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artykułyy

Aktualność problemu prawa
naturalnego dla tworzenia
i stosowania prawa
Czy dla t worzenia i stosowania prawa potrzebna
jest dziś wPolsce refleksja nad prawem naturalnym?
Największy wróg koncepcji prawnonaturalnych – pozytywizm prawniczy, zdaje się być pokonany. Stanowisko pozytywistyczne wswej radykalnej postaci, głoszące, żetylko prawo pozytywne jest prawem ikażde
prawo pozytywne jest prawem, oraz domagające się
posłuszeństwa prawu pozytywnemu jakakolwiek byłaby jego treść należy doprzeszłości, wkażdym razie
jako stanowisko liczące się wdyskusjach. Można się
zastanawiać czy – sięgając dotytułu znanego opracowania Lecha Morawskiego – mamy doczynienia jeszcze
z„pozytywizmem miękkim”, czy już z„pozytywizmem
martwym”. Cowięcej, radykalny pozytywizm został
pokonany b ynajmniej nie p rzez sta nowiska p rawnonaturalne, a le przez stanowiska ok reślane ogólnie mianem niepozytywistycznych, jak np.Ronalda
Dworkina koncepcja zasad kwestionująca właściwe
pozytywizmowi pojmowanie prawa jako zbioru reguł, c zy L ona F ullera k oncepcja we wnętrznej „moralności” prawa określająca szereg postulatów, które
spełniać powinno każde prawo niezależnie odwoli
prawodawcy (np.ogólność, ogłoszenie czy niedziałanie wstecz). Pozytywizm został „rozmiękczony” nawet
przez myślicieli uważanych zasztandarowych reprezentantów tego kierunku – Herbert Hart wskazywał
na„minimalną treść prawa naturalnego”, którą należy
uznać wkażdym systemie prawnym. Uważana zacentralną zpunktu widzenia sporu zkoncepcjami prawnonaturalnymi, k westia rozdziału między prawem

amoralnością, przestała być przedmiotem gorących
sporów, gdy uznano doniosłość dla systemu prawnego
standardów moralnych, kształtowanych niezależnie
odwoli prawodawcy, itotak dalece, żedopuszcza się,
aby wimię tych standardów – wmyśl szeroko dziś zaakceptowanej formuły Radbrucha – prawidłowo ustanowionym normom odmówić charakteru prawnego.
Cociekawe, zasadnicze spory okoncepcję prawa
rozgrywają się (zdaniem niektórych – rozgrywały się)
naosi „pozytywizm prawniczy – koncepcje niepozytywistyczne”, anie „pozytywizm prawniczy – koncepcje
prawnonaturalne”. Dlaczego pokonanie „twardego pozytywizmu” nie doprowadziło dozwycięstwa koncepcji
prawnonaturalnych? Przyczyn jest zapewne wiele. Aby
odpowiedzieć natopytanie wkontekście zagadnienia
atrakcyjności iaktualności prawnonaturalizmu, trzeba zastanowić się nad istotą stanowisk prawnonaturalnych iztego punktu widzenia – nad przyczynami
współczesnej marginalizacji tych stanowisk.
Cozatem należy doistoty klasycznego stanowiska
prawnonaturalnego? Zmierzając doodpowiedzi natopytanie, trzeba zauważyć, żewspółcześnie nie tylko pozytywizm prawniczy został „rozmiękczony”. Podobny los podzieliły koncepcje prawnonaturalne, jest ich wiele iwobec
niektórych znich, jak np.koncepcji prawa naturalnego
ozmiennej treści, podnoszone sąwątpliwości, czy nie
sąone koncepcjami prawnonaturalnymi jedynie znazwy.
Istotne elementy klasycznych koncepcji prawa naturalnego stają się widoczne, gdy weźmie się pod uwagę
kierunki refleksji, wopozycji doktórych koncepcje te się
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artykuł wstępny
kształtowały. Patrząc całościowo nahistorię, nietrudno skonstatować, żepozytywizm prawniczy wcale nie
był główny adwersarzem. Opozycyjne były stanowiska
odrzucające obiektywne ugruntowanie moralności,
odrzucające możliwość, opartego nanaturalnych zdolnościach, poznania moralnych standardów postępowania czy poznania wartości (dobra). Były tostanowiska
przede w szystkim t ypu w oluntarystycznego, k tóre
wzasadzie nie kwestionowały centralnej dla pozytywizmu tezy orozdziale między prawem amoralnością.
Zasadniczy spór klasycznych koncepcji prawnonaturalnych zinnymi stanowiskami dotyczył – ijak sądzę,
nadal dotyczy – kwestii obiektywnego ugruntowania
standardów moralnych imożliwości ich poznania. Wtej
perspektywie zrozumiałe staje się, dlaczego posukcesie stanowisk określanych jako niepozytywistyczne,
napolu walki nie pozostały tryumfujące stanowiska
prawnonaturalne. O tóż owe z wycięskie stanowiska
niepozytywistyczne, podobnie jak ich oponent, odrzucają obiektywne ugruntowanie moralności albo wprost,
albo pośrednio nie podejmując wogóle tej kwestii jako
już rozstrzygniętej naniekorzyść klasycznego prawnonaturalizmu.
Wgłównych nurtach toczonych dyskusji teoretycznoifilozoficznoprawnych klasyczni prawnonaturaliści
zeswą tezą oobiektywnym ugruntowaniu moralności
ipoznawalności wartości (dobra) nie byli – inadal chyba
nie są– uważani zapoważnych partnerów dyskusji. Postulują przecież odkrywanie obiektywnych prawd moralnych (niektórzy znich uważają nawet, żetakie prawdy
już odkryli), akażdy choć trochę wykształcony człowiek
przecież wie, żeex definitione wypowiedzi ocenne idyrektywalne nie mogą być ani prawdziwe, ani fałszywe
– niczego nie mówią orzeczywistości; tak przeczytamy
wniemal każdym podręczniku dologiki, acóż może być
bardziej obiektywnego iuniwersalnego niż logika! Jak
tusensownie mówić oobiektywnie ugruntowanym (jak
się niekiedy mówi – przyrodzonym) prawie naturalnym,
skoro – jak każdy wie – prawo tozespół norm będących
wypowiedziami językowymi; nie mawięc prawa, gdzie
nie mamówienia – prawo przyrodzone, uprzednie wobec
ludzkiej aktywności „normotwórczej” tomusi być absurd! Cowięcej, przekonania moralne toistotny element
światopoglądu – czyż uznanie obiektywnego ugruntowania moralności imożliwości poznania wtej dziedzinie nie
stanowi śmiertelnego zagrożenia dla wolności jednostki,
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czyż nie musielibyśmy wówczas, jak obywatele idealnego
państwa Platona, wimię własnego szczęścia poddać swoje przekonania tym, którzy poznają najlepiej?
Czy zatem warto sobie zaprzątać głowę prawem naturalnym? Stojąc nagruncie polskiego porządku konstytucyjnego odpowiedź jest zaskakująco prosta: nie tylko
warto, ale poprostu trzeba. Zasadniczy argument jest
praktycznie niezależny odrozwiązania niekończących
się sporów filozoficznych czy uznania zatrafne podnoszonych przez prawnonaturalistów ostrzeżeń, jak np.to,
żegdzie prawo iwładza nie opiera się naprawdzie, tam
traci autorytet iopierać się będzie nawoli silniejszego.
Zasadniczy argument można oprzeć nawoli ustrojodawcy wyrażonej wKonstytucji RP z2 kwietnia 1997r.,
przede wszystkim wart. 30, wktórym przyrodzona iniezbywalna godność uznana została zaźródło wolności
oraz praw człowieka i obywatela, w art. 1, w którym
pierwszą charakterystykę państwa określono – posługując się terminem zaczerpniętym zkatolickiej nauki
społecznej – mianem dobra wspólnego; wpreambule,
wktórej uznano uniwersalne wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra ipiękna iwezwano dotakiego stosowania
Konstytucji, aby zachowana była przyrodzona godność
człowieka. Zpunktu widzenia sporu między pozytywizmem akoncepcjami prawa naturalnego, skonstatować
można, żeustrojodawca przyjął tzw. inkorporacjonizm,
uważany bądź tozaodmianę „miękkiego” pozytywizmu
(H.L.A. Hart), bądź już zastanowisko niepozytywistyczne (J. Raz) – standardy moralne stały się znaczące dla
procesów stanowienia istosowania prawa namocy aktu
stanowienia konstytucji. Samo odejście odradykalnego
pozytywizmu wkwestii rozdziału między prawem amoralnością nie prowadzi jeszcze douznania stanowiska
prawnonaturalnego wklasycznej odmianie. Jednak
ustrojodawca nie tylko wprowadził kategorie ocharakterze moralnym, jednocześnie posłużył się formułami,
jak np.„przyrodzoność” i„niezbywalność”, wskazującymi nauznanie obiektywnego ugruntowania niektórych
wartości. Skoro kwestia tazostała przez ustrojodawcę
podjęta i rozstrzygnięta, nie można nie p ytać o tego
praktyczne konsekwencje dla funkcjonowania systemu
prawnego. Konstatacja, ustrojodawca opowiedział się
zaobiektywnym ugruntowaniem wartości, nie pociąga zasobą postulatu, aby stosujący konstytucję stali się
przekonanymi prawnonaturalistami. Nietrudno jednak dostrzec, żeuznanie obiektywnego uzasadnienia
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wartości pozwala uzasadniać postulaty dotyczące modelowania instrumentarium (procedur, pojęć ipowiązanych znimi teorii) wykorzystywanego przy wykładni
istosowaniu konstytucji. Naprzykład, dookreślając
treść wartości konstytucyjnych uznanych przez ustrojodawcę zaobiektywnie ugruntowane, należy korzystać
zprocedur modelowanych tak, aby zmierzały (dla przekonanego przeciwnika prawa naturalnego: „jak gdyby
miały zmierzać”) doodpowiedzi napytanie, jak się rzeczy mają, zatem procedur obejmujących wszechstronne
rozpatrzenie argumentów izmierzających najpierw
iprzede wszystkim dokonsensusu opartego naprzekonaniu osłuszności przyjmowanego rozstrzygnięcia, anie
procedur zmierzających przede wszystkim doustalenia,
coludzie uważają nadany temat idoustalenia proporcji
wrealizacji ich sprzecznych interesów.
Zarysowane wyżej trudności ogólnoteoretyczne
wuznaniu prawa naturalnego nie dyskredytują klasycznych koncepcji prawnonaturalnych. Niektóre ztych
koncepcji dalekie sąodtraktowania prawa naturalnego
jako zastanego, „gotowego” zespołu norm postępowania. Upodstaw współczesnej argumentacji prawnonaturalnej jest rozpoznanie dóbr służących całościowemu
rozwojowi poszczególnego, żyjącego wspołeczności człowieka, rozpoznanie społecznych warunków rozwoju.
Prawo pojmowane jest jako to, cokształtuje działanie
stanowiąc rację działania. Wtradycji klasycznej tym
czymś nie jest wpierwszym rzędzie norma pojęta jako
wypowiedź językowa, ale dobro, które nie jest dobrem
abstrakcyjnym, ale konkretnym dobrem dla kogoś –
czymś służącym czyjemuś rozwojowi.
Uznanie obiektywnego ugruntowania dobra (wartości) nie musi prowadzić dotezy o jednoznacznym
zdeterminowaniu m odelu ż ycia s zczęśliwego ( jednoznacznych n akazów, j ak ż yć), a le d ookreślenia
iuzasadnienia przede wszystkim „warunków brzegowych” przestrzeni rozwoju człowieka, granic, wktórych wsposób wolny określa on swoje cele. Afirmacja
obiektywnego ugruntowania wartości legła upodstaw
współczesnej ochrony praw człowieka ijest nie tyle ich
zagrożeniem, ile warunkiem ocalenia idei praw człowieka jako stanowiących granicę nie tylko woli prawodawcy czy woli większości, ale także woli mniejszości,
oczym warto pamiętać wczasach, gdy palącym staje

się problem w yznaczenia g ranic między realizacją
praw atyranią mniejszości wobec większości. Prawa
człowieka pozbawione obiektywnego ugruntowania
aoparte wyłącznie wwoli jednostek tracą rolę moralnego arbitra prawa izostają sprowadzone doroli jednego zwielu elementów systemu prawnego.
Przyznając ujęciom prawnonaturalnym prawo obywatelstwa wśród koncepcji wykorzystywanych przy
tworzeniu istosowaniu prawa, pożegnać trzeba będzie
napłaszczyźnie teoretycznej podręcznikowy dogmat
otym, żeoceny moralne nie mogą być ani prawdziwe,
ani fałszywe. Mając nauwadze podstawowe intuicje
moralne, pożegnanie tonie powinno być bolesne, bojak
tutwierdzić, ż ewypowiedź „ torturowanie m ałych
dzieci jest złe” nie informuje orzeczywistości, nie jest
prawdziwa, ajest jedynie rezultatem reakcji emocjonalnych, umowy, tradycji kulturowej czy wychowania?
Obok argumentów powiązanych z „tu i teraz”,
narzecz aktualności problematyki prawnonaturalnej
przemawiają także argumenty ocharakterze – można powiedzieć – uniwersalnym, oparte narefleksji
nad miejscem prawa wkulturze. Sięganie doprawa
naturalnego jest sięganiem dofundamentów prawa
pojmowanego jako sztuka tego co dobre i słuszne.
Tam gdzie trzeba oprzeć się napodstawowych wartościach, których treść nie jest dookreślona, gdzie trzeba
korzystać zzasad(y) słuszności, świadome korzystanie zargumentacji prawnonaturalnej, mające oparcie
wwiedzy nad jej możliwościami iograniczeniami, czy
– trudniejsze dowymierzenia – osiągane dzięki namysłowi nad prawem naturalnym (nawet jeśli nie jest się
przekonanym prawnonaturalistą) większe uwrażliwienie nazagadnienia aksjologiczne, przyczynić się
może doochrony prawa przed oddaniem go wsłużbę
kaprysów władzy, oderwanemu odżycia systemowi czy
wsłużbę chwiejnych inierzadko krzywdzących potocznych wartościowań. Sięganie doprawa naturalnego
może dodać blasku sprawiedliwości jako podstawowej
wartości prawa, wartości mającej swe źródło wsłużebności prawa wobec konkretnego człowieka, woddawaniu człowiekowi tego, comu się słusznie należy.
Marek Piechowiak
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Uwierzyć
w zdolność poznania
prawa naturalnego
Wywiad z o. prof. Sergem-Thomasem Bonino OP przeprowadzony
przez Adama Szafrańskiego

o. prof. Serge-Thomas Bonino OP

na prawo nat uralne. Komisja
wjednym z ostatnich pu nktów
swego opr acowania z aprasza
ekspertów i rzeczników w ielkich t radycji r eligijnych, m ądrościow ych i filozoficznych
dopodjęcia a nalogicznej pracy
wychodzącej o d ich wł asnych
źródeł, aby dojść do wspólnego
uznania p owszechnych z asad
moralnych bazujących naracjonalnym ujęciu r zeczywistości.
Czy tozaproszenie spotkało się
zodpowiedzią? Czy dokument
Komisji s powodował r ezonans
wświecie naukowym?

Dominikanin, znawca św. Tomasza
zAkwinu, profesor filozofii w Instytucie
Katolickim wTuluzie oraz Studium Dominikańskim. Od lipca 2009 r. członek
Międzynarodowej Komisji Teologicznej
przy Stolicy Apostolskiej, przewodniczący podkomisji zajmującej się redakcją
dokumentu Wposzukiwaniu etyki uniwersalnej: Nowe spojrzenie na prawo
naturalne.

AS: Niebawem miną dwa lata,
odkiedy M iędzynarodowa Ko misja Teologiczna og łosiła do kument W poszukiwaniu e t yki
uniwersalnej: N owe spo jrzenie
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STB: Je st b ez w ątpienia zb yt
wcześnie naocenę odbioru dokumentu Międzynarodowej Komisji
Teologicznej. Uważam, żeprzyczynił się on d owzbudzenia zainteresowania p ojęciem p rawa
naturalnego wświecie myśli katolickiej (teologia, filozofia moralna ipolityczna itp.). Przynajmniej
pozwolił n anowo otworzyć debatę natemat pojęcia, które niektórzy uważali zadefinitywnie
przestarzałe, a  które e ncyklika
Jana Pawła II z1993r. Veritatis
Splendor (nr40–53) oraz Magiste-
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rium Kościoła oddwóch wieków
stawia napierwszym planie (por.
Katechizm Kościoła Katolickiego
z1992r. (nr 1954–1960). Rzeczywiście, stoimy dziś wobliczu coraz silniejszego podziału między
porządkiem społecznym, gospodarczym, p olitycznym i prawnym zjednej strony oraz porządkiem etycznym zdrugiej strony.
Wszystko dzieje się tak, jak gdyby
życie gospodarcze, społeczne, polityczne iprawne mogło, anawet
musiało, abstrahować odobiektywnego odwołania dodobra izła
moralnego.
A przecież c hodzi t u przede
wszystkim o przyszłość o soby
ludzkiej icywilizacji. Współczesny postęp, wraz ztowarzyszącymi
mu zmianami wżyciu osób ispołeczeństw, jest ucieczką naprzód,
regulowaną w mniejszym l ub
większym stopniu przez porządek
prawny czysto pozytywny, niebędący wstanie długo stawiać oporu samowoli iprawu silniejszego.
Ludzie bior ą o dpowiedzialność
zaproces, s tarają się go opanować iukierunkować wzależności
odczysto ludzkich celów, cowymaga minimalnego konsensusu

wywiad
etycznego wyrażającego wartości
absolutne, obiektywne iuniwersalne, n iepodlegające z mianom
opinii i manipulacjom w ładz.
Rozumiemy wtym kontekście to,
żepapież Benedykt X VI zobrony
iodwoływania się doprawa naturalnego uczynił jedną zosi swojego nauczania. Prawo naturalne
jest d la n iego p ozytywnym r ewersem odrzucenia relatywizmu
etycznego, p ostrzeganego ja ko
radykalne zagrożenie d la c ywilizacji, azwłaszcza dla wolności
igodności człowieka.
Nie z anotowałem n atomiast
zbyt w ielu reakcji nadokument
w środowisku u niwersyteckim.
Jednakże na  razie d okument
funkcjonuje j edy nie w wersji
francuskiej iwłoskiej. Jeśli chodzi
oinne tradycje religijne, niektóre,
takie jak Islam, sąraczej przeciwne samej idei prawa naturalnego,
odrębnego odobjawionego prawa
pozytywnego.
AS: M oje d rugie p ytanie w iąże
się ściśle z pierwszym. Z jednej
strony Komisja podkreśla wielokrotnie, ż ekoncept prawa n aturalnego jest wpierwszym rzędzie
konceptem f ilozoficznym i jako
taki pozwala nadialog szanujący
religijne pr zekonania k ażdego.
Wdokumencie Komisja odwołuje
się d o tego, c o jest u niwersalne
iwspólne w każdym b ycie ludzkim. Z drugiej strony może pojawić się zarzut, żekoncepcja prawa
naturalnego proponowana przez
Komisję macharakter konfesyjny,
astąd blisko już dozarzutu, żeprawo naturalne tojedynie kościelny
pomysł nauniwersalizację tego,
cojest jedynie partykularne, awięc

zarazem narzucenie wdyskursie
naukowym i publicznym czegoś,
conie m oże b yć z aakceptowane
przez ogół. Czy zarzut ten mapokrycie? Idlaczego Komisja kościelna zajęła się prawem naturalnym?
STB: Prawdą jest, żewpublicznej
debacie w ielu p ostrzega pr awo
naturalne jak konia trojańskiego
katolicyzmu, inaczej mówiąc, nauczanie konfesyjne zostaje ukryte p od p łaszczykiem dy skursu
o c ha ra kterze f i lozof iczny m
i uniwersalnym. W  rzeczy wistości, c zęsto t ylko c hrześcijanie bronią p ewnych wymogów
prawa n aturalnego. N iemniej
jednak, dyskurs natemat prawa
naturalnego r ości s obie pr awo
do bycia u zasadnionym n a poziomie racjonalnym, niezależnie
odwiary. Aby dobrze zrozumieć
naturę nauczania o prawie naturalnym, t rzeba m ieć w łaściwą konc epcję r elacji p omiędzy
naturą (rozum) iłaską (wiara),
które można podsumować wpostaci t rzech a ksjomatów. Łaska
szanuje naturę. Nie modyfikuje
jej s truktur. D ialog p omiędzy
w ierząc y mi i  niew ierząc y mi
natemat podstaw etyki jest więc
możliwy nabazie rozumu wspólnego wszystkim ludziom. Dlatego
właśnie zabieranie g łosu przez
chrześcijan wżyciu publicznym
natematy, które dotykają prawa
naturalnego ( sprawiedliwość
wrelacjach międzynarodowych,
obrona godności istoty ludzkiej
odjej poczęcia aż donaturalnej
śmierci, wolność religijna iwolność nauczania itp.) nie jest samo
wsobie natury konfesyjnej, lecz
bierze s ię ztroski, k tórą k ażdy

Adam Szafrański
Adiunkt w Zakładzie Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego na Wydziale Prawa i A dministracji Uniwersytetu Warszawskiego,
ekspert w Biurze Analiz Sejmowych
Kancelarii Sejmu.
Autor publikacji z zakresu publicznego prawa gospodarczego.

oby watel m usi m ieć d la d obra
wspólnego społeczeństwa. Dyskwalifikowanie go apriori, ponieważ poc hodzi o no od  osób
wierzących, ja k c zynią to niektórzy świeccy radykałowie, jest
poważną p olit yczną n iesprawiedliwością. Łaska u zdrawia
naturę. Natura ludzka nie istnieje wstanie chemicznie czystym.
Człowiek jest wsposób konkretny z aangażowany w historię
nadprzyrodzoną, której centrum
stanow i C hr ystus Z baw iciel.
W świetle tej h istorii, o dkrytej
przez wiarę, rozum jawi się jako
okaleczony przez grzech, dlatego
też, bez pomocy łaski, nie może
on osiągnąć swej pełnej wydajności. Łaska podejmuje się więc misji uzdrowienia natury. Pozwala
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jej, dzięki światłości wiary, (od)zyskać świadomość
swoich własnych wymagań, naprzykład wkwestii
etycznej. Towtym sensie Kościół uważa się za«eksperta wsprawach człowieczeństwa» inie waha się
zajmować pozycji strażnika, gwaranta itłumacza
prawa naturalnego. Łaska dopełnia naturę. Rozróżnienie porządku naturalnego rozumu iporządku
nadprzyrodzonego w iary n ie s tanowi p odziału.
Chrześcijanin nie jest schizofrenikiem: mającym
zjednej strony prawo naturalne, aby żyć jak człowiek godny tego miana, a zdrugiej strony prawo
ewangeliczne, aby żyć pochrześcijańsku. Doktryna
prawa naturalnego jest spójna napoziomie racjonalnym, ale pełnię swego sensu czerpie tylko odJezusa
Chrystusa. Wistocie, wświetle wiary, chrześcijanin
rozpoznaje wJezusie Chrystusie odwieczny Logos,
który przewodził stworzeniu inadaje mu sens, aktóry stając się człowiekiem przedstawił się ludziom

STB: Wizja, według której prawo naturalne byłoby
stałym zbiorem reguł postępowania wyodrębnionych
apriori, «wsposób matematyczny», zabstrakcyjnej
iniehistorycznej natury ludzkiej, jest charakterystyczną c echą w spółczesnego r acjonalizmu. Je dnakże,
wujęciu katolickim, prawo naturalne nie jest ani katalogiem przykazań, ani kodeksem samych niedookreślonych nakazów. Jest ono raczej wewnętrzną zasadą, permanentną inormatywną, inspiracją wsłużbie
tworzenia moralności osoby ludzkiej. Święty Tomasz
zAkwinu głosił uniwersalizm ogólnych zasad prawa
naturalnego, ale kładł nacisk nafakt, żeistnieje spory
margines nieokreśloności wich zastosowaniu wzależności odczasu imiejsca. Naprzykład, to, żedane
społeczeństwo manaturalne prawo karać tych, którzy
czynią zło nie implikuje jednak tego, żegilotyna lub
krzesło elektryczne ztego prawa wynikają! Zadaniem
rozumu (rozumu społecznego, toznaczy «wdrodze

„To, że dane społeczeństwo ma naturalne prawo karać
tych, którzy czynią zło nie implikuje jednak tego, że gilotyna lub krzesło elektryczne z tego prawa wynikają!”.
jako Prawo żywe, kryterium życia ludzkiego zgodnego zprawem naturalnym. Cowięcej, Jezus Chrystus, przez Ducha Świętego, pozwala tym wszystkim, k tórzy go przyjmują s wobodnie posługiwać
się w ymogami pr awa n aturalnego. Nowe P rawo
Miłości nie znosi prawa naturalnego, ono jewypełnia. Odwołanie doprawa naturalnego może więc
stanowić podstawę wspólnego życia etycznego wierzących iniewierzących, jednakże bez ograniczania
chrześcijaństwa doczysto naturalnej moralności.

dialogu») jest określić, napodstawie ogólnych ukierunkowań, jakie daje prawo naturalne, które prawa
ludzkie należy zastosować wokreślonym kontekście
historycznym ikulturowym.

AS: Myślę, żewspółczesna mentalność prawnika
sprawia, żepatrzy on naprawo naturalne przez pryzmat prawa pozytywnego, awięc jak nadość precyzyjnie sformułowany katalog nakazów izakazów,
tymczasem Komisja sprzeciwia się ujmowaniu prawa
naturalnego wten sposób. Jeśli więc prawo naturalne nie jest zespołem szczegółowo określonych norm,
toczym jest?

STB: Prawdą jest, żemoralność manacelu uregulowanie działania człowieka iodbywa się ono zawsze
wkonkretnie określonej sytuacji. Żadne prawo nie
może więc zwalniać odosobistej decyzji.Jednakże,
aby określić, cojest właściwe wkonkretnej sytuacji, człowiek musi posiadać głęboko zintegrowane
główne kierunki życia moralnego, które mu wskazuje prawo naturalne. Sątakże przypadki, wktórych

8 FORUM PR AWNICZE

| marzec 2011

AS: Czy zatem tak ujęta koncepcja prawa naturalnego nie unika odpowiedzi nakonkretne pytania
moralne współczesnego człowieka? Wjaki sposób
prawo n aturalne w iąże s ię z refleksją n aturalną
„schodzącą” dokonkretu?

wywiad
przestrzeganie prawa naturalnego zabrania bezpośrednio takiego lub innego działania, jak naprzykład
uśmiercanie niewinnego, cudzołóstwo itp.
AS: P ytanie o „konkret” z wiązane j est z kwestią
stosowania prawa przez organy administracji publicznej i sądy, a więc j est p ytaniem o możliwość
wyprowadzenia norm z prawa naturalnego przez
organy stosowania prawa. Nie ulega wątpliwości,
żeorgany państwa wswojej codziennej aktywności opierają swoje decyzje naprawie pozytywnym.
Niemniej jednak, zdarzają się sytuacje (żeby tylko
przypomnieć s prawę pr zed p olskim Trybunałem
Konstytucyjnym dotyczącą przerywania ciąży), kiedy istnieje konieczność wyjścia poza system prawa
pozytywnego. Jak zatem mapostąpić organ państwa
wprzypadku, kiedy dany przepis należy interpretować przy zastosowaniu reguł pozasystemowych? Jak

tego, cojest obiektywnie «słuszne». Jeśli chodzi ozarzut samowoli pod adresem prawa naturalnego, bierze się on rzeczywiście zbardzo silnej tendencji naszej
kultury doograniczania prawdy racjonalnej donauk
ścisłych, coprowadzi nieuchronnie doporzucenia życia moralnego ireligijnego narzecz «odczucia», toznaczy subiektywizmu relatywistycznego. Doktryna prawa naturalnego zakłada wprost przeciwnie, żezostała
przywrócona prawdziwa wiara wzdolność, którą posiada rozum ludzki dopoznania, poprzez dialog argumentacyjny pomiędzy ludźmi dobrej woli, głównych
kierunków, norm fundamentalnych iobiektywnych
bydziałać wsposób prawy isprawiedliwy, zgodnie
znaturą igodnością człowieka.
AS: Dla wielu prawo naturalne wiąże się zograniczeniami moralnymi, które należy odrzucić wimię
wolności, której realizacja jest możliwa dogranic na-

„Obecnie inflacja praw nie wynagradza braku
fundamentu etycznego, podobnie jak namnożenie
przewodów elektrycznych nie rekompensuje braku
elektryczności u źródła”.
pogodzić ewentualne odwołanie się doprawa naturalnego zpewnością prawa? Cowięcej, jak wobec
dominującej dzisiaj ideologii relatywizmu, opierać
wnioskowania prawnicze naprawie naturalnym, nie
narażając się nazarzut arbitralności?
STB: Porządek prawny, jeśli posiada własną spójność,
nie stanowi swojego własnego fundamentu. Nie może
się on obejść bez zasad, wprzeciwnym razie wszelka
konstrukcja praw byłaby zawieszona wpróżni. Obecna inflacja praw nie wynagradza braku fundamentu
etycznego, p odobnie ja k n amnożenie pr zewodów
elektrycznych nie rekompensuje braku elektryczności
uźródła. Człowiek prawa nie może więc ograniczać
swojej wiedzy dotechnicznej analizy procedur prawnych: musi wpewnym momencie zastanowić się nad
«racjami» prawa. Nie może unikać refleksji natemat

ruszenia cudzej wolności. Jeśli nie szkodzę innym,
jestem „wporządku”. Czy zespół wartości prawa naturalnego nie jest czymś narzuconym człowiekowi
zzewnątrz, czymś cojest nie dopogodzenia zautentyczną godnością człowieka, jego samostanowieniem
osobie, autokreacją? Krótko mówiąc, czy nie jest reliktem przeszłości, zktórego należy raz nazawsze
się wyzwolić?
STB: Wnaszej kulturze istnieje fundamentalna dwuznaczność odnośnie tego, czym jest wolność. Dla niektórych, wolność ludzka posiada niemal boski status.
Jest ona czystą autokreacją siebie przez siebie. Inni,
wkonsekwencji, uważają, żejest ona zasadniczo
zdolnością douważania zanic tego, czym jesteśmy
znatury. Aby potwierdzić moją wolność muszę więc
odmówić w szelkiego z naczenia te mu, c zego n ie
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wybrałem osobiście (moje ciało, płeć biologiczna,
genealogia rodzinna…) imuszę sam zadecydować,
czym jest bycie człowiekiem. Człowiek zachowuje
się więc coraz bardziej jak «wynaturzone zwierzę»,
istota nienaturalna, która objawia się tym bardziej
jak podmiot, im bardziej się uwalnia odnatury ijej
się przeciwstawia. Kultura, która definiuje naturę
człowieka, jest więc postrzegana nie jak humanizacja czy transfiguracja natury przez ducha, lecz jak
zwykła negacja tej natury przez wolność.
Jednakże taopozycja pomiędzy naturą awolnością jest błędna. Wolność nie jest «przeciwieństwem» natury. Objawia się ona wewnątrz natury
duchowej. Wolność jest, wistocie, niezwykłą właściwością woli, którą «naturalnie» wieńczy Dobro.
Wola została stworzona dla Dobra absolutnego, tak
jak oko zostało stworzone dla światła. Tojest owo
wrodzone pragnienie Dobra absolutnego lub szczęś-

Czy rzeczywiście można powiedzieć „powinieneś
czynić” wodniesieniu dokonkretnego podmiotu
ibyć przekonanym, żetozdanie jest prawdziwe,
słuszne?
STB: Mamy doczynienia z podwójną dwuznacznością „ natury”, gd y mów imy, ż e obowiązkiem
podmiotu moralnego jest „słuchać natury”, aby
prowadzić życie moralnie prawe. Popierwsze, dla
wielu natura og ranicza się do zwierzęcia w nas.
Przestrzeganie pr awa n aturalnego p olegałoby
więc napodążaniu zainstynktami zwierzęcymi,
uwalniając się wrazie potrzeby odforteli kultury.
Dla Kaliklesa zProtagorasa Platona, „starożytnego
darwinisty”, najbardziej naturalnym prawem była
walka ożycie, prawo silniejszego. Wtakim przypadku, w ielkość c złowieka p olegałaby w istocie
naodmowie słuchania swojej natury! Wrzeczywi-

„Człowiek zachowuje się więc coraz bardziej jak
«wynaturzone zwierzę», istota nienaturalna, która
objawia się tym bardziej jak podmiot, im bardziej się
uwalnia od natury i jej się przeciwstawia”.
cia, które stawia ducha pod presją. Wolność rodzi
się ztego napięcia wstosunku doDobra, ponieważ
pociąg doDobra absolutnego, który definiuje wolę
ludzką, relatywizuje równocześnie wszystkie dobra
częściowe wtaki sposób, żeżadne nie narzuca się
woli nieuchronnie. Mawolność wdoborze środków,
bykroczyć wkierunku Dobra. Wyznacza drogę, lecz
nie określa celu.
AS: Chciałbym jeszcze zadać pytanie o tzw. błąd
naturalistyczny w yartykułowany p rzez Da wida
Hume’a. Czy Komisja n ie t kwi w łaśnie w błędzie
wnioskowania z bytu o powinności? S tudenci
pierwszych lat prawa uczą się podczas kursu logiki,
żeozdaniach orzeczywistości można powiedzieć,
żesąprawdziwe lub fałszywe, zdania opowinnościach sązaś poza oceną logiki dwuwartościowej.
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stości jednak, natura ludzka, która rządzi zachowaniem człowieka, zawiera w ymiar duchowy ijego
własną dynamikę (pragnienie dobra, umiłowanie
prawdy...). Przyznaje jej nawet pr ymat. Na przykład, duchowy w ymóg sprawiedliwości, wpisany
wnaturę ludzką, może prowadzić aż dopoświęcenia ż ycia biolog icznego. Po drugie, r ewolucja
galileuszowska odczarowała kosmos. Natura została tym samym zredukowana docielesności bez
głębi, ponieważ świat cielesny jest identyfikowany
wrozciągłości (Kartezjusz). Naturą rządzą zapewne prawa matematyczne, ale jest ona pozbawiona
wszelkiej teleologii czy immanentnej celowości.
Filozofia kartezjańska, apóźniej fizyka newtonowska r ozpowszechniły te n w izerunek b ezwładnej
materii, która pasywnie podporządkowuje się prawom mechanicznym determinizmu uniwersalnego

wywiad
i którą r ozum ludzki m oże w ięc p oznać d ogłębnie i opanować. W tym konte kście, n atura n ie
może już wistocie niczego człowieka nauczyć. Nie
mamowy owyciągnięciu zaleceń zanalizy bytu.
Toraczej człowiek manadać sens tej bezkształtnej
i nieistotnej m asie, k tórą m anipuluje do swoich
własnych celów zapomocą techniki. Lecz natura,
októrej mówi prawo n aturalne, o dsyła doinnej
koncepcji natury. Jeśli nauki zabraniają, poprzez
metodę, rozważania celowości (która nie jest zasadą naukowego objaśniania), refleksja filozoficzna
nie może odniej abstrahować. Istoty sąskończone:
mają naturę stworzoną zdynamik, które doprowadzają jedospełniania się wokreślonym kierunku.
Podążać zaswoją naturą, tostać się tym, czym się
jest. Cowięcej, opus naturae est opus intelligentiae
(dzieło natury jest dziełem inteligencji), jak mawiali
starożytni. Poprzez naturę, tointeligencja przema-

Podmiot moralny jest więc jak ogrodnik. «Wymyśla»
ogród, który w yraża jego osobowość, jego wrażliwość estetyczną, lecz robi tobiorąc pod uwagę naturę terenu iwymogi biologiczne związane znaturą
roślin, które go tworzą.
AS: Nakoniec chciałbym zapytać orelację prawa
naturalnego, a może le piej, upr awnień n aturalnych doprawa pozytywnego. Komisja c ytuje św.
Augustyna, który stwierdził: „ Jeśli prawo nie jest
sprawiedliwe, nie jest nawet prawem”. Wcześniej
jeszcze wdokumencie powtarza się wielokrotnie
formułowany w dokumentach kościelnych zwrot
oniezwiązaniu sumienia prawem niesprawiedliwym. Wjaki sposób prawnik wykonujący swój zawód jest niezwiązany wsumieniu prawem niesprawiedliwym? Czy matakiego prawa nie stosować,
czy też jaw nie się mu sprzeciwiać, a le stosować?

„Uznanie prawa do sprzeciwu sumienia stanowi
legalną gwarancję prymatu człowieka
w społeczeństwie”.
wia donaszej inteligencji. Wsłuchując się wswoją
naturę, wistocie wsłuchujemy się wStwórcę ijego
plany względem człowieka.
AS: Czy prawo naturalne nie ogranicza ludzkiej wolności? Jaka jest relacja między zdeterminowaną naturą człowieka awolnością ducha ludzkiego? Wiem,
żetopytanie domaga się obszernej odpowiedzi, ale
nie można go pominąć wrozmowie oprawie naturalnym. Jeśli bowiem prawo naturalne istnieje, towjaki
sposób człowiek jest wolny?
STB: Wyjaśniliśmy już, ż ewolność n ie jest absolutem. Je st on a z upełnie n iezwykłą w łasnością
podmiotu duchowego, k tóry jest wstanie nabrać
dystansu wstosunku dodoraźnych pokus instynktu isam wyznaczyć jedyną wswoim rodzaju drogę
wkierunku realizacji potrzeb swojej duchowej natury. Zamiast nacelu, wolność skupia się naśrodkach.

Amoże też unikać w ykonywania funkcji związanych zestosowaniem prawa niesprawiedliwego?
Wtym kontekście chciałbym przypomnieć sytuację,
gdy część lokalnych hiszpańskich władz odmówiła
stosowania prawa omałżeństwach dla osób tej samej płci. Czy tojest właściwa droga?
STB: Wistocie, prawa cywilne nie zobowiązują wsumieniu, gdy stoją wwyraźnej sprzeczności zprawem
naturalnym. Istnieje nawet wtym przypadku obowiązek n ieposłuszeństwa w imię pos łuszeństwa
prawu w yższemu ( por. J an P aweł I I, E ncyklika
Evangelium v itae, n r 7 3–74). Uz nanie teg o pr awa
dosprzeciwu sumienia stanowi legalną gwarancję
prymatu człowieka wspołeczeństwie. Jest wentylem bezpieczeństwa, który zapobiega wzniesieniu się
systemu społeczno-politycznego doAbsolutu. Jednakże, tofundamentalne prawo jest dziś coraz bardziej zagrożone wzwiązku ztym, żespołeczeństwo
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wywiad
zachodnie uważa relatywizm etyczny zahoryzont
nie do pokonania. D ominująca ide ologia z coraz
większym trudem przyznaje, żeczłowiek mógłby,
w imię o dwołania d o prawdy a bsolutnej, u nikać
porządku «r acjonalnego» – r elatywizmu – k tóry
uważa zaniezasadny. Ciekawym paradoksem jest
to, żeideologia tolerancji, wstopniu wjakim opiera
się narelatywizmie iodrzuca wszelkie odniesienia
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ponad prawo ludzkie, może doprowadzić donajbardziej ekstremalnej nietolerancji. Podważenie prawa
dosprzeciwu sumienia byłoby niepokojącym k rokiem wkierunku totalitaryzmu wwersji soft. Lecz
można ż ywić nadzieję, żewierzący i niewierzący
będą bronić fundamentalnej wartości wolności religijnej, stanowiącej autentyczny papierek lakmusowy
cywilizacji humanistycznej.

artykułyy

Jerzy Stelmach

Interpretacja
bez granic
The Unlimited Interpretation

Jerzy Stelmach
Prawnik i filozof, profesor zwyczaj-

In the essay, the idea of the unlimited interpretation is expressed by seven theses:
ﬁve descriptive and two normative. First, it is argued that legal interpretation is
neither a paradigmatic nor a special case of interpretation in general. Second, it is
claimed that interpretation has no a priori determinable limits. Third, the thesis is
defended that all correctly formulated and applied methods of interpretation are
equal. Further – fourth – it is argued that interpretation can be understood only as
applied to particular cases. In other words, interpretation is a practice – the notion
of interpretation as a 'pure theory' is empty. Fifth, it is postulated that interpretation should involve a 'critical moment'; without critical appraisal interpretation remains a pure theoretical construct hanging in vacuum. Sixth, interpretation should
be axiologically open, if it is to remain a 'free activity'. Finally – seventh – it is
claimed that the presented account of interpretation may help in avoiding 'deadly
sins' of standard philosophies of interpretation: the sin of supremacy (of one theory
of interpretation over the others); the sin of universality (of the preferred model of
interpretation); the sin of objectivity (of the rules of interpretation); and the sin of
inapplicability (of the theoretical models in legal practice).

ny, Kierownik Katedry Filozofii
Prawa i Etyki Prawniczej UJ.

Zawartą w tytule e seju ide ę
„bezgraniczności interpretacji”
wyraża siedem wypowiedzianych
iomówionych poniżej t wierdzeń.
Pięć znich macharakter opisowy
(sątotwierdzenia 1, 2, 3, 4 i7), adwa
normatywny (sątotwierdzenia/postulaty 5 i6). Oczywiście zdaję sobie
sprawę, żeproponowane poniżej
ujęcie radykalnie różni się odtypowych prawniczych ujęć problemu
interpretacji (wykładni) p rawa.
Dla pr awników r ozumiejących

prawo w tradycyjny sposób, ja ko
pewną wielkość stałą i obiektywną, zw ykle zwolenników „ jednej
uprawnionej metody interpretacji”,
zaakceptowanie t akiej pr opozycji może być trudne, jeśli w ogóle
możliwe. Zdaję sobie ztego wpełni
sprawę, tym bardziej, żedoprzedstawionych poniżej rozstrzygnięć
dochodziłem pr zez p onad 30 l at,
mając przy tej okazji również wiele fundamentalnych wątpliwości.
Zdrugiej jednak strony, nigdy nie
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mogłem się pogodzić zapodyktycznym sposobem uprawiania epistemologii prawniczej. Niektóre zfilozofii
interpretacji prawniczej (teorii wykładni prawa) były
zpewnością ciekawe, inne zdecydowanie nudne, ale zawsze coś jełączyło. Otóż przede wszystkim łączyło jeto,
żeprawdziwości (prawomocności) tych filozofii nie dawało się wżaden – intersubiektywnie sprawdzalny oraz
intersubiektywnie komunikowalny – sposób wykazać,
oraz tojeszcze, żemożliwość zastosowania tych filozofii
wpraktyce interpretacyjnej była znikoma. Zawieszone
w„teoretycznej” próżni żyły sobie swoim spokojnym
wykładowym, seminaryjnym ikonferencyjnym życiem.
Nawykładach, seminariach ikonferencjach się rodziły
itam też zgodnością umierały.
Cóż w ięc mo żna m ieć w  zamian? J a proponuję
skrajnie nominalistyczną irelatywistyczną koncepcję
interpretacji. Myślimy szczegółem, interpretujemy konkretne problemy lub przypadki. „Całość” poza teorią
poprostu nie istnieje. Parafrazując wypowiedź Adorno
mógłbym powiedzieć, żefilozofie interpretacyjne utrzymują się przy życiu tylko dlatego, żezabrakło momentu
ich urzeczywistnienia. Zawiodła bowiem interpretacja,
która obiecywała przejście dopraktyki. Praktyka odroczona naczas nieokreślony, przestaje być instancją
odwoławczą dla polegającej tylko nasobie spekulacji1.
Pora więc naprezentację zapowiedzianych wcześniej
twierdzeń.

1. Interpretacja prawnicza nie jes t ani
przypadkiem wzorcowym (jak twierdził
Gadamer iPerelman), ani pr zypadkiem
szczególnym (cozakładał Alexy) interpretacji wsensie ogólnym
Gadamer badając przypadek hermeneutyki prawniczej ihistorycznej wkontekście hermeneutyki ogólnej
(humanistycznej) dochodzi downiosku, żeodległość
hermeneutyki humanistycznej odprawniczej nie jest
tak duża, jak zwykło się uważać, ahermeneutyka prawnicza może być uznana za„przypadek wzorcowy” dla
innych typów interpretacji humanistycznej. Przypadek hermeneutyki prawniczej nie jest więc przypadkiem
szczególnym, lecz stanowi okazję dotego, byhermeneutyce hi storycznej przywrócić jej pełny zakres problemowy, aprzez toodbudować dawną jedność problemu

hermeneutycznego, która sprawia, żeprawnik iteolog
spotykają się zfilologiem2 („Der Fall der juristischen Hermeneutik ist also in Wahrheit kein Sonderfall, sondern
er ist geeignet, der historischen Hermeneutik ihre volle
Problemweite wiederzugeben und damit die alte Einheit
des hermeneutischen Problems wiederherzustellen, in der
sich der Jurist und der Theologe mit dem Philologen begegnet”). Dla Perelmana taki „wzorcowy” charakter, dla
innych typów rozumowań praktycznych, będzie miało
zkolei „rozumowanie sędziego”3. Inaczej natomiast rozumie prawniczy dyskurs argumentacyjny Alexy. Dla
niego „dyskurs prawniczy” jest przypadkiem szczególnym dyskursu ogólnego. „Tezę oprzypadku szczególnym” (Sonderfallthese) rozwija zapomocą trzech
innych twierdzeń, amianowicie tzw. Sekundaritätsthese, czyli tezy ofasadowości dyskursu prawniczego,
Additionsthese, czyli tezy okomplementarności ogólnego dyskursu praktycznego, wreszcie Integrationsthese,
czyli tezy ointegralności dyskursu jako całości4.
Nie podejmuję tuszczegółowej polemiki zprzywołanymi powyżej stanowiskami. Chcę jednak podkreślić,
żepolemika taka jest zcałą pewnością możliwa5. Wolę
skupić się nabardziej zasadniczym argumencie przeciwko tego typu ujęciom interpretacji prawniczej. Otóż jeśli
zaakceptujemy twierdzenie, żezdolność interpretowania jest uniwersalną dyspozycją poznawczą człowieka,
aprzecież naprawdę tak jest, towówczas obydwie tezy
już too„przypadku wzorcowym”, już too„przypadku
szczególnym”, tracą swoją prawomocność. Dokonywane wtórnie podziały iklasyfikacje nie mogą bowiem
zmienić pierwotnego ontologicznego sensu pojęcia interpretacji, zgodnie zktórym interpretacja (rozumienie)
jest zdolnością, wktórą wyposażony jest każdy indywi2 H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, [w:] H.-G. Gadamer, Gesammelte
Werke,t. I, Tübingen 1986, s. 334.
3 Jego zdaniem „rozumowanie sędziego” będzie miało paradygmatyczne znaczenie zarówno dla wszelkich rozumowań
prawniczych, jak i dla innych rozumowań (spoza obszaru
prawa). Por. Ch. Perelman, Logika prawnicza. Nowa retoryka,
PWN 1984, wstęp (J. Wróblewski), s. 16, również, J. Stelmach,
Kodeks argumentacyjny dla prawników, w yd. I, Zakamycze
2003, s. 31.
4 R. Alexy, Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie
des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung, wyd. II, Suhrkamp 1991, s. 263 in.

1 Th.W. Adorno, Dialektyka negatywna, PWN 1986, s. 7.
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5 Por. J. Stelmach, Kodeks argumentacyjny..., op. cit., s. 28.
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dualny byt ludzki. Prawnik zcałą pewnością jest również indywidualnym bytem ludzkim (jakkolwiek fakt
ten często jest przez wielu kwestionowany), więc jego
zdolność rozumienia (interpretowania) jest przejawem
tej samej ogólnej (wktórą wyposażeni sąwszyscy ludzie) dyspozycji poznawczej – no iniczym więcej.

2. Interpretacja nie posiada dających się
uprzednio określić granic
Twierdzenie towyraża tytułową ideę „bezgraniczności” interpretacji. Idea taoznacza, żewszczególności
nie możemy się posługiwać metodami ipraktykami,
które ograniczają naszą wolność interpretacyjną. Istota
naszego istnienia ipoznania sprowadza się dociągłego
przekraczania ustalonych wcześniej granic. Dokonując
aktu wyboru, podejmujemy próbę zrozumienia, która
jest niczym innym jak interpretacją. Równocześnie,
cochcę zcałą mocą podkreślić, przyjmuję, żewpraw-

prawa karnego itd. Podobnie rzecz się mazestopniem
trudności interpretowanego przypadku. Oczywiście
inny będzie przebieg izakres procesu interpretacyjnego, wsytuacji gdy pewien przypadek okaże się być
przypadkiem trudnym, inny gdy okaże się, lub gdy go
uznamy, zaprzypadek prosty. Rzecz jasna nie posiadamy żadnego jednoznacznego kryterium, pozwalającego ocenić nam stopień trudności pewnego przypadku6.
Również kontekst interpretacyjny maogromny wpływ
naprzebieg procesu interpretacyjnego. Oderwana
odkontekstu interpretacja przekształca się bowiem
wteorię interpretacyjną. Tuprawdopodobnie przebiega linia podziału pomiędzy stanowiskami, które mówią
ointerpretacji jako procesie wpełni zrelatywizowanym, urzeczywistniającym się zawsze wjakimś określonym kontekście, atymi, które pojmują interpretację
jako pewną teoretyczną iobiektywną strukturę. Siła
oddziaływania tradycji może być wposzczególnych

Interpretacja jest albo „interpretacją
zastosowaną”, albo jest „czystą teorią”,
czyli niczym.
dzie nie mażadnych ustalonych zgóry, raz nazawsze
granic, ale granice te da się jednak ustalić dla konkretnego aktu interpretacyjnego. Bez tego zastrzeżenia nie
mógłbym odeprzeć zarzutu, żeproponowana przeze
mnie koncepcja jest już nie tyle relatywistyczna, cozgoła anarchistyczna (lub nihilistyczna). Ogranicach tych
każdorazowo będzie przesądzać pięć następujących
okoliczności: natura (rodzaj) interpretowanego przypadku, stopień jego trudności, kontekst interpretacyjny,
tradycja interpretacyjna oraz przekonania interpretatora. Pierwsza zwymienionych tuokoliczności wydaje
się być bezsporna. Przebieg irezultat, acozatym idzie,
granice całego procesu interpretacyjnego będą zdeterminowane tym, jakiej natury (jakiego rodzaju) jest ten
przypadek. Odnosząc todoprawa, nie mawątpliwości,
żeinaczej będziemy interpretować pewien przypadek
zzakresu prawa publicznego, inaczej zzakresu prawa
prywatnego, inaczej przypadek zzakresu prawa cywilnego (lub gospodarczego), ajeszcze inaczej zzakresu

procesach interpretacyjnych różna. Nie należy jednak
tej okoliczności lekceważyć. Tradycja pozwala naograniczenia nadmiernego relatywizmu, pozwalając wpisać
konkretną interpretację wpewien „historyczny” łańcuch zdarzeń interpretacyjnych7. No iwreszcie okoliczność ostatnia, toznaczy przekonania interpretatora –
ostatnia, ale być może najważniejsza. Tak naprawdę
towpełni subiektywne przekonania interpretatora
decydują owszystkim, lub prawie owszystkim. Każdy w coś wierzy, każdy coś zakłada, rozumie w taki
czy inny sposób. Przyjmując jakąś filozofię (ontologię), chcąc nie chcąc przesądzamy owyborze pewnej
6 Por. J. Stelmach, Przypadek trudny wprawie, Szczecin 2010.
7 „Historyczność” interpretacji nie oznacza jednak jej obiekty wności. R ozumiem h istoryczność w taki s posób, j ak
przynajmniej niektórzy przedstawiciele fenomenologicznie
zorientowanej hermeneutyki. Por. J. Stelmach, Die hermeneutische Auffassung der Rechtsphilosophie, Verlag Rolf Gremer
– Ebelsbach 1991, s. 96 in.
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epistemologii (metody i nterpretacyjnej). W idać t o
szczególnie wyraźnie naterenie prawoznawstwa. Każdy prawnik „wyznaje” jakąś filozofię prawa, będąc równocześnie głęboko przekonanym, żejest ona jedynie
uprawnioną. Indywidualne, subiektywne, nierzadko
przypadkowe iarbitralne przekonania leżą upodstaw
wyznawanych filozofii interpretacyjnych, oczywiście
również tych przyjmujących jako podstawowy właśnie
warunek obiektywności. Przyjęcie prezentowanego tu
twierdzenia, żeinterpretacja nie posiada dających się
uprzednio określić granic konstytuuje fundamentalną
dla prezentowanej tukoncepcji „zasadę wolności interpretacyjnej”.

wiedliwa, miarodajna lub ważna9. Ostatecznie owszystkim itak przesądza praktyka interpretacyjna. Achodzi
wniej zawsze mniej więcej otosamo, czyli oefektywną
interpretację. Efektywna interpretacja zaś, popierwsze, będzie totaka interpretacja, którą da się wogóle
przeprowadzić (czyli przy użyciu wybranych uprzednio
metod inarzędzi doprowadzić dokońca), podrugie, która da najszybsze wyniki, no iwreszcie potrzecie, która
wnajwyższym stopniu spełni któreś zkryterium ekonomicznej efektywności10. Aczym jest cała reszta? Oczywiście pozostającą poza zainteresowaniem praktyki teorią.

3. Wszelkie pr awidłowo sformułowane
iużyte metody (praktyki) interpretacyjne
sąrównoprawne

Omawiane tutwierdzenie jest pewną konsekwencją
poprzedniego. Starałem się bowiem wykazać, żeowyborze określonej metody interpretacyjnej będą przesądzać wyłącznie względy praktyczne. Wkonsekwencji
mamy prawo stwierdzić, żeważna jest t ylko i nterpretacyjna praktyka, anie interpretacyjna teoria lub
metateoria. Podzielam przekonanie Gadamera, żeinterpretacja (wykładnia), rozumienie izastosowanie
totrzy nierozdzielnie związane momenty tego samego
procesu11. Towłaśnie zastosowanie ostatecznie wiąże
interpretację irozumienie zpraktyką. Zastosowanie
towistocie proces polegający na„nadawaniu nowych”
lub „aktualizowaniu bądź konkretyzowaniu starych”
znaczeń12. Dlatego właśnie nieprzydatne sąteorie interpretacyjne, które ustalając pewne relacje „zgóry”, „raz
nazawsze”, same siebie zawieszają wpróżni. Zeswej

Wprzypadku prezentowanego tutwierdzenia dotyczy towszystkich możliwych aspektów równoprawności
(zarówno tych formalnych, jak ifaktycznych). Wmoim
przekonaniu nie mametod (praktyk) interpretacyjnych
lepszych czy gorszych, jak uporczywie starają się tego
dowieść między innymi prawnicy. Wszczególności nie
ma„idealnej metody”, nie mażadnego „interpretatoraHerkulesa”8. Wybieramy określoną metodę (praktykę)
interpretacyjną, testując różne, dające się zastosować
dodanego przypadku narzędzia. Kierujemy się jednak
zawsze konkretną potrzebą interpretacyjną, nie teoretycznymi, przyjmowanymi wistocie „nawiarę”, założeniami. Ostatecznie wybieramy metodę (praktykę), która
poprostu będzie, zpunktu widzenia interpretowanego
przypadku, najbardziej efektywna. Właśnie efektywna,
anie „najlepsza” czy „najbardziej sprawiedliwa”. Odwoływanie się doinnych, niż dającego się wpraktyce zweryfikować kryterium efektywności, wikła interpretację
wnierozstrzygalne zdefinicji spory aksjologiczne. Oile
łatwiej jest przecież rozstrzygnąć czy wybrana metoda
interpretacji jest wdanym przypadku efektywna, czy też
nie, niż rozstrzygać, czy jest ona najlepsza, słuszna, spra-

4. Interpretacja masens tylko wzastosowaniach

9 Por. J. Stelmach/B. Brożek/W. Załuski, Dziesięć wykładów
oekonomii prawa, Wolters K luwer 2007, s. 11 in., również,
J. Stelmach, Acht Voraussetzungen f ür ein effektives Recht,
Krakauer-Augsburger Rechtsstudien 2008,t. III, s. 9 in.
10 Kryteriów „ekonomicznej efektywności” mamy conajmniej
kilka; k ryterium maksymalizacji bogactwa społecznego,
kryterium Pareto, kryterium Kaldora-Hicksa czy kryterium
analizy kosztów marginalnych. Por. J. Stelmach/B. Brożek/
W. Załuski, Dziesięć wykładów..., op. cit., s. 26 in.
11 Według Gadamera „problem hermeneutyczny” obejmuje
zawsze trzy nierozdzielnie związane zesobą momenty: ro-

8 Oidealnej m etodzie m arzyły c ałe p okolenia p rawników.

zumienie (subtilitas intelligendi), wykładnię (subtilitas expi-

Kelsen naprzykład mówił o tak zwanej „czystej nauce lub

candi) oraz zastosowanie (subtilitas applicandi). Por. H.-G.

metodzie normatywnej” (Reine Rechtslehre). Por. H. Kelsen,

Gadamer, Wahrheit und Methode..., op. cit., s. 312 in., również

Reine Rechtslehre, wyd. I(neudruck der 1. Auflage) 1934/1994,

J. Stelmach/B. Brożek, Metody prawnicze, wyd. I, Zakamycze

ss. 1, 142. Zkolei doidei interpretatora-Herkulesa nawiązywał
Dworkin. Por. R. Dworkin, Law’s Empire, Reprinted byHart
Publishing 1998, ss. 239–240, 276, 380–381, 411.

16 FORUM PR AWNICZE

| marzec 2011

2004, s. 252.
12 Por. J. Stelmach, Die heremeneutische Auffassung..., op. cit.,
s. 100 in.
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teoretycznej istoty nie sązdolne rejestrować odmienności poszczególnych przypadków, awłaśnie owychwycenie tych odmienności chodzi winterpretacji, októrej
jest sens mówić tylko wodniesieniu dokonkretnego
przypadku, zastosowania, zawsze dorzeczywistego
„tuiteraz”. Interpretacja jest albo „interpretacją zastosowaną”, albo jest „czystą teorią”, czyli niczym.

5. Interpretacja powinna zawierać moment krytyczny
Wiązanie interpretacji zkrytyką nie jest pomysłem
nowym. Szczególnie dużo uwagi poświęcił temu problemowi Schleiermacher13. Dyskusja natemat związków
interpretacji ikrytyki powróciła wXX-wiecznej filozofii, między innymi zasprawą Adorno (ale oczywiście
nie tylko)14, a gdy idzie o filozofię prawa, to przede
wszystkim dzięki nurtowi Critical Legal Studies. Jaki
jest więc udział „krytyki” w interpretacji? Moja odpowiedź br zmi – z asadniczy. I nterpretacja n ie t yle
powinna zawierać moment krytyczny, coraczej musi
go zawierać, aby wogóle być interpretacją. Krytyka
towarzyszy procesowi interpretacyjnemu odsamego
początku dokońca. Analiza krytyczna pozwala nam
wybrać „najbardziej nadającą się dozastosowania, czyli
najbardziej efektywną” metodę (praktykę) interpretacyjną. Czym jest testowanie różnych metod (praktyk)
jeśli nie analizą krytyczną prowadzącą doodrzucenia
jednych metod (praktyk) ipozostawienia innych. Momenty krytyczne będą następnie stale towarzyszyły
nam wtrakcie trwania procesu interpretacji. Bez pogłębionej refleksji k rytycznej, i nterpretacja zostaje
sprowadzona doteorii, adokładniej doopisanego wtej
teorii algorytmu interpretacyjnego, dopewnej ogólnej procedury interpretacyjnej, która ztego powodu,
żemazwykle ambicje być uniwersalną, czyli pasować
dokażdego przypadku, nie będzie dawała się zastosować dożadnego konkretnego. Przecież zastosowanie
13 Por. F.E.D. Schleiermacher, Hermeneutik und Kritik, Frankfurt a. Main 1977.
14 Tych odmian „filozofii krytycznej” było ijest wewspółczes-

jest, ni mniej ni więcej, jak tylko pewnym działaniem
krytycznym. Bez momentu krytycznego interpretacja
pozostanie „zawieszoną wpróżni” („zapatrzoną tylko
wsiebie”) teorią. Towłaśnie poprzez krytykę następuje
przejście odteorii (jakkolwiek byjątunie rozumieć)
dopraktyki, czyli dozastosowania. No iwreszcie bez
krytyki uzasadnienie (sprawdzenie) końcowego rozstrzygnięcia interpretacyjnego znów nie będzie możliwe. Wsferze normatywnej, wktórej się poruszamy dokonując interpretacji, chcąc zweryfikować (uzasadnić)
nasze interpretacyjne rozstrzygniecie mamy dodyspozycji tylko „metodę krytyczną” (krytykę). Ożadnym
innym uzasadnieniu nie może być mowy, zaś bajanie
o„logicznym uzasadnianiu” decyzji interpretacyjnych
pozostaje tylko (teoretycznym) bajaniem.

6. Interpretacja powinna być wsensie aksjologicznym otwarta
Oczywiście opowiadam się zapluralizmem aksjologicznym, bowiem jest tokonsekwencją wcześniejszych
założeń, wszczególności relatywizmu poznawczego
ietycznego15. Alternatywą dla takiego stanowiska jest
pogląd, żewartości istnieją wsposób obiektywny iabsolutny. Ale cowówczas zzasadą wolności interpretacyjnej? Byłaby ona conajmniej wistotnym stopniu
ograniczona. Interpretacji przywracalibyśmy charakter pewnego zestandaryzowanego, algorytmicznego
procesu. Z góry przesądzalibyśmy o podstawowych
wartościach, kolejności w jakiej możemy się nanie
powoływać, kryteriach etycznych, awkonsekwencji
oakceptacji pewnych rozwiązań cząstkowych oraz
rozstrzygnięcia ko ńcowego. W moim pr zekonaniu
interpretacja powinna wswojej fazie początkowej pozostawać „neutralna aksjologiczne”. Wybór ikolejność
wjakiej będziemy mogli ichcieli powołać się napewne
wartości, będzie zależeć od„etycznej natury” interpretowanego przypadku oraz określonego, innego dla
każdego zprzypadków, kontekstu interpretacyjnego.
Również przekonania etyczne i nterpretatora mogą
odrywać znaczącą rolę, pod warunkiem jednak, żenie
będą one wyłączać, ani ograniczać wolnego przebiegu

nej filozofii wiele, chociażby niektóre koncepcje hermeneutyczne (ten nurt krytyczny whermeneutyce bywał określany

15 Wiązanie relatywizmu zpluralizmem aksjologicznym jest

mianem „negatywnego”), Szkoła Frankfurcka (zwłaszcza

możliwe, a le sąrównież poglądy k westionujące i stnienie

Adorno iHabermas) oraz wiele spośród „teorii postmoder-

takiej zależności. Por. B. Polanowska-Sygulska, Pluralizm

nistycznych” (jeśli wprzypadku tego typu poglądów można

wartości ijego implikacje wfilozofii prawa, Księgarnia Aka-

używać słowa „teoria”).

demicka 2008, s. 233 in.
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procesu interpretacyjnego. Itak zjednej strony, mamy
relatywizm etyczny (interpretacja jest również wsensie
etycznym zrelatywizowana doprzypadku, kontekstu
iewentualnie doprzekonań interpretatora), zdrugiej
natomiast, pluralizm aksjologiczny, oznaczający akceptację przekonania, żeistnieje wiele niewspółmiernych
wartości. Otym, które ztych wartości wybierzemy, będzie decydował konkretny przypadek, kontekst iprzekonania, zaś wyboru dokonamy „ważąc” poszczególne,
spośród możliwych doprzyjęcia wartości. Relatywizm
ipluralizm będzie ostatecznie oznaczał, żejedynie akceptowalną dla prezentowanej tukoncepcji staje się
„sytuacyjna etyka interpretacyjna”.

7. Proponowane tu ujęcie interpretacji
pozwala naunikniecie błędów, którymi
obarczone sąstandardowe filozofie interpretacyjne
Wszczególności zaś „czterech grzechów głównych”.
Pierwszym z„grzechów” jest „wyssane zpalca” przekonanie owyższości jednych filozofii (teorii) interpretacyjnych nad innymi. Przez długie lata dociekałem, skąd
takie przekonania się biorą. Czy zpotrzeby poszukiwania pewności, czy zpróby przywrócenia interpretacji
„utraconej” jedności, czy może poprostu zezwykłego
oportunizmu? Idalej nie wiem! No boprzecież nie
zuzasadnień dołączanych dotych teorii, które bywały
dość mizerne iwzasadzie zawsze łatwe dopodważenia. Drugim z„grzechów” jest wmoim przekonaniu
nieuprawnione roszczenie douniwersalności. Pewna
filozofia interpretacyjna nie dość, żemabyć „lepsza
odinnych” – a nawet „najlepsza”, tojeszcze mabyć
wzasadzie jedyną, którą jest sens się posłużyć. Można jąbowiem zastosować „zawsze iwszędzie”. Trzeci „grzech” jest bodaj najpoważniejszy. Być może jest
to„grzech pierworodny” w iększości f ilozofii i nterpretacyjnych, amianowicie „grzech obiektywizmu”.
Interpretacyjny obiektywizm był uzasadniany zwykle
nadwa różne sposoby. Albo broniono obiektywizmu
twierdząc, żeinterpretacja jest obiektywna, boobiektywny jest jej przedmiot, albo dlatego, żeobiektywne
sąreguły (zasady) wedle których interpretacja jest dokonywana. Obydwa argumenty narzecz obiektywności
interpretacji dają się łatwo podważyć. Pierwszy może
być odrzucony przez wszystkich tych, jadonich również należę, którzy przyjmują, żetointerpretacja two-
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rzy przedmiot (anie przedmiot tworzy interpretację)16.
Drugi zargumentów można również stosunkowo łatwo
podważyć, podnosząc, żenie da się jednoznacznie rozstrzygnąć oobiektywności reguł (zasad) interpretacyjnych. Wystarczy przyjrzeć się prowadzonym odzawsze
debatom, wszczególności natemat takich pojęć jak racjonalność, sprawiedliwość czy słuszność, byzdać sobie
sprawę, żenie jesteśmy wstanie stworzyć powszechnie akceptowalnej „obiektywnej” definicji tych pojęć,
acozatym idzie również katalogu reguł (zasad) interpretacyjnych17. No iwreszcie „grzech czwarty”, ostatni. Jest nim „niestosowalność” standardowych filozofii interpretacyjnych. Wynika ona przede wszystkim
zdwóch względów (choć jest ich pewnie więcej), amianowicie, „statyczności” oraz „nadmiernej złożoności”
teorii interpretacyjnych. Opierwszym ztych względów
była już wcześniej mowa. Teorie interpretacyjne nie
sąwstanie zarejestrować wszystkich „odmienności”
poszczególnych przypadków, agdy próbują, towówczas stają się „nadmiernie złożonymi”, czyli tak czy
owak niestosowalnymi.
Chodziło m iozaprezentowanie „innej”, w moim
przekonaniu również uprawnionej, koncepcji interpretacji (wtym również oczywiście również interpretacji
prawniczej). Uważam, żejuż najwyższy czas naodejście od„prawniczego paradygmatu”, który obejmuje
niezliczoną ilość filozofii interpretacyjnych przyjmujących natrętnie te s ame (wmoim przekonaniu nieuprawnione) założenia, jak chociażby „tezę oprzypadku wzorcowym” lub „tezę oprzypadku szczególnym”
oraz ideę obiektywności, teorii ostatecznie całkowicie
wpraktyce prawniczej nieprzydatnych.
16 Stanowisko takie (obok autora) reprezentowali między innymi S. Ossowski oraz A. Kaufmann. Pierwszy, toznaczy Ossowski, twierdził, żetointerpretator tworzy przedmiot interpretacji, adokładniej przedmiot humanistycznego poznania,
drugi, toznaczy Kaufmann, mówił, żeprawo konstytuuje się
whermeneutycznym akcie rozumienia (czyli interpretacji).
Por. S. Ossowski, Dzieła. Onauce,t. IV, PWN 1967, s. 125 in.,
A. Kaufmann, Problemgeschichte der Rechtsphilosophie, [w:]
A. Kaufmann/W. Hassemer (Hrsg.), Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart, wyd. IV C.F. Müller
Verlag 1985, s. 122.
17 Niektórzy jednak zniezmąconym spokojem taką obiektywność zakładają, naprzykład R. Alexy, Theorie der juristischen
Argumentation..., op. cit., s. 219 in.

Bartosz Brożek

Poza interpretację
Odpowiedź Jerzemu Stelmachowi1

Beyond Interpretation
A Reply to Jerzy Stelmach

Bartosz Brożek
Prawnik i filozof, doktor habilitowany, pracownik Katedry Filozofii
Prawa i Etyki Prawniczej UJ.

There are three goals of the essays.
First, an attempt at clarifying the concept of interpretation is made. It is argued
that the only reasonable way of reconstructing interpretation as an activity is
to look at the products of interpretation. From this point of view interpretation
should be seen as a process that leads to narrowing down the so called meaning bundle of a given expression, i.e. the set of possible meanings prima facie
ascribable to the interpreted expression.
Second, two theses of Jerzy Stelmach – that interpretation cannot be objective
and that interpretation has no a priori limits – are critically analyzed against
the conceptual backdrop proposed in the ﬁrst part of the essay and rejected.
Finally – third – a thesis is defended that interpretation plays no central or
essential role in legal reasoning. It is argued that the goal of legal reasoning
can best be described as a positive exempliﬁcation and resolution of the norm
conﬂicts. Neither of these procedures may serve the process of interpretation, i.e.
the narrowing down the meaning bundles of interpreted expressions.
Niełat wo j est o dpow iadać
na esej, k tóry dot yczy f undamentalnych dla prawnika kwestii
iktóry zawiera tezy, z którymi,
co do zasady, w ypada s ię zg odzić. Jestem bowiem – podobnie
jak Jerzy Stelmach – przekonany,
że interpretacja pr awnicza n ie
jest ani wzorcowym, ani szczególnym przypadkiem interpretacji wsensie ogólnym. Zgadzam
się, ż e wszelkie p rawidłowo
1 Jest to odpowiedź na artykuł Jerzego
Stelmacha Interpretacja bez granic.

skonstruowane i użyte metody
interpretacji są równoprawne
– o drzucam t ym s amym te zę
oistnieniu „idealnej metody interpretacyjnej”. Uważam także,
żekażda interpretacja powinna
zawierać „ moment k rytyczny”
ibyć aksjologicznie otwarta.
Jeśli o śmielam się m imo tozabrać głos, toztrzech powodów.
Popierwsze, zpojęciem interpretacji związane sąniezwykle ciekawe iważne problemy filozoficzne – warto więc jeprzypominać
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idyskutować. Po drugie, s ąkwestie szczegółowe
– takie jak problem granic interpretacji ijej obiektywności – w których różnię się z J. Stelmachem.
Potrzecie wreszcie, ten krótki esej daje miokazję
dosformułowania kontrowersyjnej, jak mniemam,
tezy, żeinterpretacja nie odgrywa tak wielkiej roli
wrozumowaniach prawniczych, jak tosię zwykle
przyjmuje.

1. Czym jest interpretacja?
Trudno jest zdefiniować interpretację. Jednak
jakaś definicja – l ub choćby ‘oświetlenie’ tego pojęcia – jest niezbędne, jeśli mamy określać granice
interpretacji. Szczęśliwie, pośród istniejących teorii
interpretacji odnaleźć można pewien wspólny mianownik: interpretację określa się zwykle jako proces
prowadzący doustalenia znaczenia interpretowanego tekstu. Przyjmuję tosformułowanie jako roboczą
charakterystykę interpretacji.
Moja robocza definicja nie określa, czym jest znaczenie. Wtradycji analitycznej, która problemowi
temu poświęciła sporo uwagi, mowa jest o dwóch
typach teorii znaczenia: reprezentacjonistycznych
iproceduralnych 2. Reprezentacjonistyczne teorie
znaczenia głoszą, iż znaczeniem wyrażenia językowego jest jakiś obiekt abstrakcyjny bądź mentalny
(sąd, idea, obraz psychiczny). Obiekt ten – p ewna
reprezentacja – stanowi ogniwo łączące znaki językowe zeświatem, októrym wjęzyku mówimy. Przykłady teorii reprezentacjonistycznych można mnożyć:
taki charakter maSinn Fregego czy idee wfilozofii
nowożytnej (uKartezjusza czy Locke’a)3. Znaczeniem
wyrazu ‘rower’ będzie tuzatem idea roweru; znaczeniem wyrażenia ‘jest zobowiązany’ jakoś rozumiana
idea zobowiązania, itd.
Zkolei zwolennicy teorii proceduralnych głoszą
tezę, żeznaczenie wyrażenia językowego określane
jest przez reguły możliwego użycia tego wyrażenia.
Koncepcję taką przedstawił Wittgenstein wDocie2 Istnieją też tzw. referencyjne teorie znaczenia (np.B. Russella), ale w ydają się one, z perspektywy celów tego eseju,
zbyt daleko idącą idealizacją. Por. W.P. Alston, Philosophy of
Language, Engelwood Cliffs, Prentice Hall 1964.

kaniach filozoficznych 4. Wtym ujęciu, znaczeniem
wyrazu ‘rower’ jest zbiór reguł, które rządzą użyciem teg o w yrazu (wskazują w szystkie s ytuacje,
wktórych można tego w yrazu użyć), znaczeniem
wyrażenia ‘jest zobowiązany’ jest zbiór wszystkich
reguł rządzących jego użyciem, itd.
Chciałbym br onić d wóch te z, k tóre – w moim
przekonaniu – znajdują zastosowanie zarówno doreprezentacjonistycznych, jak iproceduralnych teorii
znaczenia.
(Teza 1) Znaczenie jest niedookreślone. Te za
tagłosi, żenie da się zwykle jednoznacznie wskazać
znaczenia interpretowanego tekstu nabazie samego tego tekstu (tj., jeśli nie weźmie się pod uwagę
kontekstu). Nie dookreślenie z naczenia s prawia,
żewwiększości sytuacji interpretacja jest możliwa,
anawet konieczna. Innymi słowy uznaję, żesytuację interpretacyjną kreuje niedookreślenie znaczenia. Interpretacja polega zatem nawyborze jednego
zeznaczeń, które można prima facie (tj. bez wzięcia
pod uwagę kontekstu) przypisać interpretowanemu
tekstowi. Mówiąc jeszcze inaczej, proces interpretacji prowadzić madopewnej decyzji. Nie jest tozatem r ozumowanie, c hoć r ozumowania mog ą b yć
pomocne wjej podejmowaniu. Przyjmijmy ponadto
konwencję językową, żezbiór znaczeń, które można
prima facie przypisać interpretowanemu tekstowi,
określać będziemy mianem jego wiązki znaczeń.
Spójrzmy naprzykład. Jeśli interpretujemy zdanie:
„Pojazdy mechaniczne nie mogą wjeżdżać doparku”
możemy mu – prima facie – przypisać różne znaczenia, wzależności odtego, jak rozumieć będziemy
takie wyrażenia, jak „pojazdy mechaniczne”, „wjeżdżać” czy „park”. „Pojazdy mechaniczne” mogą – ale
nie muszą – obejmować rowery, hulajnogi czy motorowery; „wjeżdżać” może – ale nie musi – odnosić się
dowjechania wystawowym motocyklem doparku,
wktórym o dbywa s ię dor oczne motorcycle show;
„park” zkolei może – choć nie musi – określać jedynie

3 Choć można mieć wątpliwości, czy filozofowie nowożytni
głosili jakąkolwiek teorię znaczenia. Por. I. Hacking, Why
Does Language Matter toPhilosophy, Cambridge, CUP 1975.
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B. Wolniewicz, PWN, Warszawa 1972.
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te tereny zielone, które uznane zostały zapark decyzją rady miasta lub innego kompetentnego organu.
(Teza 2) Znaczenie jest stabilne. Przez stabilność znaczenia rozumiem tęjego cechę, żekażdy
kompetentny użytkownik danego języka przypisuje
wyrażeniom tego języka – przynajmniej in abstracto – podobne wiązki znaczeń. Innymi słowy, nie jest
możliwe, aby – ab strahując odkontekstu – d wóch
kompetentnych u żytkowników j ęzyka r ozumiało
tosamo wyrażenie wistotnie różny sposób. Uzasadnienie tezy ostabilności znaczenia jest proste: jest
nim fakt, żejęzyk dobrze służy swoim celom. Zwykle,
choć oczywiście nie zawsze, dogadujemy się między
sobą, azatem zwykle język jest dobrym narzędziem
koordynacji naszych zachowań.
Niedookreśloność istabilność znaczenia sąściśle
powiązane zestrukturalną stabilnością języka. Michał Heller zauważa:
Ajęzyk potoczny? Jakże daleki jest odścisłości,
ajak skutecznie naogół nim się posługujemy (…).
Dzieje się tak najprawdopodobniej dlatego, żejęzyk
potoczny mawbudowany wswoją strukturę specjalny

‘mechanizm’, polegający natym, żemałe zaburzenie
znaczenia jakiegoś wyrażenia powoduje naogół jedynie małe zaburzenie jego rozumienia. Dzięki temu
dwóch użytkowników języka może się zesobą skutecznie porozumiewać. Tęcechę języka można nazwać jego strukturalną stabilnością. Jeżeli wjakimś
obszarze języka brak strukturalnej stabilności, to znaczy jeżeli znaczenia wyrażeń sązbyt ostro odsiebie
oddzielone, wówczas niewielka zmiana znaczenia

zdefiniowanych znaczeń. Mówiąc inaczej, todzięki
temu, żewyrażeniom tym przypisujemy – prima facie
– wiązki znaczeń, anie pojedyncze znaczenia, sprawia, żejęzyk jest strukturalnie stabilny iżewzwiązku ztym możemy wogóle się dogadywać. Zdrugiej
strony, strukturalna stabilność języka zakłada także
stabilność znaczenia. Jeśli przypisywalibyśmy wyrażeniom językowym całkiem odmienne wiązki znaczeń, oporozumieniu nie mogłoby być mowy.
Chciałbym pr zyjąć konwe ncję, zgodnie z którą
nametodę interpretacji sk ładają się procedury interpretacji oraz kryteria interpretacji. Innymi słowy,
każda metoda interpretacji składa się zjakichś procedur interpretacyjnych i jakichś k ryteriów interpretacji. Procedury interpretacji topewne czynności, które pozwalają nadokonanie wyboru jednego
lub więcej zmożliwych znaczeń interpretowanego
wyrażenia. Zkolei kryteria interpretacji wskazują,
które procedury interpretacji sąwdanym przypadku
dopuszczalne, aktóre nie.
Niełatwo jest zdefiniować procedurę interpretacji.
Naczym miałaby ona polegać? Czy jest tojakiś proces psychiczny, czy może raczej należałoby mówić
otranscendentalnych strukturach rozumienia? Czy
interpretacja operuje naobrazach mentalnych, czy
naobiektach abstrakcyjnych? Niezależnie o dodpowiedzi, której udzielimy nate pytania, będą one
kontrowersyjne, głównie dlatego, żeposługujemy się
tuniejasnymi pojęciami. Wszelkie odwołania doprocesów mentalnych bądź struktur transcendentalnych
ztrudem tylko – jeśli wogóle – można uznać zatezy
intersubiektywnie sprawdzalne. Jest jednak inna
droga – można pójść zawskazówką Karla Poppera,
który zauważa:

może powodować dużą zmianę rozumienia iporozumienie staje się niemożliwe. (…) Narzucanie językowi

Prawdą jest, żedziałania lub procesy podpadają-

zbyt dużej ścisłości powoduje czasem utratę natural-

ce pod ogólny termin „rozumienie” sądziałaniami

nej stabilności strukturalnej języka, acozatym idzie

subiektywnymi, osobistymi lub psychologicznymi.

– utratę możliwości porozumienia5.

Należy jeodróżnić od(mniej lub bardziej udanych)
efektów tej działalności, odich rezultatów, od„osta-

Uwaga Hellera pokazuje, żesama możliwość porozumienia zakłada, żewyrażenia, którymi posługujemy się wjęzyku potocznym, nie mogą mieć zbyt ściśle

tecznego stanu” rozumienia (wokreślonym czasie)
(…). Zchwilą gdy subiektywny stan rozumienia zostanie w końcu osiągnięty, p sychologiczny proces
wiodący kuniemu powinien być analizowany wka-

5 M. Heller, Początek jest wszędzie, Prószyński iS-ka, Warszawa
2002, s. 36–37.

tegoriach przedmiotów trzeciego świata [tj. obiektywnych wytworów – dopisek BB], zktórymi jest
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związany. Wistocie można go analizować wyłącznie
wtych kategoriach6.

Sugestia Poppera sprowadza się zatem dopostulatu, żeprocesy rozumienia (czy procesy interpretacji) analizować można jedynie poprzez wytwory tych
procesów, gdyż nie mainnego, intersubiektywnie postrzegalnego, ich aspektu. Wodniesieniu donaszego problemu oznacza to, żepróbując powiedzieć coś
oprocedurach interpretacji, musimy zacząć odpytania, cojest – intersubiektywnie postrzegalnym –
efektem interpretacji. Odpowiedź jest prosta: intersubiektywnie postrzegalnym efektem interpretacji
jakiegoś tekstu będzie zawsze inny tekst. Uważam,
żemożna wzwiązku ztym wyróżnić trzy itylko trzy
procedury interpretacji:

(2) Osadzenie. Procedura tapolega naumieszczeniu i nterpretowanego w yrażenia wszerszym
kontekście. Iwtym przypadku celem jest zawężenie wiązki znaczeń interpretowanego tekstu. Przyjmijmy, żekontekstem dla naszego przykładowego
przepisu jest zdanie: „Celem tej regulacji jest ochrona środowiska naturalnego”. Zezdaniem t ym nie
sązgodne te sposoby rozumienia przepisu „Pojazdy
mechaniczne nie mogą wjeżdżać doparku”, które
uznają, żedoparku nie można wjechać narowerze
bądź hulajnodze. Azatem zdanie „Celem tej regulacji jest ochrona środowiska naturalnego” zawęża
wiązkę znaczeń interpretowanego wyrażenia wten
sposób, ż ewyklucza z niej np.takie r ozumienie,
które zakazuje wjazdu doparku narowerze bądź
hulajnodze.

Interpretacja nie odgrywa kluczowej roli
wrozumowaniu prawnika.
(1) P arafraza. Polega ona na„przetłumaczeniu”
danego interpretowanego wyrażenia nainne wyrażenie (tj. nazastąpieniu interpretowanego wyrażenia
innym). Otrzymujemy wten sposób wyrażenie, zktórym powiązana jest jakaś (choćby tylko trochę) inna
wiązka znaczeń niż wprzypadku wyrażenia oryginalnego. Wjaki sposób procedura taka pozwala naustalenie znaczenia interpretowanego tekstu? Odpowiedź
jest prosta: celem parafrazy jest zawężenie wiązki znaczeń interpretowanego wyrażenia wtaki sposób, żeposzukiwane znaczenie leży wiloczynie dwóch zbiorów:
wiązki znaczeń interpretowanego tekstu iwiązki znaczeń parafrazy. Jeśli sparafrazujemy zdanie „Pojazdy
mechaniczne nie mogą wjeżdżać doparku” poprzez
„Pojazdy zsilnikiem spalinowym nie mogą wjeżdżać
natereny zielone”, towiloczynie wiązki znaczeń obu
zdań znajdzie się takie ich rozumienie, które zakazuje
samochodom imotocyklom wjazdu nazielone obszary miejskie, które nie sąprawnie uznane zaparki; nie
znajdzie się natomiast takie rozumienie, które zakazuje wjazdu rowerami doparków miejskich.
6 K.R. Popper, Wiedza obiektywna, tłum. A. Chmielowski, PWN,
Warszawa 2002, s. 202, 204.
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(3) Egzemplifikacja. Eg zemplifikacja sprowadza się doustalenia, czy dany przedmiot bądź klasa
przedmiotów „podpada” bądź „nie podpada” pod interpretowane wyrażenie. Dla przykładu: interpretując zdanie „Pojazdy mechaniczne nie mogą wjeżdżać
doparku” można zapytać, czy dany rower – bądź rowery jako takie – mogą wjeżdżać doparku. Wprocesie interpretacji przydatna jest jedynie egzemplifikacja negatywna, tj. taka, która polega nastwierdzeniu,
żejakiś przedmiot bądź klasa przedmiotów nie podpada pod interpretowane w yrażenie. Tylko wten
sposób można zawęzić wiązkę znaczeniową interpretowanego te kstu. Egzemplifikacja pozytywna
prowadzi jedynie dopotwierdzenia, żepewne znaczenie (grupa znaczeń) należy dowiązki znaczeń,
ijako taka jest nieprzydatna winterpretacji.
Odprocedury interpretacji odróżnić należy kryteria interpretacji. Sątoreguły, które instruują nas:
(a) którą procedurę interpretacji zastosować wdanych
okolicznościach; (b) jakie parafrazy sądopuszczalne;
(c) jakie konteksty można brać pod uwagę wprocesie osadzania; i(d) które negatywne egzemplifikacje
można zaakceptować. Można wyobrazić sobie roz-
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maite sposoby konstruowania kryteriów interpretacji. Np., wwykładni prawa inne kryteria proponować
będą z wolennicy d ynamicznych teorii w ykładni,
inne – statycznych, akryteria interpretacji formułowane przez zwolenników ekonomicznej analizy prawa, różnić się będą istotnie odpropozycji kantystów
czy przedstawicieli argumentacyjnego (dyskursywnego) podejścia dorozumowań prawniczych.

II. Dwie kwestie sporne
Zarysowany powyżej schemat pojęciowy pozwala
minawskazanie dwóch kwestii, które widzę inaczej
niż Jerzy Stelmach.
Popierwsze, wskazuje on, iż „grzechem pierworodnym” teorii interpretacji jest teza, żeinterpretacja może być obiektywna. Uważa, żetezę tęmożna
bronić nadwa sposoby: albo zauważając, żeinterpretacja jest obiektywna, gdyż przedmiot interpretacji
jest obiektywny, albo twierdząc, żeinterpretacja jest
obiektywna, gdyż procedura interpretacji jest obiektywna. Odrzuca następnie oba te argumenty podkreślając, iż zjednej strony tointerpretator „konstruuje”
przedmiot interpretacji, a zdrugiej, żenie istnieje
jedna, powszechnie ważna metoda interpretacji.
Wypada misię zgodzić ztymi uwagami. Popierwsze, biorąc pod uwagę niedookreślenie znaczenia,
októrym pisałem powyżej, nie istnieje „jedno obiektywne z naczenie”, k tóre i nterpretator p owinien
„odkryć” wprocesie interpretacji. Wzwiązku ztym
można powiedzieć, żetointerpretator „konstruuje
przedmiot interpretacji”. Podrugie, zgadzam się także, żenie istnieje jedna, absolutna metoda interpretacji (gdyż stosować można różne kryteria interpretacji). Nie wynika ztego jednak, wmoim przekonaniu,
żeinterpretacja nie może być obiektywna (tzn. żejest
subiektywna). Wydaje misię raczej, żepowiedzieć
należy, iż interpretacja jest relatywna (awięc nie-absolutna). Relatywność interpretacji wynika zróżnych
czynników: stosować możemy różne kryteria interpretacji, ainterpretatorzy dysponować mogą różną
wiedzą tła (tzn. zespołem twierdzeń uznawanych
przez nich zaprawdziwe), która makluczowe znaczenie dla procesu osadzania7. Innymi słowy, dwóch
7 Wtym samym kontekście filozofia hermeneutyczna mówi
oprzedrozumieniu. Por. H.-G. Gadamer, Prawda imetoda,
tłum. B. Baran, PWN, Warszawa 2007, s. 367 in.

różnych interpretatorów może – stosując różne metody idysponując różną wiedzą tła – nainne sposoby
zawężać wiązkę znaczeń interpretowanego wyrażenia. Nie wystarcza tojednak douznania, żeinterpretacja nie może być obiektywna. Interpretacja byłaby
subiektywna tylko wówczas, gdyby dwaj interpretatorzy, korzystający ztych samych kryteriów interpretacji idysponujący tąsamą wiedzą tła, dokonywali
zasadniczo różnych interpretacji, tj. wzasadniczo
odmienne sposoby zawężali wiązkę znaczeniową
interpretowanego wyrażenia. Trudno miwyobrazić
sobie, wjaki sposób można byargumentować zatak
ostro postawionym twierdzeniem, wszczególności
wobliczu tezy ostabilności znaczenia. Skoro zwykle
dogadujemy się, toznaczy, żenasz język jest znaczeniowo stabilny, a jeśli tak, to jest też w dużym
stopniu obiektywny. Mogę nie zgadzać się zczyjąś
interpretacją f ragmentu prozy, ale moja niezgoda
zakłada rozumienie nieakceptowalnej przeze mnie
interpretacji. Rozumiem, żetainna interpretacja
wynika ztego, żemój rozmówca przyjmuje inne założenia (dysponuje inną wiedzą tła) i, przynajmniej
codozasady, mogę znim otych założeniach dyskutować. Wszystko towskazuje, żeinterpretacja jest relatywna anie subiektywna – gdybym zaakceptował
wiedzę tła mojego rozmówcy istosowane przez niego
metody, tozgodziłbym się najego interpretację. Jeśli
tak nie jest – t zn. jeśli interpretacja jest naprawdę
subiektywna – t rudno wyjaśnić, dlaczego dyskutujemy ointerpretacjach idlaczego czasem potrafimy
się nawzajem przekonać, żejedna zinterpretacji jest
bardziej trafna niż inna.
Nie zgadzam się także zinną, ważną tezą podnoszoną przez J. Stelmacha: zestwierdzeniem, żenie
istnieją ż adne apr ioryczne g ranice i nterpretacji.
Teza tanie zmierza, oczywiście, dointerpretacyjnego nihilizmu. J. Stelmach postuluje pewne granice
interpretacji, ale wiąże jezkonkretnym przypadkiem
– konkretną sytuacją interpretacyjną. Jest dla mnie
oczywiste, żeaspekty konkretnego przypadku – takie jak wiedza tła interpretatora – odgrywają kluczową rolę wprocesie interpretacji. Stanowią one punkt
odniesienia dla procedur parafrazy, osadzania iegzemplifikacji. Wkonsekwencji narzucają one istotne
ograniczenia nawiązkę znaczeń interpretowanego
wyrażenia. Nie oznacza tojednak, żenie istnieją
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granice interpretacji niezależne odinterpretacyjnego
kontekstu. Zdanie „Nie powinniśmy zabijać innych
ludzi!” nie może zostać sparafrazowane jako „Każdy
maprawo zasztyletować dowolną osobę!”. Parafraza
tajest niedopuszczalna wkażdym interpretacyjnym
kontekście; jej niedopuszczalność jest zatem odtych
kontekstów niezależna. Odróżnić można więc konkretne (pragmatyczne) granice interpretacji odabstrakcyjnych (semantycznych) jej granic. J. Stelmach
zdaje się sugerować, żeistnieją jedynie pragmatyczne granice interpretacji, podczas gdy wmoim przekonaniu wskazać można także granice semantyczne.
Te drugie sąściśle powiązane ztym, conazywam
stabilnością znaczenia. Nawet jeśli granice te sąnieostre – boużytkownicy języka nie przypisują tekstom
dokładnie tych samych wiązek znaczeń – toprzecież
jednak ich istnieniu nie sposób zaprzeczyć.

III. Poza interpretację
Interpretacja moż e b yć pr zydatna w myśleniu
prawnika. Twierdzę jednak – w brew tradycyjnym
poglądom – żejej rola tujest drugorzędna. Innymi
słowy, interpretacja nie jest istotnym składnikiem
arsenału metod prawniczych; nie jest typowo prawnicza. Pogląd ten wspieram dwoma argumentami.
Popierwsze, twierdzę, żepodstawowym celem
rozumowań prawniczych, przynajmniej wprocesie
stosowania prawa, jest pozytywna egzemplifikacja.
Rozważmy następujący przepis kodeksu karnego:
„Kto z abija c złowieka p odlega k arze p ozbawienia wolności naczas nie krótszy odlat ośmiu, karze d wudziestu pię ciu l at p ozbawienia wol ności
lub k arze doż ywotniego p ozbawienia wol ności”.
Co oznaczałaby interpretacja tego przepisu? Potrzebowalibyśmy jakiejś parafrazy, osadzenia lub
egzemplifikacji neg aty wnej. W  konsekwencji,
ustalalibyśmy, coprzywołany przepis nie z naczy.
Tymczasem o statecznym c elem r ozumowania
prawniczego jest stwierdzenie, żeokreślona osoba (wprzypadku rozumowań sędziowskich), bądź
określona k lasa osób (w przypadku rozumowań
dogmatycznych) podpada pod dany przepis (znajduje się wzakresie tego przepisu). Przywołując wprowadzone powyżej kategorie pojęciowe, powiemy,
żecelem rozumowania prawniczego jest pozytyw-
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na egzemplifikacja. Oczywiście, interpretacja może
wtym procesie służyć jako narzędzie pomocnicze.
Jeśli nadrodze parafrazy, osadzenia czy egzemplifikacji negatywnej w ykluczymy rowery zzakresu
przepisu „Pojazdy mechaniczne nie mogą wjeżdżać
doparku”, uniemożliwimy tym samym pozytywną
egzemplifikację, która głosi, żekonkretny rowerzysta nie może wjechać doparku. Ostatecznie jednak
kluczowa decyzja prawna sprowadza się douznania, żeokreślona osoba czy stan rzeczy „podpada”
pod pewien przepis prawny. Jeśli prawnik mów i,
żeclara non sunt interpretanda, n ie m awistocie
namyśli procesu interpretacji (wmoim rozumieniu
tego słowa). Rzadko – jeśli kiedykolwiek – zdarzy się
bowiem, żeproces interpretacji zawęzi wiązkę znaczeń dojednego tylko znaczenia, zamykając drogę
doprzypisania interpretowanemu wyrażeniu innych
znaczeń, zastosowaniu nowych egzemplifikacji negatywnych, itp. Jeśli jednak prawnik ustali, żedana
osoba czy grupa osób „podpada” pod dany przepis
– awięc dokona pozytywnej egzemplifikacji – jego
praca się kończy, pomimo żeproces interpretacji
można bydalej kontynuować. Clara non sunt interpretanda czy interpretatio cessat in claris sątozatem
dyrektywy wykładni prawa, które odnoszą się doegzemplifikacji pozytywnej, anie tego, conazywam
wtym szkicu interpretacją.
Podrugie, t wierdzę, żeinterpretacja odgrywa
niewielką rolę wtzw. przypadkach trudnych (hard
cases). Przypadki te będą zwykle związane zkonfliktem norm prawnych. Przywołajmy raz jeszcze
nasz pr zepis: „ Pojazdy me chaniczne n ie mog ą
wjeżdżać doparku” iprzyjmijmy, żenależy odpowiedzieć napytanie, czy karetka w ioząca osobę,
znajdującą się wstanie bezpośredniego zagrożenia
życia, m a prawo przejechać przez p ark. Nie j est
to problem i nterpretacyjny. W żadnych oko licznościach – w żadnym kontekście – n ie moglibyśmy
odczytać przepisu „Pojazdy mechaniczne nie mogą
wjeżdżać doparku” wtaki sposób, żegłosi on, iż
wszystkie pojazdy mechaniczne zwyjątkiem karetek nie mogą w jeżdżać doparku. Mamy turaczej
doczynienia zkonfliktem pomiędzy dwoma normami prawnymi: regułą zakazującą pojazdom mechanicznym wjazdu doparku oraz zasadą nakazującą
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ochronę ludzkiego życia izdrowia8. Nie jest towcale
problem wydumany: wystarczy przypomnieć sobie
Dworkinowską sprawę Riggs vs. Palmer, bądź przywołać niektóre orzeczenia Sądu Najwyższego.
Wmoim przekonaniu powyższe uwagi uzasadniają tezę, żeinterpretacja nie odgrywa kluczowej
roli wrozumowaniu prawnika. Choć jest przydatna,
daleko ważniejsze sąpozytywna egzemplifikacja
oraz rozstrzyganie konfliktów nor m. Zdaję sobie
przy tym sprawę, iż można podnieść zarzut, żetakie
anie inne konkluzje sąwynikiem przyjęcia bardzo
specyficznej, nietypowej siatki pojęciowej. Jestem
jednak skłonny bronić jej wyboru iwniosków, które
wybór ten zesobą niesie, znastępujących powodów.
Popierwsze, pojęcie znaczenia jest notor ycznie
niejasne. Zgadzam się zPopperem, iż pytania oznaczenia słów – tak jak ipróba przedstawienia teorii
znaczenia – toprzedsięwzięcia beznadziejne; itonie
dlatego, żetak trudno tuoostateczne odpowiedzi,
ale dlatego, żeteoria taka nie rozwiązuje żadnego
autentycznego problemu9. Dlatego też wproponowanym p rzeze m nie u jęciu s taram s ię „ uciekać”
odproblemu znaczenia. Przyjmuję, żeludzie rozumieją w jakiś sposób w yrażenia językowe, ale nie
próbuję analizować procesu rozumienia. Podpieram
się natomiast ideą Poppera, zgodnie zktórą – byzastosować terminologię Kazimierza Twardowskiego –
jedynym sposobem mówienia oprocesach takich jak
interpretacja czy rozumienie jest analiza wytworów
tych procesów.
Podrugie, wydaje misię, żeprzedstawiona tukoncepcja jest – przynajmniej wogólnym zarysie – zgod8 Por. B. Brożek, Rationality and Discourse. Towards aNormative Model of Applying Law, Wolters Kluwer Polska, Warszawa
2007, s. 123–140.
9 Por. K. Popper, Nieustanne poszukiwania, tłum. A. Chmielewski, Znak, Kraków 1997, s. 25 in.

na ztym, corobią prawnicy. Jeśli czytamy uzasadnienie doorzeczenia sądowego, toczytamy pewne
zdania; nie mamy żadnego dostępu doprocesów
psychicznych sędziów iurzędników. Wszystko, czym
dysponujemy, toich wypowiedzi. Tylko poprzez te
wypowiedzi możemy próbować zrekonstruować,
wjaki sposób sędzia rozumie przepisy prawne. Przy
tym zwykle jego celem nie będzie zawężanie wiązki
znaczeń danego przepisu, adokonanie pozytywnej
(lub negatywnej) egzemplifikacji (itylko tadruga,
niejako „przy okazji”, będzie prowadziła dozawężenia wiązki znaczeń).
Po trzecie w reszcie, u ważam, ż e zarysowana
tuteoria interpretacji prowadzi doistotnych konsekwencji teoretycznoprawnych. Dla przykładu: zwolennicy hermeneutyki prawniczej głoszą zaGadamerem, żerozumienie, interpretacja iaplikacja totrzy
aspekty tego sa mego procesu. Nie potrafię uznać
tego t wierdzenia zaprawdziwe (itokolejna k westia, wktórej różnię się zJ. Stelmachem). Wmoim
przekonaniu rozumienie macharakter subiektywny,
trudno więc analizować jefilozoficznie; interpretację
analizować możemy poprzez jej wytwory, podobnie
jak zastosowanie, przy czym zastosowanie polega
naegzemplifikacji pozytywnej, zaś interpretacjam.
in. naegzemplifikacji negatywnej. Jestem przekonany, żetakie odróżnienie pojęć rozumienia, interpretacji izastosowania jest conajmniej przydatne. Teza
Gadamera, przypisująca rozumieniu, interpretacji
izastosowaniu rolę aspektów tego samego procesu nic wistocie nie mówi. Jeśli jest tojeden spójny
proces, totrudno pojąć, czemu określamy go trzema
różnymi nazwami. Jeśli zaś te trzy aspekty dają się
łatwo „oddzielić” (czy totemporalnie, czy strukturalnie), jeśli posiadają jakieś swoiste cechy, totrzeba
dysponować aparatem analitycznym, który różnice
te wychwytuje.
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The cooperation between government and religious denominations is possible and
desirable even in the so called ‘pure separation’ between Church and State in the
United States of America. The cases discussed are: Zobrest v. Catalina Foothills
School District (1993), Board of Education of Kiryas Joel School District v. Grumet
(1994), Agostini v. Felton (1997), Mitchell v. Helms (2000); Zelman v. Simmons-Harris
(2002), and Hein v. Freedom From Religion Foundation, Inc. (2007). The opinions of
the justices suggest that the United States Supreme Court became open to permissible accommodation of religion which is to be distinguished from impermissible
establishment. They seem to be convinced, diﬀerently than in 1980ties, that interaction between Church and State is inevitable. Not every presence of religion in the
public sphere is unconstitutional. It has been established that the government cannot
participate in religious indoctrination, discriminate one denomination over another
or create an excessive entanglement. In Europe a lay fundamentalism is in attack. It
openly struggles with the presence of religion on a public forum, trying to eliminate
it from democratic states under the cloak of neutrality or tolerance. The examples
taken from the American legal discussion on bilateral relationship between State and
Church prove such an attitude unrealistic and disadvantageous for the enlightened
society. On the contrary, as Pope Benedict XVI stressed in England last September,
religion helps democracy to ﬁnd the ethical foundation for political choices. And the
history demonstrates that democracy without values turns easily into an open or
thinly disguised totalitarianism.
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Wrozważaniach n ad r elacjami m iędzy r ządem
awspólnotami w yznaniowymi stawał już postulat
umiarkowania, jako wskazówka ułatwiająca układanie wzajemnymi stosunków wpraktyce1. Ichoć wydaje
się on zupełnie oczywisty inarzucający siłą rozumu,
dyskusje publiczne ubiegłego roku wskazują, żetrzeba
go wciąż ponawiać, nalegając naprowadzenie rzeczowych, anie propagandowych sporów. Niejednokrotnie sposób animowania dialogu, azwłaszcza sytuacje, zktórych wynika, żebrakuje rzeczywistych prób
porozumienia, każą się dopominać oumiarkowanie.
Wobec pytań obilateralizm wstosunkach państwowo-kościelnych – formułowanych nanowo iwróżnej
intencji – trzeba pójść krok dalej iprzypomnieć onieuchronności współpracy. Rzekłby ktoś: nic bardziej
banalnego. G dy się jednak sk upi napowstających
problemach inie będzie zaczynał odideologicznych
założeń czy generalnych klasyfikacji, gdy zajmie się
praktycznym wymiarem wzajemnych stosunków, doceni wagę przypominania obłogosławieństwie, jakie
obu stronom niesie współpraca.
W związku z postulatem w spółpracy p owstaje
oczywiście szereg pytań: najakich płaszczyznach
mabyć ona rozwijana? Wjakim zakresie? Wjakim
wymiarze? Izanim zacznie się nanie odpowiadać,
trzeba zaznaczyć, żepodstawy współpracy – zupełne dla niej minimum – w yznaczają te dwa terminy:
chcieć irozumieć. Nie mapewności, októre znich
trudniej. „Rozumieć” znaczy zdawać sobie sprawę
znatury materii zainteresowania, zadbać ozdobycie
koniecznych informacji, aprzede wszystkim kształtować wyobraźnię. Dla regulowania, czyli porządkowania prawem każdej rzeczywistości społecznej,
potrzeba solidnej wiedzy wznaczeniu czy toscientia,
czy prudentia: zwłaszcza wkwestiach otakiej wrażliwości, jak relacje państwo – Kościół.
Problemy z„chcieć” wymagają dzisiaj nieco innego
spojrzenia niż jeszcze kilka lat temu. Powodem sądwa
rzymskie wydarzenia. Pierwsze, toekstremistyczne

wystąpienia niewielkiej części społeczności akademickiej Uniwersytetu „La Sapienza” potym, jak rektor
zaprosił papieża Benedykta XVI dozłożenia tam wizyty 17 stycznia 2008r. Nadwa dni przed terminem odwiedzin, Stolica Apostolska musiała odwołać spotkanie zpowodu – jak elegancko napisał Giovanni Maria
Vian – „zdecydowanie niedemokratycznej nietolerancji niewielu, nawet bardzo niewielu”2. Absurdalność
argumentacji i antyklerykalna h isteria r zymskich
intelektualistów wojujących zKościołem katolickim,
wybrzmiała wcałym świecie. Naszczęście, gdyż pokazała wsposób aż nadto plastyczny, conaprawdę bywa
rozumiane pod pojęciem świeckości państwa. Zwróciła uwagę nabrak zrozumienia dla ludzkich potrzeb
duchowych oraz nabrak szacunku wobec odmienności – żeby już ożyczliwości wobec wierzących nie
wspominać – aprzede wszystkim nabrak dobrej woli
wbudowaniu relacji społecznych. Wszystko wsposób
może nieco przerysowany składa się nabrak „chcieć”,
októre chodzi nawstępie prób układania relacji między religią awładzą publiczną. Powstaje nawet wątpliwość: czyżby współpraca wcale nie była konieczna?
Drugie rzymskie wydarzenie towystąpienie naLateranie prezydenta Francji, awięc najwyższego reprezentanta modelowego państwa tzw. wrogiej separacji.
Nicolas Sarkozy przyjął, inaczej niż niektórzy jego poprzednicy naurzędzie, przysługującą głowie francuskiego państwa godność kanonika Bazyliki św. Jana
naLateranie, czyli katedry papieża. Wokolicznościowym przemówieniu wRzymie postanowił zaznaczyć,
że„laickość nie może odciąć Francji odjej chrześcijańskich korzeni. […] Naród, który ignoruje dziedzictwo
etyczne, duchowe ireligijne swej historii, popełnia
zbrodnię nawłasnej kulturze, zbrodnię przeciw tej
złożoności historii, dziedzictwa, sztuki itradycji ludowych, która tak dogłębnie przepoiła nasz sposób
życia imyślenia”3. Tojuż nie tylko szacunek wobec
historycznego do świadczenia – pr zy z achowaniu
2 G. Vian, Lęk przed prawdą, „L’Osservatore Romano” (wyd.

1 F. Longchamps de Bérier, Uwagi oneutralnym państwie reli-
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3 Allocution du M. le Président de la République dans la Salle de
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podstawowej d la ide ałów r epublikańskich z asady
laickości – toznak politycznej otwartości nareligię
wżyciu społeczeństwa iwyraźny przejaw świadomości, żeszaleństwem jest zaprzeczanie potrzebie zdecydowanej współpracy wpraktyce wzajemnych relacji.
Uwagi poczynione naLateranie odnośnie francuskiej
ustawy oseparacji z1905r. świadczą też ooficjalnym
uznaniu wielkich szkód, jakie wyrządzono nią Kościołowi weFrancji iogotowości doszczerej naten temat
rozmowy. Wszystko zaś mieści się wkonsekwentnie
głoszonym – mimo ostrej wewnętrznej krytyki – postulacie „świeckości pozytywnej”. Potwierdzeniem
stałości nowego prezydenta Francji wtej mierze stało
się zresztą głośne wystąpienie wRijadzie, skierowane
wstyczniu 2008r. doświata muzułmańskiego4.
Trudno nie przyjąć z aprobatą poglądu Nicolasa
Sarkozy’ego, skoro samemu pisało się swego czasu

du naprecyzję, ale przede wszystkim, jako przejaw
bardzo otwartej wizji układania stosunków Kościoła
zewspólnotą polityczną”5. Nie chodzi rzecz jasna osłowa, boiukrywając się zahasłem bezwyznaniowości,
ale też rzekomej tolerancji, laicki fundamentalizm
potrafi prowadzić kampanię bezpardonowej walki
zobecnością religii w państwie demokratycznym.
Proponując określenie „świeckość pozytywna”, prezydent Republiki przedstawia też swe nowe spojrzenie
iprzyłącza się dogrona zwolenników wizji otwartej.
Deklaruje, żereligia nie stanowi zagrożenia dla jednostki lub społeczeństwa, jak starał się przekonywać
zwłaszcza francuski Wiek Świateł. Jako praktyk życia politycznego zaświadcza owadach oświeceniowego pomysłu nacałkowite wypchnięcie jej zesfery
publicznej. Przy okazji nie sposób powstrzymać się
przed uwagą, żejego przekonania dowodzą trafności

Ukrywając się zahasłem bezwyznaniowości
laicki fundamentalizm potrafi prowadzić
kampanię bezpardonowej walki zobecnością
religii wpaństwie demokratycznym.
oproblemach, jakie rodzi rozumienie świeckości lub
laickości. „WKościele zawsze mówiło się olaikach,
czyli w iernych ś wieckich, oraz o tym, coświeckie
wodróżnieniu odtego, coduchowne, co związane
zklerem, czyli zestanem duchownym. Jednak wobec
tak dramatycznej wieloznaczności terminów ‘świecki’
i‘laicki’ przynajmniej wnauce owzajemnych relacjach
Kościół – państwo, warto odużywania tych określeń
odejść narzecz dokładniejszych inie tak bardzo obciążonych historycznie. Naprzykład można byposługiwać się określeniem ‘bezwyznaniowość państwa’.
[…] Przyjęte już dość powszechnie ‘autonomia’, ‘niezależność’ i ‘współpraca’ stanowią dobry przykład
nanowoczesność terminologii – nie tylko zewzglę-

klasyfikacji, dokonywanej wopisie relacji państwo
– Kościół6, która marównież charakter historyczny
iocenny. Coinnego bowiem system rozdziału, który
subtelniej wwersji francuskiej, azbrodniczo wwersji
sowieckiej, obliczony był naeliminację chrześcijaństwa nie tylko zżycia społecznego, coinnego system
wzajemnej niezależności państwa iKościoła wmodelu
separacji czystej lub skoordynowanej.
Współpraca w ydawała s ię c echą w yróżniającą
państwa dbające oskoordynowanie separacji. Okazuje się jednak, żedostrzega się jej potrzebę również wmodelu separacji czystej, której klasycznym

4 Allocution du Président de la République devant le Conseil Con-

1905 roku orozdziale kościołów ipaństwa zperspektywy 100

sultatif, Riyad, poniedziałek 14 stycznia 2008r. – pełny tekst
dostępny naoficjalnej stronie prezydenta Republiki w ww.

działu Kościoła ipaństwa, [w:] Francuska ustawa z9 grudnia
lat, red. M. Pietrzak, Warszawa 2007, s. 68–69.
6 Por. np.A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006, s. 16–21.
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przykładem sąStany Zjednoczone Ameryki Północnej. Ich stosunkowo młode prawo, które zwłaszcza
wkwestiach wyznaniowych nie jest obciążone dziedzictwem zaszłości dawnych dziejów, daje świetny
materiał porównawczy dla dyskusji, jakie toczą się
wEuropie. WUSA wielonarodowość, wielokulturowość iwielowyznaniowość tofakt oddawna przez
prawo odnotowywany. Stąd amerykańskie regulacje
dają świetną okazję dostudium nad rozwiązaniami
normatywnymi w zakresie budowania dwustronnych relacji rząd – wspólnoty religijne. Cocharakterystyczne idla niniejszych rozważań szczególnie
cenne, wdemokratycznym społeczeństwie Stanów
Zjednoczonych k ażdy c zuje s ię c złonkiem ja kiejś
mniejszości. Dlatego oczekuje oc hrony ś wiadom,
żewłaśnie ochrona mniejszości stanowi miarę demokracji. Bardzo wysoki poziom amerykańskiej refleksji prawniczej zawsze fascynuje. Forum dyskusji,
prowadzonej niezwykle rzeczowo iotwarcie, stają się
– jak towcommon law – orzeczenia sądowe. Wszystkie poważne argumenty iwątki dyskusji społecznej
najlepiej daje się odnaleźć wwyrokach najwyższego
amerykańskiego organu sądowniczego, czyli federalnego United States Supreme Court.
Tradycyjnie już miernikiem układania wzajemnych
stosunków rząd – z wiązki w yznaniowe w Stanach
Zjednoczonych stały się kwestie związane zdofinansowywaniem uczęszczania doszkół wyznaniowych
(parochial schools, schools under sectarian control).
Stworzono znich wręcz pole walki ideologicznej. Należy jednakowoż wyraźnie podkreślić tuczas przeszły,
ponieważ dla opisu wzajemnych relacji państwo – Kościół nie stanowią dziś najbardziej reprezentatywnego
przykładu. Wynikiem wielkiej, głównie antykatolickiej batalii lat 60. i70. sąkazuistyczne idalece niejednoznaczne ustalenia: zakażdym razem trzeba szczegółowo wskazywać, w jakim zakresie dana pomoc
publiczna dla prywatnych szkół pozostaje wzgodzie
zkonstytucją USA. Wolno więc dzieciom zwyznaniowych placówek oświatowych zapewniać transport,
podręczniki, obiady idiagnostykę, ale już tylko poza
szkołą możliwa jest terapia, poradnictwo oraz zajęcia
wyrównawcze. Zgodne zprawem sąodpisy podatkowe ztytułu czesnego dla rodziców, anawet zwalnianie
samych szkół zpodatku odnieruchomości. Natomiast
niekonstytucyjne okazało się przekazywanie szkołom

wyznaniowym materiałów dydaktycznych, wyrównywanie nauczycielskich pensji, wynagradzanie nauczycieli zeszkół publicznych, którzy prowadziliby zajęcia
wszkołach wyznaniowych, zwrot czesnego uiszczonego tylko wtych szkołach izwolnienia podatkowe dla
nich, terapia, poradnictwo oraz zajęcia wyrównawcze
prowadzone naterenie szkoły, przyznanie transportu
nawycieczki szkolne, zapewnianie uczniom czasopism, magnetofonów lub map7. Pojawiły się nawet
żarty, żewobec drobiazgowości rozstrzygnięć Sądu
Najwyższego, g dzie w olno u czniom s finansować
książki, amap – jako żesąwistocie pomocą narzecz
szkoły – nie, prawdziwie nierozwiązywalny problem
stworzy sprawa, wktórej pojawi się pytanie okonstytucyjność atlasów.
Kwestia s zkół w yznaniowych j est d ziś d la s tosunków państwo – K ościół mało reprezentatywna.
Pozostaje t radycyjnym pr zedmiotem r ozważań
orzecznictwa common law8, ale traci naznaczeniu,
choćby zuwagi nainne dziś postrzeganie znaczenia
szkolnictwa konfesyjnego przez lokalne kościoły katolickie. Od1997r. niewiele wnosi doanaliz prawniczych wStanach Zjednoczonych, przede wszystkim
zewzględu nawyrok w sprawie Agostini v. Felton9,
który pozostaje wbezpośrednim związku zesprawą
Aguilar v. Felton z1985r.10 Taostatnia stanowiła swoiste uwieńczenie linii orzecznictwa wzakresie konstytucyjności pomocy, jaką stany próbowały świadczyć uczniom szkół wyznaniowych. Wtedy w1985r.
Sąd Najwyższy u znał z a niezgodne z konstytucją
posyłanie pr zez w ładze lok alne n auczycieli s zkół
publicznych doprywatnych celem prowadzenia zajęć wyrównawczych zczytania, matematyki, angielskiego jako drugiego języka oraz wzakresie orientacji
zawodowej. Władze tępomoc uznawały zaspołecznie
niezbędną iniejednokrotnie wyrażały przekonanie,
iż zapewnianie jej należy doich misji. Zawsze było
oczywiste, żewładze stanowe, nawet gdyby i one,
irodzice tego pragnęli, finansowo oraz organizacyjnie
7 Zestawienie uJ. Noonan, The Believer and the Powers that Are,
New York-London 1987, s. 395.
8 Por. np.T. Zieliński, Ewolucja prawa wolności religijnej wAustralii, [w:] Studia zprawa wyznaniowego,t. 12, Lublin 2009,
s. 45–47.
9 Agostini v. Felton, 521 U.S. 203 (1997).
10 Aguilar v. Felton, 473 U.S. 402 (1985).
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nie sąwstanie zapewnić edukacji wszkołach publicznych wszystkim dzieciom. Powołując się natomiast
naIpoprawkę Sąd Najwyższy nałożył stałe zakazy.
Spowodowało to, żepomoc dzieciom uczęszczającym
doniepublicznych szkół pociąga zasobą gigantyczne
koszty, jeśli świadczy się jąwsposób zgodny zkonstytucją USA, rozumianą jak wAguilar v. Felton. Zajęcia
zaczęto prowadzić wwynajętych pomieszczeniach
lub wustawianych poza terenem prywatnej szkoły
kontenerach. Wiele środków publicznych pochłonął
transport u czniów i  odpowiednie p rzygotowanie
komputerowo wspomaganej edukacji. Popodsumowaniu zalata 1986–1994 okazało się, żenadostosowanie dożądań Sądu wydano tylko wstanie Nowy
Jork ponad 100 milionów dolarów. Zdaniem władz
lokalnych brak możliwości prostej współpracy, araczej jej rzekomo prawna niedopuszczalność okazały
się nieracjonalnie kosztowne. Toteż podziesięciu latach odwyroku Aguilar v. Felton – wobliczu zmian nie
tylko wskładzie Sądu Najwyższego, lecz iwlinii jego
orzecznictwa oraz wjęzyku, jakim mówił okwestiach
religijnych – kuratorium irodzice zwrócili się dofederalnego sądu dystryktowego ozniesienie blokującego
wszystko, stałego zakazu sądowego.
Bezpośrednim powodem wniesienia sprawy, znanej jako Agostini v. Felton, wydaje się fakt, żepięciu
sędziów Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych
dało czytelny sygnał, iż sąprzekonani onieprawidłowości orzeczenia igotowi uchylić Aguilar v. Felton.
Pojawił się on w1994r. przy rozstrzyganiu sprawy
Board o f E ducation o f K iryas J oel S chool D istrict
v. Grumet11, gdzie zaniezgodne zkonstytucją uznano
uregulowanie również stanu Nowy Jork, wyznaczające granice nowego okręgu szkolnego. Nazwartym
terenie osiedliła się grupa Chasydów – Satmar Hasidim. Pochodząca zWęgier iRumunii wspólnota zadbała ohermetyczność. Postarała się owykup przylegających dosiebie działek, conastępnie skłoniło
dotychczasowych m ieszkańcy do przeprowadzki.
Chasydzi stworzyli jednolity, zamknięty obszar zamieszkały przez wierzących ipraktykujących, gdzie
wszyscy chodzili jednolicie, skromnie ubrani, jidysz
stał się pierwszym zjęzyków; gdzie nie używano ra-

dia, telewizji ani angielskojęzycznych wydawnictw.
Dzieci uczęszczały dodwóch wyznaniowych szkół:
męskiej iżeńskiej. Jedynie dla niepełnosprawnych
nie przewidziano żadnych udogodnień oświatowych,
awymagała ich federalna ustawa Individuals with
Disabilities Education Act (IDEA). Lokalne kuratorium starało się zaradzić problemowi, ale zgodnie
zAguilar v. Felton mogło podejmować działania jedynie poza placówkami oświatowymi wspólnoty, gdy
rodzice niepełnosprawnych dzieci zwracali uwagę
nawyjątkową n iedogodność rozwiązania. Dowodzili, jak traumatycznym doświadczeniem dla ich
pociech, pogłębiającym jeszcze problemy wynikające z niepełnosprawności, jest k ażdorazowe w yrwanie zrodzinnego iwyznaniowego środowiska,
które przecież tak istotnie różniło się odotaczającego
świata. Wychodząc naprzeciw tym obywatelom, stanowe władze ustawodawcze uchwaliły akt, wktórym ustanowiono osobny okręg szkolny wedle granic
chasydzkiej wspólnoty. Tym samym jednak upoważniano wybierane lokalnie kuratorium dootwierania
izamykania szkół, zatrudniania nauczycieli, określania obowiązujących podręczników, ustanawiania
regulaminów szkoły, zbierania podatków nafinansowanie swych przedsięwzięć. Podpisując ustawę gubernator Mario M. Cuomo podkreślał, żeregulacja
jest „wysiłkiem dobrej woli dla rozwiązania wyjątkowego problemu”, związanego zzapewnieniem właściwych świadczeń niepełnosprawnym dzieciom12.
Dla Sądu t rudno o bardziej o czywisty pr zykład
nadmiernego z aangażowania p aństwa w religię.
Członków k uratorium wybiera się lok alnie. Skoro
więc okręg szkolny stworzono wedle granic wyznaniowych, mog li być n imi w yłącznie C hasydzi.
Oniezgodności zkonstytucją zdecydowano wszelako niejednomyślnie. Pisząc opinię Sądu, wimieniu
sześciu sędziów David H. Souter zauważył, żeniekonstytucyjnym jest stawianie jednej religii przed innymi. Już ztego stwierdzenia wynika bezpośrednio,
żewładzom stanowym może się nie udawać rządzenie wsposób religijnie neutralny. Natomiast wczęści
opinii, k tórą podzieliła ju ż t ylko w iększość z tych
sześciu sędziów, napisał wprost, iż doszło donaruszenia klauzuli Ipoprawki, zakazującej wprowadzania

11 Board of Education of Kiryas Joel School District v. Grumet, 512
U.S. 687 (1994).
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wyznania państwowego (no establishment clause).
Władze publiczne bowiem wniedopuszczalny sposób
delegowały swe uprawnienia wyznaniowej jednostce
administracyjnej. Stworzenie publicznego organu administracyjnego wedle granic terenu zamieszkałego
tylko przez jedną wspólnotę wyznaniową pozwoliło
religii kontrolować politykę. Stanowi to– zdaniem tej
większości sędziów – niezgodną zkonstytucją „fuzję
funkcji państwowych iwyznaniowych”. Zcałego zaś
rozstrzygnięcia wynika, żedziałania władz publicznych łamią Ipoprawkę już wówczas, gdy okazuje się
wpraktyce, żejedną religię lub związek wyznaniowy
preferuje się przed innymi. Wswej analizie Sąd uznał
przypadek Kiyas Joel zanależący doewidentnych
wtakiej mierze, żenie trzeba nawet sięgać poLemon
test13, wypracowany dla badania, czy przestrzega się
no establishment clause.
Trzej sędziowie, którzy znaleźli się wmniejszości:
William H. Rehnquist, Antonin G. Scalia iClarence
Thomas podkreślili konieczność podmiotowego trak-

puszczalnym przystosowaniem (permissible accommodation) aniedopuszczalnym ustanawianiem religii
państwowej (impermissible establishment)”14.
Dla de cyzji S ądu Najwyższego US A w Agostini
v. F elton, gd zie s tosunkiem g łosów 5 :4 ob alono
podwunastu l atach or zeczenie Aguilar v. Felton,
miała bezpośrednie znaczenie jeszcze jedna sprawa
– Zobrest v. Catalina Foothills School District15. Rozstrzygnięto jąwczerwcu 1993r., awięc narok przed
Kiryas Joel. Kontrowersję wzbudziła odmowa kuratorium, aby zapewnić tłumacza języka migowego,
który towarzyszyłby niepełnosprawnemu dziecku
nalekcjach w szkole r zymskokatolickiej. W ładze
publiczne obawiały się naruszenia klauzuli zakazu
wprowadzania wyznania państwowego. Nie mog ły
jednak nie brać pod uwagę konfliktu, wjakim no establishment clause stanęła zdrugą klauzulą religijną
Ipoprawki, zapewniającą swobodę praktykowania
( free exercise clause), oraz zIDEA – Individuals with
Disabilities Education Act, awięc tąsamą ustawą,

Czy regulacja przekracza linię demarkacyjną
między dopuszczalnym przystosowaniem
aniedopuszczalnym ustanawianiem religii
państwowej?
towania związku wyznaniowego. Zpełnym zrozumieniem odnieśli się dowysiłków władz ustawodawczych
iwykonawczych stanu Nowy Jork, podjętych wobec
utrudnień wrealizacji przez Chasydów ich misji społecznej iedukacyjnej, aspowodowanych orzeczeniem
Aguilar v. Felton. Ważniejszą jednak odopinii trzech
znanych konserwatystów wydaje się zmiana języka liberałów. D. Souter pisał bardzo łagodnie, zupełnie nie
wduchu Sądu Najwyższego lat 80., żekwestionowana
regulacja „przekracza linię demarkacyjną między do13 First, t he s tatute m ust h ave a secular l egislative p urpose;
second, its principal or primary effect must be one that neither
advances nor inhibits religion; finally, the statute must not fos-

na której p odstawie z adbano o niepełnosprawne chasydzkie dzieci. Trzem sędziom zKiryas Joel
udało się przekonać Byrona R. White’aiAnthony
M. Kennedy’ego, aby stosunkiem głosów 5:4 postanowić, żeopłacany zpublicznych pieniędzy tłumacz
może towarzyszyć dziecku wszkole wyznaniowej.
Podstawę rozstrzygnięcia stanowiła konstatacja,
żerodzice sami posłali tam swoje dziecko. IDEA
nie stwarza żadnych zachęt f inansowych dla w yboru szkoły prywatnej. Sąd Najwyższy, powołując
się przede wszystkim nasprawę Mueller v. Allen 16
14 Board of Education of Kiryas Joel School District v. Grumet, 512
U.S. at 710.

ter ‘an excessive government entanglement with religion’. Lemon

15 Zobrest v. Catalina Foothills School District, 509 U.S. 1 (1993).

v. Kurtzmann, 403 U.S. 602 at 612–613 (1971).

16 Mueller v. Allen, 463 U.S. 388 (1983).
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przypomniał, żeno establishment clause nie zostaje n aruszona pr zez s amo pr zekazanie pie niędzy
instytucjom wyznaniowym. Decydujący charakter
natomiast mawybór rodziców: przecież t łumacz
służyłby niepełnosprawnemu dziecku wkażdej placówce oświatowej. WZobrest staje się też oczywiste,
że fakt f izycznej o becności z atrudnionego p rzez
instytucje publiczne pracownika naterenie szkoły
religijnej nie stanowi niedozwolonego wsparcia dla
placówek wyznaniowych, couznawano zaniezgodne
zkonstytucją worzeczeniach Meek v. Pittenger17 oraz
Grand Rapids School District v. Ball 18. Pierwotnym
beneficjentem jest dziecko, zaś instytucja w yznaniowa tylko incydentalnym. Nadto tłumacz, inaczej
niż nauczyciel czy doradca or ientacji zawodowej,

sytuacji dzieci, prowadzony nazasadach neutralnych,
nie jest niedopuszczalny zewzględu nazakaz wprowadzania wyznania państwowego, jeśli takie nauczanie prowadzone jest naterenie szkoły wyznaniowej
przez rządowych pracowników…”19. Wkonsekwencji
uznano, żecałe orzeczenie wsprawie Aguilar v. Felton
oraz część School District of Grand Rapids v. Ball „are
no longer good law”20. Słowa pierwszej kobiety, która
zasiadła wSądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych
wydają się tylko podsumowywać wcześniejsze rozważania, zbierać dotychczasowe prawo ikrótko przedstawiać kształtującą się wlatach 90. linię orzecznictwa. Wistocie jednak niosą propozycję nowego testu
konstytucyjności, wktórym widać zmianę podejścia
dokwestii w yznaniowych. Wedle S. O’Connor nie-

Niezgodne zkonstytucją jest tylko, jeśli władze
publiczne uczestniczą windoktrynacji religijnej,
dyskryminują jedne wyznania lub przesadnie
angażują się wsprawy religijne.
ani nic nie dodaje, ani nie wiąże się zwyznaniowym
środowiskiem szkoły. Przekłada wcałości materiał
przedstawiany klasie. Wynika ztego wkonsekwencji, żenie istnieje – jak tonieraz sugerowano – absolutny zakaz umieszczania pracownika publicznego
wszkole wyznaniowej.
Pod koniec opinii wsprawie Agostini v. Felton sędzia Sandra D. O’Connor napisała, żekwestionowana
regulacja stanowa „nie wchodzi wkonflikt zżadnym
ztrzech podstawowych kryteriów, jakich używamy
dla oceny, czy pomoc publiczna skutkuje wsparciem
religii: n ie m a rezultatu w postaci i ndoktrynacji
zestrony władz publicznych, nie definiuje odbiorcy
pomocy k ryteriami r eligijnymi, n ie s kutkuje n admiernym mieszaniem się wkwestie religijne. Postanawiamy n iniejszym, ż efinansowany z eśrodków
federalnych program, zapewniający uzupełniające,
wyrównawcze nauczanie znajdujących się wgorszej
17 Meek v. Pittenger, 421 U.S. 349 (1975).
18 Grand Rapids School District v. Ball, 473 U.S. 373 (1985).
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zgodne zkonstytucją jest tylko, jeśli władze publiczne
uczestniczą windoktrynacji religijnej, dyskryminują
jedne w yznania, cowidać posposobie traktowania
innych, lub przesadnie angażują się wsprawy religijne.
Ten aspekt opinii wAgostini v. Felton sędziowie dyskutowali w2000r. wsprawie Mitchell v. Helms21. Zastanawiali się nad ogólniejszym pytaniem: jaka pomoc
szkołom wyznaniowym łamie no establishment clause?
Podstawą kontrowersji, rozstrzyganej wtym wyroku
stała się federalna regulacja, która pozwalała, aby instytucje stanowe pożyczały podstawowym iśrednim
szkołom – tak publicznym, jak prywatnym – materiały
edukacyjne iwyposażenie, wtym programy komputerowe. Wszystko zzastrzeżeniem, żesłużyć mają realizacji „świeckich, neutralnych inieideologicznych”
programów nauczania. Trzeba pamiętać, żewedług
19 Agostini v. Felton, 521 U.S. at 234–235.
20 Ibidem.
21 Mitchell v. Helms, 530 U.S. 793 (2000).
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wzmiankowanego już orzeczenia Meek v. Pittenger
z1975r., dostarczanie szkołom wyznaniowym sprzętu
audiowizualnego uznawano zaniezgodne zIpoprawką dokonstytucji USA. WMitchell v. Helms chodziło
jednak oznacznie więcej niż tylko okwestię, jakie pomoce wolno udostępniać uczniom czy szkołom.
Decyzję podjęto stosunkiem głosów 6:3 narzecz
kwestionowanych praktyk. Dotychczasowe, bardzo
kazuistyczne orzecznictwo, jak otym wyżej była już
mowa22, dawało się podsumować wtrzech kryteriach
kontroli konstytucyjności. Po pierwsze, pomoc powinna być dostępna dla wszystkich uczniów szkół
czy toprywatnych, czy publicznych. Podrugie, zadopuszczalne zostanie raczej uznane to, cobezpośrednio
otrzymują uczniowie, nie zaś placówka – szumnie mówiono tuochild benefit theory. Potrzecie, podtrzymany zostanie taki rodzaj pomocy, którego raczej nie da
się wykorzystać dla nauczania religii, azaniezgodny
zkonstytucją będzie uznany taki, który złatwością
służyłby celom religijnym23. Właśnie wwyroku Mitchell v. Helms ostatnie kryterium wydaje się zniesione.
Linia o rzecznictwa p ozbawiona hi sterycznego
lęku p rzed r eligią u macnia s ię w  sprawie Zelman
v. Simmons-Harris z2002r.24 Sąd Najwyższy utrzymał tam wmocy program szkolnych voucherów stanu
Ohio. Powodem stał się wpełni uzasadniony świecki
cel zapewnienia edukacji niezamożnym dzieciom,
zwłaszcza wobec tego, żesystem publicznej edukacji
wyraźnie sobie zproblemem nie radził. Większość pięciu sędziów poszła polinii sprawy Mueller v. Allen. Podkreśliła zgodność zkonstytucją USA tych programów
wszkolnictwie, które pozostają neutralne wstosunku
doreligii. Należy donich zaliczyć nawet takie, wktórych państwowe pieniądze coprawda sąskierowana
doszkół wyznaniowych, ale dochodzi dotego wwyniku osobistego iniezależnego wyboru szerokiej klasy
obywateli, jakiej tąbezpośrednią pomoc przyznano.
„Żaden roztropny obserwator nie pomyśli, żetaki neutralny prywatny wybór niesie wsobie imprimatur państwowego wparcia”25. Stąd wolno zdaniem Sądu uznać,
żepodobnie neutralne programy ani nie wspomagają

religii, ani tym bardziej nie czynią tego kosztem innej.
Nie dotyczy ich orzeczenie Committee for Public Education and Religious Liberty v. Nyquist z1973r.26, które
– jak się dotąd wielu zdawało – powinno wdyskutowanych kwestiach niepodzielnie królować. WZelman
v. Simmons-Harris stało się wreszcie jasne, żepieniądze, jeśli idą zauczniem, mogą być wykorzystywane
także wszkołach wyznaniowych.
Kolejny przykład niesie orzeczenie Hein v. Freedom
From Religion Foundation, Inc. z2007r.27 Warto zauważyć, żeostatnimi laty Sąd Najwyższy USA rzadziej
zajmuje się wykładnią Ipoprawki. Wsesji 2007–2008
właściwie nie powstała kwestia ani wolności słowa,
ani wolności religijnej. Wsesji 2006–2007 pojawiły
się podwie sprawy, jeśli nie liczyć kwestii związanych
coprawda zIpoprawką, ale dotyczących prawa wyborczego: chodziło oczłonkowstwo worganizacjach
politycznych i społecznych. Stosunkowo n iewielkie zainteresowanie Sądu Najwyższego kwestiami
wolności religijnej iwolności słowa wynika przede
wszystkim ztego, żewiele natym polu już zrobiono.
Wsprawach społecznych ukształtowała się stabilna
większość 5:4, awobec tego, żeuwaga nie koncentruje
się dziś tak bardzo naIpoprawce, Sąd spokojnie idyskretnie odchodzi odswego wcześniejszego, stosunkowo liberalnego stanowiska. WHein v. Freedom From
Religion Foundation, Inc. rozważano klasyczny problem: przekazywanie nacele religijne pieniędzy, pochodzących zpodatków. Sprawa pokazuje realistyczne iżyczliwe nastawienie administracji iotwartość
sędziów – wyraźną kontynuację polinii Kiryas Joel28.
Prezydent Stanów Zjednoczonych wydał w2001r.
zarządzenie, naktórego podstawie utworzono Biuro
Białego Domu ds. Religijnie Motywowanych i Społecznych Inicjatyw. Jego celem miało się stać zapewnienie, aby „prywatne i charytatywne organizacje
społeczne, wtym religijne […] miały najpełniejsze,
prawem dopuszczone warunki dla współzawodnictwa wubieganiu się odofinansowanie działalności

22 Por wyżej s. 27.

27 Hein v. Freedom From Religion Foundation, Inc., 551 U.S. 587

26 Commitee for Public Education and Religious Liberty v. Nyquist,
413 U.S. 756 (1973).

23 E. Chemerinsky, Constitutional Law, wyd. 2, New York 2005,
s. 1537.

(2007).
28 W brew w rogości i ekstremizmom, o czym b yła m owa

24 Zelman v. Simmons-Harris, 536 U.S. 639 (2002).

wF. Longchamps de Bérier, Uwagi oneutralnym państwie…,

25 Id., at 655.

s. 95–97.
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tak długo, jak osiągają uzasadnione publiczne cele”
irespektują „fundamentalne zasady pluralizmu, niedyskryminacji, bezstronności ineutralności”29. Biuro
było wszczególności odpowiedzialne zaeliminację
niekoniecznych biurokratycznych iprawnych barier,
osłabiających e fektywność procesu p ozyskiwania
izdolność takich organizacji dorównego ubiegania
się o pomoc federalną. Osobnymi zarządzeniami
prezydent George W. Bush powołał analogiczne biura
wwielu rządowych agendach. Bez naruszania niezależności iautonomii miały ułatwiać starania opubliczne fundusze inspirowanym religijnie organizacjom,
oile tylko „nie będą używać bezpośredniego finansowego wsparcia federalnego dla wspomagania jakiejkolwiek typowo religijnej działalności, jak modlitwa,
nauczanie religii, czy prozelityzm”30. Biura powstały
naprzykład wDepartamencie Edukacji oraz wDepartamencie Mieszkalnictwa iRozwoju Urbanistycznego.
Na drogę s ądową w ystąpiła F undacja Wolność
od Religii, k westionując p rezydenckie za rządzenia jako rządowe wsparcie dla religii. Zakonkretną
podstawę posłużyły jej konferencje zorganizowane
wstanie Wisconsin dla faktycznej promocji organizacji religijnych. Zdaniem trzech członków Fundacji
wierzącym dano dozrozumienia, żepostępują wsposób godny uznania isąfaworyzowanymi członkami
wspólnoty politycznej. Niewierzący mogli się wtedy
poczuć outsiderami, anie pełnymi irównymi członkami społeczeństwa. Kontrowersja prawna zogniskowała się jednak wokó ł leg itymacji procesowej:
czy pojedyncze osoby tylko zuwagi nafakt płacenia
podatków federalnych mogą kwestionować działania
władzy wykonawczej? Chodziło bowiem nie ośrodki przyznawane przez Kongres wjakiejś ustawie lub
nakonkretny cel, lecz oużycie funduszy ogólnie przeznaczonych nadziałalność władzy wykonawczej. Sąd
dystryktowy, awięc federalny sąd Iinstancji odmówił powodom legitymacji procesowej. Apelacyjny sąd
okręgowy był innego zdania. Wjego opinii podatnikowi musi być wolno upomnieć się okorzystanie zpieniędzy publicznych przez władzę wykonawczą, nawet
jeśli nie maprzewidzianego wustawie programu, któ29 Hein v. Freedom From Religion Foundation, Inc., 551 U.S. at 594.
30 Executive O rder N o. 1 3279, 3 C FR [p ar]2(f), s . 26 0 (2002
Comp).
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rego istnienie lub realizację można bykwestionować.
Przecież środki używane w efekcie dla pomagania
organizacjom i nspirowanym r eligijnie, p ochodzą
zpodatków ściąganych nageneralną działalność administracji. Stosunkiem głosów 5:4 Sąd Najwyższy
USA tego stanowiska jednak nie podzielił. Ustami Samuela A. Alito stwierdzono, żepowód musi wykazać
interes prawny, awięc osobistą szkodę, pozostającą
wzwiązku zdziałaniami administracji podejrzewanymi obezprawność. Nie w ystarczy brak komfortu
– mental displeasure, jakiego doznaje podatnik, kiedy
środki przeznacza się nawsparcie celów, które można
uznać zanoszące znamiona religijnych. Podobnie jak
wZelman v. Simmons-Harris, wtreści wyroku pokazano absurdalne konsekwencje radykalnego stanowiska wtej sprawie. Tuzresztą, gdyby orzec inaczej,
powstałby szereg problemów, dotykających podziału
władz. Zewzględu nafederalnych podatników federalne sądy musiałyby nadzorować przemówienia,
oświadczenia oraz miriady codziennych zajęć prezydenta USA, jego bezpośredniego otoczenia iinnych
urzędników władzy wykonawczej.
Nigdzie chyba tak szczegółowo, jak wStanach Zjednoczonych, prawnicy nie analizują przekonań idziałań
poszczególnych sędziów. Próbują ustalić ich poglądy,
tok rozumowania, przemyślenia iwnioski. Wszystko
oczywiście wramach prawnej interpretacji, bez podejrzeń osłużbę jakiejś ideologii, czy wulgarne narzucanie
własnych poglądów. Celem jest ustalenie możliwości
iszans, aby przewidzieć wynik sprawy. Sugestie pięciu sędziów wBoard of Education of Kiryas Joel School
District v. G rumet, c o do zmiany Aguilar v. Felton,
towręcz przymawianie się o przedstawienie sporu,
który przydałby się Sądowi Najwyższemu dla uporządkowania linii orzecznictwa. Wprocedurze powoływania sędziego federalnego poprezydenckiej nominacji,
kandydata przesłuchuje komisja senacka. Pyta również
opoglądy, choć wobec jego doskonałych kwalifikacji
iwłasnej wysokiej kultury politycznej podstawowe znaczenie dla decyzji senatorów maprofesjonalizm osoby
wskazanej przez władzę w ykonawczą. System wartości jest konieczny dla orzekania – szczególnie, gdy
zasiada się wnajwyższym organie sądowym danego
kraju. Własne przekonania zderzają się zlinią orzecznictwa iargumentacją stron. Stanowią osobisty punkt
wyjścia dorzeczowej debaty, wktórej zdania uczonych
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prawników dopiero układają się wwynik: odpowiedź
napytanie, jakie jest prawo. Sąd nie może się powstrzymać przed rozstrzygnięciem, stąd przy braku jednomyślności zdecyduje rozkład głosów.
Podczas pierwszej oficjalnej wizyty wWarszawie
wewrześniu 2004r. przedstawiciela Sądu Najwyższego
Stanów Zjednoczonych, sędzia A. Kennedy podkreślał
wdwóch wykładach zasadniczą rolę, jaką wregulowaniu rzeczywistości społecznej odgrywa dobra wola.
Aprzecież tojej wyrazem jest współpraca, która wkwestiach państwowo-kościelnych polega napodmiotowym traktowaniu związków wyznaniowych. Dla jej
prowadzenia najpierw trzeba chcieć itrzeba rozumieć,
aprzynajmniej starać się otozdużą dozą dobrej woli.
Wyrażająca się w orzecznictwie Sądu Najwyższego
praktyka tzw. separacji czystej pokazuje, żenawet tam
współpraca jest możliwa, toznaczy zgodna zprawem.
Cowięcej, rozsądek każe uznawać jązanieodzowną.
Osiągnięciem amerykańskiego orzecznictwa ostatnich
lat jest dodanie doostrzeżenia przed faworyzowaniem

demokracji właśnie przez to, żepomaga jej znajdować etyczne podstawy dla wyborów politycznych.
Obiektywne nor my rządzące prawym działaniem
sądostępne rozumowi niezależnie odtreści Objawienia. Stąd Benedykt XVI podczas wystąpienia wgmachu Parlamentu Brytyjskiego przypomniał, żerola
religii nie polega naich dostarczaniu, tak jakby nie
mogły być znane niewierzącym, ani t ym bardziej
naproponowaniu konkretnych rozwiązań politycznych, lecz napomaganiu woczyszczaniu irzucaniu
światła nastosowanie rozumu doodkrywania obiektywnych zasad moralnych. Brak umiarkowania prowadzi zarówno doideologicznego lub stronniczego
nadużywania religii, jak idonadużywania rozumu,
który przestaje się liczyć zczłowiekiem, szanować
jego życie igodność. Toteż papież podkreślił, żeświat
racjonalności świeckiej iświat wiary religijnej nawzajem siebie potrzebują inie powinny obawiać się
podjęcia g łębokiego istałego dialogu dla narodowego dobra wspólnego iwinteresie całej cywiliza-

Religia służy demokracji, pomagając jej
znajdować etyczne podstawy
dla wyborów politycznych.
czy unią państwa iKościoła, wyraźniejszego niż dotąd
ostrzeżenia przed odrzuceniem religii oraz brakiem
poszanowania dla potrzeb ipraw wierzących. Wtym
kontekście powstaje pytanie ostatus wolności odreligii. Nie jest ona niemożliwa, ale zawsze podlega ważeniu. Nieco dziś przebrzmiały, choć stawiany znową siłą
oświeceniowy postulat negatywnej wolności musi być
tolerowany, lecz wpraktyce nie może determinować.
Postulat ten wistocie zagraża demokracji, gdyż otwiera drogę, aby wimię świeckości rozumianej jako
nowa religia, usuwać zżycia społecznego wszystko,
cojest związane zwiarą. „Historia uczy, żedemokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny
lub zakamuflowany totalitaryzm”31. Areligia służy

cji. Religia nie jest więc problemem, który powinni
rozwiązać prawodawcy, lecz żywotnym wk ładem
wdebatę publ iczną 32. Trzeba c hcieć się poważnie
nad zagadnieniem pochylić ibyć otwartym, aby zrozumieć społeczną szkodliwość tezy okonieczności
usuwania religii w sferę czysto pr ywatną. Debata
publiczna wStanach Zjednoczonych wydaje się mieć
ztym coraz mniejsze problemy, gdyż jest bardzo otwarta naświatło, jakie daje religia. Iparadoksalnie
torozum, wktóry wierzył Wiek Świateł, daje szansę
wydobycia Europy zanachronizmów oświeceniowej
iluzji, żereligia zagraża człowiekowi. Jeśli pozwoli
się mu dochodzić dogłosu.
32 Benedykt X VI, Świat rozumu iświat wiary potrzebują siebie

31 Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus (1 maja 1991), 46,

wzajemnie. Spotkanie zprzedstawicielami różnych grup spo-

AAS 83 (1991), s. 793–867, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.)

łecznych wWestminster Hall (17 września 2010), „L’Osservatore

4 (1991), s. 24.

Romano” (wyd. pol.) 11 (2010), s. 27.

marzec 2011 |

FORUM PR AWNICZE 3 5

Dariusz Walencik

Nowelizacja ustawy o stosunku
państwa do Kościoła
katolickiego w kontekście
zasady bilateralności
Amendments to the act on the
relation of the State to the Catholic
Church in the context of the
bilateralism principle

Dariusz Walencik
Prof. nadzw. Uniwersytetu Opolskiego, dr hab. nauk prawnych,
kierownik Zakładu Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa
i Administracji UO, członek
Zarządu Polskiego Towarzystwa
Prawa Wyznaniowego, redaktor
naczelny „Przeglądu Prawa
Wyznaniowego”. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu
prawa wyznaniowego, konstytucyjnego i kanonicznego.

36 FORUM PR AWNICZE

While enacting and amending legal provisions on religiuos issues it is necessary
to comply with the principle of bilateralism, resulting from Article 25 paragraph 4
and 5 of the Constitution. Under those provisions, relations between the Republic
of Poland and the Catholic Church are deﬁned by an international agreement with
the Holy See and the laws. However, relations between the Polish state and other
churches and religious associations are determined by the law enacted on the basis
of agreements concluded by the Council of Ministers with their respective representatives. Recognizing the diﬀerence in the wording of Article 25 paragraph 4 and
Article 25 paragraph 5 of the Constitution – the Constitutional Court in its ruling
of 2 April 2003, case No. K 13/02 – expressed the belief that „the requirement of
a prior agreement between the Council of Ministers and representatives of the
church shall also apply to the laws regulating the relation of the State to the Catholic Church”. A similar position was taken up by representatives of law doctrine.
Hence, their postulate that the wording of Article 25 paragraph 4 should be adjusted
so as to standardize the procedure for the laws concerning the Catholic Church with
the procedure regulated in Article 25 paragraph 5 which relate to other churches and
religious associations, is legitimate. Therefore, without the prior agreement of the
Council of Ministers with the representatives of the Catholic Church is not possible
to adopt amendments to the act on the relation of the state to the Church, that
would meet the standards set out in the Constitution and the concordat with the
Holy See. In he current legal status, legal basis of the agreement concluded between
the Council of Ministers and representatives of the Catholic Church in Poland should
be the provisions of Article 25 paragraph 4 in conjunction with Article 25 paragraph
1 and 5 of the Constitution in conjunction with Article 27 of the concordat.
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I. Wprowadzenie
30 l istopada 2 010 r. R ada M inistrów pr zyjęła
projekt ustawy ozmianie ustawy z17 maja 1989r.
ostosunku państwa doKościoła katolickiego wRzeczypospolitej Polskiej1. Jego treść przedstawia się
następująco2. Wustawie ostosunku państwa doKościoła katolickiego uchyla się art. 62, art. 63 ust. 4–8,
art. 64–65 i art. 67 ( art. 1 projektu). Z dniem 31
stycznia 2011r. znosi się Komisję Majątkową, która
zakończy prace dotegoż dnia (art. 2 ust. 1 i 2 projektu). D o31 s tycznia 2011r. K omisja M ajątkowa
przedstawi sprawozdanie zeswojej działalności ministrowi właściwemu dospraw wyznań religijnych
oraz mniejszości narodowych ietnicznych, Sekretariatowi Konferencji Episkopatu Polski oraz Komisji
Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej
Polskiej iKonferencji Episkopatu Polski (art. 2 ust. 3
projektu). Doczasu zakończenia prac członkowie
Komisji Majątkowej oraz personel pomocniczy mają
otrzymywać dotychczasowe wynagrodzenie (art. 2
ust. 4 projektu). Artykuł 3 projektu zobowiązuje Komisję doprzekazania ministrowi SWiA wterminie
do31 stycznia 2011r. całej dok umentacji zg romadzonej wtoku prowadzonych przez nią postępowań
regulacyjnych, atakże nierozpatrzonych wniosków.
Onierozpatrzeniu tych wniosków uczestnicy postępowań mają zostać zawiadomieni pisemnie. Uczestnicy postępowań regulacyjnych, którzy przed dniem
wejścia wżycie projektowanej nowelizacji otrzymali
zawiadomienie onieuzgodnieniu orzeczenia napodstawie a rt. 6 4 u st. 1 u stawy o stosunku p aństwa
doKościoła katolickiego mogą wterminie 6 miesięcy
oddnia otrzymania otym pisemnego zawiadomienia, wystąpić opodjęcie zawieszonego postępowania
sądowego, ajeżeli nie było ono wszczęte – wystąpić
dosądu ozasądzenie roszczenia. Przy rozpoznawaniu sprawy sąd stosuje przepis art. 63 ust. 1–3 ustawy o stosunku państwa doKościoła k atolickiego.
Wprzypadku braku wystąpienia dosądu wtym okresie, roszczenie wygasa (art. 4 ust. 1 projektu). Wsytuacji nierozpatrzenia wniosków przez Komisję przed
dniem wejścia wżycie projektowanej ustawy sześ-

ciomiesięczny termin nawniesienie sprawy dosądu
liczy się oddnia wejścia wżycie noweli (art. 4 ust. 2).
Ustawa nowelizująca, zgodnie zart. 5, mawejść wżycie 1 stycznia 2011r.
Wpierwotnej wersji uzasadnienia projektu zaznaczono, żepowodem decyzji ouchyleniu przepisów
regulujących działanie Komisji jest to, że„wostatnim czasie istotnie spadła liczba spraw przez nią rozstrzygniętych wformie orzeczenia lub ugody”. Celem
zaś projektowanej regulacji jest jedynie likwidacja
Komisji Majątkowej, nie zaś samego postępowania
regulacyjnego. Dlatego też Rada Ministrów wporozumieniu zKonferencją Episkopatu Polski uzgodniły
uchylenie przepisów ustawy stanowiących podstawę funkcjonowania Komisji Majątkowej. Wyrazem
wspomnianego porozumienia będzie zawarcie pomiędzy Radą Ministrów aKonferencją Episkopatu
Polski umowy wtrybie art. 25 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej3.
Pozakończeniu posiedzenia Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa, wczasie której premier Donald Tusk stwierdził, że„wKonstytucji oraz
innych ustawach istnieją zapisy, które – moim zdaniem niesłusznie – narzucają obowiązek uzgodnień
iumów zkościołami wtedy, gdy państwo polskie chce
podjąć decyzję namocy ustawy”. Dodał, iż „zniektórych analiz prawnych w ynika jednoznacznie,
żewtakich przypadkach umowa między państwem
aKościołem nie jest potrzebna, ale niektórzy uważają
inaczej. Dlatego – konkludował premier – zaproponowałem, abyśmy przyjęli zasadę, żeskoro codoistoty
sprawy uzgodniono stanowiska państwa iKościoła,
nie będziemy proponowali żadnej odrębnej umowy
między państwem aKościołem, ibędziemy zmierzali
dotego, aby decyzje dotyczące Kościołów wPolsce –
jeśli sądecyzjami ocharakterze ustawy – żeby tojednak były autonomiczne decyzje państwa polskiego,
które nie wymagają zgody zestrony Kościołów, natomiast porozumienia się – tak”4.
Wkonsekwencji zmieniła się treść uzasadnienia
projektu nowelizacji. W wersji pr zesłanej 7 g rudnia 2010r. doSejmu czytamy: „Mając nauwadze,

1 Dz.U. Nr 29, poz. 154 zpóźn. zm.

3 Ta mże.

2 h ttp://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/200/19188/Projekt_

4 ht tp://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/10,88722,8743988

ustawy_o_zmianie_ustawy_o_stosunku_Panstwa_do_ Ko-

,Tusk__Likwidujemy_Komisje_Majatkowa_po_ dlugiej_dys-

sciola_Katolickiego_w_Rz.html [dostęp: 6 grudnia 2010r.].

kusji.html [dostęp: 6 grudnia 2010r.].
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w porównaniu d o lat u biegłych, i stotny s padek
wostatnim czasie liczby wniosków owszczęcie postępowań r egulacyjnych, r ozstrzygniętych przez
Komisję wformie orzeczenia lub ugody przed nią zawartej, Rada Ministrów przygotowała projekt ustawy
ozmianie ustawy ostosunku Państwa doKościoła
katolickiego wRzeczypospolitej Polskiej, wktórym
uchyla się przepisy stanowiące podstawę funkcjonowania Komisji. Projekt był konsultowany zSekretariatem Konferencji Episkopatu Polski”5. Podtrzymano
natomiast twierdzenie, żecelem projektowanej regulacji jest jedynie likwidacja Komisji Majątkowej, nie
zaś samego postępowania regulacyjnego.
Marszałek S ejmu 10 g rudnia 2010 r. sk ierował
projekt nowelizacji doKomisji Administracji iSpraw
Wewnętrznych celem przeprowadzenia pierwszego czytania. W jego w yniku K AiSW w prowadziła
kosmetyczne zmiany: przesunięto datę likwidacji
Komisji Majątkowej z31 stycznia na1 marca 2011r.,
termin sporządzenia przez Komisję sprawozdania
z31 stycznia na28 lutego 2011r. itermin wejścia wżycie nowelizacji z1 stycznia na1 lutego 2011r. oraz
usunięto przepis dotyczący wynagrodzeń członków
Komisji Majątkowej. Komisja Administracji iSpraw
Wewnętrznych wswym sprawozdaniu rekomendowała Sejmowi uchwalenie poprawionego projektu
ustawy6. Wczasie drugiego czytania, które odbyło się
16 grudnia 2010r. nie zgłoszono już żadnych poprawek, wzwiązku zczym niezwłocznie przystąpiono
dotrzeciego czytania, czyli głosowania nad przyjęciem projektu ustawy wbrzmieniu zaproponowanym
przez KAiSW. Wgłosowaniu 390 posłów opowiedziało się zaprzyjęciem projektu ustawy, 50 było przeciw,
a3 wstrzymało się odgłosowania7. Senat 12 stycznia
2011 r. przyjął tę ustawę bez poprawek.

szereg błędów. Mamy poprostu doczynienia zprzygotowanym nakolanie wwielkim pośpiechu bublem
prawnym. W ustawie z 1989r. był bowiem przepis
art. 64 umożliwiający skuteczne zakończenie prac Komisji. Brakowało jednak woli politycznej, aby zniego
skorzystać. Czy tak trudno było zebrać zespoły orzekające Komisji, aby stosując obowiązujące przepisy
przeprowadziły dyskusję igłosowania nad pozostałymi dorozpatrzenia wnioskami, wwyniku których nie
uzgodniłyby wewszystkich tych sprawach orzeczeń?
Przecież wystarczyło, żedwóch przedstawicieli strony
rządowej zagłosowałoby „przeciw”, adwóch przedstawicieli strony kościelnej „za”, bądź odwrotnie. Tomożna było zrobić wciągu kilku dni! Czy jest zatem sens
tworzyć nowy epizodyczny akt prawny dla 215 wniosków, jeśli ten sam efekt można było osiągnąć napodstawie obowiązujących przepisów prawa?8 Artykuł 4
ustawy nowelizującej jest de facto powtórzeniem uchylonego art. 64 ustawy ostosunku państwa doKościoła katolickiego. Ponadto, aby miał zastosowanie jego
ust. 1, Komisja Majątkowa lub jej zespół orzekający
musiały wpierw nie uzgodnić orzeczenia. Kuriozum
polega natym, żeskoro Komisja Majątkowa lub jej zespół orzekający nie uzgodniły orzeczenia, touczestnicy p ostępowania m ogli n a mocy a rt. 6 4 u st. 2
ustawy ostosunku państwa doKościoła katolickiego,
8

Zwracałem natouwagę chociażby wwywiadach udzielonych Katolickiej Agencji Informacyjnej czy „Rzeczpospolitej” – por. ht tp://ekai.pl/wydarzenia/wywiad/x33480/o-meandrach-wokol-komisji-majatkowej/; ht tp://w w w.
rp.pl/artykul/556021.html [ dostęp: 6 g rudnia 20 10 r.].
W tym m iejscu c hcę p odkreślić, ż e wbrew i nformacjom
mediów – z ob. n p. http://w w w.polskieradio.pl/5/115/
Artykul/277035,Komisja-Majatkowa-sama-zakonczy-prace;
http://wiadomosci.polska.pl/polityka/article,Komisja_Majatkowa_sama_zakonczy_prace,id, 447790.htm; http://

II. Ocena przepisów nowelizacji
Likwidacja Komisji Majątkowej jest działaniem
pożądanym isam pomysł oceniam pozytywnie. Natomiast jego realizacja – moim zdaniem – pozostawia
wiele dożyczenia. Otóż, ustawa nowelizująca zawiera

wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,8704055,Ko
misja_Majatkowa_sama_zakonczy_ prace.html [dostęp:
6 g rudnia 2010r.] n igdy n ie t wierdziłem, „ żeobie s trony
państwowa ikościelna doszły downiosku, żenajprostszym
inajbezpieczniejszym sposobem będzie rozwiązanie Komisji
Majątkowej nie przez nowelizację ustawy, ale zakończenie
jej prac wydaniem orzeczenia onieuzgodnieniu stanowisk

5 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja VI, Druk nr 3678.

wewszystkich sprawach, które pozostały dorozstrzygnięcia”,

6 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja VI, Druk nr 3697.

tylko przewidując komplikacje dotyczące nowelizacji ustawy

7 h t t p : //o r k a . s e j m . g o v. p l / S Q L . n s f /

postulowałem takie rozwiązanie. Poza tym nie uczestnicząc

g l o s o w a n i a ? O p e n A g e n t & 6 & 8 0 & 1 6

wnegocjacjach czy pracach nad projektem nowelizacji nie

[dostęp: 20 grudnia 2010r.].

znałem ustaleń strony państwowej ikościelnej.
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wterminie sześciu miesięcy oddnia otrzymania otym
pisemnego zawiadomienia, wystąpić opodjęcie zawieszonego postępowania sądowego, ajeżeli nie było
ono wszczęte – w ystąpić dosądu ozasądzenie roszczenia. Zatem pocotanowelizacja? Poto, aby uchylić
art. 64 ustawy ostosunku państwa doKościoła katolickiego, ajego treść wpisać doustawy nowelizującej?
Wreszcie brzmienie przepisu może prowadzić dopowstania wątpliwości czy chodzi tuosądy powszechne,
czy sądy administracyjne9. Wuzasadnieniu doprojektu nie sprecyzowano tej kwestii.
Wnioski do Komisji Majątkowej kościelne osoby
prawne składały napodstawie art. 61 ust. 1 i2 lub 65
ust. 3 ustawy ostosunku państwa doKościoła katolickiego wterminie określonym wart. 62 ust. 3 tejże
ustawy. Termin ten został następnie napodstawie art. 2
ustawy z 11 października 1991r. o zmianie ustawy
ostosunku państwa doKościoła katolickiego wRze-

błędem. Te przepisy nie sąbowiem podstawą wszczęcia postępowań regulacyjnych, ajedynie zakreślają
terminy składania wniosków rewindykacyjnych. Podstawą wszczęcia postępowań regulacyjnych jest jedna
zokoliczności przewidzianych wart. 61 ust. 1 i2 lub
65 ust. 3 ustawy ostosunku państwa doKościoła katolickiego. Tym samym, jeżeli nawet wniosek wpłynął
wterminie, anie spełniał któregokolwiek zwymogów
określonych wart. 61 ust. 1 i2 lub 65 ust. 3 jako bezzasadny podlegał odrzuceniu.
Prawdziwą p erełką w ustawie nowe lizującej
jest art. 2. Namocy jego ustępu 1 znosi się zdniem
1 marca 2011r. Komisję Majątkową. Ustęp 2 w yraża
pobożne życzenie: „ Komisja Majątkowa zakończy
prace dodnia 28 lutego 2011r.”. Tak skonstruowane
przepisy sąnieprecyzyjnie. Niedotrzymanie terminu określonego wart. 2 ust. 2 noweli nie wywołuje
żadnych n astępstw pr awnych. Teoretycznie w ięc

(…) ustawa nowelizująca zawiera szereg błędów.
Mamy po prostu do czynienia z przygotowanym
na kolanie w wielkim pośpiechu bublem prawnym.
czypospolitej Polskiej10 przedłużony do31 grudnia
1992r. Istniała także teoretyczna możliwość składania
wniosków przez państwowe jednostki organizacyjne
napodstawie art. 67 ust 1 i2, ale osobiście nie znam
żadnego przypadku jego zastosowania. Powołanie się
wprzepisach ustawy nowelizującej naart. 62 ust. 3
zd. 1 iart. 2 ustawy z11 października 1991r. jest zatem
9 Przykładowo J. Lipski wOpinii prawnej z2 listopada 2009r.
natemat skutków rozstrzygnięć Komisji Majątkowej działającej napodstawie ustawy zdnia 17 maja 1989r. ostosunku
Państwa doKościoła Katolickiego wRzeczypospolitej Polskiej,
BAS-WAL-2135/09 przedstawia argumenty przemawiające
zapowierzeniem kontroli nad orzeczeniami Komisji Majątkowej sądom administracyjnym. Nie brak też argumentów
przemawiających zatym, żesprawy wzakresie nierozstrzygniętym ostatecznie orzeczeniami Komisji Majątkowej sąsprawami cywilnymi wrozumieniu art. 1 ustawy z17 listopada
1964r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz.
296 zpóźn. zm.) ipodlegają kognicji sądów powszechnych.
10 Dz.U. Nr 107, poz. 459.

członkowie ipersonel pomocniczy Komisji Majątkowej (aod1 marca 2011r. byłej Komisji Majątkowej)
będą mogli „kończyć” prace nawet przez kilka czy
kilkanaście miesięcy, pobierając oczywiście cały czas
wynagrodzenie.
Do28 lutego 2011r. Komisja Majątkowa maprzedstawić sprawozdanie zeswojej działalności m inistrowi w łaściwemu dospraw w yznań r eligijnych
oraz mniejszości narodowych ietnicznych, Sekretariatowi Konferencji Episkopatu Polski oraz Komisji
Wspólnej P rzedstawicieli R ządu R zeczypospolitej
Polskiej iKonferencji Episkopatu Polski. Iznów nie
wiadomo, cotosprawozdanie mazawierać ani przez
kogo mabyć sporządzone ipodpisane. Sformułowanie „Komisja Majątkowa przedstawi sprawozdanie”
niczego nie wyjaśnia. Komisja Majątkowa, czyli kto?
Czy jej ostatni skład masporządzić sprawozdanie z21
lat działalności iwziąć odpowiedzialność zacały ten
okres? Czy t akże masporządzić sprawozdanie na
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temat dok umentów, do których n ie m iał do stępu
inatemat posiedzeń, w których nie brał udziału?
Poza tym dlaczego oprócz podmiotów delegujących
członków Komisji Majątkowej sprawozdanie mabyć
przekazane Komisji Wspólnej? Adlaczego nie parlamentowi, prezydentowi, NIK, nuncjuszowi apostolskiemu itd.? Rozumiem, żeWikiLeaks już jeposiada
idlatego nie wymieniono go wtreści przepisu. Czy
minister SWiA oraz Sekretariat KEP nie może tego
sprawozdania przekazać wszelkim zainteresowanym
podmiotom, wtym Komisji Wspólnej?
Przepisy dotyczące przekazania ministrowi SWiA
akt Komisji ijej archiwum (art. 3 noweli) sąkuriozalne. A gdzie te a kta i archiwum s ię z najdują?
Wbudynku MSWiA przy ul. Domaniewskiej wWarszawie. Toprzecież ministerstwo zapewnia obsługę
kancelaryjno-biurową K omisji. Pomijając f akt, i ż
część dokumentów Komisji wczasie licznych zmian
jej siedziby poprostu „się zapodziała”, należy podkreślić, żeprzepisy ustawy z14 lipca 1983r. onarodowym zasobie archiwalnym iarchiwach11 oraz aktów
doniej wykonawczych, a także przepisy kodeksu postępowania cywilnego (w stosunku do spraw, które
zostaną skierowane do sądów) szczegółowo regulują
te kwestie. Przepis ten jest zatem zbędny.
Wreszcie uzasadnianie likwidacji Komisji Majątkowej spadkiem liczby spraw przez nią rozstrzygniętych
wformie orzeczenia lub ugody mówiąc delikatnie mija
się zrzeczywistością. Wskazuje bowiem, żeKomisja
została zlikwidowana t ylko dlatego, żeKościół nie
mógł uzyskać dalszych korzyści płynących zjej działalności. Amoże warto było napisać prawdę, żewokół działalności Komisji powstało wiele kontrowersji,
wtym dotyczących jej niekonstytucyjności. Zjeszcze w iększym zdumieniem w tymże uzasadnieniu
przeczytałem, żecelem projektowanej nowelizacji
jest „ jedynie l ikwidacja K omisji M ajątkowej, n ie
zaś samego postępowania regulacyjnego”. Przecież
przyjęte wustawie ostosunku państwa doKościoła
katolickiego rozwiązania prawne dotyczące regulacji
spraw majątkowych kościelnych osób prawnych wprowadziły sui generis tryb polubowno-jurysdykcyjny
(specyficzną hybrydę postępowań administracyjnego
icywilnego mającą wyraźne cechy arbitrażu), który

nazwano postępowaniem regulacyjnym. Postępowanie przed Komisją Majątkową zastąpiło tym samym
postępowanie przed sądami powszechnymi oraz organami isądami administracyjnymi. Uchylenie wymienionych wcześniej przepisów ustawy ostosunku
państwa doKościoła katolickiego ilikwidacja Komisji
Majątkowej – wbrew twierdzeniom uzasadnienia projektu nowelizacji – powoduje wkonsekwencji likwidację samego postępowania regulacyjnego. Natomiast
nie kończy procesu rewindykacji nieruchomości kościelnych osób prawnych, który będzie nadal możliwy
nadrodze postępowania sądowego bądź w formie
decyzji ad ministracyjnych wojewodów, o których
mowa wart. 70a ustawy ostosunku państwa doKościoła katolickiego.

III. Czy potrzebna jest umowa?
Nakrytykę zasługuje również przygotowany przez
MSWiA projekt umowy, zktórej zawarcia ostatecznie Rada Ministrów zrezygnowała. Umowa tawbrew
tytułowi nie określa stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim w RP, bote
już dawno uregulował konkordat12 iustawa z1989r.
Ponadto u mowa t a winna b yć z awarta, zg odnie
zprzepisem a rt. 25 ust. 5 Konstytucji 13 , pomiędzy
Radą Ministrów aprzedstawicielami Kościoła katolickiego wRP, anie Radą Ministrów aKonferencją
Episkopatu Polski. Zgadzam się wpełni zAutorem
przygotowanej nazlecenie MSWiA ekspertyzy, która
stała się podstawą decyzji Rady Ministrów, że„Wskazanie w projekcie umowy Konferencji Episkopatu
Polski jako partnera Rządu jest przejawem cezaropapizmu, obowiązującego wBizancjum. Stanowi
ingerencję wwewnętrzne sprawy Kościoła, korzystającego zwewnętrznej autonomii iniezależności
gwarantowanych p rzez K onstytucję. K onkordat
wskazuje w yraźnie w art. 27, żeKonferencja Episkopatu Polski, aby pertraktować zRządem polskim
wzakresie spraw wnim regulowanych, musi posiadać upoważnienie Stolicy Apostolskiej”14. Zgadzam
12 Konkordat między Stolicą Apostolską iRzecząpospolitą Polską podpisany 28 lipca 1993r., Dz.U. z1998r. Nr 51, poz. 318.
13 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z2 kwietnia 1997r.,
Dz.U. Nr 78, poz. 483 zpóźn. zm.
14 M. Pietrzak, Opinia oprojekcie ustawy ozmianie ustawy osto-

11 Tekst jedn. Dz.U. z2006r. Nr 97, poz. 673 zpóźn. zm.
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się także, żewprojekcie błędnie wskazano podstawę
prawną umowy. Zpewnością nie jest toart. 25 ust. 4
Konstytucji. Wprzepisie tym nie mabowiem mowy
oumowach pomiędzy Radą Ministrów aprzedstawicielami Kościoła katolickiego. Również powołanie się
tylko naprzepis art. 25 ust. 5 jest błędem, ponieważ
przepis ten literalnie dotyczy wyłącznie niekatolickich kościołów izwiązków wyznaniowych. Nie zgadzam się natomiast zjego twierdzeniem, że„zmiana
form prawnych normujących tryb postępowania przy
zwrocie upaństwowionych nieruchomości kościelnych należy dosamodzielnych uprawnień rządu inie
wymaga udziału władz kościelnych”15.
Moim zdaniem bez uprzedniej umowy Rady Ministrów zprzedstawicielami Kościoła katolickiego nie
jest możliwe uchwalenie nowelizacji ustawy ostosunku państwa dotegoż Kościoła, która odpowiadałaby
standardom zawartym wKonstytucji RP. Wustawie
zasadniczej znajdujemy bowiem cały szereg zasad,
które powinny stanowić punkt odniesienia przy ocenie w szelkich r ozwiązań p rawnowyznaniowych,
wtym dotyczących szeroko pojętego finansowania
kościołów i innych związków w yznaniowych. Najważniejszą jest zasada wolności sumienia ireligii
(art. 53). Wolność taoznacza niewątpliwie swobodę
finansowego wspierania kościołów iinnych związków
wyznaniowych lub też organizacji niekonfesyjnych.
Wynika zniej jednak również wolność odprzymusu
świadczenia nawymienione w yżej podmioty, jeśli
się nie podziela głoszonego przez nie światopoglądu.
Wprzepisach Konstytucji nie określono wsposób bardziej szczegółowy uprawnień przysługujących grupom religijnym jako podmiotom wolności religii. Przyjęto jednak, żeuzewnętrznianie wolności religii może
się dokony wać również wformach wspólnotowych
(art. 53 ust. 2) oraz potwierdzono, żekościoły iinne
związki wyznaniowe – oile działają wswoim zakresie – c ieszą się autonomią i niezależnością (art. 25
ust. 3 in principio). Wynika stąd wniosek, żegrupy
religijne posiadają także własne uprawnienia, które jednocześnie stanowią gwarancję realizacji praw
przysługujących jednostkom. Egzemplaryczny kata1989r. wraz zprojektem umowy wsprawie określenia stosunków między Rzeczypospolitą Polską aKościołem Katolickim,
s. 1, kserokopia wposiadaniu autora.
15 Tamże.

log uprawnień przysługujących kościołom i innym
związkom wyznaniowym przy wypełnianiu funkcji
religijnych został zawarty wart. 19 ust. 2 ustawy z17
maja 1989r. ogwarancjach wolności sumienia iwyznania16. Zagwarantowano wnim (pkt 6 –9) prawo
grup religijnych dotworzenia materialnych warunków prowadzenia działalności religijnej istwierdzono, żeprawo tonależy do„ich zakresu” działania.
Wprzypadku Kościoła katolickiego ogólne gwarancje
tego prawa zawarte sąwart. 23 konkordatu iart. 52
ustawy ostosunku państwa doKościoła katolickiego.
Natomiast wykonywanie tego prawa masię odbywać
„zgodnie z przepisami prawa polskiego”. Oznacza
togeneralną „kanonizację”, czyli uznanie przepisów
prawa polskiego zaobowiązujące wkościelnym prawie majątkowym17, anie rezygnację Kościoła zpryncypium stanowienia regulacji prawnych odnoszących
się doniego wdrodze dwustronnej, czego potwierdzeniem jest przepis art. 22 ust. 2 iart. 27 konkordatu.
Przy uc hwalaniu i zmianie pr zepisów pr awnowyznaniowych konieczne jest także przestrzeganie
zasady bilateralności, wynikającej zart. 25 ust. 4 i5
Konstytucji. Zg odnie z tymi pr zepisami s tosunki
między Rzecząpospolitą Polską aKościołem katolickim określa umowa międzynarodowa zeStolicą
Apostolską oraz ustawy. Natomiast stosunki między
Rzecząpospolitą Polską ainnymi kościołami izwiązkami wyznaniowymi określają ustawy uchwalane
napodstawie u mów zawartych przez R adę M inistrów zich właściwymi przedstawicielami.
Zakres przedmiotowy umowy pomiędzy Radą Ministrów akościołem lub innym związkiem wyznaniowym, októrej mowa wart. 25 ust. 5 Konstytucji,
stosownie dokonstytucyjnej zasady równouprawnienia kościołów iinnych związków wyznaniowych
powinien opierać się w szczególności nakatalogu
spraw izagadnień objętych przepisami konkordatu18.
16 Tekst jedn. Dz.U. z2005r. Nr 231, poz. 1965 zpóźn. zm.
17 Por. J. Krukowski, Konkordat polski. Znaczenie irealizacja,
Lublin 1999, s. 181–182; W. Góralski, W. Adamczewski, Konkordat między Stolicą Apostolską iRzecząpospolitą Pol ską
z28 lipca 1993r., Płock 1994, s. 128; W. Góralski, A. Pieńdyk,
Zasada niezależności iautonomii państwa iKościoła wkonkordacie polskim z1993 roku, Warszawa 2000, s. 91.
18 Por. T.J. Z ieliński, Regulacja stosunków między państwem
azwiązkami w yznaniowymi w trybie art. 25 u st. 5 K onstytucji R P, PiP 2003, z. 7, s. 52; P. Leszczyński, Implementacja

marzec 2011 |

FORUM PR AWNICZE 41

artykuły
Zuwagi nafakt, iż konkordat nie reguluje kwestii
związanych zregulacją spraw majątkowych pomiędzy państwem aKościołem katolickim, unormowanych przepisami ustawy ostosunku państwa dotego
Kościoła zdaniem części doktryny projekty regulacji
prawnych dotyczące spraw finansowych ipodatkowych wyznaniowych osób prawnych ifizycznych,
mogą być jedynie opiniowane przez przedstawicieli
grup religijnych19. Potwierdzeniem słuszności tego
stanowiska miałoby być brzmienie pkt. 6 Deklaracji
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z15 kwietnia 1997r.
wcelu zapewnienia jasnej wykładni przepisów Konkordatu między Stolicą Apostolską aRzecząpospolitą
Polską, podpisanego wWarszawie 28 lipca 1993r.20,
wktórym stwierdzono, że„Konkordat uznaje określone ustawodawstwem polskim kompetencje organów państwowych do regulowania k westii f inansowych ipodatkowych kościelnych osób prawnych
ifizycznych”, astrona państwowa, przed uregulowaniem tych kwestii, majedynie obowiązek zapoznania
się zopinią strony kościelnej. Ponadto oddnia wejścia wżycie Konstytucji parlament uchwalił już szereg ustaw fragmentarycznie regulujących sytuację
majątkową kościołów iinnych związków wyznaniowych21. Tym samym można mówić okształtowaniu

się, zgodnej zzasadą autonomii iniezależności państwa oraz grup religijnych praktyką ustawodawczą
wyłączającą spod dyspozycji art. 25 ust. 5 Konstytucji
sprawy finansowe ipodatkowe. Część doktryny prawa wyraża jednakże przeciwne stanowisko22. Należy
bowiem zauważyć, żeużyte wKonstytucji pojęcie:
„stosunki” obejmuje również kwestie związane

art. 25 ust. 5 Konstytucji RP – przegląd wybranych problemów,

wy z 30 czerwca 2004r. o zmianie ustawy o gwarancjach

[w:] Pro b ono R eipublicae. K sięga j ubileuszowa P rofesora

wolności sumienia iwyznania (Dz.U. Nr 145, poz. 1534). Tym

Michała Pietrzaka, red. P. Borecki, A. Czohara, T.J. Zieliński,

samym nie dokonano bezpośrednio zmiany przepisów ustaw

Warszawa 2009, s. 446; W. Uruszczak, Art. 25 ust. 5 Konstytucji

normujących indywidualnie sytuację prawną tych kościołów.

Rzeczypospolitej Polskiej. Problemy interpretacyjne, [w:] tamże,

Ponadto zwnioskiem onowelizację wystąpiły władze zainte-

s. 485; P. Stanisz, Zasada dwustronności wstosunkach między

resowanych kościołów, aRada Ministrów nie zgłosiła sprze-

Rzecząpospolitą Polską aKościołem katolickim iinnymi związ-

ciwu przeciwko propozycjom zmian, costworzyło domnie-

kami wyznaniowymi, [w:] Owielowymiarowości badań religio-

manie zgody. Krytycznie odniosła się dotego część doktryny

znawczych, red. Z. Drozdowicz, „Człowiek iSpołeczeństwo”,

prawa – por. P. Borecki, Zasada równouprawnienia wyznań

t. 29, Poznań 2009, s. 144.

wprawie polskim, „Studia zPrawa Wyznaniowego” 2007,t. 10,

z5 kwietnia 2006r. ofinansowaniu Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” wKrakowie zbudżetu
państwa (Dz.U. Nr 94, poz. 649), ustawa z10 października
2008r. ozmianie ustawy ofinansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa ( Dz.U. Nr 203 ,
poz. 1268) oraz ustawa z2 grudnia 2009r. ozmianie ustawy
ofinansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej wKrakowie
zbudżetu państwa oraz ustawy ostosunku Państwa doKościoła Katolickiego wRzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 219,
poz. 1710). Coprawda Trybunał Konstytucyjny wwyroku
z14 grudnia 2009r., sygn. akt K 55/07 uznał, żetrzy pierwsze ustawy sązgodne zart. 25 ust. 1–3 iart. 32 Konstytucji,
atakże zart. 22 ust. 2 oraz art. 27 wzwiązku zart. 15 ust. 3
konkordatu, jednakże z powodu niespełnienia przesłanek
art. 2 5 u st. 5 K onstytucji ( który n ie b ył w zorcem k ontroli) wtoku postępowania legislacyjnego dotyczącego t ych
aktów, konstytucyjność wymienionych ustaw rodzi mimo
topoważne wątpliwości. Dodać trzeba, żew2004r. przedłużono „kuchennymi schodami” terminy zgłaszania wniosków
regulacyjnych przez kościoły: prawosławny, reformowany
ibaptystyczny. Zrealizowano ten zamysł namocy art. 2 usta-

19 Por. P. Borecki, Glosa douchwały całej Izby Finansowej Naczel-

s. 149–150; D. Walencik, Zmiany wustawie ostosunku państwa

nego Sądu Administracyjnego zdnia 14 marca 2005r., syg. akt

doPolskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego doty-

FPS 5/04, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjne-

czące regulacji spraw majątkowych [w:] Prawo iReligia,t. 1,

go” 2005, nr 2–3, s. 156–157. Zkolei M. Winiarczyk-Kossakow-

red. T.J. Zieliński, Warszawa 2007, s. 67–85.

ska, Państwowe prawo w yznaniowe wpraktyce administra-

22 Por. B. Witkowska, Problemy dotyczące nowelizacji obowią-

cyjnej, Warszawa 1999, s. 37 pisze, iż: „tylko istotne zmiany

zujących u staw w yznaniowych (wzakresie odnoszącym się

ustaw o stosunku P aństwa do poszczególnych k ościołów

doich spraw majątkowych) wkontekście brzmienia art. 25

iinnych związków wyznaniowych itylko te dotyczące jego

ust. 5 K onstytucji R P, „ Zeszyty P rawnicze Biura St udiów

specyfiki, powinny być poprzedzone umową zawartą przez

iEkspertyz” 2005, nr 3, s. 155–160; P. Stanisz, Perspektywy

Radę Ministrów zprzedstawicielami tego związku”.

zmian systemu finansowania kościołów iinnych związków

20 M.P. z1998r. Nr 4, poz. 51.

wyznaniowych wPolsce, „Studia zPrawa Wyznaniowego”

21 Unormowaniami t ymi są: ustawa z5 kwietnia 2006r. ofi-

2009,t. 12, s. 15; M. Olszówka, Ustawy wyznaniowe. Art. 25

nansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego weWroc-

ust. 5 Konstytucji R P – próba interpretacji, Warszawa 2010,

ławiu z budżetu państwa ( Dz.U. Nr 9 4, poz. 649), ustawa

s. 85–86.
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z finansowaniem d ziałalności g rup r eligijnych,
wtym regulacje ich spraw majątkowych. Przekonuje otym chociażby treść obowiązujących dziś ustaw
ostosunku państwa doposzczególnych kościołów
iinnych związków wyznaniowych. Dotakich wniosków prowadzi również odniesienie się dopraktyki,
którą wypracowano weWłoszech woparciu ounormowania konstytucyjne podobne dopolskich23.
Niezwykle ważnym wtym kontekście jest wyrok
Trybunału Konstytucyjnego z 2 k wietnia 2003r.,
sygn. a kt K 13 /02 24 . W e wspomnianym w yroku,
który dot yczy konstytucyjności przepisów ustawy
ostosunku państwa doPolskiego Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego wzakresie regulacji spraw
majątkowych tego Kościoła TK stwierdził, że„Konstytucja uregulowała status wspólnot religijnych
wsposób szczególny, różny odinnych podmiotów
prawa, u stanawiając s pecyficzne g warancje i ch

też słuszny ich postulat, iż brzmienie ust. 4 a rt. 25
należy skorygować tak, byujednolicić postępowanie
wsprawie ustaw dotyczących Kościoła katolickiego
zpostępowaniem unormowanym wart. 25 ust. 5, czyli odnoszącym się dopozostałych kościołów iinnych
związków wyznaniowych25.
Dalej T K we wspomnianym w yroku z auważył,
żezart. 25 Konstytucji wynika dla organów władzy
publicznej „obowiązek poszukiwania wsferze stosunków z kościołami i związkami w yznaniowymi
rozwiązań prawodawczych ocharakterze konsensualnym, które znajdują akceptację adresatów”. Dzięki tym unormowaniom wspólnoty religijne uzyskały
gwarancję udziału wtworzeniu prawa regulującego
ich stosunki zpaństwem polskim. Wyłączono tym samym możliwość, aby kształt tych relacji był określany wsposób jednostronny przez państwo. Zdaniem
TK „Konstytucja pozostawia szeroki zakres swobody

Wymóg wcześniejszej umowy stosuje się również
do uchwalania ustaw regulujących stosunek
Państwa do Kościoła katolickiego.
praw”. Doistotnych elementów tego statusu należy
zasada s tanowienia r egulacji pr awnych dot yczących tych wspólnot wdrodze dwustronnej. Warto
przy tym zwrócić uwagę, że– dostrzegając różnicę
brzmienia art. 25 ust. 4 or az art. 25 ust. 5 K onstytucji R P – Trybunał w yraził przekonanie, że„Wymóg wcześniejszej umowy między Radą Ministrów
aprzedstawicielami K ościoła s tosuje się r ównież
douchwalania ustaw regulujących stosunek Państwa
doKościoła katolickiego”. Analogiczne stanowisko
zajęli także przedstawiciele doktryny prawa. Stąd
23 Por. P. Stanisz, Porozumienia wsprawie regulacji stosunków
między państwem iniekatolickimi związkami wyznaniowymi wewłoskim porządku prawnym, Lublin 2007, s. 253–262;
tenże, Perspektywy zmian systemu finansowania kościołów

zainteresowanym kościołom izwiązkom wyznaniowym oraz Radzie Ministrów wzakresie kształtowania treści prawodawstwa wyznaniowego. Swoboda
tanie jest jednak nieograniczona, ponieważ przyjęte
rozwiązania prawne muszą być zgodne znormami
konstytucyjnymi, w tymm.in. z zasadą równości
jednostek oraz zasadą równouprawnienia kościołów
izwiązków wyznaniowych”. Wynika stąd wniosek,
żeprzedmiotem umowy mogą być wszystkie sprawy,
które obie strony uznają zaistotne. Zatem kościoły
iinne związki wyznaniowe mają prawo doskładania
wniosków ozawarcie umowy zRadą Ministrów, której celem jest uchwalenie ustawy regulującej wsposób możliwie całościowy ich stosunki zpaństwem,
aponadto mają prawo dowystąpienia zwnioskiem
o zawarcie u mowy m ającej n a celu nowe lizację

iinnych związków wyznaniowych…, s. 14–15.
24 OTK 2003, nr 4, poz. 28 wraz zglosą P. Boreckiego iM. Pietrzaka opublikowaną w„Przeglądzie Sejmowym” 2003, nr 5,
s. 96–113.

25 Por. T.J. Zieliński, Regulacja stosunków między państwem
azwiązkami wyznaniowymi…, s. 54.
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tejże ustawy26. Umowa natomiast może zaistnieć tylko wówczas, jeśli strony tej umowy wyrażą nanią
zgodę, zachowując pełną swobodę.
W omawianym w yroku T K p onadto w yraźnie
stwierdza, że„wświetle art. 25 Konstytucji, uregulowanie spraw majątkowych wymaga porozumienia
między Radą Ministrów azainteresowanym kościołem lub z wiązkiem w yznaniowym”. Tym s amym
organy władzy publicznej nie mogą jednostronnie
regulować spraw wchodzących wzakres stosunków
między państwem awspólnotami religijnymi, awięc
również kwestii odnoszących się doregulacji spraw
majątkowych podmiotów wyznaniowych27.
Cennych wskazówek dostarcza także ścieżka legislacyjna ustawy z17 grudnia 2009r. ouregulowaniu
stanu prawnego n iektórych n ieruchomości p ozostających wewładaniu Polskiego Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego28. Ustawa tadotyczy uregulowania stanu prawnego 22 pounickich nieruchomości, naktórych znajdują się obiekty sakralne, októre
toczył się wieloletni spór pomiędzy Kościołem prawosławnym aKościołem katolickim obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Wystarczy wspomnieć, iż problem
zwrotu nieruchomości pounickich stał się przedmiotem dwóch poselskich inicjatyw ustawodawczych,
dwóch orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz
skargi doEuropejskiego Trybunału Praw Człowieka
wStrasburgu. Spotkał się także zkrytyczną oceną
przedstawicieli doktryny prawa.
26 Por. Z. Witkowski, Opinia nt. stanowiska Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji wsprawie określenia kryteriów, którym powinny odpowiadać kościoły iinne związki wyznaniowe
ubiegające się ozawarcie umowy zrządem napodstawie art. 25
ust. 5 Konstytucji wraz zuzasadnieniem, „Przegląd Legislacyjny” 1999, nr 4, s. 155; tenże, Kilka uwag wsprawie zakresu
kompetencji Rady Ministrów zart. 25 ust. 5 nowej Konstytucji
RP, [w:] Konstytucja – wybory – parlament. Studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, red. L. Garlicki, Warszawa 2000,
s. 221; tenże, Opinia wsprawie zagadnień prawnych wynikających zart. 25 ust. 5 Konstytucji, „Przegląd Legislacyjny” 2002,
nr 2, s. 103; M. Pietrzak, Stosunki państwo – kościół wnowej
Konstytucji, PiP 1997, nr 11–12, s. 180; W. Uruszczak, Art. 25
ust 5 Konstytucji…, s. 486.
27 Szerzej naten temat zob. D. Walencik, Regulacja spraw majątkowych z wiązków w yznaniowych ja ko pr zejaw z asady

Podczas spotkania przedstawicieli Kościoła katolickiego (reprezentujących obrządki łaciński ibizantyjsko-ukraiński) oraz Kościoła prawosławnego
zudziałem przedstawicieli Rady Ministrów wdniu
13 maja 2008r. ustalono powołanie Grupy Ekspertów
dospraw wypracowania szczegółów ewentualnego
porozumienia. W toku jej prac 10 czerwca 2008r.
doszło doprzyjęcia ipodpisania protokołu ustaleń
dotyczącego sposobu uregulowania tytułu własności spornych nieruchomości. Stał się on podstawą
zawartego 16 grudnia 2008r. przez przedstawicieli
Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji porozumienia wsprawie uregulowania
stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających wewładaniu PAKP. Ustalenia zawarte wtym
porozumieniu stanowiły zkolei podstawę projektu
ustawy opr acowanej pr zez M SWiA, k tóry w toku
przeprowadzonych konsultacji uzyskał akceptację
zainteresowanych stron. Następnie jako rządowy
projekt ustawy ouregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających wewładaniu
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
został skierowany doMarszałka Sejmu RP29. Przebieg procesu legislacyjnego wparlamencie – Komisja Administracji iSpraw Wewnętrznych Sejmu oraz
Senat wniosły jedynie drobne poprawki redakcyjne
nie naruszając meritum uzgodnionych rozwiązań –
nie budzi żadnych zastrzeżeń. Coprawda – moi m
zdaniem – w przedmiotowej s prawie de facto n ie
zawarto umowy, októrej mowa wart. 25 ust. 5 Konstytucji. Zawarto jedynie porozumienie wsprawie
uregulowania prawa własności mienia pounickiego
pomiędzy przedstawicielami zainteresowanych kościołów iministra właściwego dospraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych ietnicznych,
wobecności Grzegorza Schetyny, wiceprezesa Rady
Ministrów oraz biskupa Stanisława Budzika, sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.
Nie zmienia tego faktu nawet zamieszczone wnim
zgodne o świadczenie stron, ż ejego z awarcie nie
wymaga zawarcia odrębnej umowy, przewidzianej

bilateralności?, [w:] Bilateralizm wstosunkach państwowokościelnych, red. M. Bielecki [wdruku].
28 Dz.U. z2010r. Nr 7, poz. 43.
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29 Por. Sejm R zeczypospolitej Polskiej K adencja V I, D ruk n r
2060.
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wart. 25 ust. 5 K onstytucji. Niemniej istotne jest,
iż z awarte p orozumienie w prawdzie b łędnie, a le
uznano zataką umowę, dochodząc równocześnie
doprzekonania, żejest ona koniecznym elementem
procedury legislacyjnej30.
Cowięcej, towłaśnie wczasie prac nad wspomnianą ustawą pismem z16 października 2008r. minister
spraw wewnętrznych iadministracji Grzegorz Schetyna wystąpił doprezesa Rady Ministrów Donalda
Tuska oakceptację dla przygotowanej przez Departament Wyznań Religijnych, Mniejszości Narodowych
iEtnicznych procedury zawierania umów wyznaniowych, októrych mowa wart. 25 ust. 5 Konstytucji31.
Zaproponowany w tym piśmie tryb postępowania
uzyskał, zpewnymi wyjątkami, 30 czerwca 2009r.
akceptację Prezesa Rady Ministrów, wyrażoną wjego
imieniu przez szefa kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Arabskiego32.

zespołu redakcyjnego, projekty zostały przygotowane wyłącznie przez stronę rządową ijedynie przesłane dowiadomości stronie kościelnej), apremier
zapowiada generalne odstąpienie odniej. Obawiając
się takiego rozwiązania wjednym zeswych artykułów postulowałem, aby zewzględu nadoniosłość
materii r egulowanej w  ustawach uc hwalanych
napodstawie umów wyznaniowych (prawo dowolności sumienia ireligii) iliczne wątpliwości, które
się w iążą z właściwym stosowaniem art. 25 ust. 5
Konstytucji szczegółowy tryb zawierania tych umów
został określony wustawie, anie wewnętrznej korespondencji premiera zministrem spraw wewnętrznych iadministracji33.
Wreszcie pewną wytyczną stanowią także niezrealizowane inicjatywy ustawodawcze. Wodniesieniu
doregulacji spraw majątkowych kościołów iinnych
związków w yznaniowych p o1997r. p odjęto t rzy

Organy władzy publicznej nie mogą jednostronnie
regulować spraw z zakresu stosunków między
państwem a wspólnotami religijnymi.
Mimo ż e procedura t a zawiera j eszcze p ewne
niedociągnięcia, j ednak niebagatelne z naczenie
mafakt, że12 lat oduchwalenia Konstytucji przybrała ona wkońcu realny kształt. Najpoważniejsze
zastrzeżenie budzi określenie jej szczegółów wwewnętrznej korespondencji organów ad ministracji
rządowej. Wprzypadku projektu nowelizacji ustawy
ostosunku państwa doKościoła katolickiego pikanterii dodaje fakt, żeprocedury tej nie zastosował sam
jej pomysłodawca, czyli MSWiA (np.nie powołano
30 Szerzej naten temat zob. D. Walencik, Realizacja art. 25 ust. 5
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, PiP 2010, z. 6, s. 42–54.
31 Por. pismo m inistra s praw wewnętrznych i administracji
Grzegorza Schetyny z16 października 2008r., nr DWRMNiE
-0230-10/08MPC doprezesa Rady Ministrów Donalda Tuska,
kserokopia wposiadaniu autora.
32 Por. pismo szefa kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Arabskiego z30 czerwca 2009r., nr SDT-261-20(1)/09/DS
doministra spraw wewnętrznych iadministracji Grzegorza
Schetyny, kserokopia wposiadaniu autora.

– pomijając nowelizację z2004r., októrej była już
mowa – inicjatywy ustawodawcze. Otóż 5 sierpnia
1999r. doMarszałka Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy ozmianie ustawy ostosunku Państwa
doKościoła katolickiego wRzeczypospolitej Polskiej
oraz o zmianie niektórych ustaw 34. Projekt zakładałm.in. uniemożliwienie zbycia itrwałego obciążenia nieruchomości, wstosunku doktórych toczy się
postępowanie regulacyjne napodstawie tych ustaw
wyznaniowych, które przewidują takie postępowania. Projekt ten następnego dnia skierowany został
doKomisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.
Naforum tejże Komisji 21 września 1999r. odbyło
się jego pierwsze czytanie. Następnie Komisja Administracji iSpraw Wewnętrznych naposiedzeniu
33 Por. D. Walencik, Realizacja art. 25 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej…, s. 53.
34 Por. S ejm R zeczypospolitej P olskiej K adencja I II, D ruk
nr 1309.
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24 października 2000r. podjęła uchwałę wzywającą
Radę Ministrów zapośrednictwem Marszałka Sejmu dodołączenia doprojektu stosownych umów
z przedstawicielami z wiązków w yznaniowych 35 .
Ponieważ wspomnianych umów nie zawarto, prace
parlamentarne natym etapie zakończono isprawa
pozostała nie zamknięta.
Zkolei 2 kwietnia 2004r. doMarszałka Sejmu Rzeczypospolitej IV Kadencji wpłynął poselski projekt
ustawy ouregulowaniu stanu prawnego niektórych
nieruchomości pozostających wewładaniu Polskiego
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego36. Celem
proponowanej ustawy było – zgodnie zuzasadnieniem – „ zakończenie kontrowersji między obrządkiem bizantyjsko-ukraińskim Kościoła katolickiego
aPolskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym n a tle w łasności i użytkowania p ounickich
obiektów sakralnych, k tóre przeszły nawłasność
Skarbu Państwa napodstawie dekretu z5 września
1947r. oprzejściu narzecz Skarbu Państwa mienia
pozostałego poosobach przesiedlonych doZSRR,
aobecnie znajdujących się wewładaniu prawosławnych kościelnych osób prawnych oraz zapobieżenie
tego r odzaju s porom w przyszłości”37. M arszałek
Sejmu – pozasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu –
skierował 19 kwietnia 2004r. wspomniany projekt
ustawy d o pierwszego c zytania n a forum K omisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Komisja
tapoprzeprowadzeniu pierwszego czytania irozpatrzeniu projektu ustawy naposiedzeniach wdniach:
12 maja 2004r., 22 kwietnia i7 lipca 2005r. wswym
sprawozdaniu zawarła wniosek oodrzucenie tego
projektu ustawy przez Sejm38. Podstawowym argumentem przeciw przyjęciu projektu ustawy był fakt,
żeproponowana regulacja powinna być poprzedzona dokonaniem stosownych uzgodnień pomiędzy
zainteresowanymi ko ściołami, a także – zg odnie

zwymogami K onstytucji – zawarciem umów pomiędzy Radą Ministrów aprzedstawicielami tychże kościołów. Również stanowisko Rady Ministrów
wobec poselskiego projektu ustawy ouregulowaniu
stanu pr awnego n iektórych n ieruchomości p ozostających wewładaniu Polskiego Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego zawierało zastrzeżenia natury formalnej (brak wystarczająco szczegółowych
uregulowań dotyczących trybu przejęcia wymienionych nieruchomości oraz brak uzgodnień pomiędzy
kościołami)39. Natym etapie zakończyły się prace
parlamentarne iznów zgodnie zzasadą dyskontynuacji sprawa pozostała niezamknięta.
Grupa posłów 7 s tycznia 2010r. złożyła naręce
Marszałka Sejmu projekt ustawy ozmianie ustawy
ostosunku państwa doKościoła katolickiego wRzeczypospolitej Polskiej40. Celem projektu było uporządkowanie funkcjonowania Komisji Majątkowej
oraz p ostępowania regulacyjnego. P rojekt ten 29
kwietnia 2010r. został skierowany doKomisji Administracji iSpraw Wewnętrznych, naforum której
odbyło s ię 20 p aździernika 2010r. j ego p ierwsze
czytanie. Komisja w przyjętym tego samego d nia
sprawozdaniu zawarła wniosek oodrzucenie tego
projektu ustawy przez Sejm, ponieważ wtym czasie
przygotowywany był także projekt rządowy, zakładający l ikwidację Komisji Majątkowej 41. Niemniej
wtrakcie posiedzenia Komisji Administracji iSpraw
Wewnętrznych Tomasz Siemoniak, w iceminister
SWiA stwierdził, iż wjego ocenie „Rząd takie zmiany
powinien przedłożyć pokonsultacjach zkościołami
izwiązkami wyznaniowymi. Tak nakazuje Konstytucja RP iKonkordat. Myślę, żekultura polityczna
wymaga również rozmowy zzainteresowanymi”42.
Ztych też powodów utrzymuję, żetwierdzenie autora cytowanej wcześniej ekspertyzy jest sprzeczne
zprzepisami Konstytucji ikonkordatu, zwyrokiem

35 Por. Biuletyn Komisji Administracji iSpraw Wewnętrznych

39 Por. pismo Prezesa Rady Ministrów Marka Belki doMarszał-

2000, nr 3331, s. 12–13.

ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (nr SSP – 140 – 56(3)/04)

36 Por. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja IV, Druk nr 2867.
37 Por. uzasadnienie poselskiego projektu ustawy ouregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających
wewładaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, s. 1, [w:] Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja
IV, Druk nr 2867.

cja IV, Druk nr 2867.
40 Por. S ejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja VI, Druk
nr 3004.
41 Por. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja VI, Druk
nr 3504.

38 Por. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej K adencja I V, D ruk n r
4286.
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z26 lipca 2004r., [w:] Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kaden-

42 http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/wgskrnr6/ASW-235
[dostęp: 8 grudnia 2010r.].
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TK z2 kwietnia 2003r. oraz zpraktyką parlamentarną 43. Coprawda projekt umowy był błędny, ale
nie jest towystarczający argument przemawiający
zarezygnacją zzawierania umów wyznaniowych.
Projekt należało poprostu poprawić aumowę zawrzeć.

IV. Postulaty ikonkluzje
Uważam, żepodstawę prawną zawieranej umowy pomiędzy Radą Ministrów aprzedstawicielami
Kościoła katolickiego wRP winny stanowić przepisy
art. 25 ust. 4 wzwiązku zart. 25 ust. 1 i5 Konstytucji
wzwiązku zart. 27 konkordatu. Dlatego żesytuację prawną Kościoła katolickiego wPolsce regulują
oprócz konkordatu także ustawy określające stosunki między Rzecząpospolitą Polską aKościołem
katolickim, ate zaś uchwalone bądź nowelizowane
mogą być – uwzględniając stanowisko TK – napod-

prawnomiędzynarodowej, conie maodpowiednika
wpozostałych związkach wyznaniowych. Natomiast
art. 27 konkordatu dotyczy „spraw w ymagających
nowych lub dodatkowych rozwiązań”. Rozwiązania
takie wymagają jednak zawarcia odrębnej umowy
między Rzecząpospolitą Polską aStolicą Apostolską
albo uzgodnień m iędzy r ządem R P iKonferencją
Episkopatu Polski upoważnioną dotego przez Stolicę Apostolską. Zkolei wynikiem tych „uzgodnień”
może być również uchwalenie lub nowelizacja wspomnianych ustaw, a nie t ylko zmiana postanowień
konkordatu. A nalizowany pr zepis p ełni b owiem
dwie zasadnicze f unkcje. Z jednej strony potwierdza zasadę konsensualnego normowania stosunków
między państwem aKościołem katolickim wodniesieniu dospraw w ymagających nowych lub dodatkowych rozwiązań, zapewniając eo ipso Kościołowi
katolickiemu ochronę przed arbitralnością działań

(…) podstawę prawną zawieranej umowy winny
stanowić przepisy art. 25 ust. 4 w związku z art. 25
ust. 1 i 5 Konstytucji w związku z art. 27 konkordatu.
stawie u mów za wartych p rzez R adę M inistrów
z właściwymi przedstawicielami tego Kościoła.
Poza tym przepis ust. 5 art. 25 nie może być interpretowany woderwaniu odpozostałych norm zawartych wtym artykule, zwłaszcza odprzepisu ust.
1 iust. 4. Wynika znich zaś zasada równouprawnienia kościołów iinnych związków wyznaniowych
oraz szczególny tryb regulacji sytuacji prawnej Kościoła katolickiego. Ten szczególny tryb uzasadnia
posiadanie przez Stolicę Apostolską podmiotowości
43 Wskazanych ograniczeń nie wzięli pod uwagę także autorzy projektu ustawy ozniesieniu Funduszu Kościelnego,
przedstawionego w 2004r. przez g rupę senatorów. Por.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej V Kadencja, Druk nr 771.
Zarzut naruszenia gwarancji zawartych wart. 25 ust. 4 i5
ustawy zasadniczej oraz wprzepisach konkordatu został
– obok i nnych zastrzeżeń – p odniesionym.in. wopinii,
sporządzonej natemat tego projektu przez P. Boreckiego.
Por. http://www.senat.gov.pl/arch.htm [dostęp: 8 grudnia
2010r.].

organów władzy publicznej. Zdrugiej strony art. 27
ułatwia wprowadzanie nowych lub dodatkowych
rozwiązań, upraszczając procedurę wtym zakresie, ponieważ wprowadzenie takich rozwiązań nie
wymaga zawarcia nowej umowy międzynarodowej.
Wystarczy umowa między rządem Rzeczypospolitej
Polskiej iKonferencją Episkopatu Polski pod warunkiem, żeKonferencja działa wgranicach upoważnienia udzielonego przez Stolicę Apostolską. Umowa tazaś – o ile zawiera normy obowiązujące erga
omnes – w inna stać się treścią aktu normatywnego
zaliczonego wart. 87 Konstytucji doźródeł prawa powszechnie obowiązującego. Zarówno umowa zawarta napodstawie art. 27 konkordatu, jak inapodstawie
art. 25 ust. 5 Konstytucji nie mabowiem charakteru
samoistnego źródła prawa powszechnie obowiązującego, wiąże jedynie układające się strony. Nie ulega
zaś wątpliwości, żeprzepisy dotyczące postępowania
regulacyjnego sąprzepisami erga omnes. Poza tym
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umowy międzynarodowe ocharakterze dwustronnym pozostawiają dużą swobodę zgodnej praktyce
ich stosowania przez układające się strony. Przy interpretacji takich umów obok litery umowy bardzo
ważna jest także zgodna wola obu stron oraz wspólna
praktyka jej stosowania przez obie strony. Aprzejaw
tej praktyki mieliśmy już wczasie prac nad ustawą
dotyczącą nieruchomości pounickich.
Poza t ym sądzę, żenależy rozpocząć prace nad
ustawą określającą procedurę negocjowania izawierania umów wyznaniowych oraz nad nowelizacją art.
25 ust. 4 Konstytucji wcelu dostosowania jego treści
dounormowań zawartych wart. 25 ust. 5. Wydaje się,
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iż odpowiednie normy określające szczegółowy tryb
realizacji przepisu art. 25 ust. 5 Konstytucji winny znaleźć się wustawie ogwarancjach wolności sumienia
iwyznania, bezpośrednio podziale III, dotyczącym rejestracji kościołów iinnych związków wyznaniowych.
Oczywiście mogą zostać zawarte iwodrębnej ustawie.
Mam też nadzieję, żezapowiedź premiera, wktórej de klaruje on ł amanie pr zepisów K onstytucji,
atakże wprzypadku Kościoła katolickiego konkordatu, ponieważ jego zdaniem „niesłusznie narzucają
obowiązek uzgodnień iumów zkościołami wtedy,
gdy państwo polskie chce podjąć decyzję namocy
ustawy” totylko bardzo niefortunne wystąpienie.

Oktawian Nawrot

„Wielka narracja” Rady Europy
– kilka uwag o ochronie natury
ludzkiej w dobie rewolucji
biotechnologicznej
„Great narrative” of the Council of Europe
– a few remarks on the protection of human
nature in the era of biotech revolution

Oktawian Nawrot
Oktawian Nawrot – prawnik ifilozof,
adiunkt wKatedrze Teorii iFilozofii

Dynamic development of natural sciences, often called the biotechnological
revolution, which we observe at this very moment, leads human being to be the
master of his life. Today man is able to create life in laboratories, tomorrow – by
using genetic engineering – he may be able to give any shape to this artiﬁcial
life. Human freedom seems to have no limits. At the other hand, that what seems
to be full freedom may become the scariest prison. The intervention in genetic
heritage may enslave human being, catching it in anew form, without possibilities to be back to the ‘natural’ one. In the paper the author highlights the range
of the problem of human nature and its protection as the condicio sine qua non
of ensuring the individual’s freedom.

Państwa iPrawa Uniwersytetu Gdańskiego. Wswojej pracy badawczej
podejmuje problematykę etycznych
iprawnych aspektów rozwoju nauk
przyrodniczych, atakże szeroko
rozumianej filozofii prawa, wtym
logiki prawniczej. Zaosiągnięcia
wdziedzinie bioetyki otrzymał
w2005 roku Nagrodę Miasta Gdańska „Młody Heweliusz”, zaś wlatach
2003–2005 był stypendystą Fundacji
narzecz Nauki Polskiej. Autor ponad
50 publikacji zzakresu bioetyki
ifilozofii prawa, wtym kilku książek.

Ius est ars boni et aequi – prawo
jest sztuką stosowania tego, codobre isłuszne, toniewątpliwie jedna znajpiękniejszych, azarazem
najtrafniejszych definicji prawa.
Sformułowana p rzez C elsusa
wepoce tworzenia aksjomatów
europejskiej my śli pr awniczej
zachowała p ełną a ktualność
podzień dzisiejszy. Pomimo jej
piękna iprostoty nie sposób jednak n ie z wrócić uwagi nafakt,

iż jej atrakcyjność w znacznym
stopniu z wiązana j est z  nieostrym c harakterem u żytych
wniej słów. Oile bowiem wzasadzie panuje zgoda codokwestii,
iż pr awo p owinno o dpowiadać
postulatom „dobra” i„słuszności”
in abstracto, otyle przechodząc
na poziom kon kretnych pr zypadków n iejasnym c zęstokroć
pozostaje, jak na leży rozumieć
wspomniane wartości, azatem,
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jak również jerealizować. Czy słuszne idobre jest
to, cosłuży jednostce czy społeczeństwu, naturalnie wówczas, gdy zachodzi konflikt interesów? Czy
w sytuacji ograniczenia ilości określonych dóbr
wstosunku dopotrzeb, ich dystrybucja może zostać
uzależniona odspełnienia określonych warunków
(np.uzyskiwania dochodów określonej wysokości,
zreguły nieprzekraczających pewnego poziomu), czy
też realizując postulat „równości” powinna zostać
przykrojona ikonsekwentnie każdy powinien otrzymać „równo… zbyt mało”? Przykładowo, czy określone świadczenie medyczne, może być wzależności
odmajątku pacjenta, udzielane odpłatnie, częściowo
odpłatnie albo nieodpłatnie? Niewątpliwie narzecz
każdego z możliwych członów alternatywy, przytoczyć można szereg argumentów, zktórych każdy
odpowiadać będzie ogólnie rozumianym postulatom
„dobra isłuszności”.
Zasygnalizowany powyżej problem zcałą jaskrawością przejawia się współcześnie także wzwiązku z koniecznością p odjęcia a kcji leg islacyjnej
obejmującej e fekty r ozwoju biolog ii i medycyny,
wszczególności dotyczące ludzkiej biogenezy. Nie
jest tojednak żadne novum. Przykładowo problem
„dobrej i sprawiedliwej” regulacji przerywania
ciąży odtysięcy lat spędzał sen zpowiek kolejnym
prawodawcom, podejmującym w ysiłek legislacyjny wtym zakresie1. Interesującym przy tym jednak
jest, żeczęstokroć, zwłaszcza wpaństwach przynależących dokręgu cywilizacji łacińskiej, chociaż nie
stanowi tożelaznej zasady, konkretne rozwiązania
legislacyjne stanowiły bezpośredni wynik przyjęcia
lub częściej uznania określonej wizji natury ludzkiej
zarelewantną prawnie. Przykładowo już św. Augustyn, św. Tomasz zAkwinu, anadługo przed nimi
Arystoteles, uzależniali ocenę moralną przerwania
ciąży odprzyjęcia przez rozwijającą się włonie matki istotę duszy rozumnej – tzw. momentu animacji.
Dla każdego znich jasnym przy tym pozostawało,
żeanimacja następowała wjakimś punkcie rozwo-

ju prenatalnego, różnym zarówno odpoczęcia, jak
i narodzin. P rzykładowo A rystoteles s twierdzał,
awślad zanim szereg teologów ifilozofów chrześcijańskich, żewtrakcie rozwoju prenatalnego jednostki wjej ciało „wstępują” kolejno trzy różne dusze,
wyznaczające jej istotę. Itak pookresie siedmiu dni
odaktu seksualnego, niezbędnym dla uformowania
się zarodka, w jego c iało wstępować m iała dusza
wegetatywna, charakterystyczna dla istnienia roślinnego, odpowiedzialna zaodżywianie iwzrost.
Wraz zewzrostem iróżnicowaniem zarodka, atakże
wykształcaniem się narządów zmysłów, wciało wstępowała dusza sensytywna, charakterystyczna dla
życia zwierzęcego. Efektem dalszego rozwoju miało
zaś być pojawienie się duszy rozumnej, stanowiącej
atrybut człowieczeństwa, tym samym rozwijający się
wmacicy matki płód stawał się istotą ludzką posiadającą zdolność poznawania bytu, dobra oraz dokonywania wyborów. Naturalnie zfunkcji tych konkretna
jednostka mogła skorzystać dopiero napóźniejszych
etapach swojego życia, bez wątpienia już ponarodzinach, niemniej jednak stosowne zdolności uzyskiwała już wtrakcie rozwoju prenatalnego. Arystoteles porównywał jej sytuację dosytuacji człowieka
śpiącego, który mimo iż aktualnie nie wyróżnia się
zdolnościami charakterystycznymi dla homo sapiens,
niewątpliwie jeposiada 2. Stosownie dopowyższego, prawodawcy naprzestrzeni wieków, azwłaszcza
wokresie średniowiecza oraz nowożytności, dokonując kwalifikacji przerwania ciąży, uzależniali wysokość sankcji odewentualnej animacji.
Wistocie doktryna n atychmiastowej a nimacji,
czyli następującej w raz z poczęciem, c zy też mó wiąc precyzyjniej w ymieszaniem gamet i powstaniem zygoty, pomimo iż miała zwolenników już
wstarożytności3, zaczęła zdobywać szersze uznanie
zasprawą postępu wzakresie nauk przyrodniczych,
który uzyskał nową dynamikę wraz znastaniem nowożytności. Naukowcy zaczęli wpełni zdawać sobie
2 O. Nawrot, Nienarodzony naławie oskarżonych, Toruń 2007,

1 Szerzej zob. np.: J.T. Noonan, An Almost Absolute Value In

s. 36–39.

History, [w:] Idem (red.), The Morality of Abortion: Legal and

3 Przykładowo woficjalnych dokumentach Kościoła katolickie-

Historical Perspectives, Cambridge 1970, s. 1–59; E. Zielińska,

go często można spotkać się zodwołaniami doTertuliana,

Oceny prawnokarne przerywania ciąży. Studium porównaw-

azwłaszcza jego słynnej sentencji: „człowiekiem jest i ten,

cze, Warszawa 1986; Eadem, Przerywanie ciąży. Warunki le-

który mabyć człowiekiem; przecież także każdy owoc jest już

galności wPolsce inaświecie, Warszawa 1990.

wnasieniu”, Tertulian, Apologetyk, IX, 8, Poznań 1947, s. 42.
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sprawę zfaktu ciągłości rozwojowej istoty ludzkiej
i potencjału, k tóry t kwi ju ż w ludzkim z arodku.
W1620r. flamandzki lekarz Thomas Fienus publicznie zakwestionował arystotelesowską wizję embriogenezy. Fienus wyartykułował mianowicie narzucające się odwieków pytanie: skoro charakterystyczne
dla człowieka funkcje, przez cały okres rozwoju
prenatalnego, mimo niewątpliwego pojawienia się
napewnym jego etapie duszy rozumnej, pozostają
w„uśpieniu”, czy nie byłoby prościej przyjąć, żecoś
takiego ja k n astępstwo d usz n ie z achodzi? C zyż
właściwszym nie byłoby uznanie, iż dusza rozumna, jest tym, coodpoczęcia organizuje rozwijającą
się istotę ludzką, apoprostu określone jej funkcje
aktualizują się naokreślonych etapach rozwoju prenatalnego ewentualnie postnatalnego? Zaledwie rok
później, argumentację Fienusa powtórzył Paolo Zacchias – lekarz rzymski, który w1644r. zrąk papieża

cza wkontekście powszechnie uznawanych wartości, zdrugiej zaś wskazać namożliwy, abyć może
iwłaściwy, sposób ich przezwyciężania. Przez wieki
poglądy nanaturę rozwijającego się włonie kobiety
bytu, nawet jeśli bezpośrednio nie determinowały
jego s ytuacji pr awnej, to niewątpliwie w yraźnie
nanią wpływały. WXIX iXXw. szeroko jednak rozpowszechnił się pogląd, iż regulacje prawne dotyczące ludzkiej biogenezy, sprowadzające się zreguły
doproblematyki przerywania ciąży, pozostają wswej
istocie niezależne odteorii filozoficznych, atym bardziej religijnych, dotyczących natury nienarodzonej
istoty ludzkiej. Jedynie dane z zakresu medycyny
zdawały się mieć pewien wpływ naustawodawstwo.
Mianowicie w wielu systemach prawnych, w tym
także ipolskim, przyjęto rozróżnienie nadzieci poczęte, niezdolne dosamodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej oraz zdolne dosamodziel-

Konkretne rozwiązania legislacyjne często stanowiły
bezpośredni wynik uznania określonej wizji natury
ludzkiej za relewantną prawnie.
Innocentego III uzyskał tytuł „Generalnego lekarza
całego rzymskiego państwa kościelnego”4.
Stopniowo doktryna natychmiastowej animacji
zaczęła w ywierać w pływ naustawodawstwo, zarówno świeckie, jak ikanoniczne. Przede wszystkim
stopień rozwoju płodu przestał odgrywać znaczenie
w klasyfikowaniu c zynów pr zestępczych sk ierowanych przeciwko niemu. Zaostrzeniu tym samym
uległy sankcje zaprzerwanie ciąży. Dopiero zkońcem X VIIIw. zauważa się stopniową liberalizację
regulacji dot yczących aborcji, która – w pewnych
przypadkach – doprowadziła docałkowitego zniesienia odpowiedzialności karnej kobiety ciężarnej
decydującej się naprzerwanie własnej ciąży.
Powyższy, być może nieco przydługi wstęp, miał
zazadanie zjednej strony unaocznić trudności wiążące się zregulacją sfery ludzkiej biogenezy, zwłasz-

nego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, przy
czym odstopnia ich rozwoju wprost uzależniona była
wysokość sankcji zaniezgodne zprawem przerwanie ciąży5. Przeniesienie nadalszy plan problematyki natury rozwijającego się wustroju kobiety bytu
spowodowało, iż wsprawach związanych zludzką
płciowością priorytet uzyskały interesy stron ewentualnego konfliktu. Podstawowy konflikt przez lata
zachodził więc nalinii interes kobiety ciężarnej – interes nienarodzonego. Interes tej pierwszej przykładowo mógł dotyczyć realizacji określonej wizji życia,
wktórej, naaktualnym etapie, nie było miejsca dla
potomstwa. Interes nienarodzonego wpierwszym
rzędzie obejmował zaś przyjście naświat.
Oile przy ważeniu tego rodzaju interesów, zpunktu
widzenia wielu systemów etycznych, pierwszeństwo
5 Szerzej: O. Nawrot, Antropologia rozdziału XIX Kodeksu kar-

4 O. Nawrot, Nienarodzony…, op. cit., s. 93–94.

nego, „Prawo iMedycyna” Nr 4/2009 (37, vol. 11), s. 13–30.
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niewątpliwie należałoby przyznać życiu, jako podstawowej wartości, otyle napłaszczyźnie jurydycznej wspomniana konkluzja wydać się może wielce
wątpliwa. Realizacja określonej wizji życia uznana
może zostać przykładowo zaelement prawa dożycia prywatnego irodzinnego, obowiązek poszanowania k tórego w ynikam.in. z art. 8 E KPCz. Tym
samym interes kobiety, wiążący się zprzerwaniem
ciąży, znaleźć może solidne wsparcie normatywne
wewspomnianym prawie. Zdrugiej strony analogicznego wsparcia dla interesów nienarodzonego nie
odnajdziemy wKonwencji, azwłaszcza wjej art.2,
stanowiącymm.in., ż e „Prawo k ażdego c złowieka dożycia jest chronione przez ustawę”. Zgodnie
zutartą linią orzeczniczą, nienarodzona istota ludzka nie jest bowiem desygnatem nazwy „człowiek”6.
Konsekwentnie, zetycznego punktu widzenia mniej
istotne interesy osoby, napłaszczyźnie prawa stanowionego zaczęły dominować nad najbardziej elementarnymi interesami istot ludzkich znajdujących się
wprenatalnych stadiach rozwoju.
Opisany powyżej trend wdużej mierze zbiegł się
zeksplozją postmodernizmu, głoszącegom.in. upadek tzw. wielkich narracji, czyli – wpewnym uproszczeniu – systemów ideowych, które usiłowały zjednej strony nadać sens rzeczywistości, zdrugiej zaś
zniewolić jednostki. Przykładem tego rodzaju narracji miały byćm.in. wywodzące się zoświecenia idee
wolności, równości, sprawiedliwości społecznej etc.,
prowadzące dowyłonienia się społeczeństw nowego
typu. Wistocie każdy system polityczny, społeczny,
religijny, etyczny posługuje się tego rodzaju narracjami aby usidlić jednostki, ukształtować wokreślony, pożądany sposób. Zepistemologicznego punktu
widzenia narracje te − zdaniem postmodernistów
− tonic innego jak pewne siatki pojęciowe, gry językowe, narzucone narzeczywistość, które zamiast
jąodkrywać, docierać doprawdy, przysypują jąjeszcze jedną warstwą m itów, z łudzeń i optatywów 7.
6 Zob np.wyrok Vo v. Francja…, op. cit., par. 80; Evans v. Zjed-

Ich b ezwartościowość p oznawcza w drastyczny
sposób obnażona została zasprawą okrucieństw,
które pr zyniosła I I wo jna ś wiatowa. Ok azało s ię
bowiem, żepomimo ic h otoczek, w żaden sposób
nie były wstanie zapobiec masowej dehumanizacji
iinstrumentalizacji jednostek. Poza tym, zdaniem
postmodernistów, nigdy nie był toich prawdziwy cel.
Wświecie ponowoczesnym nie majuż zatem miejsca natego rodzaju „opowieści”, każda jednostka
snuje swoją własną „mini-narrację”. Narzucanie jej
tzw. „prawdy obiektywnej” uznać należy zagwałt
wobec jej autonomii. Każdy tworzy/odkrywa swoją
własną prawdę. „Wysuwanie jednej zasady kosztem
innych jest przejawem arogancji izadawaniem gwałtu. Nie m aracji ibraku racji. Sątylko różne racje.
Nie maprawdy ifałszu. Sątylko równowartościowe
oceny. Nie masensu ibezsensu. Sąróżne koncepcje
sensu. Nie mawreszcie mądrości igłupoty. Brak jest
kryteriów odróżniających jeodsiebie. Głupiec jest
poprostu mądry inaczej”8.
Poglądy postmodernistów, mimo iż wzaprezentowanej powyżej wersji wydawać się mogą nazbyt
daleko idącymi, wistocie uzyskały status paradygmatu, przynajmniej napłaszczyźnie etycznej. Współczesne demokratyczne państwa prawne zdają się nie
kwestionować autonomii etycznej jednostki, która
mapełne prawo samodzielnie rekonstruować normy
etyczne, uznając zajedyny wyróżniony punkt odniesienia samą siebie. Jeśli więc dokonywane wybory
nie wpływają wniedozwolonym stopniu narelacje
regulowane przez normy prawne, jak często się dzieje wprzypadku praktyk związanych zludzką prokreacją, żadne racje nie mogą wsposób efektywny
ograniczać wtym względzie jednostki. Wzasadzie
państwo powinno powstrzymać się odpodejmowania akcji legislacyjnej wewspomnianym zakresie, nawet jeśli określone praktyki naruszają powszechnie
uznawany system norm moralnych, chyba żeakcja
tamanacelu zabezpieczenie praw iwolności jednostki, która wyznaje inny system wartości moralnych, aniżeli społeczeństwo, wktórym funkcjonuje9.

noczone Królestwo…, op. cit., par. 56; L. Garlicki, Konwencja
oOchronie P raw Człowieka i Podstawowych Wolności,t.I,
Komentarz d o artykułów 1 –18, Warszawa 2 010, s . 6 7–68;

T.Sucharski, Słownik myśli filozoficznej, Bielsko-Biała 2005,
s. 483–484.

M.Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz doEu-

8 J. Pilikowski, Podróż wświat filozofii, Kraków 2008, s. 274.

ropejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2009, s. 147.

9 Por. wyrok ETPCz z1 kwietnia 2010r. wsprawie S.H. iinni

7 Por. M . K uziak, S . R zepczyński, T. Tomasik, D. S ikorski,

przeciw Austrii, skarga nr 57813/00 oraz częściowo krytyczną
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Pozostawienie przez postmodernistów jednostki
samej sobie, bez jakichkolwiek, poza nią samą, pewnych punktów odniesienia powoduje, żemusi ona
podjąć trud samookreślenia, czyli zrekonstruowania
własnej natury (istoty). Wten jednak sposób postmodernistycznej wizji jednostki zaczyna osuwać się
grunt spod nóg. Wmiejsce wyrugowanej metafizyki,
stanowiącej podstawę każdej „wielkiej narracji” postmoderniści zaproponowali zwrot wkierunku nauk
przyrodniczych. Te, pozbawione meta-bagażu, miały
już nie narzucać określonego obrazu świata, lecz być
kolejną grą językową ustalającą swoje zasady iusiłującą innych donich przekonać. Wpraktyce możliwość przekonania wiązać się miała zużytecznością
określonej dyscypliny i… opłacalnością prowadzenia badań. Niewątpliwie tym kryteriom odpowiada
wpełni współczesna biomedycyna. Nie tylko jest ona
niezwykle użyteczna dla jednostek korzystających

nie mażadnego wpływu… poza ewentualną autodestrukcją.
Swoistym paradoksem jest, żecała dotychczasowa
historia ludzkości, polegająca nawychodzeniu człowieka zestanu natury rozumianego jako rzeczywistość przyrodnicza, zwierzęca, która miała osiągnąć
swe apogeum właśnie wpostmodernistycznym ujęciu jednostki10, doprowadziła istotę ludzką niemalże
dopunktu wyjścia. To, czemu wielu tak długo usiłowało zaprzeczyć, nie daje się już łatwo zepchnąć
nadrugi, albo ijeszcze dalszy plan. Uposażenie genetyczne, awślad zanim ibiologiczne, istoty ludzkiej,
nie tylko stanowi podstawę jej egzystencji, egzystencję tęwznacznym stopniu determinuje. Ztego też
względu, postmodernistyczna autonomia jednostki,
przynajmniej wzakresie dotyczącym możliwości korzystania zefektów rozwoju biomedycyny, zwłaszcza napolu ludzkiej prokreacji, musi zostać poddana

Uposażenie genetyczne istoty ludzkiej, nie tylko
stanowi podstawę jej egzystencji, egzystencję tę
wznacznym stopniu determinuje.
wcharakterze pacjentów zefektów jej postępu, lecz
także stanowi źródło pokaźnych dochodów dla jej
„mecenasów”. Uznanie jednak, żebiomedycyna posiada postmodernistyczną legitymację, krępuje jednostkę wmożliwości swobodnego wyboru własnej
natury, wstopniu zdecydowanie większym, aniżeli
zapewne większość z„rasowych” postmodernistów
mogłaby sobie życzyć. Jak bowiem słusznie zwraca
uwagę Jürgen Habermas rozwój nauk biomedycznych, dzięki któremu pojawiło się wludzkim zasięgu
tak wiele nowych możliwości diagnostycznych, terapeutycznych oraz badawczych, unaocznił, żeindywidualna jednostka nie jest tak bardzo indywidualna,
jak zpozoru się zdawało. Kształt każdego istnienia
wyznaczony je st pr zez u posażenie ge netyczne,
naktóre najbardziej zainteresowany podmiot, realizujący konkretny program genetyczny, de facto

poważnym ograniczeniom. Jeśli bowiem jednostka
mazachować przynajmniej wokreślonym stopniu
możliwość etycznej autodeterminacji, nie może już
wmomencie swojego zaistnienia stanowić efektu
świadomie podjętej manipulacji. Modyfikacja uposażenia genetycznego potomstwa, która zasprawą rozwoju technik sztucznej prokreacji, atakże inżynierii
genetycznej, zwolna zaczyna pojawiać się worbicie
ludzkich możliwości, byłaby czymś zdecydowanie
dalej idącym, a niżeli narzuceniem mu ok reślonej
wizji rzeczywistości – kolejną z„wielkich narracji”.
10 Jednakże należy zauważyć, żejuż Jean Paul Sartre stwierdzał, i ż „Człowieka w pojęciu egzystencjalisty n ie można
zdefiniować dlatego, żejest on pierwotnie niczym. Będzie
on czymś dopiero później, itobędzie takim, jakim się sam
uczyni. (…) Człowiek jest poza tym nie tylko taki, jakim siebie
pojmuje, lecz również takim, jakim chce być, jakim się pojął
pozaistnieniu ijakim zapragnął być potym skoku wistnie-

glosę doniego mojego autorstwa opublikowaną w2 numerze

nie. Człowiek jest tylko tym, czym siebie uczyni”. J.P. Sartre,

„Forum Prawniczego” z2010r., s. 74–87.

Egzystencjalizm jest humanizmem, Warszawa 1998, s. 26–27.
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Byłaby zmianą jego natury w yznaczającą jego istnienie. C o więcej, w warunkach i ntencjonalnie
zmodyfikowanej tożsamości genetycznej, pomimo
wyrugowania „wielkich narracji”, możliwość autonomicznego konstruowania „mini-narracji” postawiona
zostałaby pod znakiem zapytania. Nie jest bowiem
jasne, czy „genetycznie zaprojektowana” jednostka
byłaby twórcą życia, które stałoby się jej udziałem,
czy jedynie odtwórcą narzuconej roli? Jak stwierdza
J. Habermas „Genetyczny program jest niemym faktem, naktóry wpewnym sensie nie maodpowiedzi;
ten b owiem, k to w adzi s ię z cudzymi z amiarami
utrwalonymi genetycznie, nie może – jako osobnik
ogenezie naturalnej – wtoku refleksyjnie przyswajanej idobrowolnie kontynuowanej biografii odnosić
się doswych uzdolnień (iupośledzeń) tak, byzrewidować swoją samowiedzę iznaleźć produktywną
odpowiedź nastan wyjściowy”11.
Zdaniem Habermasa sposobem nazabezpieczenie
jednostki przed jej uprzedmiotowieniem bądź zniewoleniem, którego niebezpieczeństwo niesie zesobą
rozwój biomedycyny, jest odejście napłaszczyźnie
regulacyjnej odtego cojednostkowe, azwrócenie
się wkierunku tego, cogatunkowe. Tak podkreślany przez postmodernizm indywidualizm nie jest bowiem wstanie uporać się zdylematami, jakie niesie
zesobą rozwój biologii i medycyny. Należy zatem
odwołać się donaszych „intuicyjnych samoopisów,
zapomocą których identyfikujemy się jako ludzie
iodróżniamy odinnych istot żywych (…) − naszej
samowiedzy j ako i stot g atunkowych. Nie c hodzi
okulturę, która przybiera różne postaci, lecz oogólny antropologiczny obraz człowieka «jako takiego»,
identycznego wróżnych kulturach”12.
W podobnym k ierunku, c hociaż n iewątpliwie
odmienną ścieżką, zmierza Francis Fukuyama. Poszukując źródeł tego, costanowi podstawę równego
uznania lub szacunku przedstawicieli gatunku homo
sapiens Fukuyama wprowadził dodyskursu pojęcie
tzw. czynnika X. „Czynnik X toesencja człowieczeństwa, najbardziej podstawowy sens bycia człowiekiem. Jeżeli wszystkie istoty ludzkie sąobdarzone
równą godnością, c zynnik X m usi b yć ic h w spól-

ną, powszechną cechą”13. Dla chrześcijan czynnik
X miał w ynikać z faktu stworzenia przez Stwórcę
człowieka najego obraz ipodobieństwo, dla Kanta
wywodzić się zaś miał zpowszechnej wśród ludzi
zdolności dodokonywania wyborów moralnych 14.
Dla Fukuyamy czynnik X wynika „znaszej złożoności
oraz skomplikowanych interakcji między wyłącznie
ludzkimi cechami, takimi jak wybór moralny, rozum
oraz szeroka gama emocji”15. Pomimo iż, wskazując
specyficzne ludzkie cechy, wspomniany autor odwołuje się dowyższych funkcji psychicznych iintelektualnych, natura ludzka pozostaje dla niego „sumą
zachowań oraz cech typowych dla gatunku ludzkiego, wynikających zczynników genetycznych, nie zaś
środowiskowych”16. Posiadanie ludzkiego genotypu
stanowi więc naturalny punkt wyjścia dla określenia
tego, czym jest człowieczeństwo, czy też czym/kim
jest człowiek. Fukuyama przy t ym bynajmniej nie
stwierdza, żeorganizm wyposażony wludzki genotyp automatycznie jest człowiekiem, przyjęta przez
niego definicja kładzie wszak nacisk nazachowania
icechy typowe dla gatunku homo sapiens, takie jak
świadomość, emocje, skłonność dożycia społecznego czy język. Podkreśla jednak zdecydowanie fakt,
żejuż wembrionie tkwi potencjał, do„przekształcenia się wpełnowartościową istotę ludzką”17. Przyjąć
można, żepotencjał ten towłaśnie charakterystyczna dla homo sapiens struktura genetyczna, „to, cozaczyna swoje istnienie jako łańcuch cząstek organicznych, nabywa świadomość, rozum, zdolność wyboru
moralnego oraz subiektywne emocje”18.
Warto odnotować, żezarówno celem Habermasa, jak iFukuyamy, jest zachowanie obecnego status
quo – zabezpieczenie nowoczesnego społeczeństwa
takim, jakie ono jest, wgranicach, które samo sobie
wyznaczyło19 . Jeśli bowiem zajeden zfundamentów
cywilizacji zachodniej uznamy autonomię tworzących jąjednostek, atego także pragną postmoderniści,
13 F. Fukuyama, Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, Kraków 2004, s. 199.
14 Ibidem, s. 199.
15 Ibidem, s. 227.
16 Ibidem, s. 174.

11 J. Habermas, Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy doeugeniki liberalnej?, Warszawa 2003, s. 71.

18 Ibidem, s. 232.
19 J. Habermas, Przyszłość natury…, op. cit., s. 33–34.

12 Ibidem, s. 47.
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17 Ibidem, s. 231.
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przejawiającą s ię m.in. w możliwości k reowania
własnych biografii, wówczas to, costanowi podstawę
tej autonomii musi być wyłączone zram tego, corozporządzalne. Tym czymś staje się struktura genetyczna jednostki przynależącej dogatunku homo sapiens
– jej natura itozarówno wwymiarze gatunkowym,
jak ijednostkowym. Jej zabezpieczenie stanowi więc
warunek sine qua non nie t ylko uszanowania, a le
iistnienia bytu, przynajmniej wsensie społeczno-prawnym, który zwykliśmy nazywać człowiekiem.
Habermas stwierdza wprost, że„naturalna geneza
stanowi niezbędny warunek, abyśmy mogli pojmować się jako autorzy własnego życia ijako równoprawni członkowie moralnej wspólnoty”20.
Wspomniane powyżej zag rożenia stosunkowo
szybko, bowiem już napoczątku lat 80. X Xw. dostrzeżone zostały przez Radę Europy. Wzaleceniu
934 (1982) dotyczącym inżynierii genetycznej Zgro-

nież prawo dodziedziczenia struktury genetycznej,
która n ie została sztucznie zmieniona”22. Odstępstwem odtej zasady miała być jedynie możliwość
stosowania technik terapeutycznych, które st warzają szansę leczenia iwyeliminowania określonych
chorób dziedzicznych 23. Wtym celu Zgromadzenie
Parlamentarne zarekomendowało Komitetowi Ministrów sporządzenie listy poważnych chorób, które
mogłyby być skutecznie leczone zapomocą technik
inżynierii genetycznej. Codozasady, podjęcie terapii
powinno być poprzedzone uzyskaniem zgody osoby
zainteresowanej, jednakże wsytuacji, gdyby zachodziło prawdopodobieństwo przekazania potomstwu
poważnej choroby, mogłaby ona być podejmowana
bez zgody zainteresowanego ipraktyka tanie byłaby
uznawana zanaruszającą prawa człowieka24.
Znaczenie prawa dodziedziczenia niezmienionej
wsposób sztuczny struktury genetycznej, podkre-

„Naturalna geneza stanowi niezbędny warunek,
abyśmy mogli pojmować się jako autorzy
własnego życia (…)”.
madzenie Parlamentarne RE odnotowało fakt wzrostu zaniepokojenia opinii publicznej możliwościami
zastosowania technik sztucznej rekombinacji materiału genetycznego. Wspomniany niepokój wiązać
się miałm.in. właśnie zperspektywą rozpoznania
dziedzicznej struktury genetycznej oraz możliwością
wywierania nanią wpływu21. Podzielając wspomniane obawy Zgromadzenie uznało, iż „prawo dożycia
igodności ludzkiej chronione artykułami 2 i 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka zakłada rów20 Ibidem, s. 50. Szerzej natemat odpowiedzi Habermasa nazagrożenia, jakie niesie zesobą rozwój biotechnologii, azwłaszcza inżynierii genetycznej zob.: O. Nawrot, Nakrętych ścież-

ślone również zostało wpierwszym zdaniu zalecenia 1046 (1986) Zgromadzenia Parlamentarnego RE,
wsprawie wykorzystywania ludzkich embrionów
ipłodów dla celów diagnostycznych, terapeutycznych, naukowych, przemysłowych ihandlowych 25.
Ponadto, wewspomnianym dokumencie, Zgromadzenie w yartykułowało potrzebę objęcia ochroną
przed arbitralnymi ingerencjami życia ludzkiego
wewszystkich stadiach rozwoju. W punkcie 5 z alecenia 1046 (1986) odnotowano, żerozwój istoty
ludzkiej odmomentu zapłodnienia stanowi continuum, wobrębie którego nie sposób dokonać rozróżnień bezpośrednio odnoszących się do istoty

kach bioetyki – „ etyka gatunku” Jürgena Habermasa, [w:]
J.Zajadło (red.), Dziedzictwo iprzyszłość. Problemy współ-

22 Ibidem, pkt 4.I.

czesnej niemieckiej filozofii prawa, Gdańsk 2010, s. 109–129.

23 Ibidem, pkt 4.III.

21 Zalecenie 934 (1982), pkt 2; tekst zalecenia wjęzyku polskim

24 Ibidem, pkt 7.c.

opublikowany został w: T. Jasudowicz (tłum. ired.), Euro-

25 Pkt 1 zalecenia 1046 (1986); tekst zalecenia wjęzyku polskim

pejskie standardy bioetyczne. Wybór materiałów, Toruń 1998,

opublikowany został w: T. Jasudowicz (tłum. ired.), Europej-

s.93–95.

skie standardy…, op. cit., s. 97–102.
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tego procesu 26. Ztego powodu konieczne staje się
precyzyjne, pod względem biologicznym (faktycznym), określenie, czym jest ludzki zarodek. Potrzeba
tajest otyle paląca, iż zasprawą wspomnianego postępu sytuacja prawna embrionu została zachwiana,
tym bardziej żejego status prawny nie jest zreguły
ustawowo określony. Wzwiązku zmilczeniem ustaw,
atakże niesłabnącym postępem naukowo-badawczym wzakresie nauk biomedycznych izwiązanym
znim wzrostem zagrożeń dla istoty ludzkiej, wydaje
się, żefakty biologiczne stać się mogą adekwatnym
punktem wyjścia dla ustanowienia zakresu ochrony
prawnej zarodka ludzkiego27. Wopinii Zgromadzenia
rozwiązanie takie pozwoliłoby zminimalizowanie
ryzyka wywołania ostrych sporów światopoglądowych, jakie zazwyczaj towarzyszą debatom dotyczącym statusu ludzkiego życia inatury istoty ludzkiej
wprenatalnych stadiach rozwojowych.
Równocześnie zezwrotem w stronę nauk przyrodniczych, jako narzędzia umożliwiającego określenie statusu życia ludzkiego wpoczątkowych stadiach rozwojowych, Zgromadzenie Parlamentarne
zawłaściwe uznało podkreślenie, iż życie to, poza
wymiarem biologicznym, posiada również wymiar
aksjologiczny. Wpunkcie 10 zalecenia 1046 (1986)
wyraźnie stwierdzono: „embriony i płody ludzkie
wewszelkich okolicznościach muszą być traktowane zposzanowaniem należnym godności ludzkiej”.
Przytoczony zapis wszczególności oznacza, żemożliwość wykorzystania embrionalnych komórek macierzystych, jak iwszelkiego materiału biologicznego pobranego zzarodka, powinna być ograniczona
docelów ojednoznacznie terapeutycznym charakterze. Cowięcej, Zgromadzenie stwierdziło, żejeśli
wspomniane cele mogą być osiągnięte wjakikolwiek
inny sposób, możliwość prowadzenia badań naemb26 Podobnie stwierdził polski Trybunał Konstytucyjny wsłynnym orzeczeniu z28 maja 1997r.: „Wartość konstytucyjnie

rionach (wykorzystania materiału biolog icznego,
którego one sąźródłem) powinna być wyłączona28.
Zajednoznacznie n aruszające g odność ludzką
uznano:
– użycie technik zapłodnienia pozaustrojowego
wcelu tworzenia embrionów zintencją wykorzystania ich wbadaniach29,
– tworzenie identycznych istot ludzkich bez względu nacel tej czynności,
– implantację ludzkiego embrionu wzwierzęcej
macicy lub vice versa,
– fuzję ludzkich izwierzęcych gamet (zewentualnym pominięciem tzw. testu chomika30),
– tworzenie ludzkich embrionów przy użyciu nasienia pochodzącego odróżnych jednostek,
– fuzję embrionów lub inne zabiegi, których efektem mogłoby być powstanie organizmu chimerowego,
– ektogenezę oraz inne metody tworzenia jednostkowych iautonomicznych istot ludzkich poza macicą
kobiety,
– tworzenie dzieci pochodzących odosób tej samej płci,
– wybór płci dziecka wdrodze manipulacji genetycznych wcelach terapeutycznie nieuzasadnionych,
– tworzenie identycznych bliźniąt,
– badania nazdolnych dożycia embrionach ludzkich,
– eksperymenty naludzkich embrionach, zarówno
zdolnych dożycia, jak iniezdolnych,
– konserwację powstałych wdrodze zapłodnienia
in vitro embrionów, których rozwój trwał dłużej niż
czternaście dni licząc odzapłodnienia (poodliczeniu
czasu niezbędnego doich zamrożenia)31.
W zarysowaną p owyżej l inię o chrony „ natury
ludzkiej” przed arbitralnymi modyfikacjami wpisuje
się także przyjęte przez Zgromadzenie Parlamentarne
RE zalecenie 1100 (1989) dotyczące wykorzystywania

chronionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, wtym
życie rozwijające się wfazie prenatalnej, nie może być różni-

28 Ibidem, pkt 10 i14.A.ii.

cowana. Brak jest bowiem dostatecznie precyzyjnych iuza-

29 Ibidem, pkt 14.A.iii.

sadnionych kryteriów pozwalających nadokonanie takiego

30 Test c homika p olega n adoprowadzeniu dozapłodnienia

zróżnicowania wzależności odfazy rozwojowej ludzkiego

komórki jajowej chomika nasieniem pochodzącym odmęż-

życia. Odmomentu powstania życie ludzkie staje się więc

czyzny wcelu diagnozy stopnia jego płodności. Zob. np.M.

wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy totakże fazy

Warnock, AQuestion of Life. The Warnock Report on Human

prenatalnej”. Orzeczenie K. 26/96, uzasadnienie, par. 3.
27 Zalecenie 1046 (1986), pkt 5–8.
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Fertilisation & Embryology, Oxford, New York 1985, pkt 12.2.
31 Zalecenie 1046 (1986), pkt 14.A.iv.
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ludzkich embrionów ipłodów wbadaniach naukowych. W punkcie 4 w spomnianego a ktu przypomniana zostałam.in. zasada poszanowania życia
ludzkiego i praw człowieka, której bezpośrednim
następstwem jest ochrona tożsamości biologicznej
igenetycznej istoty ludzkiej. Wpraktyce oznacza to,
żeposzczególne stadia rozwojowe istoty ludzkiej,
jak np.stadium zygoty, moruli, blastuli, pre-embrionu, embrionu etc. uznawane sązairrelewantne
wstosunku dojej istoty (natury ludzkiej)32. Podobny
wniosek wypływa ztreści zalecenia Zgromadzenia
Parlamentarnego 1240 (1994) w sprawie ochrony
ipatentowania materiału ludzkiego pochodzenia.
Już najego wstępie Zgromadzenie jednoznacznie
stwierdziło, ż eistoty ludzkie s ąwświetle prawa
podmiotami, nie przedmiotami, zaś ich ciała stanowią dobra ocharakterze nienaruszalnym iniezbywalnym33. Wdalszej części dokumentu wyrażono zaś

pada stwierdzenie: „ Strony n iniejszej Konwencji
będą chronić godność itożsamość wszystkich istot
ludzkich”35, przy czym taostatnia może być rozumiana zarówno wwymiarze jednostkowym, jak igatunkowym. Wymiar jednostkowy obejmuje konkretny
genotyp jednostki, w ywierający znaczący w pływ
najej fenotyp – czyli kształt konkretnego istnienia.
Wymiar gatunkowy odnosi się zaś dogenetycznych
fundamentów homo sapiens – tożsamości gatunku
ludzkiego, która wzwiązku zrozwojem nauk itechnik biomedycznych może zostać zagrożona36 . Wartość ipotrzeba zabezpieczenia tego, cogatunkowe
wyraźnie podkreślone zostały wpreambule doKonwencji, wszczególności wstwierdzeniu, iż „postęp
wbiologii imedycynie należy wykorzystywać nakorzyść obecnych iprzyszłych pokoleń”.
Odnosząc się doart. 1 EKB warto zwrócić uwagę
najeszcze jeden element, pojawiający się również

Autodeterminacja jednostki, możliwość rozwijania
tego, co indywidualne, pozostawałaby czystą fikcją
bez zabezpieczenia tego, co wspólne – gatunkowe.
potrzebę objęcia zakazem wszelkich modyfikacji dotyczących tożsamości genetycznej organizmu ludzkiego dokonywanych wcelach nieterapeutycznych,
niedających się pogodzić zgodnością ludzką34.
Nienaruszalność natury ludzkiej gwarantowana jest również przez zapisy Konwencji oochronie
praw człowieka igodności osoby ludzkiej wobec zastosowań biologii imedycyny: Konwencja oPrawach
Człowieka iBiomedycynie – w literaturze polskiej
powszechnie n azywanej E uropejską K onwencją
Bioetyczną (dalej – EKB) − przedłożonej dopodpisania wOviedo 4 kwietnia 1997r. Wart. 1 wspomnianego t raktatu, ok reślającym jego cel i przedmiot,

wewspomnianych wyżej zaleceniach, lecz dotychczas pozostawiony bez komentarza, amianowicie
zestawienie ludzkiej godności zbiologiczną igenetyczną tożsamością istoty ludzkiej. Wten bowiem
sposób doszło dopołączenia tego, coprzez w ieki
częstokroć przypisywane było dosfery profanum
ztym, coprzynależeć miało dosfery sacrum. Profanum tonaturalnie biolog iczny oraz genetyczny
fundament człowieczeństwa, tocogatunkowo jest
wspólne d la w szystkich pr zedstawicieli homo sapiens37 icowistocie, wokreślonej formie, występuje
35 Polski przekład konwencji, atakże sprawozdania wyjaśniającego doniej opublikowanym.in. został w: T. Jasudowicz
(tłum. ired.), Europejskie standardy bioetyczne. Wybór mate-

32 Patrz pkt 7 zalecenia 1100 (1989); tekst zalecenia wjęzyku

riałów, Toruń 1998, s. 3–50.

polskim opublikowany został w: T. Jasudowicz (tłum. ired.),

36 P or. p kt 1 4 s prawozdania w yjaśniającego d o Konwencji

Europejskie standardy bioetyczne. Wybór materiałów, Toruń

oOchronie Praw Człowieka iGodności Istoty Ludzkiej wo-

1998, s. 113–120.

bec Zastosowań Biologii iMedycyny: Konwencji oPrawach

33 Zalecenie 1240 (1994), pkt 1.
34 Ibidem, pkt 13.iii.

Człowieka iBiomedycynie – dalej sEKB.
37 Por. pkt 14, 15 i89 sEKB.
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wkażdym żyjącym organizmie. Sacrum natomiast
toniezwykła wartość wspomnianego biologicznego
pierwiastka, wyrażająca się wuznawaniu zakonstytutywny element istoty ludzkiej tego, cookreślane
jest mianem „godności”. W art. 1 E KB doszło więc
dojednoznacznego przyporządkowania istnienia
ludzkiego, bez względu najego kondycję, dosfery
wartości. Cowięcej, została zniesiona granica pomiędzy obu płaszczyznami – biologiczną iaksjologiczną,
stały się one czymś nakształt stron tego samego medalu. Dobitnie wyraził toJan Paweł II, stwierdzając:
„ludzki genom manie tylko wymiar biologiczny, ale
jest wyposażony wgodność antropologiczną”38.
Fundamentalne znaczenie genomu, tak dla jednostki, jak igatunku, implikuje konieczność objęcia
go ochroną prawną. Napoziomie Europejskiej Konwencji Bioetycznej cel ten realizują przede wszystkim zapisy rozdziału IV. Wkontekście bezpieczeństwa „natury ludzkiej” szczególnie istotny wydaje się
art. 13 zakazujący podejmowania działań mających
nacelu wprowadzenie jakiejkolwiek modyfikacji
wgenomie jakiegokolwiek potomstwa. Jak dodaje
CDBI wsprawozdaniu wyjaśniającym, wszczególności zakazem powinny zostać objęte modyfikacje genetyczne gamet przeznaczonych dozapłodnienia39.
Techniki inżynierii genetycznej mogą być wykorzy38 Jan Paweł II, Badania nad genomem ludzkim, [w:] Wtrosce

stywane jedynie dla celów prewencyjnych, diagnostycznych lub terapeutycznych, innymi słowy musi
istnieć związek zkonkretną dolegliwością nosiciela
określonych genów. Podobnie prognozujące testy genetyczne, umożliwiające identyfikację chorób genetycznych lub też podmiotu będącego nosicielem genu
warunkującego określoną chorobę, jak również określenie podatności nachorobę, przeprowadzić można
jedynie dla celów zdrowotnych 40.
Niewątpliwie, z punktu widzenia postmodernizmu, zarysowane powyżej regulacje Rady Europy,
atakże założenia tkwiące uich podstaw, tonic innego, jak próba skonstruowania kolejnej „wielkiej narracji” – narzucenia wolnym jednostkom konkretnej
wizji życia, ograniczającej ich autonomię. Znamię
tociąży zwłaszcza napraktyce łączenia biologii, czyli charakterystyki biologicznej igenetycznej istoty
ludzkiej, zmetafizyką – opisywaniem istoty ludzkiej
wkategoriach a ksjologicznych. Zauważyć jednak
należy, żeodrzucenie opisanej „wielkiej narracji”,
otwarcie nadziałania i nstrumentalizujące i stotę
ludzką, wpraktyce niemożliwym czyni tworzenie
„mini-narracji”. Autodeterminacja jednostki, możliwość rozwijania tego coindywidualne, czasami aż
doabsurdalnych granic, pozostawałaby czystą fikcją,
bez zabezpieczenia tego, cowspólne – gatunkowe.
Aby bowiem mogła zachodzić jakakolwiek differentia
specifica istnieć musi wspólny genus proximum.

ożycie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, Tarnów 1998,
s. 297, pkt 4.
39 Pkt 92 sEKB.
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Choroby zawodowe i parazawodowe pracowników w znowelizowanym kodeksie pracy
Occupational and para-occupational illnesses in the amended
version of the Labour Code

Helena Szewczyk
Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach. Wykonuje zawód
radcy prawnego.

In Poland the concept of an occupational illness is based solely on the list of
occupational illnesses caused by the negative inﬂ uence of working conditions
on the worker’s organism. That means it is not possible to go beyond the burdens
set by the list and to extend the protection over the instances established in
a diﬀerent mode than the issuance of a high-rank normative act (statute, executive regulations). However, it is not the only condition, because not only must
the illness be included in the list but also it is necessary to prove (indisputably
or with the great probability) the occupational character of an illness.
The concept of an occupational illness was therefore construed according to
a restrictive method of the list, burdened additionally with the requirement to
prove the occupational character of an illness, which substantially limits the
scope of the legal protection of workers suﬀering from occupational illnesses.
Another social problem is a small amount of consideration received from the
social insurance for occupational illnesses. It should be noted there are also
para-occupational illnesses, which are not included in the statutory list of occupational illnesses, but whose relation to harmful work environment or working
conditions reducing biological immunity of the worker’s organism is undisputable or proven with the great probability.
Therefore, we should advocate adoption of an open concept of occupational
illnesses and abolition of a method based on the closed list of occupational
illnesses. In case of the open construction of occupational illness with the help
of a mixed method, the basis for compensation should be – besides extended
list of occupational illnesses based on implied causality between occupational
exposure and occupational illnesses – for para-occupational illnesses the existence of a harmful factor in the work environment and the causality between the
factor and the detriment to health sustained by the aggrieved person.

marzec 2011 |

FORUM PR AWNICZE 59

artykuły
1. Uwagi wprowadzające
Choroby z awodowe i parazawodowe p owstają
naskutek d ługotrwałego o ddziaływania szkodliwych c zynników z najdujących s ię w środowisku
pracy albo wynikają zesposobu wykonywania pracy.
Zapobieganie chorobom zawodowym iparazawodowym wynika zpotrzeby zapewnienia ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa osobowego pracowników,
których niezdolność dopracy powstała wzwiązku
zwarunkami wykonywania pracy 1. Trudno bowiem
tolerować taką politykę państwa, wświetle której
szansa naprzedłużenie życia czy zmniejszenie cierpień pracownika n ie zasługują naochronę prawa
pracy.
Nowelą, k tóra we szła w życie z dniem 3 l ipca
2009r. wprowadzono dopolskiego kodeksu pracy artykuł 2351 k.p. zawierający nową definicję choroby zawodowej. Ztądatą weszły wżycie zmiany wzakresie
regulacji problematyki chorób zawodowych napodstawie ustawy ozmianie ustawy – kodeks pracy oraz
ozmianie niektórych innych ustaw2. Zmiany wzakresie unormowania problematyki chorób zawodowych
zostały wprowadzone wwyniku realizacji wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z19 czerwca 2008r.3,
w świetle k tórego de legacje u stawowe z awarte
wart. 237 § 1 pk t 2 i 3 k.p. były niezgodne zart. 92
Konstytucji R P w zakresie, w jakim n ie ok reślały
wytycznych d otyczących t reści r ozporządzenia.
Wrezultacie TK uznał, żewydane napodstawie niekonstytucyjnych przepisów rozporządzenie z30 lipca
2002r. wsprawie chorób zawodowych jest niezgodne
zkonstytucją RP. Trybunał Konstytucyjny wskazał,
żezuwagi nazasady techniki ustawodawczej niedopuszczalne jest przesunięcie całej regulacji materialnoprawnej dorozporządzenia, ponieważ norma materialnoprawna, szczególnie tanakładająca
napodmioty stosunku pracy określone obowiązki,
wpływając tym samym naich pozycję prawną, po1 Zob. T. Wyka, Odbezpieczeństwa socjalnego w stronę b ezpieczeństwa o sobowego – o zmianach w kodeksie p racy,
[w:] Stosunki zatrudnienia wdwudziestoleciu społecznej gospodarki r ynkowej. Księga pamiątkowa zokazji jubileuszu

winna być uregulowana wustawie. Zatem zmiany
wzakresie regulacji problematyki choroby zawodowej miały nacelu zapewnienie zgodności przepisów
prawa pracy zzasadami konstytucyjnymi.
Istotne zmiany wobecnym stanie prawnym polegają natym, żepodstawowe rozwiązania zzakresu
chorób z awodowych z ostały u regulowane w kodeksie p racy. D o kodeksu z ostała w prowadzona
definicja choroby zawodowej określona wart. 2351
k.p. natomiast wart. 2352 k.p. została przewidziana
możliwość stwierdzenia choroby zawodowej mimo
zakończenia pracy wnarażeniu zawodowym, jeżeli
jej objawy wystąpiły wodpowiednim czasie. Obecnie przepisy te z najdują się wakcie orandze ustawowej or az z awierają nor my m aterialnoprawne,
które kształtują uprawnienia pracowników przez
wskazanie okoliczności decydujących omożliwości
rozpoznania choroby zawodowej.
Wświetle a rt. 2351 k .p., zachorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną wwykazie
chorób zawodowych, jeżeli wwyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub
zwysokim prawdopodobieństwem, ż ezostała
ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących wśrodowisku
pracy albo wzwiązku zesposobem wykonywania
pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”.
Zakres p ojęcia c horoby z awodowej sk łada s ię
z dwóch podst awowych el ementów s kładowych
oróżnym charakterze. Jeden z nich macharakter
formalny, p onieważ t ylko c horoba w ymieniona
wwykazie c horób zawodowych u stalonym pr zez
ustawodawcę może być zakwalifikowana jako choroba zawodowa. Drugim zelementów ocharakterze
materialnym jest wykazanie związku przyczynowego między działaniem czynników szkodliwych dla
zdrowia albo sposobem wykonywania pracy awystąpieniem choroby4.

2. Wykaz chorób zawodowych
Wświetle konwencji MOP nr 121 z1964r. istnieją
trzy metody regulacji chorób zawodowych:

40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, Warszawa
2010, s. 105 in.

4 Por. W. W itoszko, Jednorazowe odszkodowanie zubezpie-

2 Dz.U. Nr 99, poz. 825.

czenia wypadkowego, W arszawa 20 10, s . 1 28; R . C eleda

3 Zob. Wyrok TK z19 czerwca 2008r., P 23/07, OTK-A2008,

[w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2005,

nr 5, poz. 82.
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– metoda listy chorób zawodowych, obejmująca conajmniej choroby wymienione wzałączniku
dotej konwencji;
– metoda ogólna, szerokiej definicji choroby zawodowej, tzw. metoda klauzuli generalnej;
– metoda mieszana, która stanowi kombinację
wyżej wymienionych metod, tzw. metoda podwójnej listy5.
Metoda mieszana związana jest zrównoległym
obowiązywaniem listy chorób zawodowych oraz
klauzuli generalnej. Wydaje się, żepozwala ona
w największym s topniu n a ochronę i nteresów
pracowniczych, zmniejszając element niedookreśloności związany zmetodą klauzuli generalnej,
atakże omijając restrykcyjność listy. Pozwala ona,
pod pewnymi warunkami, nauzyskanie świadczeń
zubezpieczenia społecznego wzwiązku zeschorzeniami, które nie figurują naoficjalnej liście. Metoda
taumożliwia objęcie ochroną schorzenia, które nie
widnieje naurzędowej liście, napodstawie diagnozy medycznej.
Warto zauważyć, żezalecenie (rekomendacja)
Komisji Eu ropejskiej 2 003/670 6 z aleca k rajom
członkowskim odchodzenie odzamkniętej listy
chorób zawodowych. Znajduje toodzwierciedlenie
wEuropie Zachodniej wdążeniu dostworzenia otwartego pojęcia choroby zawodowej iodchodzeniu
odtechniki zamkniętej listy 7.
W Polsce s tosuje s ię pie rwszą me todę op artą
nawykazie chorób zawodowych powstałych wwyniku negatywnego oddziaływania warunków pracy
naorganizm pracownika. Oznacza toniemożność
przekroczenia granic określonych listą irozszerze5 Por. T. Bińczycka-Majewska, Prawne aspekty chorób zawodowych, „Państwo iPrawo” 1993, nr 7, s. 52–56.
6 Dz. Urz. W.E.L.,nr238 z25.09.2003r., poz. 0028–0034.
Tekst wjęzyku niemieckim: Empfehlung der Kommisssion
vom 19. Septemper 2003 Uber die Europaische Liste der Berufskrankheiten oraz wjęzyku angielskim: Commission Rec-

nia ochrony naprzypadki ustalone nainnej drodze
niż w ydanie a ktu n ormatywnego w ysokiej r angi
(ustawa, przepisy wykonawcze)8.
Pojęcie choroby zawodowej zostało zatem skonstruowane według tzw. metody listy wzmocnionej
dodatkowo określeniem przyczyn uzasadniających
przyjęcie zawodowej natury tej choroby9. Oznacza
to, żewarunkiem koniecznym zakwalifikowania
danej choroby jako choroby zawodowej jest przede
wszystkim objęcie jej wykazem chorób zawodowych
(choroby nieznajdujące się naliście nie mają statusu
chorób zawodowych). Nie jest tojednak warunek wystarczający, ponieważ jednocześnie choroba musi być
wwykazie oraz konieczne jest wykazanie (bezsporne
lub zdużym prawdopodobieństwem) zawodowego
charakteru tej c horoby. Wynika ztego, żebez w ykazania zawodowego charakteru tego s chorzenia
nawet c horoba powstała w warunkach narażenia
zawodowego, znajdująca się naliście chorób zawodowych, nie może być de lege lata zakwalifikowana jako
choroba zawodowa. Wefekcie taka regulacja choroby zawodowej stanowiąca najbardziej surową wersję restrykcyjnej metody listy chorób zawodowych
zcałą pewnością ograniczy wpraktyce liczbę osób
faktycznie chorych nachorobę zawodową, którym
wobecnym stanie prawnym uda się uzyskać status
osoby chorej zawodowo.
Wykaz chorób zawodowych obejmuje schorzenia,
które naobecnym etapie wiedzy medycznej zostały
uznane zaspowodowane warunkami pracy, ponieważ opiera się on naprzewidywalności ujawnienia
pewnych c horób w ustalonym z góry k ręgu osób.
Dopiero bowiem jeśli dana choroba wśród ludzi należących dopewnej grupy zawodowej występuje regularnie ipowszechnie oraz częściej niż wśród innej
grupy osób, można mówić ochorobie zawodowej10.
Wobecnym stanie prawnym wykaz chorób zawodowych stanowi załącznik dorozporządzenia z30
czerwca 2009r. wydanego napodstawie delegacji

ommendation of 19 September 2003 concerning the Europan
schedule of occupational diseases.

8 Por. T. Bi ńczycka-Majewska, Prawne a spekt y…, s. 54;

7 Por. A . Nu mhauser-Henning, General R eport. O ccupa-

W. W itoszko, Jednorazowe od szkodowanie…, s . 1 25 i n.;

tional Risk: Social Protection and Employers Liability. So-

H. Szewczyk, Pojęcie choroby zawodowej wprawie pracy ipra-

cial Change and Legal Developments In Industrial Societies,

wie ubezpieczeń społecznych [w:] „Zzagadnień zabezpieczenia

[w:] World Congress of Labour and Social Security Law, Paris

społecznego” 2009, nr 1, s. 93 in.

2006, s. 26; Orzeczenie ETS z13 grudnia 1989r., 322/88

9 Odmiennie: W. Witoszko, Jednorazowe odszkodowanie…, s. 128.

(Grimaldi), Rec. 1989, poz.4407.

10 Tamże, s. 129.
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zart. 237 § 1 pkt 3–6 i§ 11 k.p. Wykaz ten obejmuje 26
grup jednostek chorobowych, które zostały określone wzróżnicowany sposób. Inaczej niż wpoprzednim w ykazie c horób z awodowych obecny w ykaz
nie przewiduje rozszerzenia danej kategorii choroby okolejne jej rodzaje. Poprzedni wykaz zawierał
jednak wpewnym zakresie otwarty katalog chorób
zawodowych, ponieważ doniektórych kategorii wymienionych chorób można było zaliczyć jeszcze inne
schorzenia. Obecnie nie jest tojuż możliwe zewzględu nauznanie zachorobę zawodową schorzenia, które nie zostało wyraźnie określone wwykazie chorób
zawodowych.
W związku z powyższym n ależy z dawać s obie
sprawę ztego, żeobecny wykaz chorób zawodowych
macharakter zamknięty, cowkonsekwencji przesądza otym, żeich lista nie jest kompletna, aliczba
chorób zawodowych objęta t ym w ykazem nie jest
adekwatna dorodzajów ustalonych chorób, pozostających wzwiązku zpracą. Dlatego też konieczna jest
okresowa rewizja listy chorób zawodowych, która
powinna prowadzić dozmian wwykazie chorób zawodowych przez uzupełnienie go okolejne schorzenia11. Wymaga tojednak inicjatywy Rady Ministrów,
która jak dotąd nie wykazywała wtym zakresie aktywności izainteresowania. Niestety ustawodawca
nie przewidział ustawowego wymogu okresowych
rewizji wykazu chorób zawodowych, które mogłyby
uaktualniać nabieżąco przedmiotowy wykaz. Ponadto, aby uznać dane schorzenie zachorobę zawodową
nie wystarczy samo rozpoznanie uchorego choroby zamieszczonej wwykazie chorób zawodowych.
Konieczne jest bowiem także ustalenie, żenajej powstanie miały wpływ szkodliwe warunki pracy albo
sposób wykonywania pracy 12.
Nadmiernie restrykcyjna metoda listy pozostawia
bez ochrony znaczną liczbę poszkodowanych, którzy
doznali uszczerbku nazdrowiu pod wpływem szkod11 Zob. B. Paździor, Ubezpieczenie wypadkowe wuregulowaniach
MOP, „Polityka Społeczna” 1997, nr 5–6, s. 5.
12 Zob. W . W itoszko, Związek p rzyczynowy m iędzy c horobą z awodową a warunkami p racy. G losa d o wyroku N SA
z07 czerwca 2006 roku, II OSK 388/06, „Monitor Prawa Pracy” 2009, nr 4, s. 214 in.; Glosę W. Witoszko dowyroku TK
z19 czerwca 2008r., P 23/07, „Państwo iPrawo” 2009, nr 7,
s. 124–125.
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liwych czynników środowiska pracy, ale nie spełniają ustawowych warunków. Metoda tasłabo reaguje
nazmiany wynikające zpostępu nauki, atakże rozwoju cywilizacyjnego, który sprzyja ujawnianiu się
nowych ryzyk.
De lege lata stwierdzenie określonej choroby zawodowej nie jest uzależnione odrodzaju pracy, stanowiska, wykonywanego zawodu, pracy wokreślonym
zakładzie pracy. Zgodnie zart. 2352 k.p. rozpoznanie
choroby zawodowej może nastąpić wokresie zatrudnienia wnarażeniu zawodowym albo pozakończeniu pracy wtakim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych
wokresie u stalonym w wykazie c horób z awodowych. Okresy, wktórych powinny wystąpić objawy
chorobowe pozakończeniu zatrudnienia, dotyczą
tylko byłego pracownika, uktórego pozakończeniu
pracy wnarażeniu zawodowym wystąpiła choroba.
Wskazane w obowiązującym w ykazie c horób z awodowych okresy, należy liczyć odczasu ustania
narażenia zawodowego, zaś udokumentowanie jej
objawów upoważnia dorozpoznania choroby zawodowej. Długość tych okresów jest zróżnicowana dla
poszczególnych chorób iwynosi od3 dni do10 lat.
Niekiedy ustalenie takiego okresu jest pozostawione
właściwemu organowi, który określa go indywidualnie wzależności np.odoszacowanego ryzyka (przy
nowotworach złośliwych – poz. 17).
Rozporządzeniem z30 czerwca 2009r. wprowadzono ograniczenia czasowe codozgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej oraz jej rozpoznania
dookresu zatrudnienia w narażeniu zawodowym
lub pozakończeniu pracy w takim narażeniu, nie
później jednak niż wokresie, który został wskazany wwykazie chorób zawodowych. Wykaz ten zawiera więc dodatkowe warunki, takie jak warunek
wykonywania pracy szkodliwej przez ustalony minimalny okres albo wymóg ujawnienia się choroby
poustaniu ostatniego zatrudnienia, które narażało
pracownika naryzyko zachorowania. Jednak rozwiązanie t o w stosunku d o niektórych s chorzeń
ujętych wnowym wykazie chorób zawodowych nie
obowiązuje. Oznacza to, żewprzypadku niektórych
chorób zawodowych okres ten nie został przez ustawodawcę określony lub może być ustalany indywidualnie. Wpraktyce nie można bowiem wykluczyć
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związku przyczynowego między warunkami pracy aniektórymichorobami zawodowymi, nawet
wówczas, j eśli m iędzy u staniem z atrudnienia
wwarunkach narażających zdrowie pracownika
aujawnieniem s ię tej c horoby up łynął z naczny
okres czasu13. Nie zawsze bowiem istnieje możliwość wczesnego wykrycia choroby, cowiąże się nie
tylko zróżnym poziomem wiedzy medycznej oraz
dostępem donowoczesnej aparatury medycznej,
ale również zindywidualną odpornością pracowników nanarażenie zawodowe. Nie bez znaczenia
jest także możliwość jednoczesnego oddziaływania
napracownika kilku niekorzystnych czynników14.
W świetle o siągnięć me dycyny j ednoznaczne
wskazanie okresu utajonego wielu chorób nie jest
możliwe. Ponad 95% ogółu chorób zawodowych
toschorzenia powstałe pominimum dziesięcioletnim okresie narażenia, a79% podwudziestu latach

łoby towzrost kosztów pracy oraz wydatków nazabezpieczenie społeczne. Wkonsekwencji dochodzi
doograniczenia uprawnień osób poszkodowanych,
coprowadzi doprzerzucenia naposzkodowanych
skutków ryzyka zawodowego związanego zzachorowaniem nachoroby zawodowe17.
Należy opowiedzieć się zazastosowaniem metody
tzw. mieszanej, która całkowicie spełni oczekiwania pracowników ułatwiając im drogę dochodzenia
roszczeń odszkodowawczych irentowych. Będzie
tostanowić również odpowiedź naapel Wspólnoty
Europejskiej, która wzywa dopropagowania kultury prozdrowotnej w miejscu pracy i zapobiegania
problemom związanym zutratą zdrowia wzwiązku
zwykonywaną pracą.
Zuwagi naspecyfikę pracy wrolnictwie należy
również opowiedzieć się zawłączeniem wnaszym
kraju dowykazu chorób zawodowych, stworzonego

Pojęcie choroby zawodowej jest skonstruowane
wg metody listy i wzmocnione określeniem przyczyn
uzasadniających przyjęcie jej zawodowej natury.
pracy wnarażeniu15. Przepisy prawa nie mogą zatem bezwzględnie ograniczać czasowo możliwości ustalenia związku między chorobą zawodową
awarunkami pracy. Wprowadzenie wtym zakresie
jakichkolwiek warunków jest niedopuszczalne16.
Wbrew zaleceniom Wspólnoty, polski ustawodawca n ie z mienił i stotnie k rajowych r egulacji
wdziedzinie chorób zawodowych. Przede wszystkim nie rozszerzono znacząco wykazu (listy) chorób zawodowych oraz nie wprowadzono szerszej
definicji choroby zawodowej, ponieważ oznacza13 Wyrok SN z7 czerwca 1995r., IIPRN 4/95, OSNAPiUS 1996,
nr3, poz. 44.
14 Por. T. Wyka, Ochrona zdrowia iżycia pracownika jako ele-

naużytek pracowników, listy schorzeń, ustalonych
dla rolnictwa lub ogrodnictwa zgodnie zzaleceniem
Unii Europejskiej. Główny nacisk powinno się położyć w tym miejscu nazwiązek choroby z wykonywaną pracą18. Polski ustawodawca powinien podjąć
stosowne działania w celu w łączenia do krajowej
listy chorób zawodowych tych schorzeń, które zostały zamieszczone naspecjalnej liście dla rolnictwa
iogrodnictwa. Obecnie osoby zatrudnione wrolnictwie sąwtym zakresie dyskryminowane, ponieważ
wielu chorób zawodowych rolników nie mawobowiązującym w ykazie c horób z awodowych. L ista
chorób zawodowych mabowiem obecnie zastosowanie dowszystkich rodzajów działalności, wtym do

ment treści stosunku pracy, Warszawa 2003, s. 47.
15 Por. N. Szeszenia-Dąbrowska, W. Szymczak, Zapadalność
nachoroby zawodowe wPolsce, „Medycyna Pracy” 1999,
nr 6, s. 481.
16 Zob. w yrok NSA z 12 czerwca 1997r., II SA/Gd 1234/96,
„Prawo Pracy” 1998, nr 1, s. 41.

17 Por. H. Szewczyk, Prawne problemy chorób zawodowych, „Polityka Społeczna” 2007, nr 7, s. 8 in.
18 T. Bińczycka-Majewska, Choroby zawodowe wnormach Wspólnoty Europejskiej, „Praca iZabezpieczenie Społeczne” 1993,
nr10–11, s.69–76.
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działalności rolniczej. Zarolniczą chorobę zawodową uznaje się bowiem de lege lata chorobę określoną
wprzepisach wydanych napodstawie kodeksu pracy.
Powyższy problem ma, zdawałoby się, charakter teoretyczny, wszakże jego konsekwencje mogą mieć
również z naczenie praktyczne, ponieważ u stawa
oubezpieczeniu społecznym rolników 19 zwiększa
wysokość renty rolniczej, przyznanej ztytułu niezdolności dopracy, powstałej wskutek wypadku przy
pracy rolniczej lub rolniczej c horoby zawodowej.
Wtakiej sytuacji uprawnionemu dookresu opłacania
składki dolicza się okres dzielący go odosiągnięcia
wieku 60 lat, copozwala zwiększyć w ymiar renty
otrzymywanej przez rolników, którzy stali się niezdolni dopracy wskutek wypadku lub choroby zawodowej wmłodym wieku20.

3. Narażenie zawodowe
Choroba zawodowa cechuje się t ym, żejest ona
spowodowana działaniem czynników szkodliwych
dla zdrowia występujących wśrodowisku pracy albo
wzwiązku zesposobem wykonywania pracy. Okoliczności, wktórych choroba powstała, tj. działanie
czynników szkodliwych dla zdrowia występujących
wśrodowisku pracy albo sposób wykonywania pracy,
stanowią narażenie zawodowe.
Wdefinicji choroby zawodowej został zatem rozszerzony katalog przyczyn wywołujących choroby
zawodowe, ponieważ obok ogólnie znanej przyczyny wskazanej wdefinicji jako „szkodliwe czynniki
występujące wśrodowisku pracy”, został zaznaczony dodatkowo sposób wykonywania pracy. Obecne
określenie przyczyn chorób zawodowych obejmuje
więc zarówno warunki, w jakich praca jest w ykonywana, jak iprzyczyny wynikające zistoty danego
zawodu.
Rodzaje przyczyn choroby zawodowej wskazują
naich zewnętrzny charakter, ponieważ pochodzą
19 Dz.U. z1998r. Nr7, poz. 25 zezm.

one spoza organizmu człowieka. Jest tocecha odróżniająca choroby opodłożu zawodowym odchorób
samoistnych, które powstają zprzyczyn istniejących
worganizmie człowieka, oraz odchorób w ywołanych pr zyczyną z ewnętrzną, a le n iezwiązanych
zpracą. Należy bowiem ustalić, czy w ystąpiło narażenie zawodowe związane zistnieniem wśrodowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia,
wywołujących chorobę zawodową albo zesposobem
wykonywania pracy21.
Istotne jest ustalenie, czy szkodliwe czynniki pochodzą ześrodowiska pracy. Pojęcie „ środowisko
pracy” w skazuje, ż echodzi ookreślenie ob szaru
(miejsca pracy), wktórym pracownik jest narażony
naoddziaływanie ogółu c zynników szkodliwych
dla zdrowia, pochodzących ztakiego otoczenia 22.
Oznacza toszerokie ujęcie źródła przyczyny choroby zawodowej, która nie musi być związana zwykonywaniem danego rodzaju pracy, a le może być
powiązana z innym z agrożeniem w ystępującym
w miejscu pr acy, ja k np . z wpływem c zynników
wynikających zlokalizacji zakładu pracy 23. Wystąpienie szkodliwych czynników wśrodowisku pracy
nie musi być zawinione przez pracodawcę inie musi
wynikać zprzekroczenia dopuszczalnych norm. Wystarczy, żewśrodowisku pracy pojawi się czynnik,
który jest szkodliwy choćby dla jednego pracownika
zewzględu najego właściwości osobnicze. Stwierdzenie choroby zawodowej nie jest też uzależnione
odrozmiarów stałego lub długotrwałego uszczerbku
nazdrowiu wywołanego chorobą zawodową.

4. Związek przyczynowy powstania choroby zpracą
Z treści de finicji c horoby z awodowej w ynika,
żewobecnym stanie prawnym, wymagane jest ustalenie związku przyczynowego między działaniem
czynników szkodliwych dla zdrowia występujących
wśrodowisku pr acy lub s posobem w ykonywania
pracy apowstaniem choroby zawodowej. Wświetle

20 H. Szewczyk, Prawne problemy wypadków przy pracy ichorób zawodowych wrolnictwie, [w:] „ZProblematyki Prawa

21 Por. B. Gudowska, Choroby zawodowe, „Praca iZabezpiecze-

Pracy i Polityki Socjalnej”,t.16, red. A .Nowak, K atowice

nie Społeczne” 2003, nr 4, s. 17; U. Jackowiak, Wpływ choroby

2005, s.155–156; tejże: Renta rolnicza ztytułu niezdolności

zawodowej nasytuację pracowniczą, „Praca iZabezpieczenie

dopracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,

Społeczne” 2006, nr 5, s. 20 in.

[w:] Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych, red.

22 Zob. W. Witoszko, Jednorazowe odszkodowanie…, s. 137.

L.Frąckiewicz iW.Koczur, Katowice 2006, s.91–92.

23 Jak wyżej.
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art. 2351 k.p. konieczne jest stwierdzenie wsposób
bezsporny lub z wysokim prawdopodobieństwem
związku przyczynowego między w ymienionymi
przyczynami stanowiącymi narażenie zawodowe,
awystąpieniem choroby zawodowej. Samo stwierdzenie jedynie, żedana choroba jest w ymieniona
wwykazie chorób zawodowych nie jest wystarczające doustalenia zajścia choroby zawodowej.
Wpoprzednim stanie prawnym ustalanie związku
przyczynowego przy rozpoznaniu choroby zawodowej nie było wymagane. Wystarczyło więc ustalić
chorobę objętą wykazem, comiało doniosłe prawnie
skutki, polegające nadomniemaniu zawodowego pochodzenia wymienionej wniej przyczyny. Zakładano,
żewrazie stwierdzenia choroby objętej wykazem oraz
pracy wykonywanej wwarunkach narażających najej
powstanie, przesądzało o domniemaniu związku
przyczynowego między chorobą awarunkami pracy24.

doktórej powstania przyczyniły się również czynniki wynikające zistnienia choroby samoistnej lub
ztrybu życia pracownika. Wtedy należy badać, naile
stwierdzone warunki pracy rzeczywiście przyczyniły
się dopowstania choroby zawodowej.
Konieczne jest zatem zbadanie wpływu narażenia
zawodowego napowstanie schorzenia, mimo żejuż
samo umieszczenie niektórych chorób zawodowych
w wykazie w skazuje, ż e są to schorzenia, k tóre
spowodowane sąpracą wnarażeniu zawodowym.
Wobecnym stanie prawnym nie można jednak poprzestać nakonstrukcji domniemania związku przyczynowego funkcjonującego wewcześniejszych regulacjach prawnych.
Jeżeli objawy choroby zawodowej zostały stwierdzone pozakończeniu pracy wwarunkach narażenia
zawodowego, wówczas choroba zawodowa powinna
być rozpoznana wodpowiednim okresie wymienio-

Wymagane jest ustalenie związku między działaniem
czynników szkodliwych lub sposobem wykonywania
pracy a powstaniem choroby zawodowej.
Obecnie w ymóg u stalenia w sposób b ezsporny
lub zwysokim prawdopodobieństwem, żechoroba
zawodowa została spowodowana narażeniem zawodowym odnosi się dozwiązku przyczynowego.
Istnieją obiektywne trudności wustaleniu związku
przyczynowego między powstaniem choroby zawodowej apracą wwarunkach narażenia zawodowego,
zwłaszcza gdy chodzi oustalenie udziału określonych przyczyn wspowodowaniu choroby. Szczególne t rudności mogą dotyczyć c horoby zawodowej,
24 Zob. wyrok NSA z7 stycznia 1994r., ISA 1640/93, ONSA 1995,
nr 1, p oz. 28; w yrok SN z 2 lutego 2000r., I I U KN 351/99,
OSNAPiUS 20 01, n r 1 2, p oz. 4 19; w yrok S N z 4 c zerwca
z1998r., III RN 36/98, OSNAPiUS 1999, nr 22, poz. 79; wyrok SN z3 lutego 1999r., II RN 110/98, OSNAPiUS 1999, nr 22,
poz. 709; wyrok NSA z12 czerwca 2002r., ISA 1406/01, Legalis; wyrok SN z10 lutego 2000r., II UKN 395/99, OSNAPiUS
2001, nr 15, poz. 496; wyrok WSA z7 lutego 2007r., II SA/Gd
5/07, L egalis; w yrok WSA z 19 czerwca 2007r., III SA/Wr
208/07, Legalis.

nym wwykazie chorób zawodowych. Upływ takiego
terminu powoduje, żenie jest możliwe stwierdzenie
choroby zawodowej.
WPolsce dla uznania schorzenia zachorobę zawodową konieczne jest więc ustalenie, czy dana choroba wymieniona jest wwykazie chorób zawodowych,
aponadto gdy w wyniku o ceny w arunków pr acy
można stwierdzić bezspornie lub zwysokim prawdopodobieństwem, ż ezostała on a s powodowana
czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, występującymi wśrodowisku pracy albo wzwiązku zesposobem
wykonywania pr acy (tzw. n arażenie z awodowe).
De lege lata niezbędne jest też wykazanie związku
przyczynowego przez ustalenie, żestwierdzone narażenie zawodowe wsposób bezsporny lub wysoce
prawdopodobny spowodowało rozpoznaną chorobę
zawodową. Oznacza towykluczenie domniemania
związku przyczynowego między warunkami pracy
achorobą zawodową.
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Kolejnym warunkiem wstosunku dowiększości
chorób z awodowych j est z głoszenie p odejrzenia
choroby oraz jej rozpoznanie (ale nie stwierdzenie)
wczasie zatrudnienia wwarunkach narażenia zawodowego, ajeżeli nastąpiło pozakończeniu pracy
wwarunkach narażenia zawodowego, musi tonastąpić n ie p óźniej n iż w okresie, o którym mow a
wwykazie chorób zawodowych. Działanie czynników szkodliwych występujących wśrodowisku pracy mawięc decydujące znaczenie dla rozpoznania
choroby zawodowej.
Następnie k walifikacji pr awnej s chorzenia do konuje inspektor sanitarny napodstawie materiału
dowodowego, awszczególności danych zawartych
worzeczeniu lekarskim oraz formularzu oceny narażenia zawodowego (§ 8 ust.l rozporządzenia z30
czerwca 2009r.). Inspektor sanitarny jest związany
orzeczeniem lekarskim wzakresie rozpoznania choroby; nie jest bowiem uprawniony dosamodzielnej
oceny dokumentacji lekarskiej iwniosku odmiennego odlekarskiego rozpoznania schorzenia.
Wydanie decyzji ostwierdzeniu choroby zawodowej przez inspektora sanitarnego powinno być zatem
poprzedzone dokładnym ustaleniem faktu narażenia
pracownika nadziałanie czynnika szkodliwego dla
zdrowia, występującego wśrodowisku pracy, stopnia
narażenia iczasu oddziaływania tego czynnika.
Wświetle orzecznictwa sądowego sąd powszechny
rozpoznający sprawę oświadczenia ztytułu choroby
zawodowej nie jest związany decyzją inspektora sanitarnego bez względu najej treść. Również decyzja
inspektora sanitarnego odmawiająca stwierdzenia
choroby zawodowej nie mamocy wiążącej, zwłaszcza gdy pojej wydaniu pracownik był nadal zatrudniony wwarunkach narażających napowstanie choroby zawodowej. Decyzja inspektora sanitarnego,
stwierdzająca chorobę zawodową lub brak podstaw
dojej stwierdzenia, nie wiąże sądu powszechnego
rozpoznającego sprawę oświadczenia ztytułu choroby zawodowej także pooddaleniu przez sąd administracyjny wniesionej nanią skargi.
Zasadniczo jednak sąd powszechny nie może rozpoznać zagadnienia wstępnego codoistnienia choroby zawodowej wsprawie oroszczenie pracownika
ojednorazowe odszkodowanie lub oświadczenie wyrównawcze ztytułu choroby zawodowej bez uprzed-
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niej decyzji inspektora sanitarnego. Niedopuszczalne
jest również powództwo uustalenie istnienia choroby zawodowej. Wydanie decyzji przez inspektora
sanitarnego jest więc konieczne, aby sąd powszechny
mógł rozpoznać sprawę.
Sąd ten może zatem odmówić przyznania świadczeń, jeżeli postępowanie dowodowe wykaże, żechoroba tanie była przyczyną uszczerbku nazdrowiu.
Stwierdzenie przez inspektora sanitarnego istnienia
choroby zawodowej nie jest bowiem – jak wiadomo
– r ównoznaczne z e stwierdzeniem n iezdolności
dopracy lub uszczerbku nazdrowiu, które warunkują prawo doświadczeń przysługujących poszkodowanym.
Można zatem przyjąć, żechorobą zawodową jest
choroba stwierdzona decyzją organu państwowej
inspekcji sanitarnej, która jest wymieniona wwykazie chorób zawodowych oraz została spowodowana
działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących wśrodowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy, czyli występowaniem określonego
narażenia zawodowego, które wsposób bezsporny
lub wysoce prawdopodobny wywołało chorobę zawodową.

5. Pojęcie choroby parazawodowej (pracowniczej)
Powszechnie w iadomo, żepracownicy ponoszą
szkody naosobie zpowodu nie tylko chorób zawodowych, ale także chorób spowodowanych szkodliwymi warunkami pracy, aniebędącymi chorobami
zawodowymi.
Szkodliwe warunki pracy mogą więc prowadzić
nie tylko dopowstania choroby zawodowej, ale także
wywierają negatywny wpływ naogólny stan zdrowia
pracowników oraz obniżają odporność organizmu
pracowników.
Należy jednak mieć nauwadze, żerównież inne
choroby istniejące poza w ykazem także mogą powstać wzwiązku zpracą (choroby parazawodowe).
Tego rodzaju schorzenia ja ko n ieobjęte w ykazem
chorób zawodowych nie mogą być zakwalifikowane
jako choroby zawodowe, nawet gdy zostanie ustalone, żeich przyczyną były warunki pracy ipozostają
one bezspornie wadekwatnym związku przyczynowym zeświadczoną pracą. Przyjmuje się bowiem,
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żewykładnia poszczególnych pozycji wykazu chorób
zawodowych wykraczająca poza ramy wykładni literalnej jest niedopuszczalna. Obowiązująca definicja
chorób zawodowych nie obejmuje zatem chorób parazawodowych, zwanych również pracowniczymi.
Przykładowo wykazem chorób zawodowych nie
sąobjęte takie choroby jak nerwica, wrzodowa choroba żołądka, choroby związane zpracą przy komputerze, schizofrenia iinne schorzenia psychiczne,
podczas gdy wydaje się, żetego rodzaju schorzenia
coraz częściej mogą być spowodowane szkodliwymi
warunkami pracy. Przyczynami takich chorób mogły bybyć zwiększające się wymagania, dodatkowe
obowiązki, ponadprzeciętny stres, przemoc wpracy,
duża dyspozycyjność, itp. Przepisy prawa pracy nie
przewidują jednak możliwości uwzględnienia chorób spowodowanych takimi przyczynami wwykazie
chorób zawodowych25.

mi, k tóre p ozostają w prawdzie p oza u stawowym
wykazem chorób zawodowych, ale których związek
zeszkodliwym środowiskiem pracy lub warunkami
pracy obniżającymi biologiczną odporność organizmu pracownika jest bezsporny lub wykazany zdużym prawdopodobieństwem27.
WPolsce stosuje się metodę listy chorób zawodowych najmniej korzystną dla pracowników, opartą
nawykazie chorób zawodowych powstałych wwyniku negatywnego oddziaływania warunków pracy
naorganizm pracownika28. Oznacza toniemożność
przekroczenia granic określonych listą irozszerzenia
ochrony naprzypadki ustalone nainnej drodze niż
wydanie aktu normatywnego wysokiej rangi (ustawa, przepisy w ykonawcze)29. Nadmiernie restrykcyjna metoda listy pozostawia bez ochrony napodstawie przepisów prawa pracy iprawa ubezpieczeń
społecznych znaczną liczbę poszkodowanych, którzy

Niezbędne jest ustalenie, że stwierdzone narażenie
zawodowe w sposób bezsporny lub wysoce
prawdopodobny spowodowało chorobę zawodową.
Chodzi tuzwłaszcza otakie przypadki zachorowań, wktórych szkodliwość iuciążliwości zawodowe
staną się czynnikiem współtworzącym (współsprawczym) imodyfikującym przebieg niektórych chorób
przewlekłych w ywołanych rozwojem cywilizacji.
Przykładowo dot yczyć to będzie w ielu s chorzeń
związanych zwszechobecnym stresem26, jak choroba
niedokrwienna serca, zespoły nerwicowe idepresje,
schorzenia alergiczne idermatologiczne, itp.
Jednak przepisy prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych n ie regulują zasad odpowiedzialności pracodawcy zainne choroby związane
zwarunkami pracy poza chorobami zawodowymi.
Tymczasem równie poważnym społecznym problemem jak choroby zawodowe sąchoroby parazawodowe, zwane również chorobami pracowniczy-

doznali uszczerbku nazdrowiu pod wpływem szkodliwych czynników środowiska pracy, ale nie spełniają ustawowych warunków, zwłaszcza żepolska lista
chorób zawodowych jest niekompletna, ponieważ nie
obejmuje ona niektórych rodzajów schorzeń, które
coraz częściej mogą być spowodowane warunkami
pracy30. Metoda tasłabo bowiem reaguje nazmiany
wynikające zpostępu nauki, atakże rozwoju cywilizacyjnego, który sprzyja ujawnianiu się nowych
ryzyk 31.
Przeciwko różnicowaniu ochrony prawnej wrazie
wystąpienia obu rodzajów chorób, tj. chorób zawo27 Zob. glosę T. Wyki douchwały składu siedmiu sędziów SN
z4 grudnia 1987r., III PZP 85/86, „Praca iZabezpieczenie
Społeczne” 1989, nr 4–5, s. 83.
28 Zob. H. Szewczyk, Pojęcie choroby zawodowej…, s. 91 in.

25 Por. W. Witoszko, Jednorazowe odszkodowanie…, s.147–148.

29 Por. T. Bińczycka-Majewska, Prawne aspekty…, s. 54.

26 Por. H. Szewczyk, Stres jako przyczyna wypadku przy pracy,

30 Zob. W. Witoszko, Jednorazowe odszkodowanie…, s. 147–148.

„Praca iZabezpieczenie Społeczne” 2003, nr 6, s. 31 in.

31 Por. T. Bińczycka-Majewska, Prawne aspekty…, s. 56.
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dowych i parazawodowych jest Komisja Eu ropejska. Wydane przez ten organ zalecenie 2003/670/
WE z19 września 2003r., dotyczące Europejskiego
Wykazu Chorób Zawodowych32, zawiera wytyczne
dla krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej
doopracowania podstaw prawnych przy ubieganiu
się oświadczenia majątkowe wsytuacji, gdy stwierdzono, ż edane s chorzenie n ie jest ujęte n aliście
chorób zawodowych, ale pozostaje ono w związku
zwykonywaną pracą. Wzaleceniu tym wskazano,
aby wprzypadkach kiedy ustawodawstwo krajowe
zawiera wykaz ustalający domniemanie zawodowego pochodzenia pewnych chorób – zezwolić naudowodnienie, żechoroby niewymienione wwykazie
sązawodowego pochodzenia nawet wówczas, gdy
nie ujawniły się one wwarunkach, naktórych opiera się ich domniemanie pochodzenia zawodowego33.
Zalecenie tonie jest wprawdzie wiążące dla Polski,

chorobę oraz związek zesposobem w ykonywania
pracy)34 , a nawet pr zeprowadzono dowó d n a istnienie w pływu warunków pracy napowstanie tej
choroby (szkodliwe czynniki w środowisku pracy
lub s posób jej w ykonywania s tanowią b ezsporną
lub conajmniej wysoce prawdopodobną przyczynę
choroby)35 , tochoroba tanie będzie mogła być zakwalifikowana jako zawodowa. Będzie jednak zaliczana dokategorii chorób parazawodowych (zwanych też chorobami pracowniczymi).
Wdoktrynie do tzw. c horób parazawodowych,
zwanych również chorobami pracowniczymi zalicza
się schorzenia nieuznane zachoroby zawodowe, powstałe jednak wzwiązku przyczynowym zwarunkami środowiska pracy, wtym choroby samoistne,
na które s zkodliwe l ub n iezgodne z zaleceniami
lekarskimi warunki pracy miały wpływ, ponieważ
przyspieszyły lub pogłębiły proces chorobowy36.

Do tzw. chorób parazawodowych zalicza się choroby
nieuznane za zawodowe, powstałe w związku
przyczynowym z warunkami środowiska pracy.
jednak polskie sądy powinny brać go pod uwagę
wydając orzeczenia wzakresie chorób zawodowych
iparazawodowych.
De lege lata ustalenie wPolsce listy chorób zawodowych majednak doniosłe prawnie skutki, polegające
naniemożności uznania zachorobę zawodową choroby niewymienionej wwykazie bez względu najej
związek zwykonywaną pracą. Oznacza to, żejeśli
upracownika nie stwierdzono wymienionej wwykazie choroby, chociaż wykonywał on pracę wwarunkach narażających najej powstanie (stwierdzono
narażenie zawodowe, czyli istnienie wśrodowisku
pracy czynników szkodliwych wywołujących taką

Warto zauważyć, żechorobą zawodową jest więc
tylko takie schorzenie, ujęte wurzędowym wykazie,
którego związek zpracą został ustalony przez kompetentny organ służby zdrowia, zgodnie zobowiązującymi przepisami. Wykaz chorób zawodowych
jest z atem o dbiciem t ylko s tanu pr awnego, a nie
obrazem rzeczywistego stanu zagrożenia czynnikami szkodliwymi, tkwiącymi wśrodowisku pracy.
Tymczasem w pływ środowiska pr acy n azdrowie
pracownika maowiele szerszy wymiar niż można
toująć wurzędowym wykazie37.
34 Por. B. Gudowska, Choroby zawodowe, „Praca iZabezpieczenie Społeczne” 2003, nr 4, s. 17; U. Jackowiak, Wpływ choroby
zawodowej nasytuację pracowniczą, „Praca iZabezpieczenie

32 Dz. Urz. L 238 z25.09.2003r., s. 28.
33 Por. W. Witoszko, Jednorazowe odszkodowanie..., s. 148–149;

Społeczne” 2006, nr 5, s. 20 in.
35 Zob. Wyrok WSA z31 stycznia 2008r., IV SA/GL 608/07, Lega-

H. Szurgacz, H. Pławucka, Reformy wzakresie polskiego pra-

lis; Wyrok WSA z27 marca 2007r., IV SA/GL 885/06, Legalis.

wa socjalnego amiędzynarodowe ieuropejskie prawo socjalne,

36 Zob. J. Brol, Odpowiedzialność odszkodowawcza zawypadki

[w]: Europejskie prawo pracy iprawo socjalne aprawo polskie,
red. H. Szurgacz. Wrocław 1998, s. 235 in.
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przy pracy ichoroby zawodowe, Warszawa 1981, s. 119.
37 Por. T. Wyka, Ochrona zdrowia…, s. 13.
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Wpraktyce istnieje znaczna liczba schorzeń związanych zpracą, których nie mawwykazie chorób zawodowych, aktórych związek zpracą jest możliwy
doudowodnienia. Wykaz chorób zawodowych jest
bowiem zazwyczaj niedostosowany doświatowych
osiągnięć nauki imedycyny. Kategoria chorób zawodowych wPolsce okazuje się być więc niewystarczająca dla ukazania wszystkich skutków zdrowotnych, jakie mogą dotknąć pracowników wśrodowisku pracy.
Wdoktrynie prawa pracy tzw. choroby parazawodowe definiuje się jako choroby, które zostały spowodowane czynnikami występującymi wśrodowisku
pracy lub sposobem wykonywania pracy, ale nie zostały wymienione wwykazie chorób zawodowych38.
Podobnie jak wprzypadku chorób zawodowych
występuje t u również d ługotrwałość n arażenia
zawodowego pracownika nadziałanie czynników
szkodliwych dla zdrowia, przewlekłość choroby oraz
duża trudność wustalaniu związku choroby zwarunkami wykonywanej pracy.
Związek chorób parazawodowych zwarunkami
pracy ustala się najczęściej przy pomocy absencji
chorobowej. Z kolei do czynników s przyjających
najczęściej absencji chorobowej należą: praca zmianowa, uciążliwość fizyczna ipsychiczna pracy, jak
również przemoc wpracy 39.
W aktualnym s tanie w iedzy me dycznej or az
orzecznictwa sądowego trudno więc uznać, żepoza
urzędowym wykazem chorób zawodowych pozostały jedynie schorzenia, których związek zwarunkami
środowiska pracy jest wątpliwy40.
Jednoznacznie potwierdzają torozwiązania prawne zawarte wprzepisach działu dziesiątego kodeksu
pracy dotyczące obowiązków pracodawcy, zwłaszcza
wzakresie stosowania profilaktycznych środków zapobiegających schorzeniom wywołanym warunkami
środowiska pracy, choć kodeks pracy nie posługuje się
nazwą „choroba parazawodowa” czy też „choroba pracownicza”.
38 Por. D. D orre-Nowak, [w:] K .W. B aran, B .M. Ć wiertniak,
D. Dorre-Nowak, K. Walczak, Prawo pracy, red. K.W. Baran,
Warszawa 2008, s. 465.
39 Por. T. Wyka, Ochrona zdrowia…, s. 53.
40 Zob. glosę Z. Myszki douchwały składu siedmiu sędziów SN
z4 grudnia 1987r., III PZP 85/86, „Praca iZabezpieczenie
Społeczne” 1989, nr 4–5, s. 80–81.

Wart. 227 § 1 k .p. choroby parazawodowe (pracownicze) nazywane są„innymi chorobami związanymi z  wykonywaną pr acą”. W świetle teg o
przepisu p racodawca je st o bowiązany st osować
środki zapobiegające c horobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą.
Wprzepisie tym ustawodawca wyraźnie rozróżnia
choroby zawodowe ichoroby parazawodowe zwane
pracowniczymi, które kodeks pracy nazywa „innymi
chorobami związanymi zwykonywaną pracą”.
Potwierdza totakże przepis art. 236 k.p., zgodnie
zktórym pracodawca jest obowiązany systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy,
chorób zawodowych iinnych chorób związanych
z warunkami ś rodowiska pr acy i na podstawie
wyników tych analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze. Tym razem choroby parazawodowe
nazywane sąwtym miejscu „innymi chorobami
związanymi zwarunkami środowiska pracy”,
wstosunku doktórych istnieje również powinność
pracodawcy wszechstronnej analizy ich przyczyn
wcelu podjęcia właściwych środków profilaktycznych. Również w tym przepisie ustawodawca w ymienia choroby parazawodowe (pracownicze) obok
chorób zawodowych, używając jednak dla ich określenia innej nazwy.
Oznacza to, żepracodawca nie może ograniczać
się w zakresie s wych obowiązków t ylko do uznanych wypadków przy pracy istwierdzonych chorób
zawodowych, ale także powinien, wraz zlekarzem
sprawującym profilaktyczną opiekę medyczną nad
pracownikami, dokonywać okresowych analiz zwolnień lekarskich pracowników pod kątem ujawniania
innych schorzeń, które pozostają wzwiązku przyczynowym zwarunkami pracy. Analiza tych kwestii jest
możliwa również przez właściwy ośrodek medycyny
pracy, którego lekarze sąuprawnieni dobadania dokumentacji lekarskiej pracowników. Określenie zakresu negatywnych skutków działania naorganizm
ludzki sz kodliwych c zynników t kwiących w środowisku pracy, jest przydatne nie tylko waspekcie
podejmowania działań profilaktycznych, ale także
wkonkretnych sprawach ujawnienia związku danej
choroby pracownika zwarunkami pracy, kwalifikującego dany przypadek jako chorobę parazawodową
(pracowniczą), wsytuacji gdy choroby tej nie można
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wmyśl polskich przepisów zakwalifikować jako choroby zawodowej.
Dodatkowo ochorobie parazawodowej (pracowniczej) jest mowa wświetle § 39 ust. 1 i2 rozporządzenia Ministra Pracy iPolityki Socjalnej z26 września
1997r. wsprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa ihigieny pracy, pracodawczy obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa ihigieny pracy
realizowany jest wszczególności przez zapobieganie
zagrożeniom związanym zwykonywaną pracą. Obowiązek ten powinien być realizowany napodstawie
ogólnych zasad dotyczących zapobiegania wypadkom ichorobom związanym zpracą.
Wświetle niniejszego rozporządzenia zagrożenie
jest tostan środowiska pracy, mogący spowodować
wypadek lub c horobę z awodową lub i nną c horobę związaną zwarunkami pracy lub wykonywaną
pracą. Wszczególności wtakim środowisku pracy
występują tzw. czynniki szkodliwe, których oddziaływanie napracowników może doprowadzić dopowstania schorzenia, czyli doutraty zdrowia.
Dostwierdzenia choroby zawodowej czy też parazawodowej, wystarczy ustalenie, żewarunki pracy
stanowiły jedną z przyczyn (nie musi to być przyczyna decydująca) stwierdzonego schorzenia, chyba żechoroba objęta listą chorób zawodowych albo
inna, n iewymieniona w wykazie c horób zawodowych choroba, wywołana została czynnikami pozazawodowymi lub wynika zogólnego stanu zdrowia.
Wtakim przypadku należy jednak wykazać, żemimo
tego, iż praca była wykonywana wwarunkach narażających napowstanie choroby zawodowej, tozostała ona jednak spowodowana przyczynami, które nie
pozostają wzwiązku zpracą, lub czynniki szkodliwe
występujące wśrodowisku pracy nie mogły wywołać
rozpoznanego upracownika schorzenia.

6. Odpowiedzialność pracodawcy ztytułu
chorób zawodowych iparazawodowych
Aktualnie wPolsce obowiązuje wświetle ustawy
wypadkowej de facto tzw. model liberalny, zakładający istnienie jednolitego systemu świadczeń zubezpieczenia społecznego ztytułu wypadków przy pracy
ichorób zawodowych nastosunkowo niskim poziomie, dlatego uzupełnienie go orozwiązania ocharakterze cywilnoprawnym jest niezbędne, zwłasz-

70 FORUM PR AWNICZE

| marzec 2011

cza żewPolsce sąone oparte naodpowiedzialności
ztytułu czynów niedozwolonych, gdzie zasadą odpowiedzialności jest zazwyczaj wina. Należy zatem
podzielić dominujący wdoktrynie pogląd, wświetle
którego ubezpieczenie wypadkowe obejmuje jedynie
część szkody spowodowanej chorobą zawodową, natomiast pozostała część szkody może zostać naprawiona napodstawie przepisów prawa cywilnego41.
Podstawą odpowiedzialności pracodawcy może
stanowić też wniektórych przypadkach ryzyko, jeśli
pracodawca prowadzi nawłasny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład, wprawione wruch zapomocą
sił przyrody, zaszkody spowodowane przez działanie tego przedsiębiorstwa lub zakładu. Tymczasem
wwielu europejskich systemach prawnych podstawy
odpowiedzialności odszkodowawczej ztytułu chorób
zawodowych w ykazują zreguły cechy typowe dla
przesłanek odpowiedzialności opartej nazasadzie
ryzyka.
Jeżeli zost ało w ykazane dzia łanie c zynników
szkodliwych dla zdrowia występujących wśrodowisku pracy, stwierdzenie choroby zawodowej nie jest
zależne odzwiększonej predyspozycji organizmu
iindywidualnej podatności nazachorowanie, atakże
odstopnia zaniedbania przez pracodawców obowiązków wzakresie ochrony życia izdrowia pracowników. Odpowiedzialność bezpośrednia pracodawcy
kształtuje się de facto wtym przypadku nazasadzie
ryzyka absolutnego, czyli jest znacznie szersza ododpowiedzialności nazasadzie winy.
Trudno znaleźć bowiem racjonalne uzasadnienie
dla rozwiązań prawnych, które ograniczają możliwość dochodzenia przez poszkodowanego pracownika pełnego naprawienia poniesionej szkody42.
Wyłączenie tej o dpowiedzialności pozbawiłoby
bowiem pracownika możliwości pełnej kompensacji,
stawiając go wpołożeniu mniej korzystnym niż inne
41 Por. W. Sanetra, Ozałożeniach nowego systemu tytułu wypadków przy pracy ichorób zawodowych, „Praca iZabezpieczenie
Społeczne” 2003, nr 3, s. 4.
42 Por. U. Jackowiak, Wyrównanie szkód niemajątkowych spowodowanych wypadkami przy pracy, Warszawa–Poznań
1975, s. 105; J. Brol, Świadczenia wypadkowe. Rozwój ubezpieczeń społecznych wPolsce, red. Cz. Jackowiak, Wrocław
1991, s. 365; Ł. Pisarczyk, Ryzyko pracodawcy, Warszawa
2008, s. 339; W. Witoszko, Jednorazowe odszkodowanie…,
s. 269 in.
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podmioty, które mogą napodstawie przepisów prawa
cywilnego dochodzić odpracodawcy pełnego naprawienia szkody. Oznaczałoby to, żeryzyko naprawienia szkód naosobie pracownika ztytułu wypadków
przy pracy, chorób zawodowych iparazawodowych,
wzakresie nieobjętym ubezpieczeniem w ypadkowym, ponosiłby sam pracownik lub jego rodzina 43.
Wprzeciwnym razie świadczenia zustawy wypadkowej musiałyby być u kształtowane nawyższym
poziomie, tak jak tojest przykładowo wpaństwach
skandynawskich44.
Wtych krajach zazaistnienie choroby zawodowej
pracodawca odpowiedzialny jest nazasadzie ryzyka,
jeżeli zatrudniony uniego pracownik był narażony
nadziałanie czynników szkodliwych dla zdrowia.
Maon obowiązek naprawienia szkód poniesionych
przez pracownika pomimo braku zawinienia. Oprócz
bezpośredniej odpowiedzialności pracodawcy in-

Poszkodowani, wszczególności wrazie zawinionego przez pracodawcę naruszenia przepisów bhp,
obowiązku ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania
chorobom z awodowym, sk utkującym c horobą z awodową, mają prawo dochodzić odpracodawcy tzw.
roszczeń uzupełniających, przewyższających kwoty
przewidziane wtzw. ustawie wypadkowej, napodstawie przepisów prawa cywilnego. Odpowiedzialność
cywilnoprawna mawięc wtym przypadku charakter
uzupełniający, czyli przysługuje wzakresie niezaspokojonym przez ubezpieczenie wypadkowe. Podstawę
prawną roszczeń cywilnoprawnych ztytułu choroby zawodowej stanowi art. 471 in. k.c., jak iprzepisy
oczynach niedozwolonych, tj. art. 415 in. Poszkodowany musi wybrać wtym przypadku jedną zpodstaw
odpowiedzialności (kontraktową lub deliktową)46.
Dopuszczenie uzupełniającej odpowiedzialności
odszkodowawczej pracodawcy w ystępuje w wielu

Poszkodowani mają prawo dochodzić od pracodawcy
tzw. roszczeń uzupełniających na podstawie
przepisów prawa cywilnego.
nymi formami ochrony interesów poszkodowanego
pracownika jest ubezpieczenie wypadkowe, szeroki
system repartycji ocharakterze zabezpieczeniowym
czy wreszcie kombinacja tych rozwiązań 45.
Wzwiązku zobowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, odpowiedzialność pracodawcy wzakresie
określonym ustawą wypadkową (wpodstawowym zakresie) została ostatnio wPolsce scedowana naZUS.
Świadczenia ubezpieczeniowe zustawy wypadkowej
nie wyczerpują jednak możliwości dochodzenia roszczeń przez poszkodowanego pracownika oraz członków jego rodziny zpowodu choroby zawodowej.
43 Zob. Ł. Pisarczyk, Ryzyko pracodawcy…, s. 343 in.
44 Por. A. Numhauser-Henning, General Report. Occupational

systemach prawnych państw europejskich. Podstawy odpowiedzialności wykazują tam jednak zreguły cechy typowe dla przesłanek odpowiedzialności
opartej nazasadzie ryzyka anie winy pracodawcy47.
Ustawa wypadkowa nie reguluje odpowiedzialności pracodawców zaszkody naosobie pracownika,
powstałe zinnych zdarzeń niż choroba zawodowa
lub w ypadek przy pracy, a zwłaszcza z tytułu w ywołanej szkodliwymi warunkami pracy choroby
niebędącej c horobą zawodową. Wykazem c horób
zawodowych objęto bowiem de lege lata nie wszystkie choroby, których związek zwarunkami pracy jest
wświetle aktualnego stanu medycyny niewątpliwy.
Jednak wprzepisach prawa pracy wyraźnie rozróżnia się choroby zawodowe iinne choroby związane

Risk: Social Protection and Employers Liability. Social Change
and Legal Developments In Industrial Societes, [w:] World

46 Zob. T. Liszcz, Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy

Congress and Labour and Social Security Law, Paris 2006,

wobec pracownika, cz. 2, „Praca iZabezpieczenie Społeczne”

s. 10 in.
45 Por. Ł. Pisarczyk, Ryzyko pracodawcy…, s. 332 in.

2009, nr 1, s. 7.
47 Por. Ł. Pisarczyk, Ryzyko pracodawcy…, s. 339 in.
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zwarunkami pracy. Dlatego nie można przyjąć poglądu, wświetle którego poza chorobami objętymi
wykazem chorób zawodowych sątylko choroby wynikające zogólnego stanu zdrowia pracownika, czyli
tzw. schorzenia samoistne pracownika. Wprzeciwnym razie negatywne skutki uszczerbku nazdrowiu
powstałe wwyniku innych chorób związanych zpracą, poza chorobami zawodowymi, nie mogłyby być
rekompensowane jako pozbawione ochrony prawnej.
De lege lata wPolsce odpowiedzialność pracodawcy wobec pracownika nie ogranicza się więc jedynie
docharakteru uzupełniającego wobec odpowiedzialności organu rentowego, bądź innej instytucji ubezpieczeniowej, zawywołanie choroby zawodowej48.
Warto zauważyć, żeSąd Najwyższy uznał prawo
pracowników dot kniętych chorobą parazawodową
(zwaną też chorobą pracowniczą lub pozazawodową) doodpowiednich świadczeń odszkodowawczych
odpracodawcy nazasadach prawa cywilnego49. Odpowiedzialność taka powstaje wsytuacji, gdy stwierdzone schorzenie nie zostało uznane zachorobę zawodową, jednakże jego powstanie pozostaje wzwiązku
przyczynowo-skutkowym zistniejącymi upracodawcy
warunkami pracy (adekwatny związek przyczynowy).
Jeśli z atem kon kretne s chorzenie n ie z ostanie
uznane zachorobę zawodową, poszkodowany może
przeprowadzić dowód jego związku zwykonywaną
pracą i dochodzić odpracodawcy odszkodowania
iinnych świadczeń z tytułu doznania uszczerbku
nazdrowiu napodstawie prawa cywilnego. Podstawę odpowiedzialności będą wtym przypadku stanowiły przepisy art. 415 k.c. albo 435 k.c.50.
Wliteraturze prawa pracy przyjmuje się także pogląd, żezadośćuczynienie pieniężne iinne świadczenia pieniężne należne pracownikom ztytułu szkód
spowodowanych tzw. chorobami parazawodowymi,
takie jak renta cywilna iodszkodowanie przysługują
wzakresie, wjakim szkody te n ie zostały pokryte
48 Zob. wyrok SN z2 października 2008r., iPK 57/08, „Monitor

przez świadczenia zubezpieczenia społecznego (chorobowego lub rentowego)51.
Nie bez racji wdoktrynie zauważa się, żeodpowiedzialność pracodawcy ztytułu chorób zawodowych
iparazawodowych, oparta nazasadach kodeksu cywilnego, jest jednak powrotem dodawnych rozwiązań prawnych, preferujących model indywidualnej
odpowiedzialności pracodawcy, który w stosunku
donowoczesnych r ozwiązań pr awnych op artych
namodelu ubezpieczenia zbiorowego ryzyka społecznego (publicznoprawny system ubezpieczeniowy) nie należy oceniać wkategoriach postępu52.
Odejście odzasady pełnej odpowiedzialności ztytułu chorób parazawodowych (zawodowych), opartej naodpowiedzialności cywilnoprawnej, musiałoby
jednak wpełni zapewnić ochronę poszkodowanym
pracownikom przy wykorzystaniu innych mechanizmów prawnych.
Wymagałoby to stworzenia w Polsce noweg o
modelu ubezpieczeniowego. Wiązałoby się tozdążeniem dostworzenia otwartego pojęcia choroby zawodowej iodejściem odmetody zamkniętej listy chorób zawodowych. Wprzypadku otwartej konstrukcji
choroby zawodowej, przy pomocy metody mieszanej
podstawą kompensacji byłoby, oprócz wykazu chorób z awodowych k orzystających z domniemania
związku przyczynowego pomiędzy wystąpieniem
narażenia zawodowego apowstaniem choroby zawodowej, dla innych chorób niewystępujących wwykazie, sam fakt wykazania istnienia szkodliwego czynnika wśrodowisku pracy oraz związku między tym
czynnikiem auszczerbkiem nazdrowiu doznanym
przez poszkodowanego pracownika. Poz woliłoby
towłączyć dozakresu pojęcia chorób zawodowych
znaczną część chorób parazawodowych, które nie
mają obecnie statusu chorób zawodowych.
Moim zdaniem objęcie szkód naosobie pracownika
ztytułu chorób parazawodowych zasadami kompensacyjnymi zustawy wypadkowej byłoby niewątpliwie

Prawa Pracy” 2009, nr 5, s. 265.
49 Uchwała siedmiu sędziów SN z4 grudnia 1987, III PZP 85/86,

51 Por. T. Liszcz, Odpowiedzialność odszkodowawcza…, s. 7.

OSNCAP 1988, nr 9, poz. 109 zglosą. J.Brola, OSPiKA 1988,

52 Zob. M. Gersdorf, Odpowiedzialność cywilnoprawna pra-

nr 9, s. 387 in.; wyrok SN z2 października 2008r., IPK 57/08,

codawcy z a wypadki p rzy p racy, „ Praca i Zabezpieczenie

„Monitor Prawa Pracy” 2010, nr 5.

Społeczne” 2003, nr 6, s. 15; K. Ślebzak, Uzupełniająca od-

50 Por. D.E. Lach, S. Samol, K. Ślebzak, Ustawa oubezpieczeniu

powiedzialność pra codawcy z tytułu w ypadków pr zy pra-

społecznym ztytułu wypadków przy pracy ichorób zawodo-

cy i chorób za wodowych, [w:] Studia z prawa p racy, r ed.

wych. Komentarz, Warszawa 2010, s. 72.

Z. Góral, Łódź 2007, s. 150–151.
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znaczącym postępem. Wdoktrynie zwracano na to
uwagę już dwadzieścia lat temu53. Już wtedy słusznie
wskazywano, iż konstytucyjna zasada ochrony życia
izdrowia, jako jedna znajbardziej istotnych zasad
międzynarodowego prawa pracy, powinna być realizowanam.in. przez zasadę odszkodowawczej kompensaty szkód naosobie pracownika. Należy bowiem
mieć n auwadze, ż ezarówno c horoby z awodowe,
jak iparazawodowe (pracownicze) sąprzyczynowo
związane zeświadczoną pracą lub warunkami jej wykonywania, azwiązek przyczynowy spowodowany
warunkami pracy zarówno chorób zawodowych, jak
ichorób parazawodowych powinien być wykazany
przez pracownika, również przy wykazaniu wysokiego (przeważającego) stopnia prawdopodobieństwa54.
Stanowiłoby tozpewnością w yjście naprzeciw
ogólnym europejskim tendencjom dozbiorowej repartycji szkody wprzypadku doznania uszczerbku
nazdrowiu przez pracowników ztytułu wypadków
przy p racy, c horób z awodowych i innych c horób
związanych zpracą (parazawodowych).

Mogłoby todotyczyć również rozszerzenia zakresu
ubezpieczenia wypadkowego, poprzez stworzenie
dodatkowego ubezpieczenia ztytułu choroby zawodowej iparazawodowej55 . Nie do przecenienia jest
także p ostulat z aangażowania n a tą okoliczność
prywatnych ubezpieczeń OC iNW.
Należy r ozszerzyć zb yt w ąski k atalog c horób
zawodowych or az z większyć p oziom ś wiadczeń
zubezpieczenia społecznego ztytułu zachorowania
nachorobę zawodową. Współcześnie państwo próbuje przenieść skutki zachorowania nachoroby zawodowe iparazawodowe nasamych poszkodowanych
ipracodawców (również małych), którzy mogą nie
udźwignąć kolejnych obciążeń finansowych.
Wtym aspekcie konieczne wydaje się podjęcie szerokiej dyskusji nad nowym kształtem modelu ubezpieczenia społecznego ztytułu chorób zawodowych
iparazawodowych, jako modelu ubezpieczenia zbiorowego ryzyka społecznego, wktórym podstawową
rolę powinno spełniać państwo jako organizator tej
formy zabezpieczenia społecznego.

53 Por. glosę J. Brola u chwały składu siedmiu sędziów SN
z4 grudnia 1987r., III PZP 85/86, OSPiKA 1998, nr 9, poz. 191.
54 Zob. g losę Z . M yszki d o uchwały s iedmiu s ędziów S N
z4 grudnia 1987r., s. 82.

55 Zob. H. Szewczyk, Pojęcie choroby zawodowej…, passim.
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Doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,
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Centrum Prawa Bankowego UJ oraz
Puwalski & Puwalska – Kancelarii
Radców Prawnych. Autor publikacji
z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i własności intelektualnej.
Serdecznie dz iękuję prof . Jer zemu
Pisulińskiemu za cenne uwagi i oﬁarowaną pomoc, Annie Józeﬁak-Molnar
za konsultacje w zakresie prawa francuskiego i k rytyczne uwagi, Katarzynie Pałce z a konsultacje w z akresie
prawa niemieckiego i inspirację.

1. Uchwała Sądu Najwyższego
z17 czerwca 2010r. dotyczy podstaw ochrony wierzyciela wrazie
niewypłacalności dłużnika poza
postępowaniem upadłościowym.
Uchwała została w ydana w odpowiedzi nazagadnienie prawne
przedstawione przez Sąd Apelacyjny w Krakowie (postanowienie z 9 lutego 2010r.). Zgodnie
z jej s entencją: „ na podstawie
art. 527 § 1 k .c. wierzyciel może
zaskarżyć zgodny wniosek dłużnika i pozostałych uczestników
postępowania opodział majątku
wspólnego, dział spadku izniesienie w spółwłasności, j eżeli
w wyniku u względnienia t ego
wniosku przedmioty majątkowe

objęte podziałem zostały nabyte
przez uczestników postępowania
niebędących dłużnikami. Przewidziany w art. 534 k.c. termin
biegnie wówc zas o ddnia upr awomocnienia się postanowienia
działowego”. Uc hwała potwierdza pr zyjmowany w doktrynie
kierunek w ykładni p rzepisów
art. 527 § 1 k .c. 2 or az pr zyjęte
przez Sąd Najwyższy stanowisko
wyrażone w wyroku z 15 p aździernika 1999 r.3 W niniejszej
glosie prezentuję pogląd, iż interpretacja przepisów art. 527 § 1 k.c.

1 Opublikowana w LE X n r 5 78591.

6. Prawo zobowiązań – część ogólna,

Sprawozdawca – prof.drhab. M. Bączyk. Uchwała tanie mamocy zasady
prawnej.
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2 Por. m.in. M . P yziak-Szaf nicka,
Ochrona wierzyciela wrazie niewypłacalności dłużnika [w:] A. Olejniczak
(red.), System prawa prywatnego. Tom
Warszawa 2009, s. 1245–1247.
3 Syg n. a kt I II C K N 3 88/98, L E X
nr 38564.
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proponowana przez Sąd Najwyższy, choć uwzględniająca interesy wierzycieli niewypłacalnego dłużnika, może budzić uzasadnione zastrzeżenia.
2. Sąd Najwyższy odpowiedział nazadane zagadnienie p rawne n a tle n astępującego s tanu
faktycznego. Dłużniczka upadłego banku izarazem wdowa pozmarłym współdłużniku złożyła
wniosek dosądu odokonanie podziału jej majątku
wspólnego ijej zmarłego męża, obejmujący także
żądanie działu spadku izniesienia współwłasności
przez przyznanie nawłasność uczestnikom postępowania, niebędącym dłużnikami banku, całego
majątku podl egającego podzia łowi be z sp łaty
iinnego ekwiwalentu. Uczestnicy postępowania
opodział uznali żądanie wniosku. Sąd Rejonowy
uwzględniając zgodne żądanie wnioskodawczyni
iuczestników postępowania orzekł zgodnie zwnioskiem. Postanowienie opodziale uprawomocniło
się, żaden zwierzycieli wnioskodawczyni, wtym
upadły bank (syndyk tego banku), nie brali udziału
wpostępowaniu działowym. Pouprawomocnieniu
się postępowania dz iałowego w płynął w niosek
owszczęcie egzekucji w części dot yczącej d łużniczki, który skierowany zostałm.in. doskładników majątkowych objętych postanowieniem działowym (egzekucję wszczęto napodstawie wyroku
zmaja 2000r. zasądzającego odwnioskodawczyni
ijej małżonka narzecz syndyka masy upadłości
upadłego banku kwotę 500 tys.zł). Syndyk wystąpił przeciwko t rzem uczestnikom postępowania
działowego ouznanie zabezskuteczny w niosku
dłużniczki wpostępowaniu działowym, zaaprobowanego przez pozwanych uczestników postępowania iprowadzącego dowydania prawomocnego
postanowienia uwzględniającego wniosek. Wkonsekwencji bowiem wierzyciel (upadły bank) utracił możliwość zaspokojenia roszczenia zobjętych
podziałem przedmiotów majątkowych dłużniczki. Sąd Ok ręgowy oddalił powództwo syndyka 4.

W uzasadnieniu r ozstrzygnięcia S ąd s twierdził,
żeczynności procesowe wpostaci złożenia zgodnego
wniosku codosposobu podziału majątku nie podlegają zaskarżeniu wierzyciela napostawie art. 527
k.c. R ozpatrując ap elację p owoda, S ąd A pelacyjny d ostrzegł, ż e można p rzedstawić t akże i stotne a rgumenty n arzecz s tanowiska przeciwnego,
tj. o możliwości z askarżenia p owództwem p auliańskim c zynności p rocesowych, k tórych c elem
jest pokrzywdzenie wierzycieli, awierzyciele ci nie
dysponują de lege lata odpowiednimi instrumentami prawnymi, pozwalającymi naochronę własnych
wierzytelności wtakich sytuacjach. Dopuszczalność
ochrony pauliańskiej także wtym zakresie implikuje
pytanie osposób określania początku biegu terminu
prekluzyjnego przewidzianego wart. 534 k.c.
3. Po dstawy o chrony w ierzyciela w razie n iewypłacalności d łużnika (p oza p ostępowaniem
upadłościow y m) z osta ł y u jęte w przepisach
art. 527–534 k.c. Wświetle przedstawionego stanu
faktycznego istotne jest rozstrzygnięcie, jak należy
rozumieć użyte przez ustawodawcę wprzywołanych
przepisach pojęcie „czynności prawnej”5 . Pojęcie
tonie zostało zdefiniowane wprzepisach kodeksu
cywilnego. Zgodnie z nadanym mu w literaturze
znaczeniem, czynność prawna (wznaczeniu technicznym) toczynność konwencjonalna, składająca
się zconajmniej jednego oświadczenia woli, nakierowana napowstanie, zmianę lub zniesienie stosunku
cywilnoprawnego6. Podkreśla się przy tym znaczenie
woli osoby dokonującej czynności prawnej istąd roli
oświadczenia woli jako elementarnego składnika
czynności prawnej. Odrazu pojawia się wątpliwość,
zart. 534 k.c. został zachowany (możliwe, żedoprzytoczonego przez Sąd Najwyższy stanu faktycznego wkradł się błąd).
5 Wprzywoływanym przez Sąd Najwyższy wuchwale orzeczeniu z 11 października 1980r. (sygn. a kt I II CZP 37/80)
trudno jednak doszukać się cytowanego przez Sąd fragmentu wskazującego naszeroki przedmiot zaskarżenia skargą
pauliańską. Orzeczenie todotyczyło zaniechania wytoczenia

4 Powołanie przyczyny, iż nastąpił upływ terminu downie-

powództwa oustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyj-

sienia powództwa pauliańskiego, przewidziany wart. 534

nego, wktórym sąd orzekający doszukiwał się także dorozu-

k.c. jest – wrazie przyjęcia, żezaskarżenie skargą pauliań-

mianego oświadczenia woli odarowiźnie (zob. art. 138 k.r.o.).

ską było możliwe – bezzasadne. Wniosek opodział wpłynął

6 Zob. szczegółowe wywody dot. pojęcia czynności prawnych

bowiem dosądu 21 kwietnia 2004r., apowództwo pauliań-

– Z. Radwański, Zagadnienia ogólne czynności prawnych [w:]

skie wytoczono 27 maja 2008r., czyli uwzględniając najw-

Z. Radwański (red.), System prawa prywatnego. Tom 2. Prawo

cześniejszy możliwy termin czynności fraudacyjnej, termin

cywilne – część ogólna, Warszawa 2008, 35−36.
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czy ustawodawca ustanawiając ochronę wierzyciela
wart. 527–534 k.c. umyślnie ograniczył czynności
zaskarżalne skargą pauliańską tylko doczynności
prawnych, czy może nagruncie tych przepisów należy topojęcie rozumieć szerzej. Wodróżnieniu doprawa polskiego – wprawie niemieckim7 iaustriackim8
ustawodawca p osługuje s ię p ojęciem „ działania
prawnego” (Rechtshandlung), szerszym odpojęcia
„czynności prawnej” (Rechtsgeschäft)9. Bliższa – jak
się zdaje – prawu polskiemu jest regulacja francuska.
Zgodnie zart. 1167 k.c.f., wktórym została uregulowana skarga pauliańska, posłużono się ogólnym
pojęciem „czynności” (les actes)10, ale wliteraturze
podkreśla się, iż chodzi owszelkie czynności prawne (les actes juridiques) dokonane przez dłużnika11,
wodróżnieniu dotych zdarzeń, które nie sązależne
7 Gesetz über die Anfechtung von Rechtshandlungen eines Schuldners außerhalb des Insolvenzverfahrens (Anfechtungsgesetz)
z5 października 1994r., BGBl. IS. 2911 zezm. (ostatnia BGBl.
IS. 2026 z2008r.).

odjego woli 12. Ustawodawca p olski u stanawiając
ochronę przewidzianą w art. 527–534 k.c. czerpał
bezpośrednio zart. 288–293 k.z. Wprzepisach tych
także posłużono się pojęciem „czynności prawnej”
– pozbawionym legalnej definicji – c hoć zwracano
wliteraturze uwagę, żechodzi o każdą czynność
dłużnika wywołującą (zjego woli) skutki prawne13.
Wskazanie nazakres c zynności m ieszczących się
wpojęciu czynności prawnej nagruncie art. 527–534
k.c. jest zkolei istotne zuwagi naomawiane orzeczenie iujęcie wramach tego pojęcia tzw. czynności procesowych, tj. czynności przedsiębranych wzamiarze
wywołania skutków procesowych wokreślonym postępowaniu sądowym14.
4. Sąd Najwyższy wuzasadnieniu doomawianego
orzeczenia wyróżnił tzw. czynności czysto procesowe oraz tzw. czynności opodwójnych – procesowych
imaterialnoprawnych – skutkach. Te drugie scharakteryzował jako wywołujące (pośrednio) skutki prawne także wsferze prawa materialnego, zgodne zwolą

8 Anfechtungsordnung z10 grudnia 1914r., RGBl. Nr. 337/1914
zezm. (ostatnia BGBl. INr. 29/2010).
9 Rechtshandlungen (…) können alle Handlungen sein, die eine

12 Por.m.in. H. Roland, Droit Civil. Les obligations. 3. Regime
General, Paris 1999, s. 293.

rechtliche Wirkung auslösen und das Vermögen des Schuldners

13 Por. przede wszystkim J. Korzonek, Komentarz doart. 288

zum Nachteil der Gläubiger verändern können. Der Begriff der

k.z. [w:] J. Korzonek, I. Rosenbluth, Kodeks zobowiązań. Ko-

Rechtshandlung ist weit zu verstehen – tak J. Kindl, C. Meller-

mentarz, Kraków 1936, s. 757. Por. także A. Ohanowicz, Zobo-

Hannich, H.-J. Wolf, Gesamtes Recht der Zwangsvollstreckung,

wiązania. Część ogólna, Poznań 1954, s. 111. R. Longchamps

Beck 2010 – Anfechtungsgesetz, § 1, Rn 1. Wliteraturze polskiej

de Bérier podkreślał, żedziałania prawne, które wywołują

zwrócono uwagę, żeczyn (Handlung) należy rozumieć jako

skutki prawne b ez w zględu n awolę stron – n p.działania

każde działanie (świadomy przejaw woli ludzkiej), w ywo-

procesowe nie mogą być przedmiotem zaskarżenia (zob.

łujące skutek, aniebędące czynnością prawną – por.F.Zoll,

[w:] Polskie prawo cywilne. Tom II. Zobowiązania, Lwów 1939,

Zobowiązania wzarysie, Warszawa 1948, s. 11.

s. 434–435). Zdrugiej strony wprzywoływanych przez J.Ko-

10 Zob. F. Terre, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil. Les obliga-

rzonka ([w:] Komentarz doart. 288 k.z., s. 765) motywach

tions, Paris 1999, s. 970; R. Cabrillac, Droit des obligations,

doKodeksu zobowiązań R.Longchamps de Bérier zwraca

Paris 2000, s. 308. Codoznaczenia pojęcia «acte» wprawie

uwagę, i ż orzeczenie s ądowe „ potwierdzające” c zynność

francukim por. G. Cornu, Vocabulaire juridique, Paris 2001,

zdziałaną zpokrzywdzeniem wierzyciela nie stoi naprze-

s. 16 inast.

szkodzie zaskarżeniu samej czynności (nie wskazuje jednak,

11 Por. P. Malaurie, L. Aynes, P. Stoffel-Munck, Les obligations,

żechodzi oczynność procesową). Wierzyciele mają ponadto

Paris 2005, s. 627, którzy podkreślają, iż nie wszystkie czyn-

środek zaskarżenia w ynikający zart. 841 k.p.c.; por. także

ności dłużnika sązaskarżalne; niezaskarżalne sączynności

§ 10 Anfechtungsgesetz oraz § 6 Anfechtungsordnung.

ściśle osobiste, awśrod czynności «zubożających» dłużnika

14 Wprawie niemieckim wprost wskazuje się naczynności pro-

zaskarżeniu podlegają jedynie te, wwyniku których dochodzi

cesowe (Prozesshandlungen) jako działania podobne doczyn-

dozmniejszenia jego majątku: „Tous les actes du débiteur ne

ności prawnych (rechtsgeschäftsahnliche Handlungen) imiesz-

sont pas attaquables par ses créanciers. Non seulement, (…), ils

czące się w§ 1 Anfechtungsgesetz. Jednocześnie wprowadza

ne doivent pas tre strictement personnels, mais ils doivent sur-

się dodatkowo rozróżnienie naaktywne (m.in. uznanie czy

tout causer un appauvrissement caractérisé, condition propre

cofnięcie powództwa) ipasywne (np.brak podjęcia czynności

del’action paulienne. (…) Cependantl’action paulienne ne peut

wterminie lub rezygnacja zobrony) czynności procesowe.

tre exercée contre tout acte d’appauvrissement; il faut qu’il ait

Obie formy działań dłużnika objęte sąskargą pauliańską. Zob.

diminué le patrimoine du débiteur, ce qui n’est le cas ni de la

J. Kindl, C. Meller-Hannich, H.-J. Wolf, Anfechtungsgesetz,

création de dettes nouvelles, ni du paiement, ni du partage”.

§ 1, Rn 4 i6.
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stron postępowania iwpełni potwierdzone następnie przez orzeczenie sądowe (merytoryczne lub
inne) zapadłe wtoku postępowania15. Wśród pierwszych wskazuje się czynności procesowe, zktórych
dokonaniem prawo materialne także może w iązać skutki prawne (np.wzakresie biegu terminu
przedawnienia – p or. a rt. 123 § 1 pk t 1 i art. 124
§ 2 k .c.), a le j ednak c zynności te n akierowane
sągłównie nawszczęcie, bieg lub zakończenie postępowania cywilnego. Wśród drugich natomiast
wymienia się głównie uznanie powództwa iugodę sądową16. Przede wszystkim, należy podkreślić,
że uznanie powództwa jest pojęciem szerszym
oduznania d ługu. C odocharakteru p rawnego
uznania długu istnieje spór, choć wydaje się, iż zasadniczo chodzi ooświadczenie wiedzy (wsferze
materialnoprawnej) lub przyznanie faktu (wsferze
procesowej)17. Nie jest towięc czynność prawna,
choć wywołuje skutki (zgodnie zwolą dłużnika)
wzakresie prawa materialnego, adokonana wpostępowaniu s ądowym w zakresie pr awa pr ocesowego. Sąd naskutek uznania długu powinien
wydać or zeczenie me rytoryczne zgodne z nim.
Zkolei jeżeli dojdzie np.douznania powództwa
ozniesienie wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami, tonie chodzi ouznanie długu, ajedynie
15 Zgodnie zdominującym wliteraturze p oglądem należy

oskrócenie postępowania sądowego (szczególnie
wzakresie postępowania dowodowego) iwydanie
orzeczenia według żądania pozwu drugiej strony
postępowania (można tumówić ewentualnie ouznaniu roszczenia procesowego)18. Skutkiem zniesienia
wspólności o charakterze łącznym jest powstanie
wspólności ocharakterze ułamkowym. Zarówno
orzeczenie ozniesieniu wspólności, jak iczynność
procesowa polegająca nauznaniu powództwa małżonka (nie-dłużnika) domagającego się zniesienia
wspólności nie w pływają negatywnie nasytuację
wierzycieli19. Napodkreślenie też zasługuje fakt, iż
orzeczenie wydane wtakim postępowaniu macharakter konstytutywny, czyli orzeczenie w ywołuje
skutki w postaci z miany c harakteru w spólności
pomiędzy małżonkami, anie przedsiębrane przez
nich czynności procesowe20. Uznanie długu – w rozumieniu przedstawionym powyżej – wpostępowaniu np.ozapłatę wywołuje skutki materialnoprawne
wzakresie przerwania biegu przedawnienia (por.
art. 123 § 1 pkt 2 k.c.)21. Wątpliwym jest jednak uznanie, iż wwypadku przerwania biegu przedawnienia
nastąpi pokrzywdzenie w ierzycieli w rozumieniu
art. 527 in. k.c. Inaczej jednak należy ocenić sytuację,
wktórej dochodzi douznania przed sądem nieistniejącego długu (cozostaje następnie potwierdzone
wyrokiem zasądzającym świadczenie) itym samym
uniemożliwienia wierzycielowi (któremu przysługuje

takie czynności oceniać wtoku postępowania sądowego
– według zasad prawa procesowego, poza postępowaniem

18 Wprzypadku zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej

według zasad prawa cywilnego (zob. S.Grzybowski, Czyn-

iwprowadzenia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżon-

ności prawne. Zasady ogólne [w:] S. Grzybowski (red.), Sy-

kami nie chodzi wogóle o„dług”, ajedynie uprawnienie pra-

stem prawa cywilnego. Tom I. Część ogólna, Ossolineum 1985,

wokształtujące, dochodzone przed sądem, ujęte wramach

s. 481.

roszczenia procesowego iuregulowane wart. 52 § 1 k.r.o.

16 Por. M . P yziak-Szafnicka, Ochrona wierzyciela w razie

19 Zob. także wyrok Sądu Apelacyjnego wKrakowie z19 grud-

niewypłacalności d łużnika, W arszawa 1 995, s . 8 2−84;

nia 2000r. (sygn. akt IACa 982/2000, Transformacje Prawa

A. Ohanowicz, Ochrona wierzyciela wrazie niewypłacalno-

Prywatnego 1–2/2002, s. 157 in.). Wwyniku zniesienia wspól-

ści dłużnika [w:] Z. Radwański (red.), System prawa cywil-

ności majątkowej małżeńskiej nie następuje przysporzenie

nego. Tom III. Prawo zobowiązań – część ogólna, Ossolineum

osobie trzeciej korzyści majątkowej, lecz powoduje ustanie

1981, s. 946.

wspólności ipowstanie rozdzielności majątkowej (zob. art. 52

17 Por. przede wszystkim M. Pyziak-Szafnicka, Uznanie długu,

§ 1 k.r.o.).

Warszawa 1996, s. 120−126, atakże W. Siedlecki, Z. Świebo-

20 Tak t eż S ąd N ajwyższy w przy woły wanym j uż w yroku

da, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2004,

z19 października 1995r., sygn. akt III CRN 40/95, Orzecz-

s. 2 01; W. B roniewicz, Postępowanie c ywilne w zarysie,

nictwo Sądów Polskich 1996/11, s. 513 oraz krytyczną glosę

Warszawa 2008, s. 198−199; J. Jodłowski [w:] J. Jodłowski,

M. Pyziak Szafnickiej – s. 514 in.

T. Misiuk-Jodłowska, J. L apierre, Postępowanie c ywilne,

21 Poupłynięciu biegu przedawnienia uznanie długu traktuje

Warszawa 2009, s. 333−334; H. Pietrzkowski, Metodyka

się pośrednio jako zrzeczenie się zarzutu przedawnienia.

pracy sę dziego w sprawach c ywilnych, Warszawa 20 09,

Zrzeczenie jest jednak oświadczeniem woli dłużnika innym

s. 310−311.

odoświadczenia wiedzy polegającym nauznaniu długu.
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powstała „ później” w ierzytelność) z aspokojenia
przysługującej mu wierzytelności22. Jednak zamiast
sięgać doskargi pauliańskiej wierzyciele winni wykazać, iż takie oświadczenie nie wywiera skutków
prawnych, gdyż dług nie istnieje23. Mogą tego dokonać jako interwenienci uboczni (choć często nie
będą nawet wiedzieć otoczącym się postępowaniu)
lub wdrodze powództwa oustalenie istnienia obowiązku zwrotu bezpodstawnie uzyskanej korzyści
przez osobę trzecią. Wtedy będą mogli skierować egzekucję doprzysługującej dłużnikowi wierzytelności
ozwrot bezpodstawnie utraconej korzyści24. Sięganie
doskargi pauliańskiej wtych przypadkach nie wydaje się słuszne – gdyż czynność polegająca nauznaniu
nieistniejącego długu nie w ywiera skutków prawnych, a skarga chroni przed istniejącymi i ważnie
dokonanymi czynnościami prawnymi 25. Można też
wyobrazić sobie sytuację, iż dług coprawda istnieje,
ale wierzyciel prowadzi nieudolnie postępowanie
względem d łużnika i dzięki u znaniu p owództwa
dłużnik u łatwia w ierzycielowi z aspokojenie jego
wierzytelności (lub wierzytelność jest już przedawniona iuznając dług dłużnik zrzeka się zarzutu przedawnienia). Uważam jednak, żewtym przypadku
czynność procesowa dokonana przez dłużnika (lub
nawet czynność prawna polegająca nazrzeczeniu się
zarzutu przedawnienia) nie czyni go niewypłacalnym, atym bardziej niewypłacalnym wwiększym
stopniu, gdyż wierzyciele winni się liczyć zwcześniej
zaciągniętymi długami przez swojego dłużnika (choć
dłużnik mógł jeprzed nimi zataić). Skoro zaciągnięcie zobowiązania ani spełnienie wcześniej zaciągniętego zobowiązania (niezależnie odprzyjętego poglądu odnośnie charakteru prawnego świadczenia)
nie jest zaskarżalne, gdyż nie prowadzi dopokrzywdzenia wierzycieli, totym bardziej uznanie długu
nie może prowadzić dopokrzywdzenia wierzycieli.
Poglądy przeciwne – przyjmujące możliwość zaskar-

żenia uznania długu – n ie rozstrzygają przy t ym,
naczym miałoby polegać ubezskutecznienie uznania ijakie pozytywne skutki niosłoby todla wierzycieli26. Podsumowując powyższe, choć wliteraturze
wymienia się zawsze uznanie powództwa (azatem
też uznanie długu) jako czynność zaskarżalną, nie
wydaje misię, iż pogląd ten zprzyczyn przytoczonych powyżej jest słuszny. Ponadto, wsytuacji, gdy
uznanie nieistniejącego długu inastępnie spełnienie
świadczenia wynikającego znieistniejącego długu
dokonane sąwcelu pokrzywdzenia wierzycieli – wierzycielom nie przysługuje skarga pauliańska, ajedynie wskazane powyżej środki prawne (tj. ustalenie
napodstawie a rt. 189 k .p.c. i stnienia obowiązku
zwrotu bezpodstawnej korzyści przez osobę trzecią
narzecz dłużnika – wierzyciel legitymuje się interesem prawnym wtym zakresie; anastępnie dochodzenie zaspokojenia zwierzytelności przysługującej
dłużnikowi względem osoby trzeciej). Inaczej jest
wwypadku ugody sądowej (zakładając, iż wwyniku
jej zawarcia np.dłużnik rezygnuje zprzysługującego
mu świadczenia względem osoby trzeciej). Popierwsze, jest toczynność prawna, która dokonana przed
sądem wywiera także skutki procesowe (umorzenie
postępowania)27. Pom imo we ryfikowania ugo dy
przez sąd pod kątem zgodności zprawem izasadami
współżycia społecznego może się zdarzyć, iż ugoda
sądowa będzie krzywdząca dla wierzycieli, tj. doprowadzi doniewypłacalności dłużnika28. Wtedy skarga
pauliańska jest właściwym środkiem doochrony interesów wierzycieli. Jednak nie trzeba wcale odnosić
się doszerszej wykładni pojęcia czynności prawnej
wświetle art. 527–534 k.c., gdyż ugoda mieści się
wwąskim rozumieniu tego pojęcia. Rola sądu poza
ochroną p orządku pr awnego (art. 2 23 § 2 w zw.
zart. 203 § 4 k.p.c.) sprowadza się głównie doczynności technicznych 29. Biorąc pod uwagę powyższe

22 Samo uznanie nie kreuje długu (por. art. 781 k.c.n.). Zwraca

27 Zob. J . L apierre [w:] J . J odłowski, T. M isiuk-Jodłowska,

natouwagę M. Pyziak-Szafnicka, Uznanie długu, s. 190 oraz

J. Lapierre, Postępowanie cywilne, s. 347; H.Pietrzkowski,

taż, Ochrona wierzyciela…, s. 82 i84.

Metodyka…, s. 267 o raz M . P yziak-Szafnicka, Ugoda [ w:]

26 Zob. także M. Pyziak-Szafnicka, Ochrona wierzyciela…, s. 83.

23 Nie chodzi tujednak opozorne oświadczenie ouznaniu dłu-

J. Panowicz-Lipska (red.), System prawa pr ywatnego. Tom

gu, lecz oniewywierające skutków prawnych oświadczenie.

8. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Warszawa 2004,

Nie wywrze bowiem skutków prawnych oświadczenie ouzna-

29 Sąd może zwrócić uwagę stronom (szczególnie jeśli nie sąre-

24 Zob. art. 895 in. k.p.c.
25 Por. jednak M. Pyziak-Szafnicka, System…, s. 1246.
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rozważania należy stwierdzić, iż codozasady ugoda
sądowa może być przedmiotem skargi pauliańskiej
(oile sąspełnione przesłanki – wtym pokrzywdzenie wierzycieli naskutek dokonanej ugody). Wstanie
faktycznym omawianego orzeczenia chodziło jednak
ozgodny wniosek uczestników postępowania działowego o dokonanie podziału majątku wspólnego
idział spadku. Kwestia zostanie szczegółowo wyjaśniona wdalszej części glosy.
5. Postępowanie opodział majątku małżonków,
o dział spadku, czy o zniesienie współwłasności
topostępowanie nieprocesowe. Sąd wpostępowaniu nieprocesowym wodróżnieniu dopostępowaniu
procesowego dąży doustalenia prawdy materialnej.
Sąd nie jest przede wszystkim związany granicami
wniosku – nawet wprzypadku zgodnych wniosków
uczestników postępowania. Naszczególną uwagę
zasługuje przepis art. 622 § 2 k.p.c. Wrazie złożenia
zgodnego wniosku codosposobu zniesienia współwłasności (jak womawianym stanie faktycznym),
sąd w ydaje p ostanowienie o dpowiadające t reści
wniosku, jeżeli zostaną spełnione wymagania formalne c o do proponowanego s posobu p odziału,
a projekt n ie s przeciwia s ię pr awu a ni z asadom
współżycia społecznego, ani też nie narusza wsposób rażący interesu osób uprawnionych. Należy dodać, iż orzeczenie sądu jest wtym zakresie konstytutywne iznosi stosunek prawny (wspólność praw
majątkowych). Jest ono zatem konstytutywne, choć
„zastępowalne”, gdyż strony mogą dokonać zniesienia współwłasności wdrodze czynności prawnej30.
Należy zwrócić uwagę, żeczynności procesowe –
wpostaci złożenia wniosku (nawet zgodnego) – nie
wywołują zasadniczo żadnych skutków materialnoprawnych. Dopiero orzeczenie merytoryczne znosi
stosunek prawny łączący uczestników postępowania.
Faktyczny wpływ dłużnika naorzeczenie może być
jednak duży. Sąd nie mateż rzeczywistej możliwości
ustalenia pełnego kręgu zainteresowanych, których
interes wsposób rażący naruszałoby wydane orzeczenie (czyli z aproponowany pr zez uc zestników

sposób p odziału) i dlatego w wypadku zgodnego
wniosku, i w braku o czywistych pr zesłanek n ieuwzględnienia wniosku, uwzględni proponowany
podział iwyda postanowienie zgodne zwolą uczestników31. Można też wyobrazić sobie bardziej skomplikowany stan faktyczny i tzw. fikcyjne postępowanie, wktórym coprawda uczestnicy nie sązgodni
codopodziału, ale tak kierują postępowaniem, byzapadło korzystne dla nich rozstrzygnięcie. Taostatnia
sytuacja – t rudna do uchwycenia przez sąd i wierzycieli – z daje się pozbawiać wierzycieli ochrony
(przynajmniej nagruncie skargi pauliańskiej). Sąd
Najwyższy inaczej jednak ocenił sytuację, wktórej
uczestnicy sązgodni codosposobu podziału iodbywa się on zpokrzywdzeniem wierzycieli. Sąd dopuścił bowiem zaskarżenie takich czynności wdrodze
skargi pauliańskiej. Aby wyjaśnić podstawy przyjętego przez Sąd Najwyższy poglądu należy zwrócić
uwagę nanastępujące kwestie. Popierwsze, (zgodny)
wniosek uczestników ozniesienie współwłasności
nie mieści się wpojęciu czynności prawnej inależy go
traktować jako czynność procesową (nie mieszczącą
się nawet wpojęciu czynności zdefiniowanych przez
Sąd Najwyższy jako wywołujące podwójne skutki).
Czynność t a wpływa j ednak w istotnym s topniu
napostępowanie – sąd nie może pominąć zgodnego
wniosku uczestników iwrazie niestwierdzenia negatywnych przesłanek winien orzec zgodnie znim.
Podrugie, wodróżnieniu odugody, zgodny wniosek uczestników nie wywiera samodzielnie skutków
prawnych idopiero orzeczenie sądu – ja k słusznie
zwrócił uwagę Sąd Najwyższy worzeczeniu z19 października 1995r. – konsumujące ten wniosek znosi
stosunek cywilnoprawny. Potrzecie, orzeczenie sądu
wydane wpostępowaniu ozniesienie współwłasności wiąże wszystkich uczestników obrotu – także wierzycieli uczestników. Zkolei różnicowanie sytuacji
31 Gdyby sąd ogłaszał każde postępowanie ozniesienie współwłasności tonapewno wierzyciele mieliby większe szanse
nawzięcie wnim udziału, ale samo postępowanie trwałoby
dłużej. Wierzyciele powinni mieć ponadto obowiązek interesowania się zachowaniem swojego dłużnika. Dlatego wy-

brzmienie ugody, aby była ona wykonalna (ugoda stanowi
tytuł egzekucyjny – art. 777 § 1 pkt 2 i21 k.p.c.). Por. M. Pyziak
-Szafnicka, Ugoda…, s. 882−886.
30 Zob. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne.
Zarys części ogólnej, Warszawa 2001, s. 118.

starczyłoby, gdyby rola sądu sprowadzała się doodebrania
oświadczenia oistnieniu wierzycieli. Odnośnie braku podstaw prawnych dla ogłaszania otoczącym się postępowaniu –
zob. M. Pyziak-Szafnicka, Glosa dowyroku Sądu Najwyższego
z19 października 1995r., OSP 1996/11, s. 516.
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wierzycieli zuwagi nato, czy dokrzywdzącego zniesienia współwłasności dochodzi wwyniku zawarcia
umowy, czy też napodstawie wydanego orzeczenia
jest tylko zpozoru uzasadnione. Choć sąd powinien
brać p od u wagę i nteresy w ierzycieli iumożliwić
im wzięcie udziału wpostępowaniu wcharakterze
uczestników, aby moglibaczyć nasytuację majątkową ich dłużnika, topraktycznie wprzypadku postępowania nazgodny wniosek uczestników sąd – jeśli
nie n abierze w ątpliwości c odoprzedstawionego
przez uczestników stanu faktycznego – n ie będzie
raczej badał, czy istnieją interesy osób trzecich, które
naruszy wydane orzeczenie. Warto zwrócić uwagę,
jaką ochronę wierzycielom zapewnia prawo francuskie, gdy doich pokrzywdzenia dochodzi wwyniku
podziału majątku dłużnika. Regułą jest, żenie można zaskarżyć dokonanego podziału majątku32. Wierzyciele mogą jednak przed dokonaniem podziału
zgłosić sprzeciw (opposition – art. 882 k.c.f.), dzięki
któremu będą mieli wpływ nadokonywany podział33.
Jeżeli jednak podział odbywał się pospiesznie iwierzyciele nie mieli (faktycznej) możliwości zgłoszenia
sprzeciwu lub był on pozorowany (wrzeczywistości
chodziło ouniemożliwienie wierzycielom zaspokojenia przysługujących im wierzytelności, wszczególności przez dokonanie nieodpłatnego przysporzenia 34), w ierzyciele mogą skorzystać z ochrony
wpostaci skargi pauliańskiej napodstawie art. 1167
k.c.f. (czyli mogą dochodzić zaspokojenia ich wierzytelności względem osoby trzeciej)35. Należy też zwrócić uwagę, żeustawodawca francuski gwarantuje
wierzycielom ochronę w razie ich pokrzywdzenia
orzeczeniem sądowym, przyznając im nadzwyczaj-

ny środek zaskarżenia (la tierce opposition)36. Tym
samym zreguły skarga pauliańska nie przysługuje
wierzycielom w celu z askarżenia k rzywdzących
orzeczeń. Powyższe prawnoporównawcze uwag i
należy odnieść doprawa polskiego.
6. Uwzględniając powyższe uwagi natle stanu faktycznego, wktórym orzekał Sąd Najwyższy, należy
przyjąć, żewrzeczywistości Sąd Najwyższy dopuścił
zaskarżenie orzeczenia skargą pauliańską37. Ustanawiając ochronę wrazie niewypłacalności dłużnika
ustawodawca wskazał bowiem tylko natakie czynności przedsiębrane przez dłużnika, które wywołują
skutki wpostaci przysporzenia postronie osoby trzeciej itym samym doprowadzenia doniewypłacalności dłużnika (lub pogorszenia tego stanu). Czynność
procesowa polegająca nazłożeniu wniosku opodział
majątku, dział spadku lub zniesienie współwłasności nie prowadzi bezpośrednio do pokrzywdzenia
wierzycieli. Wniosek taki – wszczególności, gdy
pozostali uczestnicy zgodzą się naproponowany
przez w nioskodawcę projekt podziału – pr owadzi
pośrednio donegatywnych dla wierzycieli skutków,
jeśli sąd zaaprobuje go wcałości. Toorzeczenie jest
tym działaniem prawnym, które w ywołuje skutki
materialnoprawne w postaci zniesienia wspólności oraz pokrzywdzenia wierzycieli idlatego tylko
orzeczenie może podlegać zaskarżeniu. Tojednak
36 Zob. F. Terre, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, s. 975; H. Roland, Les obligations..., s. 293; J. Ghestin,
Ch. J amin, M . B illiau, Traite d e D roit C ivil – L es e ffets d u
contrat, Paris 2001, s. 886: „Quant aux jugements, qui peuvent dissimuler une fraude aux droits des créanciers, notamment dans les instances en séparation de biens qui favorisent
le t ransfert d es biens du mari à sa f emme, l es c réanciers ne
peuvent user del’action paulienne. Mais ils disposent d’une

32 Por. art. 1167 wzw. zart. 882 k.c.f.

voie de recours particulière: la tierce-opposition.” Odnośnie

33 L. Boutitie, L’opposition en droit privé, Un iversite Montes-

«la tierce-opposition» zob. art. 583 francuskiego kodeksu po-

quieu-Bordeaux (http://tel.archives-ouvertes.fr), ver. 2007,

stępowania cywilnego. Środek ten manacelu ochronę osób

s. 35−36.

trzecich, których prawa zostały naruszone wydanym – bez

34 Zob. F. Terre, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil. Les obliga-

ich udziału – orzeczeniem.
37 Choć Sąd wyraźnie podkreśla, że„de lege lata wierzyciele nie

tions, s. 974.
35 Zob. A. Lucas, Code civil 2003, Paris (Litec) 2003, s. 520; P. Ma-

mogą (…) być «pokrzywdzeni» orzeczeniem sądowym zno-

laurie, L. Aynes, P. Stoffel-Munck, Les obligations, s. 628 –629

szącym współwłasność (wspólność majątkową małżeńską)”,

oraz G. de L eval, Droit du recouvrement. Le saisie immobilie-

tozdrugiej strony konstruuje „surogat” czynności prawnej,

re, Bruxelles 2002, s. 142. Nie poruszam przy tym charakte-

tj. „złożony stan faktyczny, którego ostatnim (iniezbędnym)

ru prawnego skargi pauliańskiej – zob.m.in. H. Roland, Les

elementem pozostaje konstytutywne orzeczenie sądu wpo-

obligations…, s.288−289 oraz M. Pyziak-Szafnicka, Ochrona

stępowaniu działowym”. Podobne rozróżnienie przeprowa-

wierzyciela…, s. 29−30.

dza M. Pyziak-Szafnicka [w:] Glosa…, s. 516.
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glosa
istotnie rozszerza pojęcie zawarte wart. 527 § 1 i 2
k.c. „czynności prawnej” dłużnika będącej przedmiotem zaskarżenia. Odrazu pojawia się wątpliwość, czy taka interpretacja jest dopuszczalna przy
przyjęciu, żewyjątki (ataki charakter maregulacja
zart. 527–534 k.c.) nie powinny być interpretowane rozszerzająco (exceptiones non sunt extentendae).
Rozważając m ożliwość z askarżalności o rzeczeń
skargą pauliańską należy zwrócić uwagę nanastępujące kwestie. Popierwsze, wprzypadku zniesienia
współwłasności toorzeczenie jest działaniem prawnym, które skutkuje pokrzywdzeniem wierzycieli.
Dłużnik majednak wpływ najego kształt (wszczególności przy zgodzie pozostałych współwłaścicieli – uczestników postępowania). Wskazuje sądowi
projekt podziału, który – wrazie zgody pozostałych
uczestników – j est często automatycznie potwierdzany or zeczeniem s ądowym. Nie moż na mów ić

konstatacji zuwagi nasłusznie podnoszone wliteraturze wątpliwości codosytuacji niesprawiedliwego
traktowania pokrzywdzonych wierzycieli. Dlatego
uważam, żenależy wskazać wyjątki odpowyższej
reguły, które uzasadnią dopuszczenie możliwości zaskarżenia orzeczenia wdrodze skargi pauliańskiej
– nawet jeśli wiąże ono o soby trzecie (wtym wierzycieli). Pomocne wtym zakresie okazuje się prawo
francuskie. Jeżeli zatem wpływa dosądu wniosek
opodział majątku, dział spadku lub zniesienie współwłasności iwspółwłaściciele sązgodni codosposobu podziału, awynika zniego, iż jeden zuczestników n ie u zyska n awet c zęściowego e kwiwalentu
zautracony udział, należy przyjąć, iż może chodzić
oukrytą pod płaszczem zniesienia współwłasności
darowiznę (donation-partage). Powstaje wątpliwość,
czy sąd mamożliwość zarządzenia ogłoszenia otoczącym się postępowaniu (por. art. 609 § 2 k.p.c.).

Zaskarżeniu skargą pauliańską powinny
podlegać tylko podziały pozorne mające
na celu oszukanie wierzycieli.
oskutkach materialnoprawnych czynności dłużnika
wtym zakresie, lecz ojego realnym (faktycznym)
wpływie natreść wydanego orzeczenia. Podrugie,
sąd własną decyzją znosi stosunek cywilnoprawny
– niezależnie odsubiektywnej oceny postępowania
uczestników postępowania (dłużnika iosób trzecich). Nie n ależy przy t ym zakładać, żesąd działa
wcelu pokrzywdzenia wierzycieli. Potrzecie – nawet przy zgodnym wniosku sąd winien uwzględniać
interesy osób uprawnionych. Jednak – jak słusznie
podnosi się wliteraturze – sąd nie włada odpowiednim orężem, byustalić krąg osób zainteresowanych
(uprawnionych), których interesy mogą zostać naruszone wrazie wydania rozstrzygnięcia zgodnego
zoczekiwaniami współwłaścicieli. Zpowyższej analizy wynika, iż orzeczenia sądowe – wszczególności
te wydane wpostępowaniach nieprocesowych – nie
powinny być przedmiotem zaskarżenia skargą pauliańską. Jednakże n ie wolno poprzestać natakiej

Sąd mógłby odbierać oduczestników oświadczenia
oich wierzycielach. Jeżeli sąd nie posiada wiedzy
ani nie ustali „osób uprawnionych” winny sposób,
wyda orzeczenie zgodne zwnioskiem uczestników.
Wierzyciele będą mogli zaskarżyć skargą pauliańską
takie orzeczenie tylko pospełnieniu następujących
przesłanek 38. Popierwsze, jeżeli wykażą, żenie byli
wstanie wziąć udziału wpostępowaniu działowym
zuwagi nato, żenie posiadali o nim wiedzy i nawet dokładając zwyczajowo przyjętej wkontaktach
38 Dopuszczenie zaskarżenia orzeczenia działowego przez wierzycieli wdrodze skargi owznowienie jest wświetle podstaw
wznowienia dyskusyjne – zob. wszczególności art. 403 § 1 i2
k.p.c., atakże postanowienie Sądu Najwyższego z16 lipca
2008r., II CZ 49/08, Legalis (złożenie fałszywych zeznań)
ipostanowienie Sądu Najwyższego z5 lutego 1999r., III CKN
1075/98, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna rok
1999, Nr 7−8, poz. 138, s. 76 (poświadczenie nieprawdy wdokumencie).
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zdłużnikiem staranności nie byli wstanie się dowiedzieć39. Podrugie, jeżeli wykażą, żepostępowanie
działowe było pozorowane iwrzeczywistości dłużnik nadal kor zysta z majątku, k tórego się w yzbył
(nieodpłatnie). Orzeczenie znoszące współwłasność
bez ekwiwalentu narzecz dłużnika należy traktować podobnie jak czynność prawną nieodpłatną,
októrej stanowi art. 528 k.c. Nakoniec ważne jest
to, bypodkreślić skomplikowany charakter postępowań działowych. Sąd – nawet przy zgodnym wniosku
– waży interesy uczestników iuwzględnia wdużym
stopniu czynnik „słusznościowy” (wszczególności
dzieląc majątek byłych małżonków)40. Dopuszczenie
dozaskarżenia skargą pauliańską takiego orzeczenia
musi poprzedzać ustalenie, żezaszły wyjątkowe sytuacje faktyczne wskazane powyżej. Przyjęcie możliwości zaskarżenia orzeczenia prowadzi ponadto
dokonstatacji, iż pojęcie „czynności prawnej” natle
art. 527 k.c. należy rozumieć autonomicznie. Zreguły należy wykładać topojęcie ściśle, ale wyjątkowo
należy dopuścić jego rozszerzającą interpretację iobjąć nim także inne działania prawne przedsiębrane
zudziałem (choćby pośrednim) dłużnika wcelu pokrzywdzenia wierzycieli (wkomentowanym stanie
faktycznym chodzi oorzeczenie).
7. Sąd Najwyższy rozstrzygając natle przytoczonego stanu faktycznego przyjął możliwość zaskarżenia
zgodnego w niosku dłużnika i pozostałych współwłaścicieli – a zatem dopuścił możliwość ubezskutecznienia wobec wierzycieli postanowienia znoszącego współwłasność (stąd taki, anie inny początek
biegu terminu zawitego zart. 534 k.c.). Przyglądając
się stanowi faktycznemu, k tóry był pr zedmiotem
orzekania Sądu Najwyższego, na suwa się jed nak
kilka wątpliwości. Pierwsza – d laczego wierzyciel
nie w ziął u działu w  toczącym s ię p ostępowaniu
ozniesienie współwłasności. Powstaje pytanie, czy
sąd odebrał oświadczenie owierzycielach uczestników. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny
nie jest wykluczone, żewierzyciel wiedział otoczącym się postępowaniu (syndyk likwidując majątek

upadłego mógł dowiedzieć się otoczącym się postępowaniu działowym)41. Druga – c zy w ierzyciel
wykazał, żewrzeczywistości taki podział majątku
miał tylko iwyłącznie nacelu jego pokrzywdzenie
(doprowadzenie doniewypłacalności dłużniczki).
Wierzyciel powinien bowiem według prezentowanego wniniejszej glosie poglądu wykazać, żepomimo
zmiany sytuacji prawnej (działu spadku, zniesienia
współwłasności) nie nastąpiła żadna zmiana wsferze stosunków faktycznych między uczestnikami 42.
Resumując powyższe – kierunek przyjęty wuchwale Sądu Najwyższego z17 czerwca 2010r. należy zaaprobować ztym jednak zastrzeżeniem, żesytuacja,
gdy dochodzi doubezskutecznienia orzeczenia opodziale majątku, dziale spadku, zniesieniu współwłasności jest sytuacją wyjątkową idlatego należy jąobwarować dodatkowymi warunkami. Sąd Najwyższy
jednak nie wskazał nawyjątkowe okoliczności uzasadniające dopuszczenie możliwości zaskarżenia
orzeczenia – skutecznego wobec osób trzecich. Pod
tym kątem wydaną uchwałę należy ocenić krytycznie. Zaskarżeniu skargą pauliańską powinny podlegać tylko podziały dokonane bez udziału wierzycieli,
gdy nie mieli oni realnej możliwości dowiedzenia się
otoczącym się postępowaniu, będące podziałami pozornymi mającymi nacelu oszukanie wierzycieli. Sąd
orzeka naskutek wniesienia skargi pauliańskiej nie
obezskuteczności wniosku (zgodnego) uczestników,
ale postanowienia opodziale idzięki temu wierzyciele mogą zaspokoić się według zasad opisanych
w art. 5 32 k .c. Po czątek bieg u te rminu z awitego
zart. 534 k.c. rozpoczyna się – ja k słusznie przyjął
Sąd Najwyższy – o dchwili upr awomocnienia s ię
orzeczenia działowego.
41 Mógłby się jednak powołać nabrak oświadczeń dłużniczki
ojej wierzycielach lub jeśli takie oświadczenie składała – nieprawdziwość takiego oświadczenia, jeśli twierdziła, żenie
mawierzycieli lub j eśli składała oświadczenie, w którym
wymieniała wierzyciela brak zawiadomienia otoczącym się
postępowaniu zestrony sądu.
42 Należy zwrócić uwagę, żedopuszczając zaskarżenie skargą
pauliańską postanowienia działowego uznaje się, żewdotychczasowym postępowaniu działowym nie był brany pod

39 Wystarczyłoby, gdyby powołali się naoświadczenie dłużnika,
40 Zob. rozważania Sądu Najwyższego z19 października 1995r.
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Adam Pawluk, Krzysztof Kozłowski

Przegląd orzecznictwa –
prawo konstytucyjne
Wyrok z2 grudnia
2009r.1
(sygn. akt U10/07)
Wyrok T rybunału K onstytucyjnego z2 grudnia 2009r. może
– m imo pewnych zalet – bud zić
kontrowersje. Nie sąone jednak
związane, ja k można byłoby się
spodziewać, z materią, z którą
przyszło s ię z mierzyć T K, a le
zesposobem argumentacji przyjętym pr zez T rybunał podczas
badania zgodności rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z13 l ipca 2007r. zmieniającego
rozporządzenie wsprawie warunków isposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
isłuchaczy oraz pr zeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publ icznych (dalej:
Rozporządzenie z mieniające)2
zKonstytucją iustawą z17 maja
1989 r. o gwarancjach wol ności s umienia i wyznania (dalej:
u. og.)3.

Wtezie przedmiotowego wyroku TK stwierdził, żerozporządzenie zmieniające jest zgodne zart. 25
ust. 1 i2, art. 32 oraz art. 53 ust. 3
wzwiązku zart. 48 ust. 1 Konstytucji oraz nie jest niezgodne zart. 6
ust. 2, art. 10 ust. 1 i art. 20 ust. 2
u. og.
Dokonując kontroli konstytucyjności Rozporządzenia zmieniającego zart. 25 ust. 1 i2, art. 32 ust. 1
i2 oraz art. 53 ust. 3 w związku
zart. 48 ust. 1 Konstytucji Trybunał Konstytucyjny przypomniał,
że zgodnie z wcześniejszy m
orzecznictwem T K 4 umieszczanie ocen zreligii naświadectwie
wynika ztreści art. 22 ust. 2 pkt. 4
i 5 u stawy z  7 w rześnia 1 991 r.
osystemie oświaty 5 , który zobowiązuje MEN dookreślenia sposobu pr owadzenia pr zez sz koły
dokumentacji przebiegu nauczania6. Zdaniem Trybunału powo-

zajęcia szkolne – o bowiązkowe i ponadobowiązkowe i  dlatego br akuje
przesłanek doobligatoryjnego wyłączenia religii”.
7 TK przywołał fragment uzasadnienia

4 Orzeczenie TK z20 kwietnia 1993r.,

wyroku z5 maja 1998r. (sygn.: K 35/97,

sygn.: U 12/92, O TK z 1993 r., n r I ,

OTK ZU z1998r., nr 3, poz. 32), wktó-

poz. 9.

rym Trybunał uznał, żewystawianie

5 Tekst jednolity: Dz.U. z2004r. Nr 256,
1 OTK z2009r., nr 11A, poz. 163.

duje to konsekwencję w postaci
wprowadzenia wliczania dośredniej rocznej ocen iśredniej ocen
wklasyfikacji końcowej również
ocen zreligii.
Odnosząc się do podstaw y
kontroli w postaci a rt. 5 3 u st. 3
wzw. zart. 48 ust. 1 Konstytucji
TK st wierdził, że  podstawowe
znaczenie m a warunek d obrowolności w yboru n auki r eligii
przez uc zniów i ich r odziców 7,
przy c zym uc zeń m oże j edynie
wybierać pomiędzy nauką religii
aetyką. Zart. 53 ust. 4 Konstytucji n ie w ynika natomiast możliwość wprowadzenia wszkołach
nauczania rel igii k ościoła l ub
związku w yznaniowego o nieuregulowanej s ytuacji prawnej.

ocen zreligii naświadectwach szkolnych „stanowić maelement obowiązku

poz. 2572.

2 Dz.U. z2007r. Nr 130, poz. 906.

6 TK s twierdził w ówczas, ż e „świa-

3 Dz.U. z2005r. Nr 231, poz. 1965.

dectwo s zkolne obejmuje w szystkie

szkół organizowania religii nażyczenie
rodziców bądź rodziców idzieci”.
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TK zwrócił uwagę, żeKonstytucja
nie zapewnia gwarancji nauczania d la i nnych ś wiatopoglądów
ocharakterze nieteistycznym.
Zwracając uwagę nakonieczno ś ć r e s p e k tow a n ia z a s ady
bezstronności władz publicznych wsprawach przekonań religijnych, światopoglądow ych
i filozoficznych ( art. 2 5 u st. 2
Konstytucji) oraz zasady równouprawnienia kościołów i związków wyznaniowych (art. 25 ust. 1
Kon st y t uc ji) T K st w ierdzi ł,
że„wolność religii (wolność wyznania) nie prowadzi dorówności
faktycznej” iprzewaga wyznawców jednej zreligii wspołeczeństwie – wkontekście powyższych
zasad – przekłada się nawybór tej
religii ( jako przedmiotu szkolnego) przez uczniów. Jednocześnie
Trybunał podkreślił, że„akceptacja przez państwo istniejącego
status quo wzakresie struktury
wyznaniowej społeczeństwa nie
może (…) prowadzić dozwiększania pozycji dominującej kościoła
wwyniku d ziałań s amego p aństwa (władzy publicznej)”.
Trybunał stwierdził, ż ezdaje
sobie s prawę, i ż uc zestniczenie
w lekcjach r eligii moż e b yć p odyktowane pr esją lok alnej s połeczności, lecz fakt ten – zuwagi
nazakres kognicji TK – nie może
zostać przez Trybunał wzięty pod
rozwagę. Także analiza zarzutu
wnioskodawcy dotyczącego ograniczenia swobody w yboru przez
uczniów nauki religii – powodowanego zachętą dowyboru tych
zajęć „pod presją ekspektatywy
dobrej oceny z religii lub etyki”
– d oprowadziła T K d o stwierdzenia, ż enie udowo dniono, i ż
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zaskarżone rozporządzenie spowodowało taki stan.
Analizując k olejne a rgumenty wnioskodawcy TK stwierdził,
żewjego ocenie związana znauczaniem religii wszkole „aktywność religijna poza szkołą winna
być traktowana również jako jeden zprzejawów wolności religii”.
Wszelkie zarzuty ztym związane
sąnieistotne, dopóki aktywność
tamieści się wramach swobody
wyboru ucznia.
W ocenie w nioskodawcy z askarżone Rozporządzenie zmieniające n arusza a rt. 3 2 K onstytucji, p onieważ w prowadza
różne s posoby i kryteria obl iczana średniej ocen dla uczniów
biorących iniebiorących udziału
wlekcjach religii ietyki. Zdaniem
wnioskodawcy „wwypadku uczniów uczęszczających nareligię
przedmiotem oceny jest «stopień
internalizacji określonego światopoglądu – pr awd w iary – or az
zaangażowanie w praktyki r eligijne, t j. s topień p obożności».
Uczn iow ie n ieuczę szczając y
na katechezę o ceniani s ą natomiast napodstawie zdobytej wiedzy n aukowej or az z wiązanych
z tym u miejętności”. O ceniając
ten za rzut Trybunał st wierdził,
żewykracza on poza przedmiot
kontroli. Trybunał w skazał jednakże, że„odmienność kryteriów
oceny j est n ieuchronna, s koro
przedmiotem nauczania jest religia, anie religioznawstwo”. Zdaniem T K z asada b ezstronności
władz publ icznych de terminuje
brak możliwości ingerencji państwa wprogramy nauczania tego
przedmiotu będ ącego j ednym
zprzejawów wolności religii.
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Zaskarżone rozporządzenie nie
narusza – wocenie TK – także art. 6
ust. 2 u. og., zgodnie zktórym nie
wolno zmuszać obywateli doniebrania ud ziału w czynnościach
lub obr zędach r eligijnych a ni
do udziału w nich P o pierwsze
bowiem, zarzuty wnioskodawcy
nie dotyczą wskazanego przepisu.
Podrugie, „nauczania religii nie
należy utożsamiać zczynnością
czy obrzędem rel igijnym”. Zdaniem Trybunału Rozporządzenie
zmieniające n ie n arusza t akże
art. 10 ust. 1 u. o g., który g łosi,
że „Rzeczpospolita P olska j est
państwem świeckim, neutralnym
wsprawach religii iprzekonań”.
Trybunał K onstytucyjny u znał,
że – w kontekście w skazanego
wzorca k ontroli – z a konstytucyjnością z askarżonego r ozporządzenia p rzemawia p rzyjęte
rozumienie świeckiego charakter
państwa or az k onstytucyjność
wprowadzenia nauczania religii
doszkół. Trybunał Konstytucyjny s twierdził p onadto, ż e Rozporządzenie zmieniające nie jest
niezgodne zart. 20 ust. 2 u. og.8,
ponieważ przepis ten nie wiąże się
znauczaniem religii wszkołach.
Zaletą uza sadnienia p rzedmiotowego w yroku jest szeroka
w ykładnia h istor yczna, k tórą
8 Zgodnie z tym przepisem: „ Nauczanie religii dzieci imłodzieży jest wewnętrzną sprawą kościołów iinnych
związków w yznaniowych. J est o no
organizowane, zgodnie zprogramem
ustalony m p rzez w ładze k ościoła
lub i nnego z wiązku w yznaniowego,
w punktach ka techetycznych z najdujących s ię w kościołach, do mach
modlitw i innych p omieszczeniach
udostępnionych naten cel przez osobę
uprawnioną dodysponowania nimi”.

orzecznictwo
posłużył s ię T r ybunał, a takż e o dwo ł a n ie s ię pr z e z T K
do orzecznictwa Eu ropejskiego
Tr ybunału Praw Człow ieka 9 .
Pozwoliło toukazać problematykę stosunków państwo – Kościół
w nieco s zerszej p erspektywie.
Wadą w yroku j est n iedostatek
przejrzystości argumentacji w ykorzystywanej w uzasadnieniu
oraz – n a co zwróciła u wagę
E. Łętowska wzdaniu odrębnym
dowyroku – niedostatki logiczne
wargumentacji Trybunału.
Opracował: Adam Pawluk

Wyrok z24 lutego 2010r.
(sygn. akt K 6/09
ZU TK 15/2/A/2010)
Nałożony na ustawodawcę
obowiązek urzeczywistnienia
wyrażonych wKonstytucji gwarancji socjalnych wdrodze stosownych regulacji normatywnych n ie o znacza ob owiązku
maksymalnej rozbudowy systemu ś wiadczeń. Ochrona praw
socjalnych powinna przejawiać
się wtakim ukształtowaniu rozwiązań ustawowych, które stanowić będą optimum realizacji
treści prawa konstytucyjnego.
Nie ulega też żadnej wątpliwości, ż e bez w zględu n a intensywność oddziaływania czynników, które mog ą hamować
9 Por. wyroki ETPCZ: z25 maja 1993r.
wsprawie Kokkinakis przeciwko Grecji (sprawa 14307/88), z 10 listopada
2005r. w sprawie L eyla Sahin przeciwko Turcji (sprawa 44774/98), z29
czerwca 20 07 r. w sprawie F olgerö
i inni p rzeciwko N orwegii (sprawa
15472/02), z26 czerwca 2001r. wsprawie Saniewski przeciwko Polsce (sprawa 40319/98).

dążenie dozaspokojenia uzasadnionych potrzeb socjalnych,
ustawowa realizacja konstytucyjnego prawa socjalnego n ie
może nigdy uplasować się poniżej minimum wyznaczonego
przez istotę danego prawa.
Zasada o chrony p raw n abytych z akazuje a rbitralnego
znoszenia lub o graniczania
praw podmiotowych przysługujących jednostce lub i nnym
podmiotom prywatnym występującym w obrocie prawnym.
Zasada ochrony praw nabytych
zapewnia oc hronę praw podmiotowych – zarówno publicznych, jak iprywatnych, atakże
maksymalnie ukształtowanych
ekspektatyw tych praw, awięc
sytuacji prawnych, w których
zostały spełnione wszystkie
zasadnicze przesłanki ustawowe n abycia ok reślonych praw
podmiotowych określone przez
prawo. Ochrona praw nabytych
nie oznacza przy tym nienaruszalności tych praw inie wyklucza stanowienia regulacji mniej
korzystnych. (...) Odstąpienie
odzasady ochrony praw nabytych je st dopuszczalne, jeżeli
przemawiają zatym inne zasady, normy lub wartości konstytucyjne.
Ustawa nowelizująca z23 stycznia 2009r. zmieniła ustawę z10
grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawę
z18 lutego 1994r. ozaopatrzeniu
emerytalnym f unkcjonariuszy
Policji, A BW, A W, S KW, S WW,
CBA, SG, BOR, PSP iSW oraz ich
rodzin (skróty własne). Noweli-

zacja obu u staw polegała naobniżeniu świadczeń emerytalnych
członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego oraz funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa
państwa, wymienionych wart. 2
ustawy z18 października 2006r.
oujawnianiu informacji odokumentach or ganów b ezpieczeństwa państwa zlat 1944–1990 oraz
treści tych dokumentów.
Wwyniku kontroli zainicjowanej przez grupę posłów, Trybunał
Konstytucyjny orzekł, żeart. 15b
ustawy ozaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz
ich rodzin, dodany przez art. 1
ustawy nowelizującej z23 stycznia 2009r., wzakresie, wjakim
przewiduje, żeemerytura osoby,
która była członkiem Wojskowej
Rady Ocalenia Narodowego w ynosi 0 ,7% p odstawy w ymiaru
zakażdy rok służby wWojsku Polskim po8 maja 1945r. do11 grudnia 1981r., jest niezgodny zart. 32
Konstytucji. Wpozostałym zakresie przepisy zaskarżonych ustaw
były zgodne zKonstytucją. Wzorcami kontroli wprzedmiotowym
postępowaniu były art. 2, art. 10,
art. 1 8, a rt. 3 0, a rt. 3 1 u st. 3 ,
art. 32, art. 42, art. 45 oraz art. 67
ust. 1 Konstytucji.
Trybunał Konstytucyjny wskazał, żeart. 67 ust. 1 K onstytucji
stanowi p odstawę d o rozróżnienia: 1) minim alnego z akresu p rawa d o zabezpieczenia
społecznego, o dpowiadającego
konstytucyjnej i stocie tego pr awa, który ustawodawca maobowiązek zagwarantować, oraz 2)
sfery uprawnień zagwarantowanych przez ustawę iwykraczających p oza k onstytucyjną i stotę
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rozważanego pr awa. W pierwszy m w y padku u stawodawca
maznacznie węższy zakres swobody przy wprowadzaniu zmian
do systemu pr awnego. Nowe
rozwiązania p rawne n ie m ogą
bowiem naruszać konstytucyjnej
istoty prawa dozabezpieczenia
społecznego. Wdrugim wypadku
ustawodawca może – codozasady
– znieść uprawnienia wykraczające poza konstytucyjną istotę prawa dozabezpieczenia społecznego. Wkażdym przypadku zmiany
te powinny jednak być dokonywane zposzanowaniem pozostałych
zasad i norm kon stytucyjnych,
wyznaczających granice swobody pr awodawcy w prowadzania
zmian d o systemu pr awnego,
awszczególności zasady ochrony zaufania jednostki dopaństwa,
zasady oc hrony praw nabytych
oraz wymogu zachowania odpowiedniej vacatio legis.
Stwierdzono również, że obniżenie św iadczeń e mer y talnych członków Wojskowej Rady
oraz f unkcjonariuszy or ganów
bezpieczeństwa Polski Ludowej
znajduje podstawę aksjologiczną
w preambule K onstytucji or az
licznych akt ach prawa międzynarodowego. Ustawa z23 stycznia
2009r. jest wyrazem jednoznacznie negatywnej oceny reżimu komunistycznego, który nie mógłby
funkcjonować wPolsce wlatach
1944–1989 bez stojących najego
straży organów bezpieczeństwa.
Podobny c harakter m iała te ż
Wojskowa R ada u tworzona s amozwańczo w celu o calenia r eżimu komunistycznego, który był
zagrożony przez pokojowy r uch
społeczny Solidarność wyrażający
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aspiracje wolnościowe icywilizacyjne Polaków, wtym także przez
znaczną część czł onków p artii
komunistycznej. Funkcjonariusze organów bezpieczeńst wa
Polski Ludowej or az członkowie
Wojskowej R ady n ie mogli w ięc
oczekiwać, żepoupadku reżimu
komunistycznego ic h d ziałalność pozostanie prawnie indyferentna. Nie oz nacza to wszakże
dowolności stanowienia istosowania p rawa w obec c złonków
Wojskowej Rady oraz funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa
Polski Ludowej. Eg zekwowanie
nieponiesionej wokresie reżimu
odpowiedzialności k arnej, ja k
iinne sankcje wobec t ych osób,
przewidziane napodstawie przepisów innych działów prawa, muszą spełniać standardy państwa
prawnego.
Trybunał Konstytucyjny stwierdził, żeustawodawca, stanowiąc
ustawę z 23 stycznia 2009r., nie
naruszył istoty prawa dozabezpieczenia społecznego. Chociaż obniżenie świadczeń e merytalnych
członków Wojskowej Rady oraz
funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa Polski Ludowej Trybunał uznaje zaznaczne, tojednak
mieści się ono wramach swobody
ustawodawcy w yznaczonej Konstytucją. D o naruszenia pr awa
do zabezpieczenia spo łecznego
członków Wojskowej Rady oraz
funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa Polski Ludowej doszłoby
wszczególności, gdyby u stawodawca odebrał im prawa emerytalne albo obniżył jedowysokości
poniżej minimum socjalnego.
Uznano jednocześnie zaistotną (relewantną) cechę uzyskania
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członkostwa wWojskowej Radzie.
Żołnierze zawodowi, którzy utworzyli tęRadę lub weszli wjej skład,
różnią się istotnie odpozostałych
żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych P RL. Wojskowa R ada (...)
była instytucją pozakonstytucyjną inielegalną, która wpisywała
się wlogikę niedemokratycznego
państwa komunistycznego, uciekającego się – wrazie zagrożenia
swojej egzystencji przez pokojowe
aspiracje społeczeństwa – dowyprowadzania w ojska n a ulice.
Znalezienie s ię w tej i nstytucji
było ściśle związane zuprzednią
karierą ipozycją wSiłach Zbrojnych PRL wgrudniu 1981r. Jednakże cechy te charakteryzowały
wówczas także innych wyższych
oficerów wo jska. S koro c elem
i treścią r egulacji a rt. 1 5b u stawy ozaopatrzeniu emerytalnym
żołnierzy zawodowych było ob niżenie świadczeń emerytalnych
członków Wojskowej R ady ja ko
konsekwencji p owołania, d ziałania i wpływu tej R ady nalosy
Polski o d 12 g rudnia 1 981 r.,
toTrybunał stwierdza, żeustawodawca arbitralnie przyjął, iż może
obniżyć świadczenia emerytalne
jej c złonków pr zed „u konstytuowaniem” s ię Wojskowej R ady.
Do pojawienia s ię W ojskowej
Rady ipodjętych przez nią decyzji
wnocy z12 na13 grudnia 1981r.,
jej członkowie nie różnili się taką
cechą istotną odinnych żołnierzy
zawodowych Sił Zbrojnych PRL.
Opracował: Krzysztof Kozłowski

orzecznictwo

Paweł Wiliński

Przegląd orzecznictwa –
prawo karne
Wyrok z22 września
2010r. (III KK 39/10)
Wyrok (Trybunału Konstytucyjnego) wyeliminował zporządku
prawnego normę sankcjonowaną zawartą w art. 148 § 2 k.k.,
pozbawiając ten przepis sankcji,
cowmyśl zasady nullum crimen
sine lege poenali przekreśliło
możliwość stosowania tego
przepisu jako podstawy skazania. T reść u zasadnienia w yroku Trybunału Konstytucyjnego
przesądziła obraku możliwości
przyjęcia „odżycia” stanu prawnego, poprzedzającego zakwestionowaną nowelizację.
Ten stan rzeczy nakładał nasąd
odwoławczy ob owiązek r ozszerzenia kontroli odwoławczej poza
granice środ ka od woławczego
celem doprowadzenia treści kontrolowanego w yroku d o stanu
odpowiadającego obowiązującemu prawu materialnemu, wktórym nie funkcjonował już przepis
art. 1 48 § 2 k .k. Poz ostawała
do rozstrzygnięcia, w zgodzie
z normą a rt. 4 § 1 k .k., kol izja

między stanem prawnym zchwili p opeł nienia p rzy pisa nego
oskarżonemu c zynu, w którym
funkcjonował przepis art. 148 § 2
k.k. wbrzmieniu sprzed zakwestionowanej przez Trybunał Konstytucyjny nowelizacji, zsankcją
wwymiarze od12 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia
wolności idożywotniego pozbawienia wolności, astanem prawnym zchwili orzekania przez sąd
odwoławczy, wktórym wszystkie
zbrodnie zabójstwa, także zawierające zna miona k walifikujące
opisane wpunktach 1–4 art. 148
§ 2 k .k., p odlegały k walifikacji
prawnej zart. 148 § 1 k.k., zsankcją wwymiarze od8 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia
wolności idożywotniego pozbawienia wolności.
Sąd o dwoławczy ob owiązku
tego n ie w ykonał, p oprzestając
nakontroli rozstrzygnięcia okarze, w aspekcie j ej w spółmierności, b ez n awiązania d o niezbędnej kont roli p oprawności
kwalifikacji pr awnej, skutkiem
czego kontrola tamiała charakter abstrakcyjny, gdyż nie została

powiązana ztreścią normy sankcjonowanej, napostawie k tórej
winna być ukształtowana. Ocena współmierności wymierzonej
oskarżonemu kar y s tawała s ię
wszak dopuszczalna, azarazem
niezbędna, dopiero podokonaniu
właściwej kwalifikacji prawnej,
określającej prawidłowo granice
sankcji.
Usunięcie stwierdzonego uchybienia jest wocenie Sądu Najwyższego moż liwe b ez p onawiania
postępowania przed sądem pierwszej instancji. Skoro prawo procesowe obligowało sąd odwoławczy
dostosownej korekty zaskarżonego wyroku sądu pierwszej instancji, p rzy za stosowaniu a rt. 4 40
i455 k.p.k. oraz art. 437 § 2 k .p.k.
upoważniającego do w ydania
merytorycznego rozstrzygnięcia,
zzachowaniem zakazu reformationis in peius, tonie istnieje przeszkoda procesowa dozrealizowania tego obowiązku wponownym
postępowaniu o dwoławczym,
dotyczącym w yłącznie k westii
kwalifikacji prawnej ikary zzastosowaniem powołanych wyżej
przepisów.
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Wyrok z29 września
2010r. (III KK 59/10)
Sąd Okręgowy, ogłaszający wyrok wdniu 29 września 2009 r.,
był nienależycie obsadzony. Nieprawidłowa obsada Sądu wynikała zfaktu, żejeden zsędziów
zasiadających w  jego s kładzie
nie miał wówczas uprawnienia
doorzekania.
Wydanie i ogłoszenie wyroku
jest immanentną częścią postępowania sądowego, a w takim
razie nie ma żadnych podstaw,
by – z punktu widzenia reguł
gwarancyjnych odnoszących się
doskładu sądu i jego należytej
obsady – tęfazę postępowania
traktować inaczej niż rozprawę,
naktórej doszło do odroczenia
wydania wyroku. Bez wątpienia
każda zczynności podejmowanych narozprawie odmomentu
jej rozpoczęcia do chwili wydania rozstrzygnięcia końcowego
powinna zostać przeprowadzona przez sąd wobsadzie, którego
wszyscy członkowie sąuprawnieni doorzekania.
Jak w ynika zanalizy przebiegu postępowania odwoławczego,
w składzie S ądu Ok ręgowego,
który przystąpił dorozpoznania
sprawy narozprawie 24 września
2009 r., za siadała sędzia Sąd u
Rejonowego wG. Wtym dniu sędzia dysponowała uprawnieniem
doorzekania wsądzie wyższego
rzędu n a podstawie a ktu d elegacji, u dzielonej n a podstawie
art. 77 § 8 u stawy zdnia 27 lipca
2001r. – P rawo o ustroju sądów
powszechnych ( Dz.U. N r 9 8,
poz.1070, zezm.) przez P rezesa
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Sądu Okręgowego wG. 25 sierpnia 2 009 r., z a zgodą K olegium
tego Sądu w yrażoną wtej samej
dacie. W rozpoznawanej w tym
dniu sprawie doszło wszelako
doodroczenia w ydania w yroku
do29 września 2009r. iwdacie tej
sędzia ponownie zasiadała wskładzie Sąd u Ok ręgowego. D o akt
postępowania odwoławczego nie
dołączono j ednak z arządzenia
odelegowaniu sędziego doorzekania w Sądzie Ok ręgow y m,
a sprawdzenie tej okoliczności
naetapie postępowania kasacyjnego doprowadziło doustalenia,
że aktu d elegacji n a wskazaną
datę dla sędziego nie wystawiono.

Uchwała składu 7 sędziów
z30 września 2010r.
(IKZP 10/10)
Rodzic małoletniego nie może,
działając wcharakterze przedstawiciela ustawowego, wykonywać
praw tego małoletniego jako pokrzywdzonego wpostępowaniu
karnym, w tym także w postępowaniu zoskarżenia prywatnego, jeżeli oskarżonym jest drugi
zrodziców. (…) Z sytuacją taką
mamy do czynienia niezależnie
odtego, czy oskarżonym jest rodzic, któremu przysługuje, czy
też nie przysługuje władza rodzicielska.
Zdaniem powiększonego składu S ądu N ajwyższego – u regulowanie z awarte w  przepisach
procedury karnej nie jest wyczerpujące i nie pozwala, bez zastosowania odwołań systemowych,
na dokonanie p odstawow ych
rozstrzygnięć. Przepis art. 51 § 2
k.p.k. ani też żaden inny przepis
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tego k odeksu, n ie t ylko, ż e nie
zawiera autonomicznej definicji
„przedstawiciela u stawowego”,
ale też nie określa zakresu jego
działania. Również wprzepisach
prawa k arnego m aterialnego,
a więc g ałęzi pr awa n ajbliższej
procedurze karnej, brak jest
unormowań, k tóre p ozwoliłyby
na rozwiązanie d wóch powyższych kwestii, podstawowych dla
możliwości operatywnego stosowania przepisu art. 51 § 2 k.p.k.
Brak z dolności d o czynności
prawnych oznacza, żemałoletni
nie może praw pr zysługujących
pokrzy wdzonemu w ykony wać
osobiście, le cz pr zez s wojego
przedstaw iciela u stawowego
lub o sobę, p od k tórej pie czą się
znajduje. (…) Otym, żeprzedstawicielami u stawowymi d ziecka
pozostającego pod ich władzą rodzicielską (awięc małoletniego)
sąrodzice, stanowi wpolskim systemie prawnym właśnie art. 98
§ 1 k.r.o. wzw. zart. 92 k.r.o. Tak
więc br ak u względniania pr zy
wykładni art. 51 § 2 k.p.k. odesłania s ystemowego do przepisów
Kodeksu rodzinnego iopiekuńczego wręcz uniemożliwiałby
wykonywanie przez małoletnich
praw przysługujących pokrzywdzonym.
Odwołanie się przy interpretacji art. 51 § 2 k.p.k. tylko doprzepisu art. 98 § 1 k.r.o., zpominięciem
wszelkich dalszych unormowań
systemowych, k tóre nagruncie
Kodeksu rodzinnego iopiekuńczego s ą bardzo s ilne i powiązane j ednym, spó jnym w ęzłem
aksjologicznym, którym jest dobro dziecka irodziny, musiałoby
prowadzić douznania, żekażdy

orzecznictwo
z przedstawicieli u stawowych
mógłby wpostępowaniu karnym
wykonywać prawa małoletniego
pokrzywdzonego n ie t ylko n ie
bacząc n astanowisko drugiego
zprzedstawicieli ustawowych, ale
także iniezależnie odswej własnej sytuacji procesowej wtym postępowaniu. (…)
Cz y n nośc i p r zedsięw zięte
przez jednego zrodziców, działającego jako przedstawiciel ustawowy małoletniego pokrzywdzonego w procesie karnym, w tym
wniesienie prywatnoskargowego
aktu oskarżenia, b ędą prawnie
skuteczne i nie j est kon ieczne
wspólne dokonanie tych czynności przez oboje rodziców sprawujących w ładzę r odzicielską.
Rzecz j ednak w tym, ż e każde
zrodziców może w konkretnym
układzie sytuacyjnym odmiennie
oceniać dobro dziecka waspekcie
wykonywania przez małoletniego
praw pokrzywdzonego wprocesie
karnym, tak jeśli idzie ozłożenie
skargi prywatnej, jak iskargi subsydiarnej, czy np.wniosku ościganie. (…)
Mając ( …) w zgląd n a treść
art. 9 8 § 2 pk t 2 in f ine k .r.o. –
zgodnie zktórym tounormowaniem wyłączenie możliwości reprezentacji dziecka przez jednego
zrodziców nie dotyczy czynności
dotyczących należnych dziecku
oddrugiego zrodziców środków
utrzymania iwychowania – oraz
(…) p otrzeba z achowania k onsekwencji w odesłaniu systemowym, przemawiają za odmiennym s pojrzeniem n amożliwość
złożenia w niosku o ściganie
wimieniu małoletniego pokrzywdzonego przez jednego zrodziców

w wypadku p opełnienia pr zez
drugiego z rodziców w ystępku
określonego wart. 209 § 1 Kodeksu karnego, czyli tzw. przestępstwa niealimentacji.
Zob. też następujące tezy:

Postanowienie z22 lipca
2010r. (IV KK 162/10)
Gdy wyrok łączny obejmuje wyrok, wktórym wymierzono karę
łączną lub dochodzi do wydania kolejnego wyroku łącznego
obejmującego wyrok, w którym
orzeczono karę jednostkową
zwcześniej wydanym wyrokiem
łącznym, to granice nowej kary
łącznej w wyroku łącznym nie
wyznaczają poprzednie kary
łączne, tylko kary jednostkowe
wymierzone za poszczególne
przestępstwa.

Postanowienie
z26 sierpnia 2010r.
(V KK 335/09)
Negatywnej przesłanki dopuszczalności zobowiązania dotychczasowego obrońcy dopełnienia
obowiązków nie stanowi samo
udzielenie pełnomocnictwa nowemu obrońcy, ale faktyczne
podjęcie przez niego obrony
oskarżonego, wiążące się zudziałem obrońcy wrozprawie.

Postanowienie
z1 września 2010r.
(IV KK 78/10)
Zgodnie zokreśloną wart. 8 § 1
k.p.k. zasadą samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego, sąd

ten samodzielnie kształtuje zarówno podstawę faktyczną jak
iprawną każdego rozstrzygnięcia. Jeden zwyjątków odtej zasady wskazany jest wart. 8 § 2 k.p.k.
Nie można zaś przyjąć zakolejny
wyjątek odtej zasady koncepcji
zaprezentowanej wuzasadnieniu
zaskarżonego wyroku, tj. przyznania mocy wiążącej ustaleniom
dokonanym winnym procesie.

Postanowienie
z8 września 2010r.
(WSP 12/10)
Skarga naprzewlekłość postępowania przygotowawczego, które
nie było prowadzone sprawnie,
złożona została po podjęciu
przez prokuratora decyzji rozstrzygającej co do przedmiotu
postępowania przygotowawczego. Powoływane przez skarżącego fakty dotyczące przewlekłości
postępowania przygotowawczego, nie odnoszą się do stanu istniejącego w chwili wniesienia
skargi, coczyni skargę spóźnioną, awkonsekwencji wniesioną
poterminie.

Postanowienie
z15 września 2010r.
(II KK 42/10)
Zaokreślone (wart. 439 § 1 pkt 7
k.p.k.) uchybienie uznaje się jedynie sprzeczność wtreści orzeczenia un iemożliwiającą je go
wykonanie. Musi to być zatem,
gdy chodzi owyrok, sprzeczność
między p oszczególnymi j ego
rozstrzygnięciami itonie każda,
lecz tylko taka, która powoduje,
żeniemożliwe staje się jego wykonanie. Przepis ten nie obejmuje
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zatem ani sytuacji, gdy sprzeczność w  treści w yroku u trudnia
jedynie, ale nie uniemożliwia
jego wykonania ani sprzeczności zachodzącej między samym
wyrokiem, a więc jego treścią
(dyspozytywną częścią), a jego
uzasadnieniem, jako że uzasadnienie tonie stanowi integralnego elementu treści wyroku. Wtej
pierwszej sytuacji, stosownie
doart. 13 § 1 k.k.w. możliwe jest
wystąpienie dosądu, który wydał
orzeczenie, orozstrzygnięcie wątpliwości co dojego wykonania,
awdrugiej mamy do czynienia
zrażącą obrazą prawa materialnego lub procesowego, która miała istotny wpływ natreść wyroku
wrozumieniu art. 523 § 1 w zw.
zart. 438 pkt. 1 lub 2 k.p.k., ale
nie zuchybieniem, ojakim mowa
wart. 439 § 1 pkt 7 k.p.k.

Wyrok z27 września
2010r. (V KK 34/10)
1. Skoro ochrona życia dziecka nienarodzonego, zdolnego
dożycia poza organizmem matki, aktualizuje się także z chwilą
zaistnienia medycznych wskazań
doniezwłocznego zakończenia
ciąży cesarskim cięciem, toobowiązek sprawowania tej ochrony przez lekarza rozpoczyna się
wchwili stwierdzenia zagrożenia
płodu wstopniu uzasadniającym
prawdopodobieństwo zaistnienia
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konieczności dokonania zabiegu,
awięc w procesie diagnostycznym, itrwa doczasu ustania zagrożenia.
2. W wypadku zaistnienia skutków określonych w tym przepisie wnastępstwie nieudzielenia
pomocy medycznej, lekarz może
ponosić odpowiedzialność karną za przestępstwo popełnione nieumyślnie, jeśli zachodzą
przesłanki strony podmiotowej
określone wart. 9 § 2 k.k.

Postanowienie
z29 września 2010r.
(IV KK 255/10)
Art. 24 k.k.w. daje sądowi, w postępowaniu wykonawczym, możliwość w każdym czasie uchylenia lub zmiany poprzedniego
postanowienia, jeżeli ujawnią
się nowe lub poprzednio nie znane okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia. N ie u lega j ednak
wątpliwości, żewprzepisie tym
chodzi onowe lub uprzednio nie
znane przesłanki natury faktycznej, anie oujawnienie się błędu
sądu natury prawnej.

Postanowienie
z30 września 2010r.
(IKZP 14/10)
Przepis art. 575 § 1 k.p.k. rozumieć
należy wten sposób, żewsytuacji, w której zachodzi potrzeba
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wydania n owego w yroku ł ącznego, z chwilą wydania takiego
wyroku, poprzedni wyrok łączny
traci moc wcałości, bez względu
nazakres różnic wtreści obu wyroków ibez względu natoile kar
łącznych wymierzono wpoprzednim wyroku łącznym.

Postanowienie
z30 września 2010r.
(IKZP 15/10)
Straż gminna (miejska) nie jest
uprawniona do złożenia wniosku o ukaranie za wykroczenie
zart. 97 k.w. wzw. zart. 78 ust. 4
p.r.d. wobec właściciela lub posiadacza pojazdu, który nie wykonał obowiązku wskazania, komu
powierzył pojazd do kierowania
lub używania woznaczonym czasie, albowiem zakres tego uprawnienia wsprawach owykroczenia
przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi wkomunikacji wzwiązku z naruszeniem konkretnych
przepisów ruchu drogowego,
został o graniczony w  art. 1 29b
ust. 2 pkt 1 i2 p.r.d. dokierującego pojazdem albo innego uczestnika ruchu.

orzecznictwo

Andrzej Skoczylas (red.), Aleksandra Czajka, Wojciech Piątek

Przegląd orzecznictwa –
prawo administracyjne
Uchwała składu siedmiu
sędziów NSA z24 maja
2010r. (sygn. akt II FPS
1/10).
Wykupione przez pracodawcę
pakiety świadczeń medycznych,
których wartość nie jest wolna
odpodatku dochodowego odosób
fizycznych na podstawie art. 21
ust. 1 pkt 11 ustawy z26 lipca 1991r.
opodatku dochodowym od osób
fizycznych1 (dalej: u.p.d.o.f.), stanowią dla pracowników, uprawnionych do ich wykorzystania,
nieodpłatne świadczenie wrozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f.
Orzecznictwo sądowe wprzedmiocie opodatkowania w ykupionych narzecz pracowników pakietów medycznych nie jest jednolite.
Świadczą otym nie tylko rozbieżne orzeczenia ipoglądy doktryny
przy wołane w postanowieniu
NSA 2, b ędącym p odstawą pr ze1 Tekst jednolity, Dz.U. z2010r. Nr 51,

kazania zaga dnienia p rawnego
dorozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów NSA wanalizowanej
sprawie, a le t akże okol iczność,
żewątpliwości w zakresie p rzychodowego charakteru abonamentów medycznych sąprzedmiotem
ponownego p ytania pr awnego,
zainicjowanego postanowieniem
NSA z5 października 2010r.3
W zak resie w yk ładni językowej p ojęcia „ otrzymanie n ieodpłatnych ś wiadczeń” n ależy
zgodzić s ię z poglądem a utora
zdania odrębnego doprzedmiotowej uchwały. Zprzepisu art. 11
u.p.d.o.f. jednoznacznie bowiem
wynika, żeaby pieniądze i wartości pieniężne mogły być traktowane jako przychód, w ystarczy,
bybyły one postawione dodyspozycji podatnika, natomiast wzakresie świadczeń wnaturze iinnych n ieodpłatnych ś wiadczeń,
konieczne j est ic h ot rzymanie.
Przepis te n w y raźnie u zależnia moż liwość u znania w arto-

poz. 307, zpóźn. zm.
2 Sygn. akt II FSK 541/09, dostępne wba-

3 Sygn. akt II FSK 541/09, dostępne w ba-

zie orzeczeń NSA: w ww.orzeczenia.

zie orzeczeń NSA: www.orzeczenia.nsa.

nsa.gov.pl [dostęp: 29 listopada 2010 r.].

gov.pl [dostęp: 30 listopada 2010 r.].

ści ni eodpłatnego św iadczenia
zaprzychód – odotrzymania tego
świadczenia. Pojęcie „nieodpłatne
świadczenie” osadzone jest zatem
wkontekście sytuacji jego otrzymania, anie jedynie ekspektatywy u zyskania pr zez p odatnika
(pracownika) korzyści zopłacenia
przez pracodawcę usługi.
Nie sposó b podzi elić zd ania
Sądu, żepracownik nabywający
dzięki p racodawcy m ożliwość
nieodpłatnego korzystania zprywatnej opieki medycznej, otrzymuje przysporzenie majątkowe.
Nie można bowiem uznać, żepozostawienie świadczeń medycznych dodyspozycji pracownika
jest tożsame zuzyskaniem przez
niego n ieodpłatnego ś wiadczenia w wysokości r ównej c zęści
przypadającego nań abonamentu
opłacanego p rzez p racodawcę.
Słuszny jest wprawdzie pogląd,
żesama gotowość centrum me dycznego doświadczenia odpowiednich u sług p osiada i stotny
w y m ia r f i na n sow y, b ow iem
okoliczność taznacząco wpływa
na cenę oferowanych pakietów
medycznych. Kwestia tapozostaje
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jednak i ndyferentna w  zakresie o siągania przez pracownika
przychodu p odlegającego op odatkowaniu.
Problem ustalenia wartości zakupionych przez pracodawcę usług
medycznych, c hoć n ie s tanowił
przedmiotu rozpoznania wanalizowanej sprawie, makluczowe
znaczenie dla jej rozstrzygnięcia.
Wprzypadku, gdy nie istnieje możliwość ustalenia wartości świadczenia przypadającego nadanego
pracownika, nie może być mowy
oustaleniu indywidualnego przychodu. J eżeli p racodawca p łaci
wynagrodzenie zausługi medyczne w sposób r yczałtowy, to cena
ta ustalana jest w oderwaniu
odwartości konkretnych świadczeń s pełnionych n a rzecz p racownika. Żaden przepis u.p.d.o.f.
nie d aje p odstawy, ab y w artość
takich ś wiadczeń us talić j ako
iloraz ceny pakietu medycznego
iilości pracowników. Popierwsze,
wynik takiego działania matematycznego itak nie będzie odzwierciedlał s topnia w ykorzystania
abonamentu przez poszczególne
osoby, apodrugie, przychód nie
może zostać hipotetycznie przypisany podatnikowi, lecz winien
być ustalony zgodnie zprzepisami
ustawy o podatku dochodowym
odosób fizycznych. Skoro abonament o bejmuje określoną g rupę
pracowników, nie zależy odliczby
faktycznie wykonanych usług, jest
opłacany bez w zględu nakorzystanie przez pracowników zopieki lekarskiej, towkonsekwencji
cena zakupu u sług medycznych
dla poszczególnych pracowników
nie jest znana. Tym samym nie jest
możliwe przyporządkowanie tego
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świadczenia ż adnej z kategorii
świadczeń wymienionych wprzepisach ustawy, choćby tylko wcelu
zastosowania w łaściwej metody
obliczenia jego wartości.
Zustawy opodatku dochodowym odosób fizycznych nie wynika zatem, bypakiety medyczne
wykupione narzecz pracowników
przez pracodawcę stanowiły przychód zestosunku pracy wpostaci
nieodpłatnego świadczenia.
Wkrótce NS A p o raz kolejny
zmierzy się zzagadnieniem prawnym obejmującym przychodowy
charakter abonamentów medycznych. Zasadnym będzie wówczas
spojrzenie naproblem także zperspektywy i ntencji u stawodawczych. Wymaga rozważenia, czy
wsytuacji ograniczonych możliwości publicznej służby zdrowia
wzakresie obsługi wszystkich potrzebujących, intencją tąbyło obciążenie pracowników podatkiem
ztytułu otrzymywanych odpracodawców ś wiadczeń z drowotnych, czy raczej uzyskanie przez
zatrudnionych do datkowej p omocy zdrowotnej oraz stworzenie
konkurencyjnej ochrony zdrowia
świadczonej przez pr ywatne firmy medyczne, oferujące w yższy
standard opieki lekarskiej.

Opracowała: Aleksandra Czajka

Uchwała składu siedmiu
sędziów NSA z28 czerwca
2010r. (sygn. akt II GPS
1/10, ONSAiWSA 2010,
nr 5, poz. 81).
Przepis art. 272 § 1 ustawy z 30
sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z2002r.
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Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej
dalej p.p.s.a.) stanowi podstawę
wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego wkażdym
przypadku, gdy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności przepisów prawa
materialnego iprzepisów postępowania z Konstytucją, umową
międzynarodową l ub ustawą
obejmuje akt normatywny, jaki
stosował lub powinien zastosować sąd administracyjny lub
organ administracji publicznej
wdanej sprawie.
Problem, który legł upodstaw
podjęcia pr zez NS A uc hwał y
wprzedmiotowej sprawie dotyczył dopuszczalności wznowienia
postępowania sądowoadministracyjnego napodstawie art. 272 § 1
p.p.s.a. wsytuacji, gdy poprawomocnym zakończeniu tego postępowania Trybunał Konstytucyjny
stwierdził niezgodność zKonstytucją, umową międzynarodową
czy u stawą pr zepisów p rawa,
które n ie s ą zawarte w p.p.s.a.
lub winnych regulacjach kształtujących działalność orzeczniczą
sądów administracyjnych.
Dekodując zart. 272 § 1 p.p.s.a.
w powiązaniu z  art. 1 90 u st. 4
Konstytucji normę prawną, umożliwiającą w znowienie p ostępowania sądowoadministracyjnego
wszerokim zakresie, NSA oparł
się n a poglądach w yrażonych
wdwóch innych uchwałach abstrakcyjnych, których wcześniejsze
podjęcie miało wpływ narezultat
analizy normatywnej rozpoznawanej s prawy. W uchwale z 7
grudnia 2009r. (sygn. akt IOPS
9/09) NSA stwierdził, żeart. 190

orzecznictwo
ust. 1 w zw. zart. 190 ust. 4 Konstytucji zawiera normę prawną,
nadającą się dobezpośredniego
stosowania w zakresie, w jakim
powstała luka codopostępowania sądu kasacyjnego w sytuacji
wydania wyroku przez Trybunał
Konst y tucyjny n a etapie r ozpoznawania s kargi ka sacyjnej,
niezawierającej w podstawach
jako zaskarżone wsprawie, przepisów, c o do których Trybunał
usunął domniemanie ich konstytucyjności. N awiązując d o tego
poglądu wanalizowanej uchwale
z28 czerwca 2010r. NSA stwierdził, ż e brak j est a rgumentów
prawnych dla zróżnicowania roli
orzeczenia T rybunału K onstytucyjnego o niezgodności a ktu
normaty wnego z Konstytucją,
umową m iędzy narodową l ub
ustawą, wzależności odtego czy
postępowanie s ądowoadministracyjne za inicjowane zost ało
skargą kasacyjną, czy też skargą
owznowienie postępowania opartą naart. 272 § 1 p .p.s.a. Z kolei podzielając wpełni rozważania poczynione w uzasadnieniu
uchwały pełnego składu z26 października 2009r. (sygn. akt IOPS
10/09) NSA zauważył, ż eocena
prawna w yrażona worzeczeniu
sądu administracyjnego dotyczy
również przepisów prawa materialnego mających zastosowanie
wsprawie. Stosownie doart. 153
p.p.s.a., wiąże ona wsprawie sąd
oraz organ, którego działanie lub
bezczynność była przedmiotem
zaskarżenia. J eżeli w ięc ocena
taprzestaje być aktualna naskutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności – m a-

jących z astosowanie w sprawie
– przepisów prawa materialnego,
toniezbędne staje się zapewnienie s tronie ś rodka p rawnego,
zapomocą którego mogłaby ona
skutecznie żądać usunięcia zobrotu prawnego wadliwego wyroku sądu administracyjnego.
Nawiązanie do poglądów w yrażonych wpowyższych uchwałach umożliwiło NSA postawienie
tezy, żeprzy określeniu zakresu
zastosowania art. 272 § 1 p.p.s.a.
nie można abstrahować od art.
190 ust. 4 K onstytucji. Zdaniem
NSA, celem ustawowej procedury, r ealizującej nor mę a rt. 1 90
ust. 4 K onstytucji, musi b yć r ealne zagwarantowanie s kutku
w postaci upr awnienia do ponownego r ozstrzygnięcia s prawy w nowym s tanie p rawnym,
ustalonym or zeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Swoboda
ustawodawcy w ukształtowaniu
implementujących touprawnienie
przepisów jest wtym wypadku zawężona, a jej g ranice w yznacza
okoliczność, ż e „wzruszalność”
aktów stosowania prawa została
przesądzona już nagruncie samej
Konstytucji. Dlatego niedopuszczalnym pozostaje ograniczanie
konstytucyjnej z asady „ wzruszalności” a któw s tosowania
prawa poprzez regulacje ustaw
zwykłych c zy te ż n a skutek ic h
wykładni. Jedynie bowiem przepis kon stytucyjny moż e w prowadzać o graniczenia za kresu
zastosowania a r t. 1 90 ust. 4
Konstytucji.
Przedstaw iona pok rótce
uchwała dot yka k ilku i stotnych
problemów i nterpretacyjnych.

Po pierwsze, s tanowi on a do skonały pr zykład p owiązania
argumentacji w yrażonej pr zez
NSA w dwóc h i stot nyc h d la
rozpatr y wanego zaga dnienia
uchwałach. D zięki t emu z abiegowi NSA korzystając zeswoich
dot yc hczasow yc h r ozważa ń,
wiążących wszystkie sądy administracyjne napodstawie art. 269
§ 1 p.p.s.a., mógł sformułować dalsze wnioski, rozszerzając wydatnie dopuszczalność wznowienia
postępowania sąd owoadministracyjnego w oparciu o art. 272
§ 1 p .p.s.a. Po drugie, pr zedstawiona uc hwała z 28 c zer wca
2010 r. stanowi dobry przykład
jednoczesnego współstosowania
regulacji konstytucyjnej – art. 190
ust. 4 or az a rt. 27 2 § 1 p .p.s.a.
Potrzecie, uc hwała tapokazuje
problem kon kurencyjności, ja ki
występuje pomiędzy dopuszczalnością wznowienia postępowania
administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego. NSA zauważył, żeproblem ten wodniesieniu
do zbiegu ad ministracyjnego
postępowania nadzwyczajnego
i postępowania sądowoadministracyjnego został uregulowany
wart. 56 p.p.s.a. Przepis ten, zdaniem NSA, stosownie doart. 276
p.p.s.a. m oże b yć o dpowiednio
sto sowa ny w p o stęp owa n iu
ze skargi o wznowienie p ostępowania. Wydaje się, żeostatnie
z wymienionych z agadnień n ie
zostało definitywnie przesądzone
womawianej uchwale. Rozważań
naten temat należy się zatem spodziewać zarówno wdoktrynie, jak
idalszym orzecznictwie.
Opracował: Wojciech Piątek
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orzecznictwo

Mariusz Stanik

Przegląd orzecznictwa –
prawo prywatne
Uchwała Sądu
Najwyższego
z23 września 2010r.
(sygn. akt III CZP 54/10)
Sąd może napodstawie art. 276
§ 4 k.s.h. ustanowić likwidatora
spółki zograniczoną odpowiedzialnością także wtedy, gdy nie
jest topołączone zodwołaniem
dotychczasowego likwidatora.
Zagadnienie pr awne pr zedstawione Sądowi Najwyższemu
sprowadzało się doodpowiedzi
napytanie czy koniunkcja „i” zawarta wart. 276 § 4 k.s.h. sprawia,
żesąd może powołać nowych likwidatorów wtoku postępowania
tylko jeśli jednocześnie odwołuje
dotychczasowych, c zy też przepis ten z awiera dwa n iezależne
odsiebie uprawnienia: doodwołania likwidatorów idopowołania
nowych. Powyższe zagadnienie
prawne dotyczy przy tym „wszystkich pr zypadków w ygaśnięcia
funkcji l ikwidatora, z arówno
wynikających zczynności prawnych (zwłaszcza wskutek uchwały
wspólników oodwołaniu likwi-
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datora), jak izfaktów (np.śmierci
likwidatora)”.
Dokonując a nalizy przedmiotowego z agadnienia pr awnego
Sąd Na jwyższy w skazał m.in.,
że „za uznaniem za stosowania
art. 276 § 4 k .s.h. do ustanowienia l ikwidatorów t ylko w razie
wcześniejszego od wołania p oprzednich likwidatorów podnosi
się argumenty natury historycznej
ijęzykowej. Na gruncie art. 266
k.h., odpowiadającego brzmieniu
obecnego art. 276 § 4 k.s.h., wyrażane było stanowisko doktryny
ozasadności tylko łącznego odwołania dot ychczasowych i powołania now ych l ikwidatorów.
Zdaniem zwolenników wąskiego
rozumienia znaczenia art.276 § 4
k.s.h., przepis ten w yczerpująco
reguluje k westię po woływania
i  odwoły wania l ikwidatorów
współce z o.o. i przyjmuje ja ko
wyjątek odzasady powoływanie
likwidatorów przez sąd, aprzez
jego sfo r mu łowa n ie sk ła n ia
do nierozdzielania upr awnień
do powo ła n ia l i k w idatorów
od jego upr zedniego ic h o dwołania. U zasadnienie t o uzupeł-
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nia się w ykładnią funkcjonalną,
według k tórej t ylko w dwóch
przypadkach likwidatorzy mogą
zostać ustanowieni przez sąd: gdy
sąd orzeka orozwiązaniu spółki
(art. 276 § 3 k.s.h.) igdy zewzględu nainteres prawny osób, któr y m d zia ła n ia l i k w idatorów
zagrażają, sąd, zważnych powodów, nawniosek tych osób może
odwołać dotychczasowych likwidatorów, ustanawiając nowych”.
Niemniej j ednak w  ocenie
Sądu Najwyższego powyższemu
stanowisku można przeciwstawić
szereg argumentów przemawiających z a dopuszczeniem u stanowienia przez sąd likwidatorów
napodstawie art. 276 § 4 k .s.h.,
bez konieczności odwołania ich
poprzedników. „Popierwsze, posługując się r ównież w ykładnią
językową, zasadnie się twierdzi,
żeprzepis wyraża tylko sekwencję zdarzeń: jeśli w ystępuje potrzeba odwołania likwidatorów,
tomusi tonastąpić przed ustanowieniem następnych, zaś spójnik
„i” oznacza, żesąd może odwołać,
atakże ustanowić nowych, wtym
również kolejnych likwidatorów
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spółki, obok już ustanowionych
wcześniej. (…) Sp ójnik „ i” w ystępuje przy takim rozumowaniu
wfunkcji s łów „ zarówno może
odwołać”, a także „ jak i może
ustanowić i nnych”. P o drugie,
uzasadnienie przedstawionego
poglądu płynie zwykładni systemowej icelowościowej przez takie
umiejscowienie art. 276 § 4 k .s.h.
wprzepisach orozwiązaniu ilikwidacji spółki zo.o., które umożliwia realizację celu ustanowienia
likwidatorów, mających doprowadzić dozakończenia postępowania l ikwidacyjnego w sytuacji,
gdy nie można zastosować zasady ich ustanowienia przez samych
wspólników, a  dotychczasowy
likwidator przestał działać wskutek skutecznej rezygnacji zfunkcji. Wykorzystując rozumowanie
amaiori ad minus można dowodzić, żeskoro art. 276 § 4 k.s.h.
umożliwia ustanowienie nowego
likwidatora wsytuacji, gdy był dotychczasowy likwidator, którego
należy z astąpić i nnym, t o tym
bardziej p owinno się d opuścić
słabsze upr awnienie, ja kim jest
ustanowienie przez sąd nowego
likwidatora b ez z astępowania
poprzedniego, z właszcza ż e on
był, lecz zrezygnował zfunkcji,
zatem jego odwoływanie stało się
bezprzedmiotowe. (…) Potrzecie,
zpomocą przychodzi również wykładnia f unkcjonalna (…). S ąd
może ustanowić innych likwidatorów tylko nawniosek, dozłożenia którego sąuprawnione jedynie
osoby mające wtym interes prawny, z aś u względnienie w niosku
zależy oddowiedzenia wystąpienia w ażnych p owodów. P rzepis
pełni z atem f unkcję o chronną

wobec s półki w likwidacji i jej
majątku, atakże strzeże interesy
wierzycieli o raz t ych w spólników, których wielkość udziałów
nie p ozwala n a podejmowanie
decyzji zaspółkę; mogą oni mieć,
podobnie jak wierzyciele, interes
wzakończeniu spraw spółki irozliczeniu jej pozostałego majątku.
Za takim p oglądem przemawia
także za sada bezp ieczeńst wa
obrotu, p onieważ z akończenie
likwidacji nie jest możliwe bez
ustalenia działających likwidatorów, abrak jest przepisów umożliwiających powołanie likwidatorów w wyraźniejszy sposób, niż
toczyni art. 276 § 4 k.s.h.”.
Stanowisko S ądu Naj wyższego w yrażone w analizowanej
uchwale należy wpełni podzielić.
Zajego przyjęciem przemawia nie
tylko wykładnia językowa isystemowa, ale – conie mniej ważne
z punktu w idzenia b ezpieczeństwa obrotu iinteresów wspólników oraz wierzycieli spółek zo.o.
wstanie likwidacji – również wykładnia celowościowa ifunkcjonalna przepisu art. 276 § 4 k.s.h.

Uchwała Sądu
Najwyższego
z16 września 2010r.
(sygn. akt III CZP 44/10)
Roszczenie przedsiębiorcy,
który jest spółką zograniczoną
odpowiedzialnością, o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie zjego nieruchomości
przez inny podmiot przedawnia
się wterminie trzech lat.
Zagadnienie pr awne pr zedstawione Sąd owi N ajwyższemu

dotyczyło pytania czy roszczenie
przedsiębiorcy b ędącego s półką
z o.o. o wynagrodzenie z a bezumowne kor zystanie z nieruchomości tej s półki w związku
zprzebiegiem linii przesyłowych
należących doinnego podmiotu,
przedawnia się wterminie trzech
czy dziesięciu lat. Wuzasadnieniu
przedmiotowej uchwały Sąd Najwyższy wskazał, że„zaugruntowany worzecznictwie Sądu Najwyższego moż na u znać p ogląd,
że roszczenie o wynagrodzenie
zabezumowne korzystanie zgruntu nie jest roszczeniem okresowym
(…). Roszczenie powódki może się
więc przedawnić podziesięciu lub
trzech l atach. Z godnie b owiem
zart. 118 k.c. roszczenia związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej p rzedawniają s ię
zupływem trzech lat”. Wzwiązku
zpowyższym Sąd Najwyższy podniósł, że„poszukując odpowiedzi
napytanie, c zy konkretne r oszczenie przedsiębiorcy jest z wiązane z prowadzoną pr zez n iego
działalnością gospodarczą przyjąć należy, żebędzie tak zawsze
wtedy, gd y w ykazuje ono z wiązek funkcjonalny ztądziałalnością”. Zważywszy jednak nabrak
ustawowej definicji działalności
gospodarczej wk.c., Sąd Najwyższy wyjaśnił przy tym, że„zdziałalnością g ospodarczą m amy
doczynienia, gdy działalność taką
cechuje: fachowość, podporządkowanie r egułom op łacalności
izysku lub przynajmniej zasadzie
racjonalnego g ospodarowania,
działanie na  własny ra chunek,
powtarzalność oraz uczestnictwo
wobrocie gospodarczym”. Wocenie S ądu N ajwyższego n ależy
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zatem uznać, że„jeżeli czynności
dokonuje przedsiębiorca, toprzemawia z a tym d omniemanie,
żewchodzi ona wzakres działalności gospodarczej. Konsekwentnie n ależy te ż dom niemywać,
żejeżeli zroszczeniem występuje
przedsiębiorca, tojest toroszczenie związane zprowadzoną przez
niego działalnością gospodarczą.
Tylko gdyby dokonanie czynności
lub do chodzenie r oszczenia n ie
pozostawały wżadnym funkcjonalnym związku zprzedmiotem
prowadzonej przez przedsiębiorcę
działalności, tonależałoby uznać,
żenie jest toczynność ocharakterze gospodarczym ani roszczenie
związane zprowadzeniem działalności gospodarczej. Dodatkowo
należy podkreślić, żeopozostawaniu c zynności c zy r oszczenia
wfunkcjonalnym związku zprowadzeniem dzia łalności g ospodarczej, nie decyduje stałość lub
typowość określonych czynności
lub roszczeń ani to, czy należą one
dozakresu podstawowej działalności przedsiębiorcy. Jeżeli przedsiębiorca dochodzi wynagrodzenia
zanaprawienie w yrządzonej mu
szkody, albo roszczeń ztytułu bezpodstawnego w zbogacenia, cz y
jak wrozważnym stanie faktycznym wynagrodzenia zabezumowne korzystanie znależącej doniego nieruchomości, to roszczenia
te będą z wiązane z prowadzoną
przez n iego d ziałalnością, j eżeli uzyskane w ten sposób środki
przeznaczy naprowadzenie działalności gospodarczej. Tylko gdyby
wkonkretnym stanie faktycznym
wykazano, ż e uzyskane w ten
sposób przychody przedsiębiorca
przeznacza nainne cele niż zwią-
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zane zprowadzeniem działalności
gospodarczej, moż na b y uznać,
żewtakiej sytuacji jego roszczenie
nie jest związane zprowadzeniem
działalności gospodarczej”.
Przedmiotowa uc hwała – ja k
się w ydaje do ść k ontrowersyjna z uwagi n a zaprezentowane
wniej bardzo szerokie rozumienie
„funkcjonalnego z wiązku r oszczenia p rzedsiębiorcy z prowadzoną przez niego działalnością
gospodarczą” (które torozumienie s tało się p odstawą w ydania
analizowanej u chwały i  które
przesądza de facto ogeneralnym
trzyletnim terminie przedawnienia w szystkich r oszczeń przedsiębiorców niebędących osobami
fizycznymi) – może mieć istotne
znaczenie n ie t ylko d la s amych
przedsiębiorców, ale również dla
praktyki procesowej wogólności.

Uchwała Sądu
Najwyższego
z16 września 2010r.
(sygn. akt III CZP 56/10)
Syndyk masy upadłości spółki akcyjnej ma legitymację
do ściągnięcia od akcjonariuszy u zupełniających w płat
napokrycie kapitału zakładowego, których termin płatności
jeszcze nie upłynął przed datą
ogłoszenia upadłości, obejmującej likwidację majątku spółki
akcyjnej, a akcjonariusze nie
zostali wezwani do uzupełnienia wkładu przez likwidatorów
zgodnie zart. 471 k.s.h.
Wuzasadnieniu analizowanej
uchwały Sąd Najwyższy zgodził
się c o prawda z twierdzeniem,
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że„literalna w ykładnia a rt. 471
k.s.h. dostarcza wielu argumentów, p rzemawiających z a tym,
żeokreślone wnim uprawnienie
dościągnięcia odakcjonariuszy
zaległych wpłat naakcje zostało
przyznane l ikwidatorom i tylko oni mogą z niego korzystać”.
Cowięcej, Sąd Najwyższy uznał
również, ż e „słuszne j est t akże
spostrzeżenie, żepostępowanie
upadłościowe ilikwidacja spółki
akcyjnej s ą uregulowane w odrębnych u stawach, k tóre ok reślają kompetencje syndyka masy
upadłości oraz likwidatora spółki
akcyjnej. Porównując odpowiednie regulacje k.s.h. iPrUpN nie
można też wprost wskazać przepisu, zktórego wynikałoby uprawnienie sy ndyka d o ściągnięcia
wierzytelności odakcjonariuszy
napodobnych zasadach, jak wynika tozart. 471 k.s.h. Cowięcej,
z art. 331 PrUpN wynika, że likwidacja w ierzytelności u padłego odbywa się przez ich ściągnięcie, awprzypadku r oszczeń
jeszcze n iewymagalnych pr zez
ich zbycie”. Iwzwiązku zpowyższym Sąd Najwyższy zauważył,
że „wobec teg o u znać moż na,
że skoro ż aden pr zepis u stawy
nie wyposaża syndyka wuprawnienie dościągnięcia odakcjonariuszy zaległych wpłat nakapitał
zakładowy, tosyndyk może tylko
ściągnąć odakcjonariuszy spłaty
naakcje, których ustalony wstatucie te rmin ju ż n adszedł, a te
zaległe s płaty, k tóre s ą jeszcze
niewymagalne może zbyć”.
Niemniej jednak wocenie Sądu
Najwyższego powyższa interpretacja „pozostawałaby jednak wwyraźnej sp rzeczności z funkcją,
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jaką pełni w spółce a kcyjnej k apitał z akładowy”. Ja k s łusznie
zauważa bowiem Sąd Najwyższy
„kapitał zakładowy jest konstrukcją, poprzez którą ustawodawca
nakłada naspółkę i jej wspólników ob owiązek ut rzymywania
przez c ały c zas i stnienia s półki
określonego w ustawie i statucie
majątku (aktywów). Obowiązek
ten nie stanowi gwarancji, żespółka będzie zawsze wypłacalna. Jest
on jednak wyraźnym sygnałem dla
wierzycieli spółki, żejej majątek
powinien w ynosić c o najmniej
tyle i le k apitał z akładowy. (…)
Kapitał zakładowy, który powstaje
zwkładów wnoszonych przez akcjonariuszy, zapewnić majednak
to, że w ryzyku gospodarczym
związanym zdziałalnością gospodarczą prowadzoną przez spółkę,
uczestniczą oni dowysokości zadeklarowanych wkładów. (…) Mając nauwadze, żelikwidacja spółki
nie zawsze musi być związana zjej
niewypłacalnością, ustawodawca
nie w ymaga, ab y w przypadku
każdej likwidacji likwidatorzy powinni ściągnąć odakcjonariuszy
zaległe w płaty nakapitał zakładowy”. Wzwiązku zpowyższym
Sąd Na jw yższy skon statował,
że„zgodnie zfunkcją kapitału zakładowego, akcjonariusze powinni wpłacić dospółki taką kwotę,
jaką zadeklarowali. Jeżeli z wolnilibyśmy ich z tego obowiązku,
towprzypadku upadłości byłaby
to sytuacja, w której c hronimy
ich interes kosztem zmniejszonej

ochrony interesu wierzycieli spółki. Chociaż brak wyraźnego przepisu, należy jednak opowiedzieć
się za  wykładnią cel owościową
przepisów olikwidacji iupadłości
spółki akcyjnej iuznać, żesyndyk
masy upadłości maprawo dowezwania akcjonariuszy downiesienia do masy upadłości zaległych
wpłat nakapitał zakładowy”. Sąd
Najwyższy dodał również, żeinterpretacja pr zeciwna „ mogłaby
stanowić z achętę d o nadużyć
zestrony l ikwidatorów. C elowo
nie ściągaliby oni zaległych wpłat
nakapitał zakładowy i zgłaszali
spółkę doupadłości, cochroniłoby
akcjonariuszy kosztem wierzycieli
spółki”.
Pogląd Sądu Najwyższego zawarty wprzedmiotowej uchwale,
jakkolwiek nie znajdujący wprost
oparcia wprzepisach prawa, zasługuje napełną aprobatę. Powyższe
podyktowane jest przede wszystkim zasadnym w mojej ocenie
przyznaniem pełniejszej ochrony
prawnej w ierzycielom u padłej
spółki akcyjnej względem ochrony
akcjonariuszy tychże spółek.
Zobacz te ż n astępujące te zy
orzeczeń Sądu Najwyższego:

Uchwała Sądu
Najwyższego
z23 września 2010r.
(sygn. akt III CZP 52/10)
Umowa zlecenia obejmująca stałe prowadzenie obsługi

prawnej mocodawcy, w tym
reprezentowanie go przed sądem, może być podstawą pełnomocnictwa procesowego tylko
wtedy, gdy przedmiot sprawy
obejmuje określoną w tej umowie czynność prawną, faktyczną
lub usługę.

Uchwała Sądu
Najwyższego
z14 października 2010r.
(sygn. akt III CZP 63/10)
Na postanowienie sędziego-komisarza, wydane wwyniku
rozpoznania sprzeciwu do listy wierzytelności, zażalenie
wimieniu upadłej spółki zograniczoną o dpowiedzialnością
mogą wnieść członkowie zarządu zgodnie z obowiązującymi wtej spółce zasadami reprezentacji.

Uchwała Sądu
Najwyższego
z22 października 2010r.
(sygn. akt III CZP 69/10)
Umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności wzniesionych
na nim budynków, za wartą
między spółką kapitałową i jej
prokurentem jako kupującym,
w której z nacznie z aniżono
cenę sprzedaży, jest inną podobną umową w rozumieniu
art. 15 § 1 k.s.h.
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Non nobis, Domine, non nobis,
sed nomini tuo da gloriam...
śp. ks. prof.Remigiusz Sobański
Odszedł wielki prawnik, ksiądz katolicki, człowiek
uniwersytetu, jeden znajwybitniejszych naświecie
kanonistów. Mówił to, comyślał idoczego był przekonany. Jego uczciwość naukowa iotwartość, przemyślane rady i mądre spojrzenie dawały wsparcie
wszystkim, którzy się znim stykali izwracali opomoc. Domagał się prawdy ipotrafił się przy niej głośno
upierać. Był surowy ibardzo wymagający, bezpośredni iszczery dołez. Wyrażała się wtym jego głęboka
pasterska ibraterska troska obliźniego. Często zresztą powtarzał swoim uczniom iwspółpracownikom:
„proszę pamiętać, żezakażdym papierkiem k ryje
się człowiek”. Wiedział otym doskonale, bowiele lat
sądził ikierował pracami sądu biskupiego. Wytrwale
szukał sprawiedliwości, awjego wyrokach – w ielu
opublikowanych, bosąwzorcowe pod każdym względem – widać, iż doskonale rozumiał iumiał stosować
pierwszą zasadę prawa kanonicznego, którą stanowi
miłość imiłosierdzie. Nie kazał się nigdy długo prosić:
łatwo przyjmował zaproszenia naspotkania ztymi,
którzy chcieli go słuchać iuczyć się odniego – czy
byli tozacni biskupi lub profesorowie, jego uczniowie
zAkademii Teologii Katolickiej iUniwersytetu Śląskiego, klerycy seminariów duchownych, zwłaszcza
katowickiego, gdzie wykładał przeszło 40 lat, prawnicy zeStowarzyszenia Ars legis im. św. Iwo Helory
wKrakowie, wktórego kapitule zgodził się zasiadać,
czy studenci zKoła Prawa Rzymskiego iKanonicznego Utriusque iuris naWydziale Prawa iAdministracji
Uniwersytetu Warszawskiego. Wszyscy zapamiętali
go jako dobrego, prawego człowieka iksiędza owielkim sercu.
Fakty sąpowszechnie znane. Remigiusz Sobański urodził się 1 s ierpnia 1930r. w Miasteczku Śląskim. Pomaturze wstąpił doŚląskiego Seminarium
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Duchownego, które wtedy mieściło się wKrakowie
istudiował n aWydziale Teologicznym Un iwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął
w1954r., poczym posługiwał duszpastersko wkilku
parafiach. Od1957r. rozpoczął pracę wsądzie biskupim, aodroku 1968 związał się też zAkademią Teologii Katolickiej wWarszawie, gdzie się habilitował.
W1974r. ot rzymał t ytuł n aukowy pr ofesora n adzwyczajnego, awroku 1982 profesora zwyczajnego
nauk prawnych. NaWydziale Prawa Kanonicznego
ATK kierował Katedrą kościelnego prawa publicznego
imiędzynarodowego, apotem Katedrą teorii prawa
kościelnego. Odroku 1975 do1978 był dziekanem,
wlatach 1978–1981 prorektorem, aprzez dwie kadencje rektorem Akademii – aż do1987r. W1991r. przyjął
stałe zaproszenie naWydział Prawa iAdministracji
Uniwersytetu Śląskiego wdrogich mu Katowicach,
ale dokońca życia pozostał również profesorem przekształconego zATK Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Ojego wielkim prawniczym autorytecie świadczy członkostwo zwyboru wKomitecie Nauk
Prawnych Polskiej Akademii Nauk, powołanie doroli
eksperta sejmowej Komisji Konstytucyjnej iKomisji
ds. Ratyfikacji Konkordatu, mianowanie konsultorem
Kongregacji ds. Duchowieństwa oraz Rady Prawnej
Konferencji Episkopatu Polski, a także w ieloletnia
praca wKościelnej Komisji Konkordatowej.
Jak każdego uczonego, dorobek księdza profesora Remigiusza Sobańskiego wyznacza nie tylko kilkanaście książek, przeszło dwieście siedemdziesiąt
artykułów, nie licząc felietonów w„Gościu Niedzielnym”, recenzje, bibliografie iwspomnienia pośmiertne. Stanowią go przede wszystkim liczni uczniowie,
którymi wwiększym czy mniejszym stopniu stało się
wielu, comieli szansę zetknąć się z tym kapłanem

post mortem

Archidiecezji Katowickiej. Wszyscy go podziwialiśmy.
Znał się naprawie, jak mało kto. Prawo kochał, interesował się nim, doceniał, aprzede wszystkim prawo
rozumiał. Poznałem go wtedy, gdy już ukończył misję administracyjną wAkademii Teologii Katolickiej
jako rektor. Byłem świadkiem głębokiego szacunku
iwielkiej przyjaźni, jaką darzyli się wybitny kanonista
Remigiusz Sobański iwielki romanista Henryk Kupiszewski, mój mistrz. Zapadło minajmocniej wpamięć,
żepodczas wielu wspólnych sympozjów środowisk romanistycznych ikanonistycznych ATK iUniwersytetu
Warszawskiego ksiądz profesor Sobański namawiał
księży, awłaściwie im nakazywał, aby formacja wzakresie prawa kanonicznego nie ograniczała się dostudiowania tej materii. Uważał, żetrzeba starać się być
przede wszystkim dobrym prawnikiem oszerokich
horyzontach, pogłębianej stale wiedzy idużej otwartości umysłu. Wymagał precyzji my ślenia, o czym
przekonywali się wszyscy, coprzystępowali doegzaminu zteorii prawa kościelnego. Krążyły legendy
otym, jak trudno go zdać, a doświadczenie dydaktyczne uczy, żetakie opinie tozazwyczaj komplement.
Nikt bowiem nie miał zastrzeżeń dozachowania Księdza Profesora, zawsze tak eleganckiego wobyciu.
Pracował właściwie dokońca. Wjednej zostatnich
swych opinii, napisanej wtrudnej idelikatnej sprawie dla Konferencji Episkopatu Polski późną wiosną
2010r., znajduję dwa fragmenty, które pozostają nie
tylko świadectwem jego iuris prudentia, ale iprzesłaniem. Jest bardzo konkretne, pokazuje chłodny
racjonalizm, zdecydowanie iprostotę języka księdza
Remigiusza Sobańskiego. Nie lubił decydować zakogoś: zawsze starał się dodecyzji podprowadzić, dbając, aby pozostawić znaczną sferę wolności wyboru.
Przesłanie topłynie też zwielu wcześniejszych pism
profesora prawa, który mądrze łączył teorię zpraktyką, utożsamienie się zEwangelią ztroską oporządkowanie doczesności. „Ustawy demokratycznego
państwa nie sąlinearną dedukcją zzasad moralnych,

lecz wynikiem realistycznej oceny sytuacji, stawiającej napierwszym miejscu kryteria etyczne, ale wyważającej szereg k ryteriów słuszności – takich jak
realia społeczne (ustawę ogłasza się dla ludzi, jakimi
są, nie dla takich, jacy powinni być), celowość ustawy, przewidywaną recepcję... Prawodawca pragnie
osiągnąć «ile się da», lecz nie może tracić zoczu faktycznych szans naskuteczność. Ustawy niewątpliwie
kształtują świadomość, ale ius non docet, ius iubet.
Ustawy mają regulować zachowania adresatów, nie
uchwala się ich jako symbolu («mamy dobre prawo»)
czy manifestu. Skuteczność (wprocencie nie dającym
się generalnie izgóry określić) jest ich apriorycznym
założeniem. Prawodawca tworzący prawo bez względu najego (przewidywaną) skuteczność zachowuje
się niemoralnie (kanoniści odczasów Gracjana uczyli, żeskuteczność ustawy nie należy wprawdzie dojej
istoty, ale jest jej integralnym składnikiem)”. Inieco
dalej: „Warto też postawić samokrytyczne pytanie
oprzyczyny niezadowalającego rezonansu wspołeczeństwie prawdy etycznej głoszonej przez Kościół.
Samozwańcze, nie uzasadnione prawem kościelnym
skłonności doeliminowania zewspólnoty czy chociażby arbitralne osądzanie niektórych wiernych jako
trwających wgrzechu ciężkim wypadałoby zastąpić
dążeniem douzyskania możliwie szerokiego konsensu dla prawdy. Ułatwiłoby topolitykom forsowanie
ustaw wwiększym stopniu chroniących moralność
głoszoną przez Kościół. Czyniłoby ich krytyków bardziej wiarygodnymi, aprawdę bardziej przejrzystą,
przekonywującą”. Zatroskanie opaństwo, odobro
wspólne, oKościół, owiernych, awięc nade wszystko
oczłowieka tonie tylko przesłanie, ale zobowiązanie,
jakie nakłada nanas imponujący dorobek życia księdza profesora Remigiusza Sobańskiego ijego wobec
nas przyjaźń.
ks. Franciszek Longchamps de Bérier
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