, a zatem
i pełnomocnictwo D&D, wygasło wraz z otrzymaniem pisma
z 23 kwietnia 2012 r. Sąd Apela21 Tamże, [3].

20 Sprawa [2016] UKSC 47,
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22 Tamże, [4].

orzecznictwo
cyjny uwzględnił apelację syndyka, uznając, że pełnomocnictwo
pozostało ważne po 23 kwietnia
2012 r. Argument, że D&D stał
się powiernikiem domniemanym
wobec pieniędzy należnych im
przez brytyjskich dłużników, został odrzucany w pierwszej i drugiej instancji.

Wyrok

wskazywały na to również okoliczności zewnętrzne. Ponieważ
umowa nie zabraniała klientom
uiszczania należności bezpośrednio na rzecz Angove’s, pobieranie
prowizji nie może zostać uznane
za prawo lub prawne zabezpieczenie należne D&D. Ponadto,
D&D miał możliwość zainkasowania prowizji w sposób inny niż
poprzez odliczenie od ceny płaconej przez klientów – klienci mogli
najpierw kierować pieniądze do
Angove’s, który to następnie wypłacał D&D prowizję24.

Sąd Najw yższy uwzględnił
apelację Angove’s w części – pełnomocnictwo D&D wygasło wraz
z otrzymaniem pisma z 23 kwietnia 2012 r., odrzucił natomiast
argument o powiernictwie domniemanym.
Zdaniem sądu każde pełnomocnictwo podlega rozwiązaniu, nawet jeśli w dokumencie je
konstytuującym strony zastrzegą,
że jest ono nieodwołalne. Nieodwołalność może nastąpić jedynie wtedy, gdy wskazuje na to
wyraźnie interes pełnomocnika.
W tym celu, poza zastrzeżeniem
o nieodwołalności, w umowie
pełnomocnictwa należy zaznaczyć, że prawo do reprezentowania jest nadawane w celu zabezpieczenia prawa rzeczowego
lub odpowiedzialności osobistej
pełnomocnika. Istnienie takiego
prawa, odpowiedzialności lub
innego interesu prawnego samo
w sobie nie będzie zazwyczaj wystarczające do legalnego zastrzeżenia nieodwołalności pełnomocnictwa23. Żaden z tych warunków
nie został spełniony w przedmiotowym stanie faktycznym. Pełnomocnictwo D&D nie było nieodwołalne w myśl umowy, nie

Sąd nie podzielił rozumowania
Angove’s, który wnosił, że w sytuacji kiedy doszło do wpłaty pieniędzy w zamian za wykonanie
świadczenia, które zgodnie z wiedzą odbiorcy wpłaty, nie mogło
zostać należycie spełnione z powodu rychłego wejścia w stan
upadłości, odbiorca ten staje się
powiernikiem domniemanym
trzymającym pieniądze na korzyść Angove’s. Dłużnicy uiścili
wpłatę na rzecz D&D, by uwolnić
się od kontraktowego obowiązku.
Sędzia pierwszej instancji słusznie uznał, że D&D nie stał się
powiernikiem (ang. trustee) na
mocy umowy pełnomocnictwa,
zaś stosunek prawny pomiędzy
D&D i Angove’s przypominał ten
między dłużnikiem a wierzycielem. W konsekwencji, sam fakt
otrzymania pieniędzy przez D&D
w obliczu ogłoszenia upadłości
i niemożności spełnienia obowiązku wobec Angove’s nie miał
wpływu na podstawę prawną, na

23 Tamże, [7].

24 Tamże, [16].

Znaczenie

której D&D oparł swoje prawo do
otrzymania wpłaty należności od
dłużników. D&D miał prawo do
wyegzekwowania należności pomimo tego, że zgodnie z ustawą
miał obowiązek podzielić ją równo pomiędzy pozostałych wierzycieli 25. W tym zakresie Sąd
Najwyższy uchylił wcześniejsze
decyzje sądów niższych instancji: Neste Oy v. Lloyds Bank Plc26
i In re Japan Leasing Europe Plc27.
R. McMeeken zauważył, że Lord
Sumption zgodził się co prawda
z Sądem Apelacyjnym co do braku zaistnienia powiernictwa domniemanego, jednak jego uzasadnienie było odmienne. Uznał on
bowiem, że gdyby powiernictwo
obejmowało pieniądze wpłacone przez Angove’s na rzecz D&D,
nie weszłyby one w skład masy
upadłości D&D, przez co Angove’s
miałby do nich pierwszeństwo
przed inny mi wierzycielami.
Taki rezultat byłby niesprawiedliwy wobec wierzycieli o pozycji prawnej faktycznie tożsamej
z Angove’s. W konsekwencji należy powiedzieć, że środki przekazane D&D wchodzą w skład
masy upadłości i Angove’s musi
dowieść swojego prawa do nich
w postępowaniu likwidacyjnym,
chyba że D&D został mianowany powiernikiem w sposób jasny
i niebudzący wątpliwości28.
25 Tamże, [31].
26 Sprawa [1983] Com. L.R. 145.
27 Sprawa [1999] BPIR 911.
28 R. McMeeken, Commercial litigation
case note: Bailey & another v. Angove’s
PTY Limited, 9 sierpnia 2016, http://
www.scottishlegal.com/2016/08/09/
commercial-litigation-case-note-bailey-
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orzecznictwo
Wyrok Sądu Najwyższego
Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii z dnia
3 sierpnia 2016 r.
w sprawie Moreno v. The
Motor Insurers’ Bureau
[2016] UKSC 52
Stan faktyczny
Powódka jest osobą zamieszkałą w Wielkiej Brytanii. W maju
2011 r. uległa ona wypadkowi
samochodowemu podczas pobytu w Grecji. Pojazd był zarejestrowany w Grecji i w momencie
zdarzenia był prowadzony przez
osobę nieubezpieczoną. Kwestią
niesporną jest to, że to kierowca
był winnym wypadku. Powódka
doznała ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu.
Moreno wniosła o odszkodowanie od Motor Insurers’ Bureau
(MIB), brytyjskiej instytucji rządowej powołanej do wypłacania
odszkodowań ofiarom wypadków
komunikacyjnych w imieniu nieubezpieczonych sprawców. Swoje roszczenie oparła na szeregu
dyrektyw unijnych, z czego najważniejszą z nich jest Dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/103/WE z dnia 16 września
2009 r. w sprawie ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej
za szkody powstałe w związku
z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności (dalej: Dyrektywa).
Transpozycja Dyrektywy do prawa brytyjskiego dokonała się na
mocy stosownych regulacji [The

Motor Vehicles (Compulsory Insurance) (Information Centre and
Compensation Body) Regulations
2003; dalej: Regulacje]29.
Celem Dyrektywy i Regulacji
było zapewnienie ofiarom wypadków mających miejsce w Unii
Europejskiej możliwości dochodzenia odszkodowania, a także
usprawnienie procedury uzyskiwania takiego odszkodowania.
Wspomniane instrumenty prawne stworzyły procedurę, w której
ofiary wypadków mogą dochodzić, w pewnych okolicznościach,
odszkodowania w innym kraju
członkowskim niż ten, w którym
doszło do zdarzenia, zwłaszcza
w kraju ich zamieszkania lub
stałego pobytu. MIB jest organem powołanym do rozpatrywania stosownych wniosków na terenie Wielkiej Brytanii.
Wejście w życie kluczowych
elementów Dyrektywy zależało od osiągnięcia porozumienia
między funduszami gwarancyjnymi a organami państwowymi
uprawnionymi do wypłaty odszkodowań (dalej: Porozumienie), do którego doszło w kwietniu 2002 r.
Kwestią, którą musiał rozstrzygnąć sąd, była właściwość
reżimu prawnego, tj. zdecydowanie, które przepisy powinny decydować o rozstrzygnięciu roszczenia powódki: angielskie czy
greckie. Powódka stała bowiem
na stanowisku, że odszkodowanie uzyskane zgodnie z angielskim prawem będzie wyższe30.

W pierwszej instancji sędzia
Gilbert zdecydował, że będąc
związanym precedensem w postaci wcześniejszych wyroków
Sądu Apelacyjnego (Jacobs v. Motor Insurers’ Bureau31), roszczenie
Moreno powinno być rozstrzygnięte zgodnie z prawem angielskim. Na wniosek pozwanego
sędzia zezwolił na apelację bezpośrednio do Sądu Najwyższego,
opierając się na art. 12 Administration of Justice Act 1969.

Wyrok
Sąd Najwyższy jednogłośnie
uwzględnił apelację MIB. Regulacje z 2003 r. powinny być interpretowane w sposób spójny z Dyrektywą i tak, by nie zachodziła
między nimi sprzeczność32. Tekst
Regulacji jasno wskazuje na to, że
ustawodawca zamierzał wiernie
zaimplementować Dyrektywę33.
W celu sumiennego rozważenia apelacji sąd uznał dwie kwestie za szczególnie istotne. Po
pierwsze, należało rozstrzygnąć,
czy art. 25 ust. 1 Dyrektywy narzuca przyjęcie jakiegokolwiek
pułapu odszkodowania, które
może otrzymać osoba poszkodowana w wypadku. Po drugie, sąd
zbadał, czy art. 13 ust. 2 pkt b Regulacji jest dokładnym odzwierciedleniem tendencji wyrażonej
w Dyrektywie34.
Szereg dyrektyw, których kulminacją jest Dyrektywa 2009/103/
WE, stworzyły program dochodzenia roszczeń, którego stałym ce31 Sprawa [2010] EWCA Civ 1208.
32 Sprawa [2016] UKSC 52, [26].

-another-v-angoves-pty-limited/ (do-

29 Sprawa [2016] UKSC 52, [2].

33 Tamże, [28].

stęp 12.09.2016).

30 Tamże, [4].

34 Tamże, [29].
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orzecznictwo
lem jest usprawnienie uzyskiwania przez osoby poszkodowane
w wypadkach odszkodowań, do
których są uprawnione w świetle
wywołanej przez pojazd szkody35.
Ofiara wypadku komunikacyjnego może dochodzić takiego samego odszkodowania wobec kierowcy, jego ubezpieczyciela, lub gdy
te środki zawiodą, wobec organów
państwowych powołanych do rozpatrywania stosownych wniosków
i wypłacania należności36.
Zgodnie z punktami 7.2 i 8.2
Porozumienia, organ powołany
do kompensowania strat poniesionych w wypadkach, a położony w kraju zamieszkania ofiary,
powinien „stosować, w procesie
oceny odpowiedzialności i wysokości przysługującego odszkodowania, prawo kraju, w którym
doszło do wypadku”. Porozumienie to należy rozumieć jako część
szerszego programu działań, który to program musi być rozważany jako spójna całość37.
Dyrektywy nie pozostawiają
poszczególnym państwom członkowskim Unii swobody w wyborze reżimu prawnego, zgodnie
z którym powinny one wypłacać
odszkodowania. Przeciwnie, zakładają, że uprawnienie poszkodowanego do odszkodowania
będzie oceniane przez pryzmat
stanu prawnego państwa, w którym doszło do wypadku, niezależnie od tego, z którego sposobu
rekompensaty szkód przewidzia-

nego przez dyrekty w y ofiara
skorzysta. W konsekwencji, dla
w y m ia r u odpow iedzia l ności
sprawcy wypadku nie jest istotny
sposób pozyskania odszkodowania przez stronę poszkodowaną38.
Odpowiadając na pytanie drugie, Sąd Najwyższy uznał, że Regulacje były zgodne z programem
odszkodowań przewidzianym
przez Dyrektywę 39. Miara przysługującej wysokości rekompensaty została określona w art. 12
ust. 4 pkt b Regulacji jako „adekwatna do powagi wypadku według prawa obowiązującego w tej
części Zjednoczonego Królestwa,
w której doszło do wypadku”.
W sprawach wewnętrznych sądy
powinny ograniczyć się do wskazania jednego z trzech reżimów
prawnych obowiązujących na terenie Zjednoczonego Królestwa
(Anglia-Walia, Szkocja, Irlandia
Północna), zamiast starać się precyzyjnie określić wysokość przysługującego świadczenia40. W zakresie wykładni art. 13 ust. 2
pkt b Regulacji, decyzje w sprawach Jacobs v. Motor Insurers’ Bureau41 i Bloy v. Motor Insurers’ Bureau42 zostały uchylone43.

Sąd Najwyższy uznał, że wykładnia Dyrektywy 2009/103/
WE jest jasna na gruncie prawa

angielskiego i nie jest konieczne złożenie pytania prawnego
do Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej44. Sąd uchylił
decyzje w sprawach Jacobs i Bloy
i rozpoczął nową linię orzeczniczą. Zdaniem składu sądu orzekającego w sprawie Moreno, odszkodowanie, do którego uprawniony
jest poszkodowany w wypadku,
pozostaje niezmienne niezależnie od tego, do której dyrektywy
regulującej przedmiotowe sprawy
lub przepisu dyrektyw 2009/103/
WE lub 2000/26/WE ofiara się
odwołuje. Wysokość odszkodowania przysługującego poszkodowanemu jest taka sama, niezależnie od tego, czy ten domaga
się go od sprawy wypadku, jego
ubezpieczyciela, czy od funduszu
gwarancyjnego dla ofiar wypadków w danym państwie członkowskim. Analiza zastosowana
w Jacobs i Bloy prowadziła, zdaniem Sądu Najwyższego, do rozbieżnych wysokości odszkodowania w zależności od sposobu
jego dochodzenia45. Interpretacja stosownych przepisów Regulacji, które pozostają w pełnej
zgodzie z Dyrektywą 2009/103/
WE, wskazuje, że o wysokości rekompensaty w każdym wypadku
decydują przepisy kraju członkowskiego, w którym doszło do
wypadku.

38 Tamże, [35–39].

44 Tamże, [39–41].

35 Tamże, [6–30].

41 Sprawa [2010] EWCA Civ 1208.

36 Tamże, [31].

42 Sprawa [2013] EWCA Civ 1543.

37 Tamże, [33].

43 Sprawa [2016] UKSC 52, [43].
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45 Tamże, [31].

40 Tamże, [42].
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