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1. Między apatią a przełomem

Wiosną 2018 r. Europa oscyluje pomiędzy apatią
a przełomem. Kryzys zadłużenia w Unii Europejskiej1,
a następnie kryzys uchodźczy odcisnęły na UE trwałe
piętno. Z powodu odbywającego się na masową skalę
i dotykającego całej struktury unijnej sprzeniewierzania się – czy to faktycznego, czy rzekomego – obowiązującym zasadom przez wszelkie możliwe podmioty
jądro Unii, jakim jest jej wspólnota prawna, a więc
także unia walutowa oraz cała przestrzeń wolności,
bezpieczeństwa i prawa, stanęły na skraju przepaści. Choć oba kryzysy zdają się obecnie tymczasowo
opanowane, o ich zażegnaniu jeszcze długo nie może
być mowy. Europejski Bank Centralny utrzymuje
stopę depozytową w strefie euro na poziomie 0,0%, jak
dotąd zasiliwszy w ramach Extended Assets Purchase
Programme (EAPP) rynki kwotą ok. 2,5 biliona euro,
Europejski Mechanizm Stabilizacyjny (ESM) zabezpieczył 700 miliardów euro dla celów ewentualnych
działań pomocowych na rzecz państw członkowskich,
a w ramach Europejskiej Unii Bankowej działa mechanizm likwidacji, który w przypadku niewypłacalności instytucji finansowych uwzględnia w pierwszej
kolejności posiadaczy instrumentów finansowych
i inwestorów (Rozporządzenie UE nr 806/2014, rozporządzenie SRM)2 – jednak zadłużenie całkowite
większości państw członkowskich wzrosło i istnieje
obawa, że w przypadku wstrzymania działań pomocowych znów się zaostrzy. W kwestiach polityki azylowej i imigracyjnej sytuacja jest nie mniej krytyczna.
Liczba imigrantów w porównaniu do wyjątkowej
sytuacji z roku 2015 uległa wprawdzie zmniejszeniu,
niemniej wartości te utrzymują się nadal na wysokim poziomie i mogą dalej rosnąć, w każdym razie
1 Czy chodzi tu o kryzys na tle zadłużenia publicznego, o kryzys
finansowy, czy bankowy – na tym etapie kwestia ta pozostaje
otwarta.

dopóki UE nie wprowadzi w życie skutecznej polityki
ochrony granic zewnętrznych oraz wewnętrznych
mechanizmów pozwalających na poradzenie sobie
z napływem imigrantów.
Poza wyżej wymienionymi, najbardziej konfliktogennymi obszarami polityki unijnej wskazać należy
również na wzrastające w społeczeństwie w ogóle,
a w społeczeństwach państw członkowskich w szczególności poczucie dyskomfortu wobec sposobu rozumienia swojej roli przez instytucje europejskie, która
to rola zasadniczo postrzegana jest jako nazbyt paternalistyczna, technokratyczna, oderwana od rzeczywistości i oparta na politycznej kalkulacji. Niezadowoleniu temu dają wyraz obywatele, tworząc inicjatywy
obywatelskie takie jak Right2Water3 czy protestując
przeciwko umowom handlowym TTIP i CETA. Traktowanie tych dokumentów przez Komisję Europejską
jako „ściśle tajnych”, wskutek czego z procesu decyzyjnego w dużej mierze wyłączeni zostali poszczególni
parlamentarzyści oraz opinia publiczna, doprowadziło
do protestów przeciwko CETA, które miały miejsce
przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym
w Niemczech i w których brało udział około 160 tys.
osób4. Protesty na podobną skalę miały miejsce także
w Austrii i Belgii. To samo tyczy się kwestii Brexitu.
Jest on błędem, to oczywiste. Błędem, który zaszkodzi
w równym stopniu Brytyjczykom, jak i nam samym.
Jasne, że decyzja zapadła nieznaczną większością
głosów, a ekipa polityczna wykazała się niekompetencją, lekkomyślnością i brakiem odpowiedzialności. Jednakże nie można ignorować faktu, że podjęta
została z bardzo ważnego powodu, jakim było między
innymi niezadowolenie z konieczności stosowania się
do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, którego rozstrzygnięcia postrzegane są jako
aktywistyczne, centralistyczne i nieprzewidywalne,
3 Patrz http://www.right2water.eu (dostęp: 27.11.2019); COM

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

(2014) 177 ostat.; C. Franzius, U.K. Preuß, The Future of

nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite

European Democracy, Berlin 2012, s. 27; P.M. Huber, Grun-

zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporząd-

dzüge des Verwaltungsrechts in Europa – Problemaufriss

kowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych

und Synthese (w:) A. Bogdandy, S. Cassese, P.M. Hubner,

firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu

Ius Publicum Europaeum, t. 5: Verwaltungsrecht in Europa:

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Grundzüge, Heidelberg 2014, § 73, nr 153.
4 O ochronie tymczasowej por. BverfGE (Federalny Trybunał

oraz zmieniające Rozporządzenie (UE) nr 1093/2010, Dz.U.

Konstytucyjny) 143, 65 FF. – Ea CETA I; 144, 1 nn. – Ea

UE nr L 225 z dnia 30 lipca 2014 r., s. 1 i n.

CETA II.
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a tym samym wyraża niezadowolenie z utraty kontroli demokratycznej. Potwierdzeniem tych nastrojów,
które wykraczają już daleko poza kręgi prawnicze, jest
najnowsze orzeczenie brytyjskiego Sądu Najwyższego
(UK Supreme Court)5, które można interpretować
jako wyraz walki o wertykalny podział kompetencji we wspólnocie UE, w szczególności w wymiarze
państwowym, konstytucyjnym i orzeczniczym, co
doprowadziłoby z kolei do wzrostu zaufania oraz
wzmocniło siły przeciwdziałające naciskom na Brexit.
Poprzedni Prezes Sądu Lord Neuberger dokonał zgrabnego i plastycznego podsumowania tego stanu rzeczy
podczas bilateralnego spotkania pomiędzy Federalnym
Trybunałem Konstytucyjnym a Sądem Najwyższym
Zjednoczonego Królestwa wiosną 2015 r.: „We want
to become as muscular as you are”.

zwłaszcza kraje takie jak Polska czy Węgry, w których
wprowadzono instrumenty skutecznie paraliżujące
trybunały konstytucyjne i organy sprawiedliwości, co
nie pozostaje bez wpływu na pozostałych członków
Unii Europejskiej6.

2. W poszukiwaniu właściwej terapii UE

W tym kontekście powstaje pytanie o środki terapeutyczne. Propozycje dalszego rozwoju UE przedstawione przez przewodniczącego Komisji Europejskiej,
a prawdopodobnie wspierane także przez Parlament
Europejski, kierują się mottem „teraz tym bardziej”.
Zgodnie z tym stanowiskiem powinno dojść do
szybkiego poszerzenia Unii walutowej o wszystkie
pozostałe państwa członkowskie. To samo dotyczy
strefy Schengen. W obszarach, w których są wyraź-

W obszarach, w których są wyraźnie widoczne
deficyty w narzędziach wykonawczych, a więc na
przykład w zakresie prawa azylowego i migracyjnego,
powinno dojść do uwspólnotowienia przepisów.
Dodatkowym punktem zapalnym są tendencje
w wewnętrznym rozwoju niektórych państw członkowskich, wskutek których dochodzi do naruszenia zobowiązań, jakie wiążą Unię Europejską i jej
członków, a mianowicie obowiązku przestrzegania
wartości, o których mowa w art. 2 Traktatu o Unii
Europejskiej i do których należą: godność człowieka,
wolność, demokracja, równość, praworządność oraz
prawa człowieka i mniejszości. Wymienić tu należy
5 High Court, Wyrok z dnia 18 lutego 2002 r. Thoburn v. Sunderland City Council, 2002 EWHC 195 Admin, ABS, nr 69;
Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa, Wyrok z dnia
22 stycznia 2014 r. R (on the application of HS2 Action Alliance

nie widoczne deficyty w narzędziach wykonawczych,
a więc na przykład w zakresie prawa azylowego i migracyjnego, powinno dojść do uwspólnotowienia przepisów. Zgodnie z propozycją prezydenta Francji Emmanuela Macrona powinno z kolei dojść do wzmocnienia
strefy euro oraz współpracy międzyrządowej, co jednak mogłoby zakończyć się osłabieniem instytucji
unijnych. W umowie koalicyjnej nowego rządu federalnego przytacza się wprawdzie obszernie temat znaczenia integracji w wymiarze ogólnym, a także roli
integracji w ramach struktur unijnych, jednakże jeśli
pominąć deklarację gotowości do zwiększenia nakładów budżetowych UE, umowa ta w istocie zawiera
niewiele konkretów. Ponadto istnieje szeroki wachlarz

Limited) v. The Secretary of State for Transport, 2014, UKSC
3, ust. nr 79, 207; Wyrok z dnia 25 marca 2015 r., Pham v.

6 P.M. Huber, Europäische Verfassungs- und Rechtsstaatlichkeit

Secretary of State for the Home Department, 2015, UKSC 19,

in Bedrängnis. Zur Entwicklung der Verfassungsgerichtsbarkeit

pkt 54, 58, 72–92.

in Europa, „Der Staat” 2017, t. 56, s. 389 i n.
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propozycji przeprowadzenia reform w najróżniejszych obszarach: począwszy od kwestii budowania
państwowości w Europie, przez dalszy rozwój unii
transferowej, wprowadzenie prawa upadłościowego dla
państw członkowskich unii walutowej, (tymczasowe)
wykluczenie poszczególnych – słabych lub mocnych –
państw członkowskich7, po bardziej zdecydowane
kroki zmierzające do odważniejszej redukcji acquis
communautaire, do którego należy np. kodeks graniczny Schengen8.

gofalowe skutki, winien rozpocząć się od rozstrzygnięcia kwestii zasadności zhierarchizowanego systemu
panowania, a także kwestii relacji pomiędzy Unią a jej
państwami członkowskimi oraz roli, jaką odgrywają
one w strukturach unijnych.
Istnienie każdego politycznego systemu panowania
wymaga uprzedniego potwierdzenia jego zasadności,
a zatem swoistej legitymizacji. Legitymizacja oznacza
społeczną akceptację, przy czym rozróżnić można
tu dwie perspektywy: utrzymanie bądź korzystanie

To jasne, że za wieloma propozycjami zmian
prawa kryją się złożone, instytucjonalne,
polityczne i ekonomiczne interesy własne.
To jasne, że za wieloma z powyższych propozycji z posłuchu społecznego na zasadach normatywnych9
kryją się złożone, instytucjonalne, polityczne i eko- oraz legitymizację empiryczną, u której podstaw leży
nomiczne interesy własne. Czy, a jeśli tak, to w jakim uznawanie określonej instytucji za prawomocną w znastopniu pokrywają się one z interesem i oczekiwaniami czeniu społecznym czy społeczno-psychologicznym,
obywateli UE, nie jest już jednak w żadnym razie tak wskutek czego znajduje ona faktyczny posłuch10. Sysoczywiste, tym bardziej że ci ostatni najwyraźniej tem panowania z punktu widzenia polityki ma szanse
sami nie wiedzą dokładnie, czego od UE w istocie na bycie postrzeganym jako prawomocny, jeśli zyskuje –
wymagają. Z wyników wyborów w Holandii, Francji, by użyć tu nieco archaicznego określenia – niewymuNiemczech, Austrii (2017) i we Włoszech (2018) nie da szone posłuszeństwo poddanych. W tym znaczeniu
się odczytać w tym zakresie żadnego jasnego przesłania. cała władza państwowa opiera się, cytując Georga JelOstatecznie zwyciężyły – abstrahując w tym miejscu linka, na posłuszeństwie poddanych, na „posłuszeńod specyfiki większościowej ordynacji wyborczej we stwie kształtującym ich czyny”11. Obiektywny sukces
Francji – siły krytycznie lub wręcz wrogo nastawione władzy publicznej nie może zatem zostać przypisany
do idei integracji.
„ani samym poddanym tej władzy, ani jakiemukolwiek
władcy – nawet jeśli byłby dyktatorem o niczym nie3. W poszukiwaniu narracji legitymizującej ograniczonej władzy. Powstanie takiego sukcesu i jego
władzę Unii Europejskiej
utrzymanie zawsze jest skutkiem działania obu tych
Aby dalszy rozwój UE następował w sposób czynników łącznie”12. Korelatem władzy jest zatem
uwzględniający realia i niósł za sobą wymierne dłu- posłuszeństwo poddanych lub – mówiąc w sposób
7 G. Riehle, Eurokrise. Verzicht auf den Euro als Chance für
Europa, Baden-Baden 2016 – podobnie jak wielu ekonomistów amerykańskich – wzywa Niemcy do opuszczenia unii

Frankfurt am Main 1973, s. 39.
10 W. Heun, Legitimität, Legalität (w:) W. Heun (Hrsg.), Evangelisches Staatslexikon, Stuttgart 2006, s. 1418 (1420).

walutowej.
8 „Spiegel Online”, 25.09.2015: „Większość Niemców popiera

11 G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, Berlin 1914, s. 426.
12 H. Heller, Staatslehre, Tübingen 1983, s. 239.

kontrole graniczne”.
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bardziej współczesny – aprobata ze strony obywateli. Odwołując się do słów Jeana-Jacques’a Rousseau:
„Najsilniejszy nie jest nigdy dość silnym, by zostać na
zawsze panem, jeśli nie przekształci swej siły w prawo,

celów wymaga spełnienia nie tylko warunków ekonomicznych, organizacyjnych i biurokratycznych, ale
także uwzględnienia czynników kulturowych, językowych, historycznych, psychologicznych i wielu innych.

Po to, aby dalszy rozwój UE następował
w sposób uwzględniający realia i niósł za sobą
wymierne długofalowe skutki, winien rozpocząć
się od rozstrzygnięcia kwestii zasadności
zhierarchizowanego systemu panowania.
a posłuszeństwa w obowiązek”13. Akceptację uzyskuje
jednak wreszcie jedynie ta władza, która przez osoby jej
podlegające uznana zostanie za zasadną i prawomocną.
Także w przypadku Unii Europejskiej najistotniejsze jest to, co władza ma zapewnić i zagwarantować: pokój wewnętrzny i zewnętrzny, ekonomiczny
dobrostan i przyszłościowość w sensie ekologicznym.
W owym znaczeniu wyjątkowość Unii Europejskiej
polega wyłącznie na tym, że cele te realizuje, inaczej
niż klasyczne państwo narodowe, nie samodzielnie,
lecz we współdziałaniu z państwami członkowskimi,
a kryterium gwarantującym jej powodzenie jest jak
najlepsza alokacja poszczególnych kompetencji, za
stosowną aprobatą jej obywateli. Jako przykład wskazać można kwestię centralnego uregulowania stosunków pomiędzy Kościołem a państwem w Europie. Ze względu na znaczną różnicę w podejściu do
tego problemu poszczególnych rządów w państwach
członkowskich UE uzyskanie akceptacji dla takiego
ogólnego rozwiązania stanowiłoby dla Europy przeszkodę nie do pokonania14. Realizacja powyższych
13 J.J. Rousseau, Du contrat social, I 3.
14 EGMR GK (ETPC Izba Wyższa), z dnia 18 marca 2011 r.,
Lautsi/Włochy, 308/14/06; Wyrok z dnia 1 lipca 2014 r. – SAS/

Wątpliwe jest, by podobne aporie można było przezwyciężyć, stosując odpowiednie narracje. Narracje
nie są możliwe do zadekretowania, a skutek odnoszą
dopiero z upływem czasu, muszą ponadto – jak miało
to miejsce w procesach nation building trwających od
XVIII do XX wieku – trafić na podatny grunt, a więc
na społeczeństwo otwarte na zmiany. Narracja staje
się pomocnym narzędziem, o ile potrafi zwerbalizować i trafnie ująć zjawiska możliwe do empirycznego
udowodnienia lub po prostu przekonujące w swej treści.
W tym zakresie jedyną wiarygodną narracją UE jest
ta o zapewnieniu pokoju i dobrobytu w Europie. Jej
skuteczność udowodniona została w sposób dobitny
i niezaprzeczalny najpierw przez Wspólnoty Europejskie, a od 1993 r. przez Unię Europejską, zaś jej
wpływ na budowanie tożsamości nadal trwa i będzie
trwał w przyszłości.
Globalistyczne ambicje Europy, poszukiwanie przez
nią własnego miejsca pomiędzy różnymi światowymi
blokami, jest wśród polityków tematem popularnym,
poruszanym podczas prawie każdych niedzielnych
przemówień. Nie jest jednak jak dotąd dobrym materiałem na narrację, i to nie tylko ze względu na osobiste
projekcje poszczególnych przywołujących ten temat
postaci. Z punktu widzenia historycznego koncepcje

Francja m.in. nr 43835/11 (Zakaz noszenia burki); BVerfGE
(FTK) 137, 273 i n. – Ordynator; sprawa w międzyczasie

cie prawa antydyskryminacyjnego w niemieckim prawie

przekazana przez Federalny Sąd Pracy do ETS, tak że uję-

wyznaniowym wydaje się możliwe.
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te są po prostu pozbawione logiki, by przywołać przykład Wenecji, Holandii czy Anglii. Poza tym byłby to
kolos na glinianych nogach – bez osiągnięcia absolutnej zgodności interesów UE nigdy nie zyska statusu
globalnego gracza.

4. Drogi do rzeczywistego wzmocnienia
Unii Europejskiej

W tym kontekście wskazać warto na szereg punktów (przy czym nie jest to katalog zamknięty), których
uwzględnienie umocniłoby pozycję Unii Europejskiej
także w przyszłości.

szenia postanowień traktatowych. Spełnia już jednak
przesłanki wymagane do wszczęcia procedury nadmiernego deficytu. Problematyczna pod względem
prawnym jest natomiast sytuacja, w której procedury
nadmiernego deficytu wbrew postanowieniom umownym nie zostały wszczęte lub gdy kończą się, jak miało
to miejsce w 2016 r. w sprawie Hiszpanii i Portugalii,
sankcją w wysokości 0 euro. Można się oczywiście
znakomicie spierać o to, czy nadkładanie na zadłużone państwa członkowskie dalszych finansowych
obciążeń (art. 126 ust. 11 TFUE) ma sens. Jednakże
ze względu na fakt, że autor traktatu zdecydował

Także w przypadku Unii Europejskiej najistotniejsze
jest to, co władza ma zapewnić i zagwarantować:
pokój wewnętrzny i zewnętrzny, ekonomiczny
dobrostan i przyszłościowość w sensie ekologicznym.
1) W pierwszej kolejności wymienić można kryzys wspólnoty prawnej, który wiąże się z kryzysem
zadłużenia w strefie euro oraz kryzysem uchodźczym.
Oba te obszary referencyjne można uznać na zasadzie
pars pro toto za stan rzeczy utrzymujący się w prawie
wszystkich zeuropeizowanych obszarach prawa.
a) W kryzysie zadłużenia w strefie euro, trwającym
od 2010 r., ramy prawne dotyczące polityki gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej okazały się ostatecznie niewystarczająco wytrzymałe. Nie wynika to
przy tym z niedostatecznej mocy regulacyjnej art. 119
i n. TFUE, lecz raczej z braku politycznej woli przestrzegania tych przepisów15. I tak na przykład od
czasu wejścia do unii walutowej było ponad 40 przypadków niezastosowania się do wytycznych zawartych w art. 126 TFUE dotyczących rocznego deficytu
budżetowego na poziomie 3% oraz dopuszczalnego
deficytu całkowitego określonego na 60%. Co prawda,
inaczej niż się twierdzi, sam ten fakt nie stanowi naru-

się na zastosowanie takiego, a nie innego rozwiązania, ignorowanie tego pierwotnego instrumentarium
przez instytucje zobowiązane do jego przestrzegania
zdyskredytowałoby normatywność całego traktatu
i podało w wątpliwość powagę tych instytucji oraz
ich chęć do uregulowania i implementacji przepisów.
Sytuacji tej nie zmieniło zawarcie Paktu stabilności
i rozwoju16, jako narzędzia o charakterze wtórno16 Pakt na rzecz stabilności i rozwoju określa podstawowe
wymogi prawne w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1466/97
z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji
budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych oraz w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1467/97
z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia
procedury nadmiernego deficytu. Po pierwszym kryzysie
rozporządzenia te zostały złagodzone Rozporządzeniem
(WE) nr 1055/2005 i 1056/2005, dopuszczając do zwiększenia zadłużenia w przypadku podstawowych reform strukturalnych, takich jak ubezpieczenia emerytalne; kryzys
euro od 2010 r. doprowadził w drodze tzw. sześciopaku,

15 Obowiązuje to również w obszarze narodowym, por. BVerfGE

w szczególności przez Rozporządzenie (WE) nr 1175/2011

(FTK) 79, 311 (338) – HHG 1981; 119, 96 (137 i n.) – HHG

i rozporządzenie/UE nr 1177/2011 do ponownego zaostrzenia

2004, z votum odrębnym Di Fabio i Mellinghoff.

wymogów prawnych Unii w zakresie polityki fiskalnej oraz
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prawnym, mającego wzmocnić znaczenie dyrektywne nie doprowadziły jednak do całkowitego wyjaśnienia
art. 126 TFUE, czy też nieformalnego Paktu Euro Plus problemu, co pokazują postępowania ze skarg konstyz dnia 11 marca 2011 r. ani Paktu Fiskalnego z dnia tucyjnych toczące się przed Federalnym Trybunałem
2 marca 2012 r.17 w obszarze prawa międzynarodo- Konstytucyjnym w związku z programem następczym
wego. Poza stworzeniem kolejnych biurokratycznych EAPP23. W ramach tego programu doszło do nabycia
obowiązkowych norm nie dokonano znaczącej zmiany papierów wartościowych w wysokości ok. 2,5 biliona
istniejącego stanu rzeczy. Na makulaturę można też euro, większość z nich w formie obligacji skarbowych.
oddać kwestie dotyczące zabezpieczeń pieniężnych.
Główną przyczyną kryzysu zadłużenia w strefie
W szczególności dotyczy to zawartej w art. 125 TFUE euro jest prawdopodobnie fakt, że gospodarki naroklauzuli no bail-out, której surowa wykładnia przez dowe – tak przecież heterogeniczne – zostały połączone
ETS w sprawie Pringle18 doprowadziła do wyraźnej w jedno w ramach unii walutowej. Bez jednolitej polirelatywizacji motywów jej uchwalenia19.
tyki gospodarczej i bez znacznych przepływów piePodobnie rzecz się ma z zawartym w art. 123 TFUE niężnych pomiędzy państwami członkowskimi gospozakazem finansowego wspierania państw członkow- darki te będą się w dalszym ciągu od siebie oddalać.
skich przez Europejski Bank Centralny. Federalny Jak dotąd nie doszło jeszcze do sytuacji poważnego
Trybunał Konstytucyjny w swoim kontrowersyjnym nieposłuszeństwa prawnego, choć wypowiedź ówczei nie zawsze merytorycznie ocenianym postanowieniu snej minister finansów Francji Christine Lagarde:
odsyłającym w sprawie programu OMT podał w wąt- „forget about the treaty”24 w szerokich kręgach osób
pliwość, jakoby bezwarunkowe podporządkowanie się w Niemczech interpretowana była jako zdrada wobec
temu zakazowi było możliwe bez uszczerbku dla prze- zasad tej wspólnoty prawnej. Wypowiedź ta była tympisów prawa pierwotnego20. ETS był w tym zakresie czasem zgodna z duchem francuskiego rozumienia
znacznie bardziej wspaniałomyślny, doszedł jednak kwestii prawnych, mianowicie że prawo wskazuje
ostatecznie – na podstawie informacji wskazanych polityce (jedynie) ustalone cele końcowe, nie wiąprzez EBC w trakcie postępowania – do wniosku, że żąc jej warunkowo zaprogramowanymi zasadami25.
warunkowanie programu, które Federalny Trybunał Jeśli osiągnięcie celu politycznego nie jest możliwe za
Konstytucyjny uznał za niezbędne, co do istotnych pomocą dostępnych instrumentów, wtedy konieczne
punktów w istocie zachodzi21. Umożliwiło to Federal- jest po prostu zastosowanie innych instrumentów.
nemu Trybunałowi Konstytucyjnemu wydanie w tym Mocne podkreślenie zobowiązaniowego skutku prawa
postępowaniu salomonowego wyroku, nawet jeśli (publicznego) dla polityki i jego zakrojona na szeroką
zastosowane metody i uzasadnienie wyroku Trybu- skalę moc prawna są z kolei typowe dla niemieckiego
nału nie są do końca przekonujące22. Powyższe środki kręgu prawnego, w którym prawo (publiczne) od
zarania dziejów miało za zadanie ograniczać władzę
do odwrócenia zasad głosowania, kontrowersyjnych w świetle
(w dawniejszych czasach cesarza czy książąt), odbieprawa pierwotnego, mających na celu wykluczenie, w miarę
rając możliwość swobodnego korzystania z różnych
możliwości, uznaniowości politycznej.
rozwiązań politycznych26. W tym kontekście kryzys
17 BVerfGE (FTK) 132, 195 (278 i n. nr na marg. 196 i n.) –
zadłużenia w strefie euro wydobył na światło dzienne
e.A. – ESM i Pakt fiskalny 135, 317 (432 i n. nr na marg. 243
i n.) – ESM i Pakt fiskalny.
18 ETS, C 370/12 – Pringle – EU:C:2012:756.
19 BVerfGE (FTK) 132, 195 i n. – ESM zarz. tymcz.; 135, 317
i n. – ESM.
20 BVerfGE (FTK) 134, 366 (417) nr na marg. 100 – Postanowienie odsyłające.
21 ETS, Wyrok z dnia 16.06.2015, C-62/14, EU:C:2015:400.

23 Extended Assets Purchase Programme.
24 Patrz N. Tait, EU ministers back harder line on fiscal rules,
„Financial Times”, 21.05.2010.
25 Patrz np. o uznaniu pouvoir administratif we Francji P. Gonod,
Frankreich (w:) A. Bogdandy i in. (Hrsg.), Ius Publicum
Europaeum, t. 5: Verwaltungsrecht in Europa: Grundzüge,
Heidelberg 2014, § 75 nr na marg. 2 passim.

22 BVerfG (FTK), Wyrok z dnia 21 czerwca 2016 r. – 2 BvE

26 O prekursorach zasady proporcjonalności w Common Law

13/13, 2 BvR 2728/13, 2 BvR 2729/13, 2 BvR 2730/13, 2 BvR

patrz W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England,

2731/13 –, juris – OMT.

New York 1899, s. 115.
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także elementarne różnice pomiędzy niemiecką a francuską myślą prawną. Obie strony nie są tych różnic
najwyraźniej świadome, co niejednokrotnie jest źródłem nieporozumień.
Być może nie jest to jeszcze kryzys naszej wspólnoty prawnej. Na pewno jednak to dobra okazja, by
zastanowić się nad ograniczoną wydajnością prawa.
Warto przy tym podkreślić intensywność rozwoju
nauk ekonomicznych, począwszy od lat 80. Obecnie jest to już swego rodzaju imperial science, której
trudno pogodzić się z narzuconym stanem prawnym
o charakterze sprzecznym z jej oczekiwaniami. Kazusy
OMT27 i EAPP28 wskazują na to dość wyraźnie, ukazując również, że pomiędzy ekonomistami a prawnikami czy też pomiędzy EBC z jednej strony a ETS
i Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym z drugiej
toczy się swoista gra w kotka i myszkę.
b) Kryzys uchodźczy i związane z nim wyraźne
przeciążenie poruszyły Unię Europejską w posadach.
System dubliński był od samego początku obciążony
ryzykiem niepowodzenia. Jego fundamentalna idea
opierała się na przekonaniu, że te państwa członkowskie, których granice uchodźca przekracza, wkraczając jednocześnie na teren UE (z Norwegią, Islandią
i Szwajcarią włącznie), będą odpowiadać za przeprowadzenie postępowania w sprawie ubiegania się
tej osoby o azyl. Podstawę tego założenia stanowiła
Konwencja dublińska z lat dziewięćdziesiątych, która
w marcu 2003 r. została zastąpiona Rozporządzeniem
Rady (WE) nr 343/2003 (Dublin II). Akt ten został
z kolei zastąpiony Rozporządzeniem UE nr 604/2013
(Dublin III) z dnia 1 stycznia 2014 r.
Dziennikarze i publicyści uznawali ten system od
samego początku za krzywdzący, w związku z czym
podlegał on ciągłej krytyce z ich strony. Przede wszystkim dlatego, że wskutek jego działania państwa Europy
Północnej i Środkowej, a przede wszystkim Niemcy,
nie były narażone na tak duże obciążenia migracyjne,
jak państwa Europy Południowej, które koniec końców zostały pozostawione same sobie. Rzeczywi-

stość pokazuje tymczasem, że system ten od samego
początku nie funkcjonował. Ani Grecja, ani Włochy
nie zastosowały się do unijno-prawnych zobowiązań
i pozwoliły na dalsze przemieszczanie się uchodźców
po terenach europejskich. W ten sposób Niemcy, do
którego to kraju uchodźcy i migranci w ogóle nie
powinni byli trafić, zgodnie z danymi statystycznymi
od roku 2003 (wprawdzie nie w każdym oddzielnym
roku, ale wziąwszy pod uwagę sumę całkowitą) przyjęły zdecydowaną większość uchodźców i migrantów – znacznie więcej niż kraje Europy Południowej.
Poprawność tego stwierdzenia potwierdza także fakt,
że ETPC,29 ETS30 i FTK31 w latach od 2010 do 2012
zakazały przekazywania do Grecji osób wnioskujących o azyl ze względu na brak możliwości godnego
przyjęcia przez ten kraj przekazanych uchodźców
oraz zapewniania im rzetelnego postępowania we
wnioskowanych sprawach.
W momencie kulminacyjnym kryzysu uchodźczego
w Niemczech okazało się ponadto, że: Dyrektywa
2013/33/EU w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających się
o ochronę międzynarodową32, Dyrektywa 2013/32/EU
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca
2013 w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej33, Dyrektywa 2011/95/
EU w sprawie norm dotyczących kwalifikowania
obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako
beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się
do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu
udzielanej ochrony34, Rozporządzenie Dublin III,
Kodeks graniczny z Schengen35, art. 77 ust. 2 lit. E
29 ETPC, Izba wyższa, 21.01.2011 – 30696/09
30 ETS, Wyrok z dnia 21.12.2011 – C-411/10 N.S./Secretary
of State for the Home Department und C-493/10 M.E.u.a./
Refugee Applications Commissioner und Minister for Justice,
Equality and Law Reform.
31 BVerfGE (FTK) 128, 224 i n. – Umorzenie postępowania.
32 Dz.U. EU 2013 nr L 180/96.
33 Dz.U. EU 2013 nr L 180/96.

27 BVerfGE (FTK) 134, 366 i n. – OMT-projekt 142, 123 i n. –
OMT; ETS, Wyrok z dnia 16 czerwca 2015 r., Gauweiler,
C-62/14, ECLI: EU: C:2015:400.
28 BVerfG (FTK), Postanowienie z dnia 18 lipca 2017 r. – 2 BvR
859/15 –, juris – EAPP-projekt.
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TFUE, art. 16a, art. 16a ustawy zasadniczej, oraz
przepisy dotyczące pobytu i ubiegania się o azyl stworzyły tak nieprzejrzysty stan prawny, że rząd federalny
nie był w stanie z pewnością stwierdzić, jakie opcje
i działania ma w ogóle do dyspozycji, by kryzys ten
zażegnać36. Analizy zmierzające do znalezienia rozwiązania w tym zakresie nadal trwają.
c) Dorobek prawny wspólnoty to obecnie prawdopodobnie około 150 tys. aktów prawnych najróżniejszej
jakości37. Do tego dochodzi jeszcze w odniesieniu do
Niemiec około 14 tys. norm prawa federalnego i około
7–8 tys. norm prawa krajów związkowych. Widać
wyraźnie, że taka liczba współistniejących, często
nieprzedyskutowanych źródeł prawnych prowadzi do
paraliżu administracji i sądów, zmuszając do przyjęcia postawy oczekującej. To z kolei powoduje, że cały
stan prawny wspólnoty europejskiej został doprowadzony do granic niedorzeczności. Prawo, którego
nikt nie rozumie, traci w demokratycznym systemie
prawnym swoją funkcję zarządczą. Nie jest też w stanie zapobiec ryzykom, jakie niesie ze sobą nieograniczona władza. Monteskiusz twierdził, że „w braku
konieczności uchwalenia prawa istnieje konieczność,
by prawa nie uchwalać” – nigdy zdanie to nie było
bardziej aktualne niż obecnie, w obliczu uchwalania
prawa wspólnotowego dla Unii Europejskiej.
Oba obszary referencyjne pokazują przy tym, że
rozbudowa całego dorobku wspólnotowego następuje
w zasadzie bez względu na polityczną, administracyjną i gospodarczą wydolność państw członkowskich,
a także że cała Komisja Europejska niezbyt interesuje
się stanem rzeczywistym, o ile przypadkiem posłowie,
lobbyści czy media na taką konieczność nie wskażą.
Mamy tu zatem swoisty l’esprit de l’escalier – komisja
dopiero po wielu latach, w momencie kulminacyjnym
kryzysu uchodźczego, w dniu 23 września 2015 r.,

wszczęła 40 postępowań w sprawie naruszenia traktatu. Przedmiotem tych postępowań było przy tym
w większości uchybienie obowiązkowi powiadomienia Komisji o implementacji dyrektyw, co nie miało
bezpośredniego związku z zasadniczym problemem
unijnego systemu azylowego zasygnalizowanym przez
orzecznictwo najwyższych instancji38.
2) Jako wspólnota prawna (art. 2 zd. 1 Traktatu
o UE) Unia Europejska związana jest zasadą kompetencji powierzonych (art. 5 ust. 1 zd. 1 i ust. 2 zd.
1 Traktatu o UE) oraz zasadą pomocniczości (art. 5
ust. 3 Traktatu o UE)39.
a) Unieważnienie unijnych aktów prawnych
z powodu braku kompetencji wspólnotowych UE
pozostało do dziś bardzo rzadkim wyjątkiem. ETS
doprowadził wprawdzie do unieważnienia rozlicznych
aktów prawnych ze względu na naruszenie zasady
proporcjonalności, praw podstawowych40, podstawy
prawnej41 lub wymogu uzasadnienia (por. art. 296
ust. 2 TFUE)42, kompetencje UE jednak w ciągu ponad
38 Komisja Europejska, Informacja prasowa z dnia 23 września
2016 r.: „Więcej odpowiedzialności w walce z kryzysem
uchodźczym: Komisja Europejska tworzy wspólny europejski system azylowymi wszczyna 40 postępowań z naruszeń
traktatowych”.
39 BVerfGE (FTK) 75, 223 (242) – Kloppenburg; 89, 155 (187 i n.,
192, 199) – Maastricht; 123, 267 (349) – Lizbona; 126, 286
(302) – Honeywell; 134, 366 (384 nr na marg. 26) – OMT-projekt; 142, 123 (199 Rn. 144) – OMT.
40 Por. ETS, Wyrok z dnia 30 maja 2006 r., Okólnik C-317/04
i C-318/04, Parlament/Rada i Komisja, nr na marg. 67; Wyrok
z dnia 10 lutego 2009 r., Okólnik C-301/06, Irlandia/Parlament
i Rada, nr na marg. 56; ETS, popr. Rs. C-92/09 i C-93/09EuZW
2010, 939 – Schecke GbR i Eifert. W tej kategorii poszczególnym przepisom prawa unijnego ma się sprzeciwiać także
opinia o planowanym porozumieniu ws. wstąpienia Unii do
EKPC; patrz ETS, Opinia 2/13 z dnia 18 grudnia 2014 r.

dzenie (EU) 2016/399 Parlamentu Europejskiego i Rady

41 Por. ETS, Wyrok z dnia 25 lutego 1999 r., Rs. C-164/97 i 165/97,

z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad

Parlament/Rada, nr na marg. 20; Wyrok z dnia 7 lipca 1992 r.,

regulujących przepływ osób przez granicę (kodeks gra-

Rs. C-295/90, Parlament/Rada nr marg. 20; Wyrok z dnia

niczny Schengen).

26 marca 1987 r., Okólnik 45/86, Komisja przeciwko Radzie,

36 R. Alexander, Die Getriebenen, Merkel und die Flüchtlingspolitik: Report aus dem Innern der Macht, München 2017.

nr na marg. 21.
42 Por. np. ETS, Wyrok z dnia 12 listopada 1996 r., Okólnik

37 G. Hirsch, WE: Kein Staat, aber eine Verfassung?, „Neue

C-84/94, Zjednoczone Królestwo/Rada, nr na marg. 37.

Juristische Wochenschrift” 2000, 46; pod koniec lat 90. liczył

Według orzecznictwa ETS akt prawny jest dopiero wtedy

120 tys. aktów prawnych.

poprawnie uzasadniony, jeśli wskazuje podstawę prawną,
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60 lat zakwestionował jedynie cztery razy43. Jeśli weźmie się dodatkowo pod uwagę, że organy, instytucje i inne jednostki organizacyjne Unii Europejskiej
wykazują tendencję do wzmocnienia swojej pozycji
politycznej44, w czym ETS jednostki te dodatkowo
utwierdza, stosując szeroką wykładnię kompetencji
w rozumieniu doktryny implied powers lub zasady
efektywności (effet utile)45, podobnie intensywnie
zresztą broniąc dorobku wspólnotowego (acquis communautaire) staje się jasne, dlaczego ETS w roli arbitra
pomiędzy państwami członkowskimi a EU spotyka się
z tak znikomym poziomem akceptacji46. W wyroku
na której się opiera. Jeśli podstawa prawna została wskazana,
ETS rozpoznaje akt prawny wyłącznie w świetle tej podstawy
prawnej, a nie innych podstaw prawnych, które również winny
wchodzić pod rozwagę, jeśli zamiar wyboru innej podstawy
prawnej nie jest w inny sposób możliwy do rozpoznania; patrz
ETS, Wyrok z dnia 10 września 2015 r., Okólnik C-363/14,
Parlament/Rada, nr na marg. 23 i n.
43 Por. ETS, Wyrok z dnia 23 kwietnia 1986 r., Okólnik 294/83,
Les Verts, nr na marg. 51 i n. – Finansowanie partii; Wyrok
z dnia 9 lipca 1987 r., popr. RS 281, 284–285 i 287/85, Niemcy
i in./Komisja i Parlament, nr na marg. 9 i n., 36; Wyrok z dnia
5 października 2000 r., Okólnik C-376/98, Niemcy/Parlament
i Rada, nr na marg. 76 i n.; inny wynik w Wyroku z dnia
12 grudnia 2006 r., Okólnik C-380/03, Niemcy/Parlament
i Rada, nr na marg. 36 i n. – Reklama wyrobów tytoniowych;
Wyrok z dnia 30 maja 2006 r., Okólnik C-317/04 i C-318/04,
Parlament/Rada i Komisja, nr na marg. 67. W decyzji dot.
pytania prejudycjalnego dot. Szkół Europejskich trybunał
potwierdził swoją właściwość w sprawie wykładni przedmiotowego aktu prawnego, zaprzeczył jednak swojej właściwości
w kwestii odpowiedzi na poszczególne pytania, zastrzeżonej
dla Izby Odwoławczej Szkół Europejskich; patrz ETS, Wyrok
z dnia 11 marca 2015 r. C-464/13 i in., Europäische Schulen
München, nr na marg. 28 i n.
44 Por. stan faktyczny BVerfGE (FTK) 134, 366 (xxx) – OMT.

w sprawie OMT z dnia 21 czerwca 2016 r. Federalny
Trybunał Konstytucyjny trafnie podsumował ten stan
na przykładzie skonkretyzowania przez ETS polityki
walutowej przyznanej EBC w myśl art. 127 i n. TFUE:
„Bezkrytyczna akceptacja deklarowanych celów
w połączeniu z dużą swobodą oceny po stronie jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, a także
znaczne obniżenie częstotliwości i zasięgu kontroli
sądowych otwierają przed organami, instytucjami
i innymi jednostkami organizacyjnym Unii Europejskiej możliwość samodzielnego decydowania
o zakresie kompetencji przekazanych im przez państwa członkowskie […]. Tymczasem tak rozumiana
zasada kompetencji powierzonych jest sprzeczna z jej
wymiarem konstytucyjnym47.
Zasada kompetencji powierzonych nie jest jedynie
instrumentem prawa unijnego, a raczej stanowi zbiór
zasad konstytucyjnych państw członkowskich. […]
Tym samym stanowi wiarygodne uzasadnienie dla
ingerencji ze strony władzy publicznej sprawowanej
przez Unię Europejską w demokratyczny obszar legitymacji państw członkowskich. W przypadku Niemiec
wpływ ten obejmuje nie tylko podstawowe zasady konstytucyjne (art. 20 ust. 1 i ust. 2 ustawy zasadniczej),
ale także prawo wyborcze obywateli oraz ich «prawo
do demokracji» (art. 38 ust. 1 zd. 1 ustawy zasadniczej). Zachowanie fundamentów kompetencyjnych
Unii Europejskiej ma zatem znaczenie decydujące
dla zagwarantowania podstawowej demokratycznej
funkcji ustawy zasadniczej. W szczególności, cele
programu integracji nie powinny prowadzić do faktycznego wykluczenia zasady przyznającej kompetencje organom UE tylko wtedy, gdy wyraźnie wynikają
one z pierwotnego prawa unijnego (zob.: art. 3 ust. 6,
art. 4 ust. 1 TUE, art. 7 TFUE; zob. także ETS, opinia 2/94 z 28 marca 1996, EKPCz., zb. 1996, I 1759,

45 Por. BVerfGE (FTK) 123, 267 (351 i n.).
46 Na ten temat BVerfGE (FTK) 89, 155 (210) krytycznie A. Bleck-

Europäischer Gerichtshof als Hüter der Gemeinschaftsrecht-

mann, Politische Aspekte der europäischen Integration unter

lichen Kompetenzordnung, „Archiv des öffentlichen Rechts”

dem Vorzeichen des Binnenmarktes 1992, „Die Zeitschrift für

19912, 116, s. 210 (213); E. Klein, Leitsätze des Berichterstat-

Rechtspolitik” 1990, s. 265 i n.; U. Everling, Zur föderalen

ters (w:) Der Verfassungsstaat als Glied einer europäischen

Struktur der Europäischen Gemeinschaft (w:) Staat und Völ-

Gemeinschaft. Verwaltungsrecht als Vorgabe für Zivil- und

kerrechtsordnung Festschrift für Karl Doehring, Berlin 1989,

Strafrecht Berichte und Diskussionen auf der Tagung der

s. 179 (195 i n.); Ch. Hillgruber, EuGH, Urteil v. 16. 6. 2005 –

Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer in Zürich vom

Rs. C-105/03 Maria Pupino: Anmerkung, „JuristenZeitung”
2005, 841 (844); P.M. Huber, Bundesverfassungsgericht und
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nb. 30; zob. następnie oświadczenie nr 42 do Aktu
końcowego konferencji rządowej do art. 352 TFUE).
W tym zakresie zasada kompetencji powierzonych
ujęta w prawie unijnym, a także wynikający zeń z kolei
obowiązek poszanowania przez Unię tożsamości narodowej są wyrazem całej władzy unijnej zakotwiczonej
w Traktacie (por. orzeczenie Federalnego Trybunału
Konstytucyjnego 123, 267 <350>)”.
Funkcja łącznikowa zasady kompetencji powierzonych musi mieć zatem wpływ na metodyczną kontrolę jej przestrzegania. Gdy dochodzi do naruszenia
podstawowych interesów państw członkowskich, co
często zdarza się właśnie w przypadku przydzielania
kompetencji organom stowarzyszeniowym, kontrola
sądowa nie powinna bezkrytycznie przyjmować deklarowanych zamiarów organów Unii Europejskiej48.
Uprawnienia regulacyjne i decyzyjne UE są jednakże
pomimo prób typowania i kategoryzacji zawartych
w art. 3 do 6 TFUE kształtowane w mniejszym stopniu przez treść samych przepisów, a bardziej przez
postawione cele i zadania49. Z tego też względu funkcjonowanie mechanizmu powierzenia kompetencji jest
z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego znacznie
utrudnione50. Ani Komisja Europejska, ani Bundestag
i rząd federalny nie wiedzą na przykład, gdzie w każdym
poszczególnym przypadku w rozumieniu art. 218 ust. 1
TFUE przebiega granica pomiędzy kompetencjami
unijnymi a kompetencjami narodowymi. Podobnie
Federalny Trybunał Konstytucyjny nie był w stanie,
w każdym razie w ramach prowadzonego przezeń
postępowania w przedmiocie środka tymczasowego,
tej granicy szczegółowo określić51. Tego typu trudności
nie są jednak usprawiedliwieniem, by wbrew brzmieniu Traktatu stosować zasadę in dubio pro unione52.
48 BVerfGE (FTK)142, 123 (…nr na marg. 184 i n.) – OMT.
49 U. Everling, Gestaltungsbedarf des Europäischen Rechts,
„Europarecht” 1987, 214.
50 BVerfGE (FTK) 142, 123 (219 nr na marg. 185) – OMT; por.

Na tym tle zasada kompetencji powierzonych nie
stanowi ostatecznie dla instytucji unijnych jakiejś
poważnej przeszkody53. Europejski Trybunał Konstytucyjny w całej swojej ponad 60-letniej karierze
uchylił trzy czy cztery decyzje organów unijnych ze
względu na brak stosownych kompetencji54, podczas
gdy często bez zbędnych ceregieli ignoruje on wytyczne
prawa pierwotnego. By stać się sprawiedliwym arbitrem w sprawach pomiędzy UE a jej państwami członkowskimi, sąd ten musi jednak również w przypadku
rozgraniczenia kompetencji pełnić rolę „prawdziwego”
trybunału konstytucyjnego. Miast kierować się obsesją zawładnięcia ostatnią niszą europejskiego obszaru
prawnego, sąd taki powinien przede wszystkim skoncentrować się na zobowiązaniu organów UE do ścisłego
przestrzegania zasad kompetencyjnych.
b) Unijna zasada pomocniczości i jej ochrona
prawnoprocesowa okazały się w ramach mechanizmu ostrzegania bezzębnym tygrysem (art. 5 ust. 1
Traktatu o UE, w art. 3 Protokołu w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej i art. 4
i n. Protokołu w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności). ETS jak dotąd nie unieważnił nawet jednego aktu prawnego z tytułu zasady
53 Patrz np. tzw. pakiet patentowy, dotyczący również wyłącznie
przedmiotów podlegających właściwości państwa członkowskich; Rozporządzenie UE nr 1257/2012, Dz.U. 2012,
nr L 361/1 i n.; Rozporządzenie UE nr 1260/2012, Dz.U. 2012,
nr L 361/89 i n. i Porozumienie na temat jednolitego sądu
patentowego, Dz.U. 2013, nr C 175/1 i n. Też w przypadku
tzw. sześciopaku istnieją wątpliwości co do zgodności kompetencji; na ten temat Rozporządzenie (UE) nr 1173/2011;
Rozporządzenie (UE) nr 1174/2011; Rozporządzenie (UE)
nr 1175/2011; Rozporządzenie (UE) nr 1176/2011 i Rozporządzenie (UE) nr 1177/2011 i dyr. 2011/85/EU, wszystkie
Dz.U. 2012, nr L 361/1 i n.
54 ETS, Wyrok z dnia 23 kwietnia 1986 r., Okólnik 294/83, Les
Verts, nr na marg. 51 i n.; Wyrok z dnia 9 lipca 1987 r., popr.

też ETS, Opinia 2/94 z dnia 28 marca 1996 r., Przystąpienie

RS 281, 284–285 i 287/85, Niemcy i in./Komisja i Parlament,

do EKPC, Zbiór 1996, I-1759, nr na marg. 30; por. dalej Dekla-

nr na marg. 9 i n., 36; Wyrok z dnia 5 października 2000 r.,

racja nr 42 do aktu końcowego konferencji międzyrządowej

Okólnik C-376/98, Zbiór. 2000, I-8419 i n. – Dyrektywa

na temat Art. 352 TFUE.

w sprawie reklamowania wyrobów tytoniowych; Wyrok

51 BVerfGE (FTK) 143, 65 (93 i n., nr na marg 52 i n.) – eA
CETA I.
52 ETS, Opinia z dnia 16 maja 2017 r. Okólnik 2/15
ECLI:EU:C:2017:376.

z dnia 12 grudnia 2006 r., Okólnik C-380/03, Niemcy/Parlament i Rada, nr na marg. 36 i n.; Wyrok z dnia 30 maja 2006 r.,
Okólnik C-317/04 i C-318/04, Parlament/Rada i Komisja,
nr na marg. 67.
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pomocniczości55, nie było też na tej podstawie żadnej
skutecznej skargi ze strony parlamentów narodowych.
Wymogi prawnoprocesowe dotyczące aktywowania
mechanizmu wczesnego ostrzegania są zbyt wygórowane, terminy zbyt krótkie, a następstwa prawne
trywialne. Co do zasady Bundestag i Bundesrat winny
wejść z innymi parlamentami w sojusz, w którego
ramach odbywałaby się stała współpraca mająca na
celu skontrolowanie całego procesu legislacyjnego UE.
Zdaje się to być tematem jeszcze bardzo odległym,
pomimo niektórych wprowadzonych już ulepszeń
w tym zakresie.
3) Do gravamenów UE należy poważna trudność
w dopasowaniu unijnego porządku prawnego do zmieniających się warunków politycznych, ekonomicznych
i społecznych. Nie ma wątpliwości, że Unia Europejska jako wspólnota prawna przetrwa tylko wtedy, jeśli
będzie w stanie sprostać powyższym wymaganiom,
także w odniesieniu do rzeczywistości lokalnego życia
społecznego. Prawo unijne winno być przy tym stosowane w sposób sprawny i pewny również przez urzędy
i sądy niższego rzędu, bez uszczerbku dla narodowych
porządków prawnych.
Niemiecka polityka europejska zawsze odpowiadała na ten problem, wzywając do podejmowania
decyzji w Radzie większością głosów, jednocześnie
jednak nie dostrzegając faktu, że Niemcy są krajem
członkowskim, którego decyzje w Unii Europejskiej
są najczęściej przegłosowywane. Problem nadmiaru
regulacji i problem petryfikacyjny tymczasem pozostają nadal nierozwiązane.
a) W tym zakresie niezbędna byłaby raczej nie tylko
drastyczna redukcja dorobku wspólnotowego, ale
przede wszystkim większa dynamika zmian. Pomogłoby tu na przykład poszerzenie i wzmocnienie współpracy, która odbywałaby się pod możliwie stabilnym
i odpornym na obciążenia parasolem Unii Europejskiej, ale z uwzględnieniem realiów politycznych, ekonomicznych i społecznych. Wymagałoby to bardziej
elastycznego podejścia i działania na zasadzie prób
i błędów, przy czym opcje wejścia i wyjścia ze wspólnotowych struktur nie byłyby wykluczone.

Jeśli więc przestrzeń wolności, bezpieczeństwa
i prawa w rozumieniu art. 67 i n., art. 77 i n. TFUE
nie funkcjonuje, bo brak jest sprawnej ochrony granic zewnętrznych, wskutek czego Europa przeżywa
kryzys akceptacji i legitymizacji, korzystniej jest na
czas przejściowy przyjąć ograniczenia polegające na
ponownej kontroli granic wewnętrznych. Nie jest to
kwestia ideologiczna, lecz trzeźwa ocena interesów.
Podobnie rzecz się ma z unią walutową. Skoro
instrumenty płynności finansowej zastosowane
w ostatnich latach nie przynoszą długotrwałych rezultatów, a unia oparta na odpowiedzialności, w której
ramach płatnicy i odbiorcy płatności od początku
są zdefiniowani, nie rokuje dobrze, warto rozważyć
w miejsce ślepego trwania przy niesprawdzonych
rozwiązaniach bardziej elastyczny skład strefy euro,
mniej szkodliwy dla Unii Europejskiej. W ramach
tego systemu problem wystąpienia czy przystąpienia
traktowany byłby raczej w kategoriach technicznych,
a nie jako gwarant przetrwania całej UE. Rozliczni
ekonomiści, jak wiadomo, sugerują, by zmienić dotychczasowy skład – czy to przez wystąpienie Grecji, czy
też przez wystąpienie Niemiec. Brak mi wystarczającej
znajomość stanu sprawy, by opowiadać się za którymkolwiek z tych rozwiązań. Nie ma sensu, by wydawać
jakiekolwiek zakazy wypowiadania odmiennych opinii
w tym zakresie. Jednak nawet polityczna wola państw
członkowskich nie będzie skuteczna, jeśli nie będzie
w zgodzie z realiami politycznymi, ekonomicznymi czy
społecznymi. Błędne przekonanie polityków, jakoby
mogli zadecydować o tym, że czarne jest białe, to po
prostu wyraz ich megalomanii. Być może „łagodnym
środkiem zaradczym” byłoby uchwalenie prawa upadłościowego dla strefy euro.
4) Tak szeroki zakres prawa pierwotnego jest kolejnym ułatwieniem dla ETS w konstytucjonalizowaniu
nawet trywialnych kwestii z obszaru prawa o pomocy
publicznej i prawa zamówień publicznych oraz uodpornieniu na działanie innych organów UE czy państw
członkowskich56. Gdyby jedyną możliwością usunięcia
faktycznych lub domniemanych braków polegających
na zbyt aktywistycznym orzecznictwie wobec jednego
z państw członkowskich było wyjście z unii zgodnie

55 Wzorcowo ETS, Okólnik C-58/08, Zbiór 2010, I-4999, nr na

56 W tym kierunku też D. Grimm, Europe, Yes – But Which
Europe?, Oxford 2016, s. 104 i n.

marg. 79 – Vodafone.
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z art. 50 Traktatu o UE, to byłaby to na dłuższą metę
dla Unii sytuacja szkodliwa. Podczas dalszych prac nad
traktatami unijnymi należałoby się zatem przyjrzeć
problemowi zachwiania równowagi instytucjonalnej
pomiędzy organami i zbyt dużej roli ETS.
5) Do przełomu w Unii Europejskiej mogłoby doprowadzić także zwiększenie intensywności relacji pomiędzy obywatelami i obywatelkami unii a instytucjami
UE, w szczególności powiązań pomiędzy obywatelami
a posłami Parlamentu Europejskiego. Pomimo rosnącego znaczenia Parlamentu Europejskiego w strukturze
instytucjonalnej UE w ciągu dziesięcioleci i ogromnego
wzrostu kompetencji, jakiego doświadczył57, nie udało
się jeszcze uczynić z Parlamentu Europejskiego organu
reprezentującego obywateli Unii, nawet w realiach
życia politycznego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Traktatu UE.
Parlament Europejski działa raczej w dużym stopniu
w systemie autoreferencyjnym, zachowując znaczny
dystans od obywateli, którzy „swoich” europejskich
parlamentarzystów zwykle nie znają (nie mogą znać).
Parlament Europejski rozumie swoją rolę, podobnie
jak Komisja Europejska i ETS58 w kategoriach organu
tendencyjnie unitarnego59. Badania naukowe skupiające się na sposobach działania organizacji pokazały,
że każda instytucja co do zasady dąży do poszerzenia
wachlarza swoich narzędzi i zasobów, co w systemach
wielopłaszczyznowych zwykle następuje ze szkodą
dla niższych szczebli. Od czasu pierwszych wyborów bezpośrednich w 1979 r. taki sam mechanizm
dotyczy również Parlamentu Europejskiego. Zakres
kompetencji poszczególnych stanowisk w Parlamencie
Europejskim zależy od zadań, uprawnień, zasobów
i reputacji całego Parlamentu Europejskiego, a więc
co do zasady każdy poszczególny poseł ma naturalny
interes w tym, by różnego rodzaju zadania i uprawnie57 P.M. Huber, Art.14 EUV (w:) R. Streinz (Hrsg.), Vertrag
über die Europäische Union, Vertrag über die Arbeitsweise
der Europäischen Union, Charta der Grundrechte der Europäischen Union Charta der Grundrechte der Europäischen
Union, München 2018, art. 14 nr na marg. 4 i n.
58 Krytycznie na ten temat BVerfGE (FTK) 142m 123 (…nr na
marg. 183).
59 Z gałęzi politycznej prawa ochrony środowiska patrz np.
P.M. Huber (w:) H.-W. Rengeling (Hrsg.), Handbuch zum
europäischen und deutschen Umweltrecht, t. 1, 2002, § 19
nr na marg. 19.

nia możliwe jak najszerzej uwspólnotowić. Działanie
to jednak nie ma związku z nadal dominującymi procesami politycznymi w państwach członkowskich ani
nie przekłada się na zmniejszenie dystansu względem
obywateli. Parlament Europejski zdaje się więc w tym
zakresie oderwany od rzeczywistości.
Aby ten stan rzeczy zmienić, konieczna byłaby
zmiana prawa wyborczego zmierzająca do zwiększenia
responsywności Parlamentu Europejskiego. Zgodnie
z art. 1 ust. 1 aktu dotyczącego wyboru przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych
wyborach bezpośrednich, członkowie Parlamentu
Europejskiego wybierani są na podstawie systemu list
wyborczych lub systemu pojedynczego głosu podlegającego przeniesieniu. Prowadzi to do tworzenia list
w oderwaniu od obywateli, do rozwoju karier parlamentarzystów na wzór karier urzędniczych i niemożliwości połączenia sukcesu poszczególnych posłów
z interesem i wolą poszczególnych wyborców. By
to zmienić i z Parlamentu Europejskiego uczynić
prawdziwą agorę, w której znalazłoby się miejsce dla
podkreślenia różnego rodzaju interesów obywateli
Unii Europejskiej, należałoby rozważyć zmianę systemu na ordynację większościową, z podzielonymi
na całą Unię Europejską 751 okręgami wyborczymi,
w których każdy obywatel miałby „swojego” kandydata, a każdy kandydat byłby politycznie zmuszony
do tego, by działać w interesie „swoich” wyborców.
Wskazywane wielokrotnie w kontekście narodowym
wady ordynacji większościowej dla mniejszych partii
nie wydają się przy tym uzasadnione, bo kandydaci
mogliby występować w charakterze przedstawicieli
jednej europejskiej partii politycznej. Ordynacja
większościowa prowadzić może jednak niekiedy, co
widać na przykładzie Wielkiej Brytanii i Irlandii, do
ukształtowania tak krytykowanej na szczytach władzy „polityki zaściankowej” (constituency oriented).
Tymczasem dla Unii Europejskiej taki model mógłby
okazać się korzystny.

5. Kryzys Unii Europejskiej a państwo
narodowe

Kryzysy Unii Europejskiej dotykają także krajów
członkowskich, a w szczególności Niemiec, które
ciągle walczą o ukształtowanie własnej tożsamości.
Jako państwo nie mamy (już) właściwie przekonania
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co do zadań i funkcji państwa narodowego w XXI w.,
wskutek czego również i my jesteśmy dotknięci kryzysem tożsamości60.
Kryzys ten można jednakże zażegnać, uświadamiając sobie ponownie, że państwo (a już zwłaszcza
sojusz państw) nie jest celem samym w sobie, lecz
służy ludziom, to znaczy przede wszystkim istnieje
przez wzgląd na swoich obywateli (por. art. 1 projektu
opracowanego podczas Konwentu Konstytucyjnego
w Herrenchiemsee). Głównym zadaniem demokratycznego państwa prawa, a tym samym zbioru obywateli podlegających określonemu prawu, jest zgodnie
z powyższym podejmowanie starań o zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, dobrobytu
i przyszłościowości w sensie ekologicznym, z poszanowaniem wolności jednostki, równości i prawa do
własnej tożsamości.
Jeśli dzieje się to we wspólnocie z innymi państwami,
a takim tworem jest Unia Europejska, zadania i funkcje
państwa ulegają pewnej zmianie: odpowiedzialność za
realizację staje się odpowiedzialnością gwarancyjną,
zobowiązującą państwo narodowe i jego instytucje do uczestniczenia w procesach decyzyjnych Unii
Europejskiej, do wywierania na nią jak największego
wpływu w interesie obywateli (art. 23 ust. 2 do 7 ustawy
zasadniczej), a także do czuwania nad zapewnieniem
zgodności z programem integracyjnym61 i zachowania własnej tożsamości konstytucyjnej62. Państwo
narodowe zobowiązane jest ponadto do podejmowania działań, jeśli Unia Europejska, niezależnie od
przyczyn, nie wypełnia, lub nie wypełnia w sposób
właściwy, zadań, jakie zostały jej powierzone. Prowadzić to może, jak pokazuje Brexit, nawet do sytuacji
wyjścia ze struktur unijnych.

6. Konkluzja

Wskutek tak ostrożnej zmiany kursu wspólnota
państw, wspólnota konstytucyjna, prawodawcza, administracyjna i orzecznicza mogłaby przyczynić się nie
tylko do pokonania przeszkód i trudności w przyszłości, ale także stanowić nową narrację skupiającą
się na takich wartościach jak pokój, wolność, własna
tożsamości i solidarność à l’européenne.

Bibliografia
Alexander R., Die Getriebenen, Merkel und die Flüchtlingspolitik:
Report aus dem Innern der Macht, München 2017.
Blackstone W., Commentaries on the Laws of England, New
York 1899.
Bleckmann A., Politische Aspekte der europäischen Integration
unter dem Vorzeichen des Binnenmarktes 1992, „Die Zeitschrift für Rechtspolitik” 1990.
Everling U., Gestaltungsbedarf des Europäischen Rechts, „Europarecht” 1987, 214.
Everling U., Zur föderalen Struktur der Europäischen Gemeinschaft (w:) Staat und Völkerrechtsordnung Festschrift für Karl
Doehring, Berlin 1989.
Franzius C., Preuß U.K., The Future of European Democracy,
Berlin 2012.
Gonod P., Frankreich (w:) A. Bogdandy i in. (Hrsg.), Ius Publicum Europaeum, t. 5: Verwaltungsrecht in Europa: Grundzüge,
Heidelberg 2014.
Grimm D., Europe, Yes – But Which Europe?, Oxford 2016.
Habermas J., Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, Frankfurt am Main 1973.
Heller H., Staatslehre, Tübingen 1983.
Heun W., Legitimität, Legalität (w:) W. Heun (Hrsg.), Evangelisches Staatslexikon, Stuttgart 2006.
Hillgruber Ch., EuGH, Urteil v. 16. 6. 2005 – Rs. C-105/03 Maria
Pupino: Anmerkung, „JuristenZeitung” 2005, 841 (844).
Hirsch G., WE: Kein Staat, aber eine Verfassung?, „Neue Juris-

60 P.M. Huber, Verfassungsstaat. In der Sinnkrise, „Frankfurter
Allgemeine Zeitung”, 1.10.2015.
61 BVerfGE (FTK) 123, 267 (352 i n., 389 i n., 413 i n.) – Lizbona;
126, 286 (307) – Honeywell; 129, 124 (181) – EFSF; 132, 195
(238 i n. nr na marg. 105) – e. A. ESM; 134, 366 (394 i n. nr na
marg. 47) – OMT-projekt; 142, 123 (207 i n. nr na marg.

tische Wochenschrift” 2000, 46.
Huber P.M. (w:) H.-W. Rengeling (Hrsg.), Handbuch zum europäischen und deutschen Umweltrecht, t. 1, 2002.
Huber P.M., Art.14 EUV (w:) R. Streinz (Hrsg.), Vertrag über die
Europäische Union, Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, Charta der Grundrechte der Europäischen Union

164) – OMT; P.M. Huber, Die Integrationsverantwortung

Charta der Grundrechte der Europäischen Union, München 2018.

von Bundestag und Bundesregierung, „Die Zeitschrift für

Huber P.M., Bundesverfassungsgericht und Europäischer Gerichts-

Staats- und Europawissenschaften” 2017, nr 15, s. 286 i n.
62 BVerfGE (FTK) 140, 317 fi n. – Tożsamość konstytucyjna.

16 FORUM PR AWNICZE

| 2019

hof als Hüter der Gemeinschaftsrechtlichen Kompetenzordnung,
„Archiv des öffentlichen Rechts” 19912, 116.

artykuły
Huber P.M., Europäische Verfassungs- und Rechtsstaatlichkeit in
Bedrängnis. Zur Entwicklung der Verfassungsgerichtsbarkeit
in Europa, „Der Staat” 2017, t. 56.
Huber P.M., Grundzüge des Verwaltungsrechts in Europa – Problemaufriss und Synthese (w:) A. Bogdandy, S. Cassese, P.M. Hubner, Ius Publicum Europaeum, t. 5: Verwaltungsrecht in Europa:
Grundzüge, Heidelberg 2014, § 73, nr 153.
Huber P.M., Verfassungsstaat. In der Sinnkrise, „Frankfurter
Allgemeine Zeitung”, 1.10.2015.
Jellinek G., Allgemeine Staatslehre, Berlin 1914.
Klein E., Leitsätze des Berichterstatters (w:) Der Verfassungsstaat
als Glied einer europäischen Gemeinschaft. Verwaltungsrecht
als Vorgabe für Zivil- und Strafrecht Berichte und Diskussionen auf der Tagung der Vereinigung der Deutschen Staats-

Orzeczenia
ETS, Okólnik C-58/08, Zbiór 2010, I-4999, nr na marg. 79 –
Vodafone.
ETS, Opinia 2/13 z dnia 18 grudnia 2014 r.
ETS , O pi n ia z d n ia 16 maja 2017 r. Okól n i k 2/15
ECLI:EU:C:2017:376.
ETS, popr. Rs. C-92/09 i C-93/09EuZW 2010, 939 – Schecke
GbR i Eifert.
ETS, Wyrok z dnia 10 lutego 2009 r., Okólnik C-301/06, Irlandia/
Parlament i Rada, nr na marg. 56.
ETS, Wyrok z dnia 10 września 2015 r., Okólnik C-363/14, Parlament/Rada, nr na marg. 23 i n.
ETS, Wyrok z dnia 11 marca 2015 r. C-464/13 i in., Europäische
Schulen München, nr na marg. 28 i n.

rechtslehrer in Zürich vom 3. bis 6. Oktober 1990, Berlin 1991.

ETS, Wyrok z dnia 12 grudnia 2006 r., Okólnik C-380/03, Niemcy/

Riehle G., Eurokrise. Verzicht auf den Euro als Chance für Europa,

Parlament i Rada, nr na marg. 36 i n. – Reklama wyrobów

Baden-Baden 2016.
Rousseau J.J., Du contrat social, I 3.
Tait N., EU ministers back harder line on fiscal rules, „Financial
Times”, 21.05.2010.

Akty prawne
Porozumienie na temat jednolitego sądu patentowego, Dz.U.
2013, nr C 175/1 i n.

tytoniowych.
ETS, Wyrok z dnia 12 grudnia 2006 r., Okólnik C-380/03, Niemcy/
Parlament i Rada, nr na marg. 36 i n.
ETS, Wyrok z dnia 12 listopada 1996 r., Okólnik C-84/94, Zjednoczone Królestwo/Rada, nr na marg. 37.
ETS, Wyrok z dnia 16 czerwca 2015 r., Gauweiler, C-62/14, ECLI:
EU: C:2015:400.
ETS, Wyrok z dnia 21.12.2011 – C-411/10 N.S./ Secretary of State

Rozporządzenie (UE) nr 1173/2011.

for the Home Department und C-493/10 M.E.u.a./Refugee

Rozporządzenie (UE) nr 1174/2011.

Applications Commissioner und Minister for Justice, Equal-

Rozporządzenie (UE) nr 1175/2011.
Rozporządzenie (UE) nr 1176/2011.
Rozporządzenie (UE) nr 1177/2011.
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy
kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice
(kodeks graniczny Schengen), zastąpiony przez Rozporządzenie (EU) 2016/399 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących
przepływ osób przez granicę (kodeks graniczny Schengen).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014
z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą
procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej
likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające Rozporządzenie
(UE) nr 1093/2010, Dz.U. UE nr L 225 z dnia 30 lipca 2014 r.

ity and Law Reform.
ETS, Wyrok z dnia 23 kwietnia 1986 r., Okólnik 294/83, Les Verts,
nr na marg. 51 i n. – Finansowanie partii.
ETS, Wyrok z dnia 23 kwietnia 1986 r., Okólnik 294/83, Les
Verts, nr na marg. 51 i n.
ETS, Wyrok z dnia 25 lutego 1999 r., Rs. C-164/97 i 165/97, Parlament/Rada, nr na marg. 20.
ETS, Wyrok z dnia 26 marca 1987 r., Okólnik 45/86, Komisja
przeciwko Radzie, nr na marg. 21.
ETS, Wyrok z dnia 30 maja 2006 r., Okólnik C-317/04 i C-318/04,
Parlament/Rada i Komisja, nr na marg. 67.
ETS, Wyrok z dnia 30 maja 2006 r., Okólnik C-317/04 i C-318/04,
Parlament/Rada i Komisja, nr na marg. 67.
ETS, Wyrok z dnia 30 maja 2006 r., Okólnik C-317/04 i C-318/04,
Parlament/Rada i Komisja, nr na marg. 67.
ETS, Wyrok z dnia 5 października 2000 r., Okólnik C-376/98,
Niemcy/Parlament i Rada, nr na marg. 76 i n.
ETS, Wyrok z dnia 5 października 2000 r., Okólnik C-376/98,

Rozporządzenie UE nr 1257/2012, Dz.U. 2012, nr L 361/1 i n.

Zbiór. 2000, I-8419 i n. – Dyrektywa w sprawie reklamowania

Rozporządzenie UE nr 1260/2012, Dz.U. 2012, nr L 361/89 i n.

wyrobów tytoniowych.

2019 |

FORUM PR AWNICZE

17

artykuły
ETS, Wyrok z dnia 7 lipca 1992 r., Rs. C-295/90, Parlament/
ETS, Wyrok z dnia 9 lipca 1987 r., popr. RS 281, 284–285 i 287/85,
Niemcy i in./Komisja i Parlament, nr na marg. 9 i n., 36.
ETS, Wyrok z dnia 9 lipca 1987 r., popr. RS 281, 284–285 i 287/85,
Niemcy i in./Komisja i Parlament, nr na marg. 9 i n., 36.
High Court, Wyrok z dnia 18 lutego 2002 r. Thoburn v. Sunderland City Council, 2002 EWHC 195 Admin, ABS, nr 69.

18 FORUM PR AWNICZE

Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa, Wyrok z dnia 22 stycznia 2014 r. R (on the application of HS2 Action Alliance Limi-

Rada nr marg. 20.

| 2019

ted) v. The Secretary of State for Transport, 2014, UKSC 3,
ust. nr 79, 207.
Wyrok z dnia 1 lipca 2014 r. – SAS/Francja m.in. nr 43835/11
(Zakaz noszenia burki).
Wyrok z dnia 25 marca 2015 r., Pham v. Secretary of State for the
Home Department, 2015, UKSC 19, pkt 54, 58, 72–92.

Weronika Kudła, ks. Franciszek Longchamps de Bérier

Prawo do krzyża
w przestrzeni publicznej.

Weronika Kudła

Odpowiedź
stowarzyszeniu
humanistów

doktor nauk prawnych, italianistka,
absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestniczka VIII Edycji Akademii Młodych Dyplomatów, autorka
książki Wrogość wobec religii.
Ostrzeżenia ze strony Sądu Najwyż-

The Right to the Cross on Public Property.
Response to a Humanist Association

szego USA (Kraków 2019).
weronika.anna.kudla@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-1929-892X

ks. Franciszek Longchamps
de Bérier
profesor nauk prawnych, LL.M.
Georgetown, kierownik Katedry
Prawa Rzymskiego na WPiA UJ.
f.lb@uj.edu.pl
https://orcid.org/0000-0002-1485-0976

The paper focuses on the right of citizens who are believers and nonbelievers
to the Cross’s presence on public land or in prominent public buildings. The authors support arguments used in the 2019 case of the United States Supreme
Court American Legion v. American Humanist Association by outcomes of legal
analyses presented during the 2011 controversy concerning the presence of the
Cross in the chamber of the Polish parliament. There seems to be no logical connection between the presence of the Cross in public places and the government’s
impartiality in religious matters. The Cross does not threaten the impartiality
as it fulfills an important social function: it calls for readiness to sacrifice in the
name of the good of other people. The right to the Cross becomes an expression
of sincere concern for the common good and of true humanism. The people’s
expectation that their right to the Cross is respected proves to be both legitimate
and constitutional in Poland and in the United States. It is true particularly
when the Cross had already been present on public land for a significant period
of time. An act of establishing the Cross in public space is different in its nature
from demolishing the Cross by cutting its arms or removing it completely from
any public space.
Słowa kluczowe: Wolność religijna, I poprawka do konstytucji USA,
prawo konstytucyjne, krzyż w przestrzeni publicznej, test Lemona,
krzyż w Sejmie
Key words: religious freedom, First Amendment, Establishment
Clause, constitutional law, Lemon test, the Cross in public forum
https://doi.org/10.32082/fp.v4i54.249

2019 |

FORUM PR AWNICZE

19

artykuły
Co innego umieścić krzyż w przestrzeni publicznej, a zupełnie co innego go zdjąć. Powiesić, ustawić
lub artystycznie wyobrazić krzyż to wymowny akt
osobisty, któremu poza sferą prywatną musi towarzyszyć przynajmniej dorozumiana zgoda najbliższego
otoczenia. Usunięcie, przeniesienie czy „przekształcenie” poprzez na przykład oberwanie poprzecznych
ramion to pełen symbolizmu akt publiczny, który
niesie w sobie spory potencjał wrogości wobec religii
i jej wyznawców. Tak tedy puste miejsce, w którym
niegdyś znajdował się krzyż, przyjmuje na skutek
nieprzyjaznych działań nowe, bardzo konkretne znaczenie i wymiar.
Dla prawnika obecność krzyża w przestrzeni
publicznej to kwestia przede wszystkim polityki
prawa i wartości, jakie mają znaleźć w nim wyraz
czy odzwierciedlenie. Historyk prawa i komparatysta
zauważa, że debaty na ten temat powracają z krótszą niż pokoleniowa regularnością, czasem niemal
równolegle w różnych częściach świata. W Polsce
z końcem 2011 r. bezskutecznie domagano się usunięcia krzyża z sali obrad zarządzeniem władz Sejmu1.
W roku bieżącym dwunastometrowego krzyża łacińskiego dotyczył wyrok American Legion v. American
Humanist Association federalnego Sądu Najwyższego2,
do którego prędzej czy później trafiają wszystkie
najpoważniejsze kwestie polityczne w Stanach Zjednoczonych.

1 Opinie prawne sporządzone na zamówienie Marszałka Sejmu
RP ogłosiły drukiem „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2011, nr 4 (32), s. 55–112. Kwestię
prawnych aspektów obecności krzyża w polskiej przestrzeni
publicznej przedstawił ostatnio P. Sobczyk, Religious Display
in Public Space and Protection of Religious Feelings in Poland
(w:) G. Blicharz (ed.), Freedom of Religion. A Comparative
Law Perspective, Warszawa 2019, s. 11–53. Europejski kontekst
porównawczy, choć pozbawiony syntezy, dostarczyła bogata
praca zbiorowa P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon (red.),
Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Doświadczenia
niektórych państw europejskich, Lublin 2016. Podstawy teoretyczne zarysował natomiast nie tylko dla Europy J.H.H. Weiler,

1. Krzyż na publicznym gruncie
przedmieścia stolicy USA

Masywny krzyż z wyrytymi na bokach piedestału
hasłami: „Męstwo, Wytrwałość, Odwaga, Poświęcenie”
stoi pośrodku ruchliwych dróg miasteczka Bladensburg na przedmieściach stolicy Stanów Zjednoczonych,
pięć mil od gmachu SN USA. Przeniesienia, rozbiórki
albo przynajmniej usunięcia ramion domagało się już
w 2012 r. Humanistyczne Stowarzyszenie Amerykańskie, twierdząc, że jego członkowie są silnie urażeni,
patrząc na znak religijny ustawiony na publicznym
gruncie. Za pozwanych wybrano w osobnych, skierowanych przeciw nim powództwach: Legion Amerykański, który w 1922 r. przejął od lokalnej ludności
hrabstwa projekt sfinansowania budowy i dokończył
wznoszenie pomnika w 1925 r., oraz stanową komisję
zagospodarowania przestrzennego (Maryland-National Capital Park and Planning Commission), która
nabyła grunt pod krzyżem upamiętniającym amerykańskich żołnierzy pochodzących z okolicy, a poległych podczas I wojny światowej. Legion zastrzegł sobie
prawo organizacji przy pomniku wydarzeń patriotycznych – w szczególności służących upamiętnianiu
zmarłych weteranów wojennych. Komisja przejęła nieruchomość w 1961 r., aby chronić pomnik i zapewnić
bezpieczeństwo przejazdu w rozszerzonym połączeniu
komunikacyjnym wokół niego. Od tamtego czasu przeznacza publiczne fundusze na utrzymanie i naprawy,
a niedawno na renowację pomnika.
W szczególności powtarzające się, trwające i spodziewane w przyszłości działania komisji wywołały
obiekcje Stowarzyszenia co do tego, czy pozostają
w zgodzie z I poprawką do Konstytucji USA. Pierwsza z klauzul poprawki zakazuje bowiem Kongresowi uchwalania jakichkolwiek aktów prawnych,
które mogłyby oznaczać wprowadzenie państwowego wyznania (Establishment Clause)3. W ukształtowanym głównie na jej podstawie amerykańskim
modelu neutralnego rozdziału Kościoła i państwa
wciąż pojawiają się problemy na linii między tym, co
dopuszczalne i zgodne z prawem jako dostosowanie
(accommodation) w celu uwzględnienia religijnych

Państwo i Naród, kościół, meczet, synagoga. Nieunikniona
debata, „Forum Prawnicze” 2011, nr 1, s. 38–44.
2 American Legion v. American Humanist Association, 139

of Free Speech and the Nonestablishment of Religion (w:)
G. Blicharz (ed.), Freedom of Religion…, dz. cyt., s. 131–146.

S.Ct. 2067 (2019).
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potrzeb lub oczekiwań obywateli, a tym, co należy
uznać za niedopuszczalne faworyzowanie konkretnego wyznania bądź religii w ogóle, a więc co w istocie
prowadzi, czy jest jakby jednym z kroków na drodze,
do ustanowienia – przynajmniej w pewnym zakresie – Kościoła państwowego4. Chyba najlepiej ujął to
swego czasu po angielsku sędzia David Souter, pisząc
lapidarnie za Sąd Najwyższy: from permissible accommodation to impermissible establishment5.

punktu widzenia zbyt poważna. Co innego bowiem
wskazuje wynik głosowania sędziów, gdy orzeczenie
zapada 5:4. Wiadomo wtedy, że istotne, niemal równoważne argumenty pojawiły się na rzecz konkurencyjnych rozwiązań prawnych. Wówczas też ostateczna
wymowa wyroku bywa mocno zniuansowana lub
wymaga zawężającej wykładni przy ewentualnym stosowaniu rozstrzygnięcia jako precedensu dla innych
spraw. Na szczęście 7:2 to dla sądów niższych instancji

Co innego umieścić krzyż w przestrzeni
publicznej, a zupełnie co innego go zdjąć.
W sprawach dotyczących obecności akurat krzyża
na publicznym terenie nie bez znaczenia pozostają
motywacje, które doprowadziły do jego umieszczenia
w tym miejscu. W Polsce zauważono, że „krzyż został
umieszczony w sali sejmowej w drodze aktu prywatnego, który nie był raczej przejawem kultu religijnego,
ale miał charakter polityczny. Krzyż został umieszczony przez polityków, a nie przez duchownych. Nie
umieszczono go w celu sprawowania kultu religijnego”6. Na przedmieściach Waszyngtonu postawiono go
dla upamiętnienia poległych i oddania czci ofierze ich
życia. Ewentualne ceremonie wyznaniowe musiałyby
temu tylko zostać podporządkowane.
Z wielu innych powodów sprawa krzyża z Maryland musiała od początku wydawać się prosta do rozstrzygnięcia. I może kogoś dziwić, że proces ciągnął
się przez kolejne trzy instancje i aż pięć lat. Także
rozstrzygnięcie stosunkiem głosów 7:2 przez SN USA
wskazywałoby, że kontrowersja nie była z prawnego
4 F. Longchamps de Bérier, Law and Collective Identity. Religious
Freedom in the Public Sphere, „Krakowskie Studia z Historii
Państwa i Prawa” 2017, nr 1, s. 170.
5 Board of Education of Kiryas Joel Village School District v.
Grumet, 512 U.S. 687, 710 (1994).
6 R. Piotrowski, Opinia na temat wniosku dotyczącego „wydania
zarządzenia nakazującego usunięcie krzyża łacińskiego, znajdującego się w sali posiedzeń Sejmu RP”, „Zeszyty Prawnicze
Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2011, nr 4 (32),
s. 63.

nie tak źle, jak jednomyślność dziewiątki. Głosowanie
9:0 każe bowiem zapytać, dlaczego oczywista sprawa
w ogóle dotarła aż do najwyższego organu sądowego.
Do myślenia daje sam fakt przyjęcia przez Sąd Najwyższy sprawy American Legion do rozstrzygnięcia,
co zależy od przyznania writ of certiorari czterema
głosami sędziowskimi. Oznacza to zainteresowanie
co prawda jeszcze nie większości, ale znaczącej grupy
spośród dziewiątki najwybitniejszych amerykańskich
prawników. Występują razem jako ostateczna instancja w przyjmowaniu wiążącej interpretacji i decydowaniu, co jest, a co nie jest obowiązującym prawem.
Zainteresowanie kontrowersją ze strony sędziów SN
USA znalazło oczywiście wyraz w jedynym zdaniu
odrębnym sprawy American Legion. Na prawną złożoność kwestii silniej wskazuje jednak w praktyce pięć
zdań zbieżnych. Dwa z nich wyjaśniają nadto, dlaczego
sędziowie, którzy je napisali: Clarence Thomas i Neil
Gorsuch, zgadzają się tylko z wynikiem rozstrzygnięcia, ale nie podzielają argumentacji, która pozostałych
pięcioro sędziów do wyroku doprowadziła. Biorąc
jednak pod uwagę utrzymujący się od kilku dekad
chaos orzeczniczy amerykańskich sądów odnoszący
się do zgodnego z prawem eksponowania symboli
religijnych w przestrzeni publicznej, orzeczenie o tak
silnej mocy precedensowej było wyczekiwane i bardzo
potrzebne – zarówno sądom niższych instancji, władzom stanowym, jak i zwykłym obywatelom, którzy
zwłaszcza po wydaniu w 2010 r. wyroku w sprawie
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Salazar v. Buono7 wciąż nie uzyskali od najwyższego
organu sądownictwa amerykańskiego odpowiedzi,
czy centralny symbol religii chrześcijańskiej może
pozostać w przestrzeni publicznej, czy też należy go
sukcesywnie usuwać8.

2. Krzyż na rozstaju dróg, również
orzeczniczych

Dla osoby dobrze znającej orzecznictwo federalnego
Sądu Najwyższego rozstrzygnięcie sprawy American
Legion było z góry przesądzone z uwagi na trzy pre-

Krzyża wzniesionego ku czci poległych w I wojnie
światowej bardzo dawno temu, bo przed z górą 70 laty,
dotyczyła wspomniana sprawa Salazar v. Buono, gdzie
kontrowersja powstała wokół kwestii konstytucyjności
przewłaszczenia publicznego gruntu, na którym znajdował się monument – na rzecz prywatnego podmiotu,
będącego organizacją weteranów. Orzeczenie Sądu
Najwyższego nie rozwiązało definitywnie sporu, ale
kierując sprawę do ponownego rozpatrzenia, wystarczająco jasno okazało przychylność próbom dopasowania do konstytucyjnych wymagań istniejącego od

Puste miejsce, w którym niegdyś znajdował się
krzyż, przyjmuje na skutek nieprzyjaznych działań
nowe, bardzo konkretne znaczenie i wymiar.
cedensy. Każdy z osobna mógłby wystarczyć jako
wiążąca wskazówka dla sądów niższej instancji, że
pomnik powinien pozostać na swoim miejscu, a jego
utrzymywanie na publicznym gruncie nie narusza
postanowień Konstytucji Stanów Zjednoczonych.
7 Salazar v. Buono, 559 U.S. 700 (2010).
8 Jak pokazuje raport Family Research Council, Hostility to
Religion. The Growing Threat to Religious Liberty in the United
States, 2017, https://downloads.frc.org/EF/EF17F51.pdf (dostęp:
23.10.2019), wzrasta liczba bezpośrednich ataków na symbole religijne w przestrzeni publicznej. Dotyczy to zwłaszcza
krzyży rozsianych po całym terytorium USA, upamiętniających żołnierzy poległych w wojnach. Wskutek chaotycznego
orzecznictwa sądów niższych instancji dotyczącego obecności krzyży w przestrzeni publicznej część z nich – z obawy
przed aktami wandalizmu lub bezpośrednio po nich – bywa
usuwana i przenoszona na tereny prywatne. Warto zauważyć,

dawna stanu faktycznego. Już wtedy w zdaniu zbieżnym sędzia Samuel Alito ostrzegał, że usunięcie krzyża
„mogłoby zostać zinterpretowane przez niektórych jako
uderzający symbol władzy państwowej, która nie jest
neutralna, lecz wroga wobec spraw religijnych i jest
skłonna wyeliminować wszelkie ślady dziedzictwa
religijnego naszego kraju ze wszystkich publicznych
miejsc i symboli”9. Podczas długiego procesu krzyż
zasłaniano narzuconym workiem, zbitymi w górnej
części szerokimi deskami, a kilka dni po wyroku SN
USA wyłamano go i skradziono. W roku 2012 po
wyraźnym zaznaczeniu prywatnego terenu, na którym
są upamiętnieni polegli żołnierze, umieszczono w miejscu skradzionego krzyża jego replikę. Kilka dni później
oryginał porzucono na przedmieściach San Francisco,
czyli setki kilometrów od Skały Wschodzącego Słońca
na Pustyni Mojave, skąd został skradziony10.

że od wydania przez SN USA orzeczenia w sprawie Lynch v.
Donnelly w 1984 r. (por. przyp. 41) organ ten rozpatrzył siedem

9 Salazar…, s. 726 (Alito, J., concurring in part and concurring

bezprecedensowych spraw z zakresu biernego eksponowania

in the judgment). Tłumaczenie cytatu za: W. Kudła, Wrogość

symboli religijnych i w żadnej z nich opinia główna nie uzy-

wobec religii. Ostrzeżenia ze strony Sądu Najwyższego USA,

skała wymaganej większości sędziowskiej, co osłabiało moc

Kraków 2019, s. 323.

podjętej decyzji. W istocie zatem dysponujemy aż 36 różnymi

10 E. Kurhi, Controversial Mojave Cross, Stolen in 2010, Found

opiniami, zdaniami zbieżnymi i odrębnymi, które przedsta-

on Highway 92 in San Mateo County, „The Mercury News”,

wiają rozbieżne kierunki wykładni klauzul religijnych.

5.11.2012, https://www.mercurynews.com/2012/11/05/con-
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Znacznie bardziej konkretne i precedensowe okazało się aż osiemdziesięciostronicowe rozstrzygnięcie
w sprawie Town of Greece, N.Y. v. Galloway11 z 2014 r.,
które ostatecznie potwierdziło zgodność z Konstytucją
USA zmawiania dwuminutowej modlitwy przed rozpoczęciem comiesięcznych obrad rady miejskiej. Jako
„kapelana miesiąca” zapraszano rotacyjnie osobę odpo-

tyczne jako przejaw afirmacji tradycji patriotycznej.
Wynika to z niezależnego od współczesnych dziedzictwa kulturowego, z historii, której nie zmieni ani
głosowanie sejmowe, ani głosowanie sędziów międzynarodowego trybunału”14. Tak tedy i modlitwa
przed obradami rady miasta Greece nie mogła zostać
pozbawiona swej konkretnej treści religijnej – nawet

Krzyż oznacza Jezusa Chrystusa i – choć
przyjmuje rozmaite świeckie znaczenia –
nigdy nie traci ściśle chrześcijańskiego.
wiedzialną za jedną ze wspólnot religijnych, zbierających się w świątyniach lub domach modlitwy miasta
Greece. Obiekcje wzbudziła wszelako nie sama praktyka modlitewna na forum publicznym, lecz jej treść
rzekomo „obraźliwa”, „nie do tolerowania” i stanowiąca
afront uczyniony „zróżnicowanej społeczności”, gdyż
wspominała Jezusa Chrystusa12. Jego też oznacza krzyż,
który choć przyjmuje rozmaite świeckie znaczenia,
nigdy nie traci ściśle chrześcijańskiego. Tę dwoistość
odnotowywano i w rodzimej debacie z 2011 r., zauważając, że „krzyż zarówno w polskiej, jak i europejskiej
przestrzeni społecznej funkcjonuje przede wszystkim
jako symbol o charakterze religijnym, który zarazem
niesie określoną treść o znaczeniu uniwersalno‑historycznym, a niekiedy nawet, jak w przypadku Polski,
patriotycznym”13. W tym właśnie, tożsamościowym
sensie humanistycznym ma znaczenie „także politroversial-mojave-cross-stolen-in-2010-found-on-highway-92-in-san-mateo-county/ (dostęp: 23.10.2019); J. Waltman,
Church and State in the Roberts Court. Christian conservatism and social change in ten cases, 2005–2018, Jefferson
NC 2019, s. 61.
11 Town of Greece, N.Y. v. Galloway, 134 S.Ct. 1811 (2014).

na rzecz postulowanych bardziej „inkluzyjnych i ekumenicznych” odwołań tylko do ogólnej, „gatunkowej”
idei Boga, aby nie kojarzyć władzy publicznej z żadną
konkretną wiarą bądź wyznaniem15.
W akceptacji modlitwy zanoszonej do Boga za każdym razem innym, ale odnoszącym się do konkretnej
wspólnoty wyznaniowej tekstem nie chodziło tylko
o tolerancję, lecz „o okazanie szacunku dla przekonań
i wiary, o urzeczywistnianie warunków do realizacji
dobra wspólnego, a więc o stwarzanie okoliczności sprzyjających integralnemu rozwojowi każdego
człowieka jako podmiotu przymierza religijnego
i politycznego”16. Skoro takiego szacunku wymaga
również modlitwa wspominająca Jezusa Chrystusa,
wymaga go także wskazujący na Mistrza z Nazaretu
krzyż. Zakaz modlitwy lub usunięcie krzyża musiałyby w tym świetle być postrzegane jako niekonstytucyjny wyraz dyskryminacji. Dano by do zrozumienia wierzącym, że nie są akceptowani przez władze
publiczne, są gorszymi obywatelami, gdyż trzymają
się swych konkretnych przekonań i wiary. W polskiej
debacie wyjaśniał to z perspektywy prawa konstytucyjnego Ryszard Piotrowski: „Zarówno znak krzyża,

12 F. Longchamps de Bérier, Polityczny podział wzdłuż linii podziału
religijnego? Dwa nowe orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów
Zjednoczonych, „Forum Prawnicze” 2014, nr 22, z. 2, s. 5.
13 R. Wieruszewski, Opinia na temat wniosku Klubu Poselskiego

RP, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii
Sejmu” 2011, nr 4 (32), s. 84.
14 R. Piotrowski, Opinia…, dz. cyt., s. 61.

Ruch Palikota o wydanie zarządzenia nakazującego usunięcie

15 Town of Greece…, s. 1817.

krzyża łacińskiego, znajdującego się w Sali posiedzeń Sejmu

16 F. Longchamps de Bérier, Polityczny podział…, dz. cyt., s. 9.

2019 |

FORUM PR AWNICZE

23

artykuły
jak i odwołanie do «Boga» nie świadczą o istnieniu
religii państwowej, w szczególności monoteistycznej
czy chrześcijańskiej, ale o zaangażowaniu władzy
publicznej po stronie tradycyjnych wartości, co jest
obecnie szczególnie doniosłe wobec zagrożenia tych
wartości w świecie współczesnym. Z tej perspektywy
krzyż jest uosobieniem pozytywnych wartości, którym ma służyć państwo”17.
Spór znajdujący wyraz w sprawie American Legion
budzi jednak prawdziwe zdziwienie wobec precedensu

kogokolwiek. Zdaniem S. Breyera nie bez znaczenia
jest również funkcja, jaką pełni wyryty na monumencie tekst Dekalogu. Tu niósł nie tylko religijny przekaz,
lecz zasadnicze świeckie przesłanie moralne. W opinii
SN USA ten ostatni aspekt zdecydowanie bierze górę ze
społecznego punktu widzenia, natomiast podstawową
rolę w rozstrzygnięciu obu spraw odegrał argument
z historycznej analizy przedstawień. W drugiej sprawie uznano, że religijna była w swej naturze intencja
hrabstw, które wywiesiły w swych budynkach sądo-

Zakaz modlitwy lub usunięcie krzyża muszą
być postrzegane jako niekonstytucyjny
wyraz dyskryminacji.
najsilniejszego – orzeczenia z roku 2005 w sprawie
Van Orden v. Perry18. Tego samego dnia ukazały się
wówczas dwa wyroki na temat prawnej dopuszczalności umieszczania wyobrażeń Dekalogu w przestrzeni
publicznej. Spraw nie połączono przed Sądem Najwyższym, jak w przypadku powództw przeciwko dwóm
różnym podmiotom w American Legion, bo i zapadły
odmienne wyroki. O konstytucyjności jednego, a niekonstytucyjności drugiego z lokalnych rozwiązań19
zdecydował – obie sprawy rozstrzygnięto stosunkiem
głosów 5:4 – sędzia Stephen Breyer. Jego zdaniem
w sprawach tego typu decydujące znaczenie odgrywają
konsekwencje, a doświadczenie i praktyka pomagają
ocenić stopień, w jakim umieszczenie tekstu stanowi
źródło społecznych podziałów. W stanie faktycznym
sprawy Van Orden monument z wyrytymi dziesięcioma
przykazaniami umieszczono na terenie publicznym
(teksańskiego Kapitolu) na 40 lat przed zgłoszonymi
w 2001 r. obiekcjami obywatela, który, jak się okazało,
przechodził koło pomnika od sześciu długich lat. Historia przedstawienia nie wykazała potencjału tworzenia
religijnych podziałów, obrażania czy wykluczania

wych tekst Dekalogu. Sąd nie dał wiary także na podstawie dziejów samego procesu, że chodziło o świeckie
prezentacje o szerokim, edukacyjnym charakterze20.
Natomiast w sprawie Van Orden konkluzja oparta
głównie na religijnej naturze tekstu tablic prowadziłaby, zdaniem S. Breyera, do okazania przez prawo
wrogości wobec religii21. Dodajmy dla pełni obrazu,
że zarówno w Van Orden, jak i w American Legion
pomnikowi, którego istnienie na publicznym gruncie
poddano ocenie z punktu widzenia konstytucyjności,
towarzyszy wiele innych pomników. Prawda, że w stanie Maryland nie stoją one na tej samej dokładnie, co
krzyż, wysepce między ulicami, lecz w bezpośredniej
ich bliskości poza skrzyżowaniem.

3. Rozdroże zdań zbieżnych i zdania
odrębnego

Króciutkie teraz, niespełna trzystronicowe zdanie
zbieżne właśnie S. Breyera22 może świadczyć o tym,

20 Por. F. Longchamps de Bérier, Uwagi o neutralnym państwie
religijnych obywateli w jurysprudencji Sądu Najwyższego
Stanów Zjednoczonych Ameryki, „Czasopismo Prawno-Hi-

17 R. Piotrowski, Opinia…, dz. cyt., s. 58.

storyczne” 2007, nr 59, z. 2, s. 103.

18 Van Orden v. Perry, 125 S.Ct. 2854 (2005).

21 Van Orden…, s. 2871.

19 McCreary County v. ACLU, 125 S.Ct. 2722 (2005).

22 American Legion…, s. 2090–2091 (Breyer, J., concurring).
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że rozstrzygnięcie sprawy American Legion przez Sąd
Najwyższy w świetle ustalonej linii orzeczniczej nie
wydawało się nazbyt skomplikowane. Przypomniał on,
że „Sąd musi rozważać każdą sprawę w świetle podstawowych celów klauzul religijnych, którym służą:
zapewnianie wolności religijnej i tolerancji dla wszystkich, unikanie konfliktów społecznych spowodowanych religią oraz utrzymywanie rozdziału Kościoła
i państwa, pozwalając obu rozwijać się w osobnych
sferach”23. Jego zdaniem pozwolenie stanowi Maryland na dalsze eksponowanie i utrzymywanie krzyża
tym właśnie celom nie zagraża, za to jego usunięcie
lub zmodyfikowanie byłoby wyrazem „wrogości wobec
religii, na którą nie ma miejsca na gruncie naszych
tradycji z klauzuli ustanowienia”24. Sędzia S. Breyer
zaznaczył też, że sprawa wyglądałaby inaczej po pierwsze wtedy, gdyby istniały dowody, że organizatorzy

przedstawienia. Podkreśla to jednostronicowe zdanie
zbieżne E. Kagan, na którego zakończenie napisała, że
podzielana przez nią w pełni opinia sądu „pokazuje
wrażliwość i szacunek dla pluralizmu tego Narodu oraz
wartości neutralności i inkluzyjności, których domaga
się I poprawka”25. Miło to czytać i zauważyć, gdy kilka
lat temu za całkowicie arbitralne ktoś uznawał26 inne
jej stwierdzenie na koniec wywodu we wspominanej
wyżej sprawie Town of Greece: „Gdy obywatele tego
kraju stają wobec władzy państwowej, czynią to tylko
jako Amerykanie, a nie osoby należące do tego czy
innego wyznania. Znaczy to więc, że nawet wobec
w części prawodawczego organu nie powinni być konfrontowani ze sponsorowaną przez władzę modlitwą,
która wprowadza między obywatelami podział polityczny wzdłuż linii różnic religijnych”27. A przecież
w sprawie Town of Greece chodziło o wzmiankowanie

W świetle ustalonej linii orzeczniczej rozstrzygnięcie
sprawy American Legion przez Sąd Najwyższy
nie wydawało się nazbyt skomplikowane.
„umyślnie nie uszanowali” osób wyznania mniejszościowego, którym byłby tu judaizm; na grobach żydów
poległych w I wojnie światowej ustawiano nie krzyże,
lecz gwiazdy Dawida. Po drugie inna mogłaby być
decyzja SN USA, gdyby krzyż został wzniesiony niedawno, a nie dziesiątki lat temu.
Do zdania tego przyłączyła się sędzia Elena Kagan
także po to, aby wzmocnić deklarację S. Breyera, że
nie uważa, iż Sąd Najwyższy wypracował niniejszym
„test historii i tradycji”, który pozwalałby na każdy
nowo budowany pomnik religijny na terenie publicznym. Wzniesienie go w innych okolicznościach niż
podobne do dyskutowanych w sprawie American
Legion nie gwarantowałoby zgodności rozwiązania
z Konstytucją. Oboje chcieliby wciąż każdą sprawę
badać z osobna co do kontekstu umieszczenia danego

w modlitwie Jezusa Chrystusa. Sędzia E. Kagan miała
zaś na myśli jakiekolwiek organizowanie lub choćby
instytucjonalne wsparcie czy formalne włączanie
modlitwy do porządku posiedzenia.
Na rzecz tezy, że sprawa American Legion musiała
od początku wydawać się prosta do rozstrzygnięcia,
wydaje się przemawiać także słabość zdania odrębnego, które wyszło spod pióra Ruth Bader Ginsburg.
Utrzymane w tonie alarmistycznym co do załamywania się linii orzeczniczej, która chroni prawa obywatelskie i neutralność państwa, zajmuje się ono głównie
ponowną oceną faktów. Przynajmniej za nieco przebrzmiałe trzeba uznać powoływanie przez R. Ginsburg pochodzącej od Thomasa Jeffersona metafory
wysokiej i nieprzenikalnej ściany między państwem
25 Tamże, s. 2094 (Kagan, J., concurring).

23 Tamże.

26 F. Longchamps de Bérier, Polityczny podział…, dz. cyt., s. 6.

24 Tamże, s. 2091.

27 Town of Greece…, s. 1854 (Kagan, J., dissenting).
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a Kościołem. Jest ona równie sugestywna, co nierealistyczna. Wolność religijna, „jak każda wolność,
stanowi zadanie. Wymaga obrony i płacenia jej ceny
przez społeczeństwa i jednostki. Konkretne przypadki
z życia wzięte pokazują, że rozliczne antyreligijne
metafory mają się nijak do rzeczywistości. Widać to na
przykładzie – wzmiankowanej wielokrotnie w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA jako nie do zastosowania w praktyce – tezy o konieczności wzniesienia

w śmierć i w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,
jego sens jest więc ściśle teologiczny. Przedstawienie
krzyża w formie pomnika wojennego nie przekształca
go w symbol świecki. Ma to jednak prowadzić do
zarzutu wobec wyroku SN USA, że pozwala komisji
stanu Maryland wynosić „chrześcijaństwo ponad
inną wiarę, a religię nad niereligijność”. W polskiej
debacie tłumaczono znacznie dojrzalej: „znak krzyża
nie ma wyłącznie charakteru symbolu religijnego, ale

Mocno przerysowanym argumentem jest podkreślanie,
że krzyż symbolizuje „sekciarskie” przekonania.
wysokiego i pilnie strzeżonego muru separacji między
Kościołem a państwem”28. O zupełnej nieprzydatności tej metafory, wtrąconej w 1947 r. przez sędziego
Hugo L. Blacka29, wypowiedział się Sąd Najwyższy już
w sprawie Lemon v. Kurtzman w 1971 r.30
W zdaniu sędzi R.B. Ginsburg widać uzasadnioną
dbałość o wrażliwość wyznawców judaizmu. Wszelako
mocno przerysowanym argumentem jest podkreślanie,
że krzyż symbolizuje „sekciarskie” przekonania. Nie
można jednak pominąć w jej zdaniu ważnego przypomnienia, że „krzyż łaciński jest przede wszystkim symbolem wiary chrześcijańskiej”31. Sędzia ma bowiem
całkowitą rację, twierdząc, że krzyż łaciński pojawia
się na grobach tych żołnierzy, którzy byli wyznania
chrześcijańskiego32. Krzyż na ich grobach to znak
osobistego męstwa i honoru oraz świadectwo wiary
28 F. Longchamps de Bérier, Law and Collective Identity…,
dz. cyt., s. 171.
29 Everson v. Board of Education of the Township of Ewing, 330
U.S. 1, 16 (1947).

i wymiar w sferze publicznej, mianowicie: przypomina
o gotowości do poświęcenia dla drugiego człowieka,
wyraża wartości budujące szacunek dla godności
każdego człowieka i jego praw”33. Lech Morawski
pisał wprost: „nietrafny jest także zarzut, że obecność krzyża w miejscu publicznym narusza wolność
sumienia i religii obywateli naszego państwa”34. Nie
brzmi to arbitralnie w zestawieniu z brakiem alternatywy w zdaniu odrębnym R. Ginsburg wobec prostego
usunięcia krzyża, przez które dojdzie do wyniesienia niereligijności nad religijność – jak już wcześniej
stwierdzono, byłoby to jednoznaczne z okazywaniem
przez państwo wrogości wobec religii.
Jedynie w końcowych wersach opinii R. Ginsburg
pobrzmiewa rzeczowa, lecz bardzo wąska w zastosowaniu propozycja: „W niektórych przypadkach
naruszenie można naprawić poprzez przeniesienie
pomnika na teren prywatny lub przeniesienie własnoand Markers, https://www.cem.va.gov/cem/hmm/emblems.
asp (dostęp: 23.10.2019).

30 Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 602, 614 (1971). Szerzej F. Long-

33 D. Dudek, P. Stanisz, Opinia prawna w sprawie wniosku grupy

champs de Bérier, Church-State Relations. Separation without

posłów o usunięcie krzyża z sali posiedzeń plenarnych Sejmu

the Wall, „Studia Iuridica” 1995, nr 30, s. 61–92.

RP, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii

31 American Legion…, s. 2104 (Ginsburg, J., dissenting).

Sejmu” 2011, nr 4 (32), s. 99–100.

32 Tamże. Krzyż łaciński to zaledwie jeden z prawie 75 zareje-

34 L. Morawski, Opinia w sprawie wniosku grupy posłów o wyda-

strowanych w otwartym katalogu emblematów religijnych,

nie zarządzenia nakazującego usunięcie krzyża łacińskiego

które są umieszczane na państwowych nagrobkach i znacz-

znajdującego się w sali posiedzeń Sejmu RP, „Zeszyty Praw-

nikach. Por. National Cemetery Administration, Available

nicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2011, nr 4

Emblems of Belief for Placement on Government Headstones

(32), s. 110.
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ści gruntu i pomnika na podmiot prywatny”35. Zacytowany postulat wydaje się stanowić ukłon w stronę
Humanistycznego Stowarzyszenia Amerykańskiego,
które tego się domagało. Cieszy obserwatora, że po
dziewięciu latach od wyroku Salazar v. Buono nie pada
on w opinii głównej, lecz w zdaniu odrębnym. Najwyraźniej tenor całej dyskusji w łonie SN USA doprowadził do przesunięcia się ku permissible accommodation
nawet sędziów najbardziej ostrożnych i krytycznych
wobec religii jako takiej. Widać nie uważają już jej
nieobecności w sferze publicznej za jedyne bezpieczne
konstytucyjnie rozwiązanie. Każdy z nich dostrzega
w krzyżu przede wszystkim jego wymiar religijny, ale
też – jako jego pochodną – świeckie znaczenia.
U źródeł kontrowersji w Town of Greece leżały
odmienne oceny przywołania Jezusa Chrystusa
w publicznej modlitwie. Jego ofiarę z życia dla innych
oznacza krzyż, którego przecież nie wyobraża się po
to, aby abstrakcyjnie wskazać jakieś narzędzie kaźni.
O ile w sprawie Van Orden – najbliższej orzeczeniu
American Legion – „dotyczącej tablicy z dziesięcioma
przykazaniami stosunkowo łatwe było powołanie
się na całkowicie świeckie zasady moralne, których
nośnikiem jest Dekalog, to już o wiele trudniej było
zeświecczyć krzyż, który symbolizuje chrześcijaństwo”36. Sędziowie S. Breyer i E. Kagan wykazali wielki
realizm, pragmatyzm i neutralność, opowiadając się
przeciwko usunięciu czy dewastacji krzyża z 1925 r.
Wszystko mimo dawnych pytań dotyczących ostrożności w formułowaniu nacechowanych religijnie sformułowań, używanych w sferze publicznej – pytań
sędziego Antonina Scalii: zauważał, że motto brzmi
In God We Trust, bez alternatywnego sformułowania
In Jesus Christ We Trust37. Sam nie miałby wątpliwości
35 American Legion…, s. 2112 (Ginsburg, J., dissenting).
36 W. Kudła, Wrogość wobec religii…, dz. cyt., s. 36.
37 Transcript of Oral Argument at 12, Lee v. Weisman, 505
U.S. 577 (1992): „You cite Thanksgiving proclamations, you
cite the God save the United States. I mean we don’t say Jesus
Christ save the United States and this Honorable Court. And

co do zgodności z Konstytucją krzyża na publicznym
gruncie stanu Maryland38.
Autorki zdania odrębnego R.B. Ginsburg do najdroższych sobie poglądów A. Scalia nigdy nie przekonał. Ona i Sonya Sotomayor, która przyłączyła się
do zdania odrębnego w American Legion, oczekiwały
nie tyle usunięcia krzyża, co uszanowania choćby
formalnie wrażliwości niektórych obywateli – przynajmniej w ten sposób, aby znak religijny nie stał
na gruncie publicznym. Wyniknęło jednak z kontrowersji w łonie czwórki tzw. liberalnych sędziów:
R.B. Ginsburg, S. Breyera, S. Sotomayor i E. Kagan,
że nie obraża Konstytucji USA fakt pozostawienia
krzyża w przestrzeni publicznej i na oczach wszystkich. W wyniku sprawy Salazar v. Buono krzyż nadal
wznosi się wysoko, ale nad nieuczęszczaną, gorącą
pustynią. Teraz się okazuje, że krzyż ma prawo stać
na ruchliwych przedmieściach stolicy USA i prawo do
korzystania z niego jako pomnika mają organizacje
społeczne. Wydaje się tam być bardziej znakiem niż
obiektem kultu religijnego, przy którym organizowano by nabożeństwa, a nie tylko ceremonie. Skoro
zaś krzyż stoi tam, gdzie Konstytucja USA stać mu
pozwala, można formułować w powyższym kontekście tezę o prawie do krzyża w przestrzeni publicznej.

4. Nowe wyznaczniki konstytucyjności
symboli religijnych

Używając języka publicystyki, można napisać, że
w wewnętrznej debacie przed ogłoszeniem wyroku
grupa tzw. liberalnych sędziów poszła w rozsypkę.
Dalsze trudności prawne w sprawie American Legion
widać na podstawie rozbicia w łonie tzw. konserwatywnej większości, która nie była jednomyślna co do
drogi prowadzącej ku stwierdzeniu, że krzyż wznosi
się tam, gdzie prawem to dozwolone.
W toku badania instancyjnego sprawa American
Legion wydała się prosta federalnemu sądowi I instancji. Przyjęto tok rozumowania i oceny S. Breyera z Van
Orden oraz posłużono się wzorcem zgodności rozwiązań prawnych lub powstałej na ich podstawie prak-

I don’t think that would be in accord with our religious freedom tradition – or, In Jesus Christ We Trust on the coins.

Clause, „Northwestern University Law Review” 2006, t. 100,

We wouldn’t put that in there, would we?”. Por. np. T. Colby,

nr 3, s. 1109, przyp. 37.

A Constitutional Hierarchy of Religions? Justice Scalia, the
Ten Commandments, and the Future of the Establishment

38 B.A. Murphy, Scalia. A Court of One, New York NY 2014,
s. 403–404.
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tyki z konstytucyjną klauzulą zakazu ustanawiania
Kościoła państwowego, wypracowanym w orzeczeniu
Lemon v. Kurtzman. Tak zwany Lemon test przewiduje trzy progi badania: „po pierwsze, ustawa musi
mieć świecki cel legislacyjny; po drugie, jej główny lub
pierwotny skutek musi być taki, że nie wspomaga ani
nie hamuje religii; wreszcie ustawa nie może sprzyjać
nadmiernemu wplątaniu państwa w religię”39. Dochodząc do wniosku, że utrzymywanie na publicznym
gruncie pomnika kwestionowanego przez Humanistyczne Stowarzyszenie Amerykańskie nie narusza

publiczny urząd. Płaską konstatację, że argument
broniący konstytucyjności krzyża na podstawie jego
dziewięćdziesięcioletniej historii w danym miejscu jest
nadmiernie uproszczony, sąd wsparł sugestią, że „być
może im dłużej trwa naruszenie, tym większy afront
dla obrażanych”43. Podobnie przewrotne myślenie
cechowało niesławną formułę the greater the truth, the
greater the libel z początków wieku XVIII w Anglii44.
Doktryna kierowała się przeciwko wolności słowa.
W imię dbałości o dobrą wśród ludzi opinię na temat
sprawujących władzę, sądy ścigały za przekazywanie

Krzyż stoi tam, gdzie konstytucja stać mu
pozwala, co pozwala formułować tezę o prawie
do krzyża w przestrzeni publicznej.
Konstytucji USA, sąd dystryktowy stwierdził, że rozsądny obserwator, który zdaje sobie sprawę z historii
krzyża postawionego ku czci weteranów wojennych,
z jego otoczenia i elementów świeckich, „nie uznałby,
że pomnik powoduje niedopuszczalne lansowanie
religii”40. Uwaga ta odnosi się do samodzielnego, pojedynczego wzorca „lansowania” jako alternatywy dla
Lemon test, zaproponowanej przez Sandrę D. O’Connor
w Lynch v. Donnelly41, a przyjętej przez Sąd Najwyższy
w orzeczeniu County of Allegheny v. American Civil
Liberties Union42.
Sąd Apelacyjny IV Okręgu doszedł do przeciwnego
wniosku głównie na podstawie drugiego szczebla we
wzorcu z Lemon v. Kurtzman. W niejednomyślnej
opinii sądu II instancji dla „rozsądnego obserwatora”
aprobata chrześcijaństwa jest głównym i pierwotnym
skutkiem własności i utrzymywania krzyża przez

także prawdziwych informacji jako bardziej wiarygodnych, a więc poważniej władzę „zniesławiających”.
Tam w opinii American Legion, gdzie siedmiu
sędziów większości SN USA było jednomyślnych,
a więc części II-B oraz C, w ogóle nie wspomniano
o Lemon test. Rozstrzygnięto zatem bez niego, uznając, że co innego stawiać nowe, co innego pozostawiać
na swym miejscu istniejące już pomniki, symbole czy
praktyki o wymowie religijnej. Zdecydowano, że na
rzecz silnego domniemania konstytucyjności przemawia czas, jaki minął od momentu ich wprowadzenia
w przestrzeń życia publicznego. W polskiej debacie
przypomniano, że „zasadnicze znaczenie dla oceny
dopuszczalności obecności krzyża w Sali posiedzeń
plenarnych Sejmu należy jednak przypisać okoliczności zaistnienia długotrwałego, stabilnego i powszech43 American Legion v. American Humanist Association, 874

39 Lemon…, s. 612–613.

F.3d 195, 208–210 (CA4 2017).

40 American Legion v. American Humanist Association, 147

twa Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Zagadnienia

F.Supp. 3d 373, 387 (Md. 2015).
41 Lynch v. Donnelly, 104 S.Ct. 1355, 1366 (1984) (O’Connor, J.,
concurring).

podstawowe (w:) „Ratio est anima legis”. Księga jubileuszowa
ku czci prof. Janusza Trzcińskiego, Warszawa 2007, s. 417; por.

42 County of Allegheny v. American Civil Liberties Union, 109

S.A. Smith, Freedom of Expression. Foundational Documents
and Historical Arguments, Fayetteville AR 2018, s. 275, 500.

S.Ct. 3086 (1989).
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nie akceptowanego zjawiska faktycznego, mającego To było epicentrum naszego życia”46. Podobne przypewne znaczenie prawne”45. Sąd Najwyższy Stanów kłady można odnaleźć w nazwach amerykańskich
Zjednoczonych wskazał cztery relewantne aspekty miast, a nawet stanów, których nikt raczej nie ośmieli
prawne tego zjawiska.
się zmieniać ze względu na ich religijne pochodzenie.
Po pierwsze, z uwagi na miniony czas zakwestio- Po czwarte wreszcie, również ze względu na upływ
nowano sens badania przez sądy celu, dla którego czasu, usuwanie czy przekształcanie symbolu reliw mniej lub bardziej odległej przeszłości zdecydo- gijnego może się wydawać zgoła mniej naturalne niż
wano, by dany pomnik, symbol czy praktyka religijna jego utrzymanie, zwłaszcza dla społeczności lokalnych:
zostały wprowadzone w krajobraz życia społecznego. „wałęsanie się władz rządowych, które burzą zabytki
W tym przypadku próżne okazują się wysiłki organów o symbolice religijnej i wymazują wszelkie odniesiesądowych w sprawdzaniu, czy motywacja inicjatorów nia do boskości, uderzy wielu jako agresywnie wrogie
tych przedsięwzięć, a znanych im teraz jedynie z kart wobec religii”47. Projekt brutalnej dechrystianizacji
historii, miała w istocie charakter religijny. Tym bar- przeprowadzono już podczas rewolucji francuskiej,

Upływ czasu przesądził o konstytucyjności krzyża.
dziej niedopuszczalne byłoby wyrokowanie o usunięciu
danego pomnika w oparciu o domysły i przypuszczenia. Po drugie, sam cel – nawet jeśli w początkowej
fazie był religijny – mógł ulec przesłonięciu przez inne
cele świeckie przypisane znacznie później. Trafnym
tego przykładem jest ustanowienie niedzieli dniem
wolnym od pracy lub traktowanie Dekalogu jako uniwersalnego kodeksu etycznego. Choć oba te elementy
mają dla wiernych przede wszystkim wymiar ściśle
religijny, dla osób niewierzących jest on świecki. Wolne
niedziele oraz przedstawienia Dekalogu pozostają
w przestrzeni publicznej ze względu na historyczne
znaczenie lub udział we wspólnym dziedzictwie kulturowym. Po trzecie, symbole i ich przesłanie nie są
statyczne. Z czasem każdy z nich ewoluuje lub nabiera
nowego znaczenia. Sama jego obecność, wpisanie się
w daną społeczność (familiarity) może stać się wystarczającym powodem dla utrzymania go. Wskazano
tu na wypowiedź prezydenta konstytucyjnie laickiej
przecież Francji, który częściowo strawioną przez
ogień paryską katedrę Notre Dame określił „naszą
historią, naszą literaturą, naszą wyobraźnią. Miejscem,
w którym przeżyliśmy epidemie, wojny, wyzwolenie.

a obraz niszczonych w tym czasie obiektów jest „sugestywny, niepokojący i rozdzierający”48. Z powyższych
czterech powodów SN USA uznał, że to upływ czasu
przesądził o konstytucyjności krzyża w Bladensburg.
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zgodził
się co do szczególnej roli krzyży, które upamiętniają
weteranów wojennych. Bez względu bowiem na pierwotne czysto religijne bądź niereligijne cele ich ustawiania dzisiejsze społeczności mają prawo chcieć
takie pomniki zachować i utrzymywać z rozlicznych
powodów, jak choćby ochrona zabytków czy bezpieczeństwo ruchu drogowego. Pomnik w postaci krzyża
nie musi wprost odnosić się do krzyża nagrobnego
i pozostawać z nim w związku, a więc na przykład
symbolizować w konkretnym zakątku USA, jak Bladensburg, nagrobnych krzyży pochodzących z tych
terenów żołnierzy, którzy spoczęli w Europie. „Na
cmentarzu czy w parku miejskim krzyż z I wojny światowej pozostaje pomnikiem poległych”49. Wszystko
to wszelako dotyczy nie tylko krzyży, lecz wszelkich
nawiązań do wiary, choćby wyłącznie chrześcijańskiej.
46 American Legion…, s. 2084.
47 Tamże, s. 2084–2085.
48 Tamże, s. 2085.

45 D. Dudek, P. Stanisz, Opinia…, dz. cyt., s. 97–98.

49 Tamże, s. 2086.
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Tu padł przykład nazw wielu miast pochodzenia religijnego: San Diego, Los Angeles, Santa Barbara, San
Jose, San Francisco, Las Cruces, Providence, Corpus Christi50. Sąd Najwyższy wyraźnie przestrzegł
przed podejmowaniem ataków na istniejące od dawna
i utrwalone nazwy o religijnym znaczeniu czy pochodzeniu. Zyskały obok pierwotnego szerokie historyczne
i świeckie znaczenie. Podważanie go musi zostać ocenione jako wyraz ekstremizmu lub antykościelnych
obsesji; a przynajmniej jako próba okazania wrogości wobec religii, ale też wobec woli lokalnych społeczeństw. Gdyby chciały, mogą oczywiście starać się
demokratycznie o zmianę nazwy własnej miejscowości,
jednak nie powinno się w żadnym razie podnosić jako
argumentu na rzecz nowej tego, że poprzednia nazwa
miała religijne pochodzenie. „Kampania wymazania
rzeczy o religijnych konotacjach może dowodzić wrogości wobec religii, nawet jeśli te odniesienia religijne
nie są już naczelne”51. Takie rzeczy, a w szczególności
pomniki mogą wyrażać rozliczne treści świeckie czy
religijne oraz służyć różnym celom. Zwłaszcza tak stare
„zabytki z okresu I wojny światowej przetrwały przez
lata i stały się znaną częścią krajobrazu przestrzeni
fizycznej i kulturowej: wymaganie ich usunięcia nie
byłoby przez wielu postrzegane jako akt neutralny.
[…] Jako głęboki brak okazania szacunku byłaby
postrzegana amputacja ramion krzyża, co brał pod
uwagę Sąd Czwartego Okręgu”52. Trudno o czytelniejszy przykład – zwłaszcza że nie wymyślony, lecz
artykułowany jako oczekiwanie stowarzyszenia osób
obrażonych obecnością krzyża w przestrzeni publicznej. Trudno o wymowniejszy, bo oszpecenie krzyża
przez obcięcie poziomych belek jest ingerencją w istniejący symbol i zyskuje silniejszą, gorszą wymowę
niż zdjęcie lub rozbiórka całego.
Spory potencjał wrogości wobec religii zawiera
trzeci z progów Lemon test – swoją nieokreślonością
i nacechowanym negatywną oceną sformułowaniem:
„nadmierne wplątanie państwa w religię”. Wątpliwości wobec niego pojawiały się od dawna. Wydawało

się, że wzorzec konstytucyjny wypracowany w sprawie Lemon porzucono już w 2000 r.: wykazywana od
dawna wewnętrzna niekoherentność między drugim
i trzecim progiem doprowadziła do ściągnięcia obu
w jedno pytanie: o skutek badanej ustawy53.
Wzorzec ze sprawy Lemon bywał jednak mimo
nieustannej krytyki przywoływany na nowo, o czym
pisał niezwykle sugestywnie sędzia A. Scalia jeszcze
w 1989 r.: „Jak upiór z nocnego horroru, który nieustannie zabijany oraz zakopywany wyłazi z grobu
i doń powraca, Lemon grasuje po naszym orzecznictwie dotyczącym klauzuli establishment, siejąc przerażenie wśród małych dzieci i szkolnych prawników
z Kuratorium Center Moriches Union. Można być pewnym, że jego niedawny pochówek, dokonany dopiero
co – podczas ostatniej sesji Sądu, nie osiągnął głębokości sześciu stóp pod ziemią: nasza decyzja w Lee v.
Weisman wyraźnie unikała użycia rzekomego «testu»,
ale też odrzuciła zaproszenie, aby się go wyprzeć.
Wszelako w ciągu dziesięciu lat nie mniej niż pięciu
z zasiadających w obecnym składzie sędziów – w swych
opiniach – własnym ołówkiem przebiło serce stwora
(autor dzisiejszej opinii po wielokroć), a szósty właśnie
dołączył, czyniąc to samo. Myślę, że sekret żywotności testu ze sprawy Lemon tkwi w łatwości, z jaką się
go uśmierca. Gdy tylko chcemy, jest gotowy straszyć
nas (i naszą publiczność), a możemy też wedle uznania zawsze mu rozkazać powrót do grobu. Przywołujemy go, gdy pragniemy uchylić jakąś praktykę, której
zabrania; gdy chcemy ją utrzymać w mocy, całkowicie go ignorujemy. Czasem obieramy kurs pośredni,
nazywając jego trzy progi badania «niczym więcej,
jak tylko pomocnymi drogowskazami». Warto tak
uległego i przydatnego potwora trzymać w zanadrzu,
przynajmniej w stanie uśpienia; nikt nie wie, kiedy
mu się może przydać”54.
Powyższy cytat zawiera przykład najwyższej językowej wirtuozerii w historii orzecznictwa amerykań53 Mitchell v. Helms, 530 U.S. 793 (2000). Por. F. Longchamps de
Bérier, Chcieć i rozumieć. Amerykańskie przykłady w dyskusji
o budowaniu dwustronnych relacji państwo–Kościół, „Forum

50 Tamże, s. 2084.
51 Tamże, s. 2087.

Prawnicze” 2011, nr 2 (4), s. 32–33.

52 Tamże, s. 2086, wskazując na sprawę American Humanist

54 Lamb’s Chapel v. Center Moriches Union Free School District,

Association v. Maryland-National Capital Park and Planning

508 U.S. 384, 398–399 (1993) (Scalia, J., concurring in

Commission, 874 F.3d 195, 202 n. 7 (2017).

judgment).
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skich sądów. Przytaczamy go, gdyż trudno odmówić
racji przekonaniu, że w sędziowskiej debacie w sprawie
American Legion na temat Lemon test daje się wyczuć
myśl i ducha A. Scalii55. Czterej sędziowie, którzy
podpisali się pod zdaniem głównym56: John Roberts,
Samuel Alito, Stephen Breyer i Brett Kavanaugh, uważają, że wzorzec ten jest ostatecznie nieudaną próbą
ambitnego ujęcia możliwie całościowo i jednolicie
całej analizy prawnych konsekwencji klauzuli zakazu
ustanawiania Kościoła państwowego z I poprawki.
Wzorzec należałoby odrzucić jako chaotyczny, nie-

głosy sędziów, którzy zgadzają się tylko co do samego
wyroku zmieniającego orzeczenie sądu apelacyjnego,
idą – każdy w swoim – zupełnie innym kierunku.

5. Nowe perspektywy porzucenia testu
konstytucyjności z orzeczenia Lemon

Clarence Thomas rozstrzygnął o konstytucyjności
krzyża na publicznym gruncie na podstawie alternatywnego wobec Lemon test wzorca „przymusu” (coercion test), polegającego na sprawdzeniu, czy przez
eksponowanie symbolu religijnego dochodzi do wywo-

Krzyż w przestrzeni publicznej spełnia ważną
funkcję społeczną: wzywa do ofiarności
w imię dobra drugiego człowieka.
adekwatny, nieużyteczny i w istocie arbitralny, bo
nieumocowany w konstytucji ani linii orzeczniczej SN
USA. Siedmioro sędziów rozstrzygnęło kontrowersję
wokół krzyża na publicznym gruncie po prostu bez
przywoływania Lemon test57. Zabrakło większości
dla zdecydowanego stwierdzenia, że wzorzec ten is no
longer good test58. Stało się tak dlatego, że dwa kolejne
55 E. Brayton, The Bladensburg Cross Ruling and the Ghost
of Justice Scalia, https://www.patheos.com/blogs/dispatches/2019/06/21/the-bradensburg-cross-ruling-and-the-ghost-of-justice-scalia/ (dostęp: 23.10.2019).
56 Części II-A oraz II-D wyroku American Legion…, s. 2079–
2082, 2087–2089 oraz część I zdania odrębnego B. Kavanaugh
American Legion…, s. 2092–2093 (Kavanaugh, J., concurring).
57 Części II-B i II-C, III i IV wyroku American Legion…, s. 2082–
2087, 2089–2090.

łania u kogokolwiek poczucia faktycznego przymusu59.
Wzorzec zaproponował w 1989 r. Anthony M. Kennedy
w zdaniu odrębnym do wyroku County of Allegheny60.
Sąd Najwyższy posłużył się tym testem w wyroku Lee
v. Weisman z 1992 r., gdzie uznał, że dzieci w szkole
publicznej są psychicznie zmuszone słuchać modlitwy, wznoszonej podczas uroczystości na zakończenie roku61. Teraz sędzia C. Thomas zaproponował
zastosować identyczne rozwiązanie problemu, jakie
przedstawił 14 lat temu w swym zdaniu zbieżnym
z Van Orden v. Perry. Tak tam, jak i tutaj twierdził,
że – aby mogło dojść do ustanawiania religii państwowej – władza publiczna musiałaby się posłużyć znanym
z historii przymusem fizycznym, psychologicznym lub
fiskalnym. Tymczasem w przypadku eksponowania
symboli religijnych w przestrzeni publicznej państwo

58 Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, obalając precedens,
zwykł mawiać: it is no longer good law. W redakcyjnym
komentarzu First Amendment – Establishment Clause –
Government Display of Religious Symbols – American Legion
v. American Humanist Ass’n, „Harvard Law Review” 2019,
nr 133, s. 267–271 uznano, że SN USA odrzucił Lemon test, ale
nie skorzystał z okazji ustabilizowania doktryny zakazu wprowadzenie państwowego wyznania (Establishment Clause),
więc jeśli odrzucenie okaże się trwałe, stabilizacja służąca

użyteczności klauzuli establishment pochłonie wiele wysiłków i potrwa długo.
59 American Legion…, s. 2096 (Thomas, J., concurring in the
judgment).
60 County of Allegheny…, s. 3136–3137 (Kennedy, J., concurring
in the judgment in part and dissenting in part).
61 Lee…, s. 2661; por. Santa Fe Independent School Dist. v. Doe,
120 S.Ct. 2266 (2000).
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nie narzuca nikomu określonego światopoglądu religijnego, nikogo nie dyskryminuje ani nie karze osób,
które są im przeciwne62. Jedynym rodzajem przymusu,
na jaki wskazało Towarzystwo Humanistyczne, było
finansowanie bieżących prac konserwatorskich obiektu
z pieniędzy publicznych. Nie wykazało ono jednak, że
w ten sposób dochodzi lub dochodziło w przeszłości
do ustanowienia oficjalnej religii państwowej.
Sędzia C. Thomas stwierdził wprost, że krzyż jest
konstytucyjny, mimo że stanowi centralny symbol
chrześcijaństwa. Jednocześnie skrytykował nadmierne

of certiorari w sprawie dotyczącej konstytucyjności
białych krzyży stawianych od 1998 r. przy drogach
publicznych stanu Utah dla upamiętnienia zabitych
w tych miejscach policjantów na służbie66. Wskutek
odmowy zajęcia się tą kwestią przez SN USA pozostał wtedy w mocy wyrok Dziesiątego Okręgu, który
orzekł ich niekonstytucyjność: co prawda krzyże mają
świecki cel, lecz „racjonalny obserwator” widziałby
w nich promowanie religii67. Nadszedł więc czas, aby
SN USA przyznał, że Lemon test nie jest dobrym prawem – not good law68.

Brak podstaw prawnych dla kategorii „obrażonego
obserwatora” jako uprawnionego do wystąpienia
z pozwem. Zresztą jak bardzo musi być ktoś
obrażony, aby mieć legitymację procesową?
posługiwanie się przez stowarzyszenie słowem „sekciarski”, wyjaśniając, że chrześcijaństwo to nie „sekta”,
a o granicach dopuszczalności symboli lub wypowiedzi
religijnych nie może decydować jedynie sędzia uznający, że są one mniej lub bardziej „bezwyznaniowe”63.
Zabrania tego ukonstytuowana i zgodna z historią oraz
tradycją narodu amerykańskiego zasada nieingerowania władz państwowych (hands-off ) w wewnętrzne
sprawy dotyczące religii, wiary i jej dogmatów64. Idąc
dalej w swym wywodzie, sędzia zauważył, że Lemon
test nie ma oparcia w Konstytucji, a Sąd Najwyższy
wręcz nim manipuluje dla osiągania z góry założonych celów. Sędzia wprost deklaruje: „jako logiczny
poczyniłbym następny krok i zastąpiłbym Lemon
test we wszystkich kontekstach”65. Przywołuje zdanie
odrębne, które napisał do odmowy udzielenia writ

Najdalej poszło rozstrzygnięcie proponowane
w ostatnim zdaniu zbieżnym. Napisał je Neil Gorsuch; do jego uwag dołączył C. Thomas. W przekonaniu
obu sędziów sprawa powinna była przede wszystkim
upaść na wstępie, gdyż stowarzyszenie nie ma czynnej
legitymacji procesowej. Powodem jest brak podstaw
prawnych dla kategorii „obrażonego obserwatora”
jako uprawnionego do wystąpienia z pozwem; w takiej
zaś kategorii plasowało siebie Humanistyczne Stowarzyszenie Amerykańskie. Sędzia pytał wcale nie
retorycznie: „Afroamerykanin obrażony flagą Konfederacji na szczycie stanowego kapitolu nie miałby
możliwości pozywania na podstawie klauzuli o równej
ochronie, ale ateista obrażony krzyżem na tej samej
fladze mógłby pozwać na podstawie klauzuli o zakazie
66 Utah Highway Patrol Assn. v. American Atheists, Inc.,

62 American Legion…, s. 2096 (Thomas, J., concurring in the
judgment).

67 Utah Highway Patrol Assn. v. American Atheists, Inc., 637

63 Tamże.
64 W. Kudła, Wrogość wobec religii…, s. 240–242.
65 American Legion…, s. 2097 (Thomas, J., concurring in the
judgment).
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certiorari).
F.3d. 1095 (2010).
68 American Legion…, s. 2098 (Thomas, J., concurring in the
judgment).
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ustanawiania Kościoła państwowego. Kto naprawdę po drugim, estetycznych rozstrzygnięć dotyczących
myśli, że to może być prawo?”69.
każdej publicznej wystawy w tym kraju, która może
Już samo określenie „obrażony obserwator” budzi kogoś urażać”72.
zasadnicze obiekcje jako dramatycznie nieostre. Jak
Wyroki, w których Sąd Najwyższy, stosując Lemon
bardzo musi być ktoś obrażony, aby mieć legitymację test, orzekał raz o konstytucyjności, a innym razem
procesową? Wystarczy jedna osoba tak dotknięta, czy o niedopuszczalności – nawet tego samego dnia – ekstrzeba większej grupy, której członkowie dzieliliby ten ponowania tablic z Dekalogiem, krzyży i bożonarosam stopień (ale średni czy wysoki?) poczucia obrazy dzeniowych szopek73 wręcz podsycały podziały spoze strony nieruchomego symbolu lub pomnika? Jak łeczne przebiegające wzdłuż linii wyznawanej religii,
często muszą się z nim stykać, aby sąd mógł przyjąć zamiast im zapobiegać. Sędzia N. Gorsuch trafnie
pozew akurat od danej grupy, a nie od innej jako mniej więc puentuje, że wyrokiem w sprawie krzyża z Blaobrażonej i rzadziej się z danym obiektem stykającej? densburg kończy się epoka wdawania się przez sądy
Odpowiedzi na swe pytania podczas rozprawy przed niższej instancji w wieloletnie spory, które raczej wzbuSądem Najwyższym N. Gorsuch sarkastycznie pod- dzają silne emocje, niż cokolwiek klarują74. Powraca
sumował następująco: „Stowarzyszenie zapewnia tu znana z orzeczenia County of Allegheny refleksja
nas, że jego członkowie są wystarczająco obrażeni – sędziego A. Kennedy’ego o urażonym przechodniu,
i z wystarczającą częstotliwością – aby mogli wnieść który niezainteresowany wystawą świąteczną mógł
pozew”70. Z całości wynika wszelako, że kategoria przejść obok niej całkowicie obojętnie, w zasadzie
„obrażonego obserwatora” jest mało racjonalna, gdyż „odwrócić się do niej plecami”75. W demokratycznym
trudno uchwytna i nie do zastosowania w praktyce. społeczeństwie, którego wzajemne relacje opierają
Jednakże stworzyły ją i wykorzystywały sądy niższej się na ideach szacunku, tolerancji, samorządności
instancji. Trudno napisać, że z powodzeniem. Chciały i odpowiedzialności, „obrażony obserwator” może
przyjmować pozwy, więc wymyśliły tę kategorię, rozu- przecież zwyczajnie „odwrócić swój wzrok”76. Po
mując, że skoro „nadmierne wplątanie państwa w reli- całościowej lekturze orzeczenia American Legion
gię” z Lemon test należy oceniać z pozycji racjonal- należałoby dodać, że tego wymaga od nas również
nego obserwatora, będzie on legitymowany czynnie historia i wpisanie pomników, symboli oraz prakdo występowania przeciw naruszeniom I poprawki71. tyk w narodową tradycję. Znaczenie Konstytucji jest
Wniosek sądów niższej instancji wydawał się o tyle bowiem stałe i z góry ustalone.
uprawniony, że musiały podjąć próbę poradzenia
O konstytucyjności danego zjawiska, zdaniem
sobie z chaosem wywołanym sprawą Lemon, której N. Gorsucha, nie decyduje sam upływ czasu. Pyta on
niby-uporządkowany, trójdzielny wzorzec konstytu- retorycznie, ile w istocie musi go minąć, aby stwierdzić,
cyjny pozostawiał sądom tyle uznaniowości, iż dawało że to wystarczająco długo? O ile w sprawie krzyża 94
się wydać wyrok o każdej treści. Porzucenie stan- lata od jego ustawienia są dostateczne, to co z pomnidardu „obrażonego obserwatora” spowoduje natomiast kami i symbolami ustawionymi 10 czy 15 lat temu?
powrót do przyznawania legitymacji procesowej tylko
72 American Legion…, s. 2103 (Gorsuch, J. concurring in the
w sprawach dotyczących prawdziwych kontrowersji,
judgment).
które mają faktyczny wpływ na konkretne osoby:
73 Por. zestawienie G. Maroń, Religious Display in the Public
„jego ubocznym efektem będzie uwolnienie sądów
Realm in the Legal Order of the United States. A Comparative
federalnych od podłego zadania wydawania, jeden
Law Analysis (w:) G. Blicharz (ed.), Freedom of Religion…,
dz. cyt., s. 159–160.
69 Tamże, s. 2099 (Gorsuch, J., concurring in the judgment).
70 Tamże, s. 2098.
71 Por. M. Bennett, Standing for Statues, but Not for Statutes?
An Argument for Purely Stigmatic Harm Standing under
the Establishment Clause, „The University of Chicago Law
Review” 2019, nr 86.6, s. 1568.

74 American Legion…, s. 2103 (Gorsuch, J. concurring in the
judgment).
75 County of Allegheny…, s. 3139 (Kennedy, J., concurring in
the judgment in part and dissenting in part).
76 American Legion…, s. 2103 (Gorsuch, J. concurring in the
judgment).
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Znacznie lepszym rozwiązaniem jest zatem zakotwiczenie dyskursu dotyczącego obecności symboli
i praktyk religijnych w nieginącej przecież narodowej
tradycji. Taka rewitalizacja świadomości narodowej
w kontekście symboli religijnych to duże zwycięstwo
wolności religijnej i wyraźny sygnał, że władze państwowe nie chcą tworzyć przestrzeni publicznej wolnej
od religii77. Nie wymaga tego klauzula establishment,
zaś stanowczo wyklucza klauzula wolności religijnej.
Tej drugiej wiele miejsca tu nie poświęcono, choć są
one ze sobą ściśle połączone78. Wolność religijna to
przecież także uzewnętrznianie przekonań w warstwie symbolicznej. Niekoniecznie zatem należy szukać usprawiedliwienia dla ich obecności w miejscach
publicznych w przypisywanym im wymiarze świeckim.
Tak jak modlitwa w Town of Greece pozostaje ściśle
wyznaniowa, tak również krzyż w American Legion
ma prawo być symbolem religijnym. I ten szczególny
wymiar chroni go przed spowszednieniem i deprecjacją. Wymaga również sporego wyczucia w ustawianiu
go tam, gdzie to wskazane, by nie narażać samych jego
wyznawców na śmieszność.
W istocie zatem C. Thomas i N. Gorsuch wzywają
najgłośniej do obalenia Lemon test. Reszta sędziów stosuje unik, pomijając ten trójdzielny wzorzec w analizie
kontrowersji z American Legion. W zdaniu zbieżnym
N. Gorsucha i odmowie legitymacji czynnej „obrażonym obserwatorom” pobrzmiewa jeszcze jedna
kwestia. Sądy zaczęły „bardziej przypominać ustawodawców, reagując raczej na presję społeczną, niż
znajdując środki zaradcze wobec konkretnych szkód;
prowadzeniem procesu zastępując prawo narodu
i wybranych przez niego przedstawicieli do rządze77 Pod wpływem wydanego przez SN orzeczenia Departament
Spraw Weteranów Stanów Zjednoczonych zrewidował dyrektywę dotyczącą organizacji wolności religijnej w szpitalach
i domach opieki dla weteranów wojennych, pozwalając, aby
symbole religijne były prezentowane podczas organizowanych
w tych miejscach wystaw, zaś weterani w nich przebywający

nia”79. Neil Gorsuch dał do zrozumienia, że sąd nie jest
właściwym miejscem rozstrzygania sporów, których
źródło tkwi jedynie w „psychologicznych konsekwencjach spowodowanych obserwacją pewnych zachowań,
z którymi ktoś się nie zgadza”80. Po to właściwie, aby
odnieść się do tej kwestii, nowy sędzia B. Kavanaugh
napisał zdanie zbieżne: „Mam wielki szacunek dla
żydowskich weteranów wojennych, którzy w piśmie
amicus curiae mówią, że krzyż na terenie publicznym
stanowi sygnał wykluczania. Zdaję sobie sprawę, że
mogą czuć niepokój i wyobcowanie”81. Nie wolno
i nie ma żadnych powodów, aby ich głosy pomijać
lub umniejszać rolę wyrażonych w nich opinii oraz
emocji. Jednak nie wydaje się zasadne oczekiwać, że
to Sąd Najwyższy zaradzi kompleksowo całej kwestii.
Jest on bowiem „nie jedynym strażnikiem praw indywidualnych w Ameryce. […] Inne podmioty federalne,
stanowe i lokalne zazwyczaj mają uprawnienia do
ochrony indywidualnych praw wykraczających poza
prawa gwarantowane przez Konstytucję Stanów Zjednoczonych”82. Sąd ma tylko orzec, czy nie łamie jej
obecność pomnika w postaci krzyża na publicznym
gruncie. Są natomiast demokratyczne sposoby, aby
zadbać o wychodzenie naprzeciw społecznym potrzebom, pragnieniom i oczekiwaniom. Wydają się one
lepsze niż próby przeprowadzania wszystkiego przez
SN USA. Wystąpienie przed nim może zainteresowanym wydać się łatwiejsze, gdyż liczą, że swą władzą
i ocenami wyrażonymi w wyroku zostanie ukształtowane prawo w całych Stanach Zjednoczonych.

6. Stoi krzyż w przestrzeni publicznej mimo
wirujących oskarżeń o bezprawność

Sąd musi pamiętać o granicach swych kompetencji. Skierowana do niego prośba o interwencję nie
wystarczy, aby uzasadnić akcję ze strony sędziów.
Powściągliwość sędziowska jawi się tu jako cnota
konstytucyjna – wyraz szacunku wobec federalnego
ustroju, który pole do popisu ma szansę zostawiać
subsydiarności większej niż w państwie unitarnym.

mieli swobodny dostęp do opieki duszpasterskiej i literatury
religijnej. Por. Office of Public and Intergovernmental Affairs, VA Overhauls Religious and Spiritual Symbol Policies to

79 American Legion…, s. 2099. (Gorsuch, J., concurring in the
judgment).

Protect Religious Liberty, https://www.va.gov/opa/pressrel/

80 Tamże, s. 2100 (Gorsuch, J. concurring in the judgment).

pressrelease.cfm?id=5279 (dostęp: 23.10.2019).

81 Tamże, s. 2093 (Kavanaugh, J., concurring).

78 W. Kudła, Wrogość wobec religii…, dz. cyt., s. 176.

34 FORUM PR AWNICZE

| 2019

82 Tamże, s. 2094.

artykuły
Niech decydują lokalne społeczności, skoro mają po
temu wszelkie instrumentarium. Rolą sądu pozostaje
orzekać, co jest obowiązującym prawem, a nie tworzyć
je tak, aby przynosiło rozwiązania satysfakcjonujące
każdego. Takich zresztą rozwiązań nie ma – przynajmniej w wymiarze ogólnonarodowym czy globalnym.
Można ich natomiast nie bez powodzenia poszukiwać
w społecznościach lokalnych – na własne potrzeby
i wedle zgody osiąganej w węższym gronie. Niechaj
u siebie decydują ludzie, którzy żyją w danym czasie
i miejscu! Tak było z treścią modlitwy na początek
obrad rady miasta Greece, tak od lat akceptowano
pomniki z Dekalogiem czy krzyż pośród szos stołecznego przedmieścia USA.

spełniając ważną funkcję społeczną: wzywa do ofiarności w imię dobra drugiego człowieka. Jej wyrazem
najwyższym jest oddanie życia przez upamiętnianych krzyżem żołnierzy. Inaczej śmierć na polu walki
wydaje się nie mieć sensu humanistycznego – irracjonalna, wręcz niepotrzebna, a tłumaczona jedynie emocjami lub gołym przymusem państwa wobec obywateli, gdyż ktoś musi zginąć w rozpoczętym konflikcie
zbrojnym. Ten przymus byłby jednak sprzeczny z ideą
dobra wspólnego. Wyrazem ofiarności w imię dobra
drugiego człowieka jest poświęcenie odznaczanych
krzyżami żołnierzy i cywilów, ale też każde tracenie
życia lub choćby odrobiny czasu na pomoc czy służbę
innym. Trudno się więc dziwić, że ludzie oczekują, aby

Sąd musi pamiętać o granicach swych kompetencji.
Skierowana do niego prośba o interwencję nie
wystarczy, aby uzasadnić akcję ze strony sędziów.
Wisi na swoim miejscu krzyż w sali obrad Sejmu RP.
„W żadnej ze spraw, jakie dotychczas toczyły się przed
sądami polskimi, powodom nie udało się wykazać
bezprawności zamieszczenia krzyża w przestrzeni
publicznej”83. Potwierdza się przekonanie, że polska Konstytucja „ani nie zabrania, ani nie nakazuje
umieszczenia tam krzyża jako kulturowego znaku
tożsamości narodowej”84. Amerykanie nie uznaliby go za taki dla siebie, ale potwierdzili zgodność
ze swoją konstytucją obecności jego przedstawień
w przestrzeni publicznej, zwłaszcza zastanych. W konsekwencji przyznali rację uwadze, że „nie istnieje
żaden logiczny związek między obecnością krzyża
w miejscach publicznych a bezstronnością państwa
w sprawach wyznaniowych”85. Krzyż jej nie zagraża,

szanowano ich prawo do krzyża w przestrzeni publicznej. Jest to prawo do obdarowywania sobą innych
i wyraz nadziei na czyjąś bezinteresowną pomoc
zwłaszcza w najtrudniejszych sytuacjach. Prawo do
krzyża w przestrzeni publicznej, którego w Polsce
czy Stanach Zjednoczonych – jak wykazano – trudno
odmówić z prawnego punktu widzenia, staje się wyrazem pozbawionej wrogiego nastawienia wobec religii
szczerej troski o człowieka i dobro wspólne, wyrazem
prawdziwego humanizmu.
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The aim of the paper is to present an alternative interpretation of the article 449
of the Polish Civil Code. In contrast to the most common, literal interpretation
thereof, the paper offers a purposive interpretation taking into account ratio
legis of the provision at stake. This tool enables to cast away some interpretative
doubts which are constantly raised in the literarure. For inastance, it leads to the
conclusion that the acknowledgement of debt which (according to the article
449 of the Polish Civil Code) renders the claims for damages assignable shall be
limited to the acknowledgement in the strict meaning of the term, that is to the
acknowledgement understood as a contract between creditor and debtor, and
shall determine a sum of the acknowledged claim. The paper concludes that the
article 449 of the Polish Civil Code, thanks to its purposive interpretation, may
effectively protect assignors from assigning their claims for damages for the price
which is far lower than the value of damages to which the assignor was entitled.
This conclusion put in the context of ongoing works on the new law regulating
the compensation agencies makes the article 9 of this law (which exludes the
possibility of assignement of claims for damages) redundant.
Słowa kluczowe: wierzytelności odszkodowawcze, przelew, szkoda na
osobie
Key words: assignment, personal injuries, claims for damages
https://doi.org/10.32082/fp.v4i54.216

artykuły
1. Problemy interpretacyjne art. 449 k.c.
i ich aktualność

Przepis art. 449 k.c. stanowi, że roszczenia przewidziane w art. 444–448 nie mogą być zbyte, chyba że są
już wymagalne i zostały uznane na piśmie albo przyznane prawomocnym orzeczeniem. Jako taki przepis
ten reguluje problematykę zbywania roszczeń przewidzianych w art. 444–448 k.c., tj. zarówno majątkowych,
jak i niemajątkowych roszczeń o naprawienie szkody
na osobie wyrządzonej czynem niedozwolonym (deliktem). Lege non distinguente do roszczeń tych należy
zaliczyć roszczenie o zadośćuczynienie, roszczenia
o zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany przez poszkodowanego cel społeczny, a także
roszczenia o rentę oraz o odszkodowanie jednorazowe1.
W zakresie wszystkich tych typów roszczeń ograniczenia wyrażone w art. 449 k.c. odnoszą się przy tym,
rzecz jasna, do uprawnionych będących osobami bezpośrednio poszkodowanymi czynem niedozwolonym
(zob. art. 444 i 445 k.c.), jak i osób, których roszczenia
odszkodowawcze są konsekwencją uszczerbków doznanych pośrednio – na skutek śmierci bliskiego w wyniku
deliktu (zob. art. 446 k.c.)2. Tyle o uregulowaniu art. 449
k.c. wiadomo na pewno. Jego brzmienie pozostaje jednak na tyle ogólne, że jego wykładnia może prowadzić
do całego szeregu wątpliwości. W moim przekonaniu
wiele z nich nie zostało dotąd rozwianych ani w nauce,
ani w judykaturze. Niewykluczone, że jest tak dlatego,
że przepisowi art. 449 k.c. poświęca się w doktrynie
stosunkowo niewiele uwagi.
Wątpliwości dotyczące wykładni omawianego
przepisu mogą generować daleko idące rozbieżności w orzecznictwie, rodząc niepewność na rynku
obrotu wierzytelnościami odszkodowawczymi. Jest
to oczywiście zjawisko niepożądane. Samo w sobie
wystarczająco uzasadnia ono konieczność przeprowadzenia bliższej analizy treści normatywnej art. 449
k.c. Obecnie za potrzebą podjęcia takiej analizy przemawia dodatkowo kształt toczących się od niedawna

prac nad rozwiązaniami legislacyjnymi dotyczącymi
świadczenia usług w zakresie dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych. W ich ramach żywo dyskutowany
jest temat ograniczenia zbywalności roszczeń odszkodowawczych. W art. 9 projektu Ustawy o świadczeniu
usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego3
zaproponowano rozwiązanie, zgodnie z którym „[n]ie
można przenieść wierzytelności z tytułu czynów niedozwolonych na doradcę4 lub osobę trzecią”.
Zgodnie z założeniem projektodawców zakaz cesji
wierzytelności odszkodowawczych ma stanowić jedno
z narzędzi urzeczywistnienia ogólnego celu projektowanej ustawy, jakim jest zwiększenie zakresu ochrony
osób, które poniosły szkodę w wyniku czynów niedozwolonych i decydują się na skorzystanie przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z usług tzw. kancelarii odszkodowawczych. Jak przyjęto w uzasadnieniu
projektu, wprowadzenie do ustawy zakazu cesji wierzytelności z czynów niedozwolonych uniemożliwiłoby
obejście przepisów ustawy poprzez zbycie wierzytelności. Można się domyślić, że chodzi o zagrożenie
związane ze zbyciem wierzytelności zarówno na rzecz
przedsiębiorcy nieobjętego reżimem ustawy5, jak i na
rzecz samego tzw. doradcy, który – zamiast pośredniczyć w dochodzeniu roszczeń zgodnie z założeniami
ustawy i z zastosowaniem wyrażonych w niej mechanizmów chroniących poszkodowanego – sam nabywałby od niego wierzytelność odszkodowawczą za cenę
niższą od zasądzonego ostatecznie odszkodowania6.
3 Zob. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
26 października 2018 r. w sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu
niedozwolonego, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/
Projekty/8-020-1011-2018/$file/8-020-1011-2018.pdf (dostęp:
11.01.2020).
4 Stosownie do art. 2 wspomnianego projektu, ilekroć w ustawie jest mowa o doradcy, rozumie się przez to przedsiębiorcę
wykonującego działalność gospodarczą w zakresie docho-

1 Z. Masłowski (w:) Z. Resich i in. (red.), Kodeks cywilny. Komen-

dzenia roszczeń odszkodowawczych.

tarz, t. 2, Warszawa 1972, s. 1132; M. Safjan (w:) K. Pietrzy-

5 Tak w uzasadnieniu projektu Ustawy o świadczeniu usług

kowski (red.), Kodeks cywilny, t. 1: Komentarz. Art. 1–44910 ,

w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wyni-

Warszawa 2015, s. 1533.
2 Por. A. Śmieja (w:) A. Olejniczak (red.), System prawa prywatnego, t. 6, Warszawa 2014, s. 772.

kających z czynu niedozwolonego, s. 4.
6 Praktyka polegająca na nabywaniu wierzytelności od mających słabą orientację i niewielkie doświadczenie w dochodze-
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Niewykluczone, że zakaz cesji wierzytelności
odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych rzeczywiście mógłby zaradzić pewnym zagrożeniom związanym z funkcjonowaniem rynku usług
polegających na dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Jednak taki generalny zakaz niósłby ze
sobą zbyt daleko idące ograniczenia dla obrotu wierzytelnościami. Z punktu widzenia całego systemu
prawa prywatnego ustawa regulująca świadczenie
usług związanych z pośredniczeniem w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych nie jest z pewnością aktem prawnym odpowiednim dla wyrażenia
tego rodzaju ograniczenia. Jest symptomatyczne, że
projektodawcy pominęli w ogóle fakt obowiązywania
art. 449 k.c. W pierwszej kolejności należy rozważyć,
czy ten ostatni przepis nie stanowi aby odpowiedniego
zabezpieczenia przed zagrożeniami dostrzeganymi
przez autorów projektu, czyniąc rozwiązanie przewidziane w art. 9 projektu zbędnym7. Pamiętając o tym,
że art. 449 k.c. odnosi się wyłącznie do wyrządzonych
czynem niedozwolonym szkód na osobie, można się też
zastanowić, czy dla zabezpieczenia poszkodowanych
przed zbywaniem roszczeń odszkodowawczych poniżej wartości należnego im odszkodowania nie byłoby
celowe rozszerzenie zakresu zastosowania art. 449 k.c.
na roszczenia o naprawienie szkód na mieniu8. Odponiu roszczeń osób poszkodowanych deliktem jest niezwykle
rozpowszechniona i, obok pośrednictwa w dochodzeniu
roszczeń odszkodowawczych, stanowi jeden ze sposobów
funkcjonowania tzw. kancelarii odszkodowawczych. Kancelarie te, z uwagi na swoje doświadczenie i świadomość
nierzadkiej praktyki zaniżania odszkodowania przez ubez-

wiedź na te pytania nie jest możliwa bez szczegółowej
wykładni art. 449 k.c. pozwalającej ustalić, jaką treść
normatywną przepis ten ma de lege lata.

2. Sporne wątki wykładni art. 449 k.c.

Jak powiedziano wyżej, art. 449 k.c. rodzi wiele
wątpliwości interpretacyjnych. Przepis stanowi, że
roszczenia należące do wskazanej w nim grupy stają
się zbywalne jedynie wówczas, gdy są wymagalne,
a jednocześnie zostały uznane przez dłużnika odszkodowawczego na piśmie albo przyznane prawomocnym
orzeczeniem. Warunki te muszą być spełnione łącznie. Drogę do zbywalności wymagalnego roszczenia
odszkodowawczego otwiera więc m.in. uznanie go
na piśmie. Sporne jest przy tym, czy skutek taki jest
aktualny wyłącznie w razie uznania właściwego9, czy
za wystarczające należy uznać uznanie niewłaściwe10,
a także czy skutek ten zależy od ustalenia w treści
uznania wysokości roszczenia11. Wątpliwości powstają
także przy wykładni przesłanki wymagalności roszczenia odszkodowawczego, od której spełnienia zależy
jego zbywalność.
Przede wszystkim jednak niejasny pozostaje sam
zakres zastosowania art. 449 k.c. Przepis stanowi, że
roszczenia przewidziane w art. 444–448 nie mogą być
zbyte, chyba że są już wymagalne i że zostały uznane
na piśmie albo przyznane prawomocnym orzeczeniem.
Dotyczy on zatem wyłącznie zbywania wskazanych
w nim roszczeń, przez które należy rozumieć przeniesienie tych roszczeń przez uprawnionego na inny
podmiot w drodze czynności prawnej12.
9 Tak M. Safjan (w:) Kodeks cywilny…, dz. cyt., s. 1597.

pieczycieli liczących na brak determinacji poszkodowanego,

10 Tak A. Olejniczak (w:) A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny.

który zamiast odwoływać się w postępowaniu likwidacyjnym

Komentarz, t. 3, Warszawa 2014, s. 595; P. Sobolewski (w:)

lub wnosić powództwo poprzestaje na wypłacie zaoferowanej

K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3A, Warszawa

przez zakład ubezpieczeń, są zwykle skuteczniejsze i osta-

2018, s. 894.

tecznie udaje im się uzyskać większe kwoty odszkodowań.

11 Tak M. Safjan (w:) Kodeks cywilny…, dz. cyt., s. 1597; P. Sobo-

7 Trzeba podkreślić, że na obecnym etapie prac legislacyjnych

lewski (w:) Kodeks cywilny…, dz. cyt., s. 894; M. Wałachowska

słusznie wycofano się z rozwiązania zaproponowanego

(w:) M. Habdas, M. Fras (red.), Kodeks cywilny. Komentarz,

w art. 9 projektu. Niepewne pozostają jednak dalsze losy

t. 3, Warszawa 2018, s. 721; odmiennie np. A. Śmieja (w:)

projektu, z myślą o których prowadzone są dalsze rozważania.

System prawa prywatnego, dz. cyt., s. 772.

8 Takie, prima facie trafne, rozwiązanie sugeruje – jak się

12 Jest oczywiste, że nie znajduje on zastosowania do proble-

wydaje – M. Kaliński w wywiadzie udzielonym na łamach

matyki przeniesienia tych roszczeń w konsekwencji zdarzeń

„Gazety prawnej” (zob. Bezgotówkowa likwidacja szkód trud-

innych niż czynność prawna, na przykład w następstwie

niejsza przez zakaz cesji wierzytelności, „Gazeta Prawna”

dziedziczenia (por. wyr. SN z 29.7.1970, II CR 307/70, Lega-

14.11.2018).

lis; A. Olejniczak (w:) Kodeks cywilny…, dz. cyt., s. 595;

40 FORUM PR AWNICZE

| 2019

artykuły
Przewidziane w art. 449 k.c. ograniczenie zbywalności roszczeń, o których mowa w tym przepisie służy
ochronie poszkodowanych przed ryzykiem zbycia
spornych (nieokreślonych) co do wysokości roszczeń
odszkodowawczych w zamian za świadczenie (cenę)
nieodpowiadające ich realnej wartości

czyły skutek przelewu) prima facie wydaje się więc nie
podlegać ograniczeniom wyrażonym w art. 449 k.c.
W literaturze kwestia ta nie była dotąd szczegółowo
analizowana. Dominuje wprawdzie pogląd zakładający nieważność umów zobowiązujących do przelewu
niewymagalnych, nieuznanych na piśmie lub nieprzy-

Przewidziane w art. 449 k.c. ograniczenie
zbywalności roszczeń służy ochronie
poszkodowanych przed ryzykiem zbycia spornych
(nieokreślonych) co do wysokości roszczeń
odszkodowawczych w zamian za świadczenie
(cenę) nieodpowiadające ich realnej wartości.
Dosłownie odczytany przepis art. 449 k.c. ogranicza możliwość zbywania roszczeń o naprawienie
szkód na osobie. Takie ograniczenie jest w istocie
rzeczy ograniczeniem dopuszczalności przelewu jako
czynności prawnej rozporządzającej służącej zbywaniu wierzytelności. Przelew mający za przedmiot
roszczenia przewidziane w art. 444–448 k.c., które
nie są wymagalne i jednocześnie nie są stwierdzone
prawomocnym wyrokiem lub uznane na piśmie, jest
więc umową nieważną13. Niejasne pozostaje natomiast,
w jaki sposób treść art. 449 k.c. wpływa na czynności
prawne zobowiązujące do przelewu. Z jego literalnego
brzmienia nie wynika, by wyrażone w nim ograniczenie rozciągało się na czynności prawne zobowiązujące do przelewu. Sama umowa zobowiązująca
do przelewu (np. umowa sprzedaży wierzytelności,
w której strony – stosowanie do art. 510 § 1 k.c. – wyłąM. Safjan (w:) Kodeks cywilny…, dz. cyt., s. 1532). Niektóre

znanych orzeczeniem roszczeń z art. 444–448 k.c.14.
Teza ta nie jest jednak przez przedstawicieli doktryny
uzasadniana. W świetle brzmienia art. 449 k.c. jej
weryfikacja wymaga, w moim przekonaniu, sięgnięcia do dyrektyw wykładni funkcjonalnej.
Podobnie bez sięgnięcia do argumentów natury
funkcjonalnej nie sposób rozstrzygnąć, czy zbywalność
roszczeń, o których mowa w art. 449 k.c., przepis też
uzależnia od uznania właściwego czy także niewłaściwego. Zakaz wykładni homonimicznej i dyrektywa
lege non distinguente każe raczej przyjąć, że w świetle
brzmienia art. 449 k.c. o zbywalności wskazanych
w nim roszczeń odszkodowawczych może decydować
fakt dokonania przez dłużnika odszkodowawczego
zarówno uznania właściwego, jak i niewłaściwego.
Wszak na gruncie art. 123 k.c. pod pojęciem uznania rozumie się zarówno uznanie właściwe, jak i niewłaściwe. Akceptując pogląd ograniczający zbywalność tych roszczeń do sytuacji, gdy zostały one objęte

spośród roszczeń przewidzianych w art. 444–448 k.c. zostały
jednak poddane ograniczeniom podobnym do tych ujętych
w komentowanym przepisie także w zakresie dziedziczenia
(zob. art. 445 § 3 i 448 zd. 2).
13 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 listopada 2013 r., I ACa 497/13, Legalis.

14 Tak wyraźnie A. Śmieja (w:) System prawa prywatnego, dz.
cyt., s. 772; por. K. Mularski (w:) M. Gutowski (red.), Kodeks
cywilny. Komentarz, t. 1, Warszawa 2016, s. 1878; A. Olejniczak (w:) Kodeks cywilny…, dz. cyt., s. 594.
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uznaniem właściwym, należałoby go więc uzasadnić,
odwołując się do pozajęzykowych dyrektyw wykładni.
Moim zdaniem większość zasygnalizowanych właśnie kwestii spornych można rozstrzygnąć, odwołując się do ratio legis art. 449 k.c. Cel tej regulacji jest
wyjątkowo rzadko przywoływany w rozważaniach
doktryny. Skoro zaś, jak pokazują dotychczasowe
uwagi, poprzestanie na jej literalnym brzmieniu nie
prowadzi do zadowalających rezultatów, w dalszej
części opracowania wypadnie przybliżyć trafnie ujęte
niegdyś przez Zbigniewa Masłowskiego motywy jej
wprowadzenia.

3. Ratio legis art. 449 k.c.

Za motyw ograniczenia zbywalności roszczeń
przewidzianych w art. 449 k.c. należy uznać ochronę
poszkodowanych przed ryzykiem zbycia (sprzedaży)
spornych (nieokreślonych) co do wysokości roszczeń odszkodowawczych w zamian za świadczenie
(cenę) nieodpowiadające ich realnej wartości15. Trzeba
się zgodzić, że w przypadku poszkodowanych, nierzadko znajdujących się w złej sytuacji finansowej,
ryzyko zbycia roszczeń za kwotę niższą od wartości
odszkodowania, które zostanie ostatecznie przyznane
w wyroku, jest dosyć duże. Niewykluczone, że współcześnie, w dobie rozwiniętego rynku obrotu wierzytelnościami, jest ono większe niż w dacie uchwalenia
komentowanego przepisu. Wydaje się też, że przepisy
ogólne (np. art. 58 § 2 czy 388 k.c.) nie chronią przed
takim ryzykiem w sposób dostateczny. Rozwiązanie
przewidziane w art. 449 k.c., choć świadczy o mocno
paternalistycznym podejściu ustawodawcy, trudno
więc uznać za nieracjonalne16.
Nie byłoby natomiast celowe doszukiwanie się
jakiejkolwiek symetrii w zakresie celu uregulowania
art. 449 k.c. i 445 k.c. Ten ostatni przepis wprowadza
ograniczenia dziedziczności roszczeń o naprawienie
szkody niemajątkowej (krzywdy) spowodowanej czynem niedozwolonym z powodów znacznie różniących
się od tych będących źródłem ograniczeń zbywalności

roszczeń odszkodowawczych z art. 449 k.c. Z uwagi na
te różnice nie byłoby wskazane dążenie przy wykładni
obu przepisów do ujednolicenia kształtu przesłanek
określonych w obu z nich17.
Ratio legis art. 449 k.c. odpowiada motywom art. 9
projektu Ustawy o świadczeniu usług w zakresie
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego, dlatego też uwzględniająca tę ratio legis wykładnia pierwszego z wymienionych przepisów przemawia przeciwko wprowadzeniu
do polskiego systemu prawnego drugiego z nich.
Łatwo zauważyć, że zaakceptowane wyżej motywy
legislacyjne są zbieżne z ratio legis projektowanego
art. 9 Ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających
z czynu niedozwolonego. Jako takie nie tylko powinny
one wyznaczać kierunek wykładni art. 449 k.c., ale
stanowić mogą ważny argument w dyskusji nad celowością regulacji zaproponowanej w art. 9 projektu.
Skoro cele zakładane przez projektodawców można
skutecznie osiągać za pomocą odpowiednio interpretowanego ograniczenia zbywalności roszczeń odszkodowawczych wyrażonego w art. 449 k.c., całkowite jej
wyłączenie (na wzór art. 9 projektu) należy uznać za
zbyt daleko idące. Potencjalnie argumentem przemawiającym na rzecz jakichkolwiek zmian legislacyjnych
w zakresie zbywalności roszczeń odszkodowawczych
mogłaby się ewentualnie okazać potrzeba rozszerzenia zakresu zastosowania art. 449 k.c. na roszczenia
o naprawienie szkody na mieniu. O tym, czy taka
potrzeba rzeczywiście istnieje, wypadnie zdecydować
w podsumowaniu tego opracowania. Sformułowanie
takich wniosków zostanie poprzedzone szczegółową
17 Potrzebę jednolitej wykładni uregulowania obu przepisów
dostrzega A. Śmieja (w:) Studia prawa prywatnego, dz. cyt.,
s. 772. Autor nie uwzględnia jednak okoliczności, że cele stojące za uregulowaniem art. 449 k.c. nie są aktualne w odniesieniu do art. 445 k.c., w przypadku którego np. wymaganie
określenia wysokości roszczenia nie jest konieczne. Co do
ratio legis art. 445 k.c. zob. przekonujące uwagi A. Szpunara,
O przejściu na spadkobierców roszczeń z tytułu zadośćuczynie-

15 Tak, trafnie, Z. Masłowski (w:) Kodeks cywilny…, dz. cyt.,
s. 1130.

nia, „Rejent” 2002, nr 9, s. 21, gdzie powołano się na ratio legis
przepisu art. 445 k.c., która zakłada, że dziedziczność rosz-

16 Zob. jednak jego krytykę, odnoszącą się do zbywalności

czenia o zadośćuczynienie powinna występować wyłącznie

roszczeń o naprawienie szkody majątkowej, sformułowaną

wtedy, gdy spadkodawca miał świadomość swojego roszczenia

przez K. Mularskiego (w:) Kodeks cywilny…, dz. cyt., s. 1878.

i liczył się z wejściem zadośćuczynienia do jego majątku.
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wykładnią art. 449 k.c. W jej ramach kolejne, zasygnalizowane wcześniej, kwestie sporne zostaną zestawione
z zakreślonym wyżej ratio legis tego uregulowania.

4. Ograniczenie dopuszczalności przelewu
czy także umów zobowiązujących do
przelewu?

Jak zauważono wyżej, wykładnia gramatyczna
art. 449 k.c. prowadzi do wniosku, że przepis ten
ogranicza dopuszczalność zawierania umów przelewu określonych w nim roszczeń odszkodowawczych.
Umowy przelewu mające za przedmiot roszczenia
przewidziane w art. 444–448 k.c., które nie są wymagalne i jednocześnie nie są stwierdzone prawomocnym
wyrokiem lub uznane na piśmie, należy w jego świetle
uznać za nieważne. Podkreślono też, że z literalnego

nieważna, jeśli została zawarta bez ziszczenia przesłanek, o których mowa w art. 449 k.c., jest możliwy do
obrony tylko w razie spełnienia jednego z dwóch następujących założeń. Po pierwsze, umowę zobowiązującą
(np. umowę sprzedaży czy darowizny, o której mowa
w art. 510 k.c.) do przeniesienia roszczeń odszkodowawczych niemających cech, o których mowa w art. 449
k.c., można by uznać za nieważną na podstawie art. 387
k.c., przyjmując, że jest to umowa o świadczenie niemożliwe. Po drugie, umowę zobowiązującą do przelewu
można uznać za nieważną, z uwagi na jej sprzeczność
z ustawą (zob. art. 58 § 1 i 3531 k.c.), gdyby przyjąć, że
art. 449 k.c. – wbrew dosłownemu brzmieniu – nie
wprowadza ograniczeń wyłącznie w zakresie zbywania wskazanych w jego treści roszczeń, ale formułuje
również dalej idący zakaz. Chodzi o zakaz zawierania

Ratio legis art. 449 k.c. odpowiada motywom
art. 9 projektu Ustawy o świadczeniu usług w
zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
wynikających z czynu niedozwolonego, dlatego
też uwzględniająca tę ratio legis wykładnia
pierwszego z wymienionych przepisów
przemawia przeciwko wprowadzeniu do
polskiego systemu prawnego drugiego z nich.
brzmienia art. 449 k.c. nie wynika wcale, by wyrażone
w nim ograniczenie rozciągało się na czynności prawne
zobowiązujące do przelewu. Sama umowa zobowiązująca do przelewu (np. umowa sprzedaży wierzytelności,
w której strony – stosownie do art. 510 § 1 k.c. – wyłączyły skutek przelewu) prima facie wydaje się więc nie
podlegać ograniczeniom wyrażonym w art. 449 k.c.,
co oznaczałoby, że pozostaje ważna, nawet jeśli została
zawarta wbrew tym ograniczeniom.
W moim przekonaniu wniosek przeciwny, oznaczający, że sama umowa zobowiązująca do przelewu jest

umów zobowiązujących do rozporządzania takimi
roszczeniami, jeśli nie są one wymagalne oraz uznane
na piśmie lub przyznane orzeczeniem. Moim zdaniem
druga z postawionych właśnie tez jest prawidłowa.
Art. 449 k.c. – wbrew dosłownemu brzmieniu – nie
wprowadza ograniczeń wyłącznie w zakresie zbywania (przelewu) wskazanych w jego treści roszczeń,
ale formułuje również dalej idący zakaz – zaciągania
zobowiązań do ich zbywania (np. zawierania umów
sprzedaży czy darowizny wierzytelności odszkodowawczych).
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Co do pierwszej z nich należy przyjąć, że jakkolwiek
omawiany przypadek dałoby się uznać za postać tzw.
konstrukcyjnej niemożliwości świadczenia18, zastosowanie art. 387 k.c. jest wykluczone z uwagi na brak
możliwości uznania, że niemożliwość taka ma cha-

z art. 510 k.c. – nie wywoływałyby one skutków rozporządzających, a jedynie skutki obligacyjne. Takie
skutki obligacyjne z powodu ograniczeń wyrażonych w art. 449 k.c. nie mogłyby zostać zrealizowane.
Innymi słowy, wynikające z art. 449 k.c. wyłącze-

Art. 449 k.c. – wbrew dosłownemu brzmieniu –
nie wprowadza ograniczeń wyłącznie w zakresie
zbywania (przelewu) wskazanych w jego treści
roszczeń, ale formułuje również dalej idący
zakaz - zaciągania zobowiązań do ich zbywania
(np. zawierania umów sprzedaży czy darowizny
wierzytelności odszkodowawczych).
rakter trwały. Wymóg trwałości stanu niemożliwości świadczenia, konsekwentnie formułowany na tle
art. 387 k.c.19, nie wydaje się spełniony w omawianym
tutaj przypadku. Brak wymagalności czy uznania
roszczenia odszkodowawczego to stan, który może
zmienić się w każdej chwili. Odrzucenie możliwości
kwalifikowania umowy zobowiązującej do przelewu
wierzytelności odszkodowawczych niemających cech
określonych w art. 449 k.c. jako zobowiązującej do
świadczenia niemożliwego nie powinno prowadzić
do wniosku o ważności takiej umowy. Sądzę, że przeciwko takiemu wnioskowi przemawia jednoznacznie
omówioną wyżej ratio legis art. 449 k.c.
Przyjęcie, że umowy zobowiązujące do przelewu
wierzytelności odszkodowawczych niemających cech
określonych w art. 449 k.c. pozostawałyby ważne,
musiałoby oznaczać, iż z uwagi na ograniczenia
płynące z art. 449 k.c. – wbrew regule wynikającej
18 Co do sposobu definiowania tego rodzaju niemożliwości
świadczenia zob. np. P. Machnikowski (w:) E. Łętowska
(red.), System prawa prywatnego, t. 5, Warszawa 2013, s. 563.
19 Zamiast wielu zob. P. Machnikowski (w:) System prawa
prywatnego, t. 5, dz. cyt., s. 565.
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nie skuteczności przelewu roszczeń odszkodowawczych niewymagalnych i nieuznanych przez dłużnika (niestwierdzonych wyrokiem) prowadziłoby
do tego, że umowa zobowiązująca do ich przelewu
w praktyce nigdy nie zostałaby wykonana. Z uwagi na
fakt, że ograniczenie skuteczności przelewu wynika
z powszechnie obowiązującego przepisu prawa, dłużnik (zobowiązany do przelewu) nie może twierdzić, że
niewykonanie umowy obligującej do przelewu (nieprzeniesienie roszczeń na nabywcę) nie jest spowodowane brakiem należytej staranności (zob. art. 472
k.c.). To z kolei oznacza, że ważnie zawarta umowa
zobowiązująca do przelewu, niewykonana następnie
z przyczyn, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność, musiałaby narażać zbywcę na odpowiedzialność
z tytułu niewykonania czy nienależytego wykonania
zobowiązania (art. 471 i nast. k.c.). W jej ramach niedoszły nabywca wierzytelności odszkodowawczych
mógłby dochodzić odszkodowania. Moim zdaniem
w typowych przypadkach wysokość tego odszkodowania musiałaby odpowiadać co najmniej wartości
nienabytej, a przez to niezrealizowanej wierzytelności odszkodowawczej, tzn. wartości odszkodowania,
jakie należałoby się poszkodowanemu, a w razie sku-
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teczności przelewu – cesjonariuszowi20. Powstanie
takiej odpowiedzialności zupełnie niweczyłoby cel
ochronny art. 449 k.c. Trudno mówić o skuteczności takiej ochrony, skoro poszkodowany, wprawdzie
zabezpieczony przed ryzykiem zbycia swojej wierzytelności odszkodowawczej poniżej wartości należnego
mu odszkodowania, ryzykuje jednak koniecznością

postać umowy między wierzycielem i dłużnikiem
odszkodowawczym21.
Drogę do zbywalności wymagalnego roszczenia
należącego do grupy roszczeń, których dotyczy art. 449
k.c., otwiera wyłącznie uznanie właściwe, tj. uznanie
przyjmujące postać umowy między wierzycielem
i dłużnikiem odszkodowawczym

Drogę do zbywalności wymagalnego roszczenia
należącego do grupy roszczeń, których dotyczy
art. 449 k.c., otwiera wyłącznie uznanie właściwe,
tj. uznanie przyjmujące postać umowy między
wierzycielem i dłużnikiem odszkodowawczym.
zapłaty jego równowartości tytułem odszkodowania za niewykonanie umowy, w ramach której sam
otrzymał kwotę, która nie stanowi jego ekwiwalentu.

5. Tylko uznanie właściwe?

Przytoczona wyżej ratio legis art. 449 k.c. uzasadnia,
moim zdaniem, wniosek, zgodnie z którym drogę do
zbywalności wymagalnego roszczenia należącego do
grupy roszczeń, których ten przepis dotyczy, otwiera
wyłącznie uznanie właściwe, tj. uznanie przyjmujące
20 Por. trafne uwagi M. Krajewskiego (M. Krajewski (w:)
E. Łętowska (red.), System prawa prywatnego, t. 5, dz. cyt.,
s. 858, 912 oraz 917 i n.), który przyjmuje, że przy braku szczególnego uregulowania ograniczającego odpowiedzialność
z tytułu niewykonania umowy przedwstępnej do ujemnego

Uznanie niewłaściwe, będące oświadczeniem wiedzy dłużnika, z definicji nie może zawierać wiążącego
określenia wysokości odszkodowania czy zadośćuczynienia, którego zapłaty dotyczy uznawany dług22.
Określenie takie może być natomiast elementem uznania właściwego rozumianego jako umowa, w której
dłużnik potwierdza istnienie swojego obowiązku,
i zobowiązuje się do jego realizacji. Tylko uznanie
właściwe, w którego treści sprecyzowano wysokość
zadośćuczynienia czy odszkodowania (ustalono wysokość roszczenia), pozwala zrealizować cel w postaci
eliminacji ryzyka pokrzywdzenia poszkodowanego
wynikającego ze zbycia nieokreślonych co do wysokości roszczeń za kwotę niższą od sumy, na jaką okażą
się ostatecznie opiewać23.

interesu umownego dłużnik odmawiający zawarcia umowy
przyrzeczonej odpowiadałaby w granicach pozytywnego interesu umowy przyrzeczonej. Analogiczne wnioski nasuwają się

21 Co do powszechnie podzielanego w nauce sposobu rozumie-

w odniesieniu do skutków niewykonania stricte obligacyjnej

nia uznania właściwego jako umowy między wierzycielem

umowy zobowiązującej do przelewu. Jej niewykonanie (tzn.

a dłużnikiem zob. np. P. Machnikowski (w:) P. Machnikowski,

brak przejścia wierzytelności na nabywcę) naraża dłużnika

E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa

na odpowiedzialność za szkodę, której rozmiar kształtowany

2017, s. 315.

jest przede wszystkim przez wartość świadczenia, które
nie weszło do majątku nabywcy z powodu braku uzyskania
roszczenia o jego spełnienie.

22 Odmiennego zapatrywania zdaje się bronić A. Olejniczak
(w:) Kodeks cywilny…, dz. cyt., s. 595.
23 Z. Masłowski (w:) Kodeks cywilny…, dz. cyt., s. 1131.
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6. Tylko wymagalność?

Artykuł 449 k.c. zakłada, że roszczenie odszkodowawcze należące do wskazanej w nim grupy staje się
zbywalne jedynie wówczas, gdy jest wymagalne. Niekiedy przyjmuje się, że z uwagi na właściwość zobowiązania, którego uwzględnienie nakazuje art. 455 k.c.,
świadczenie polegające na naprawieniu szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym powinno być spełnione
niezwłocznie po wystąpieniu szkody. W myśl tego
poglądu to właśnie ten moment wyznacza wymagalność
omawianych roszczeń odszkodowawczych24. Jednak
zgodnie z dominującym w doktrynie i orzecznictwie
poglądem naprawienie szkody wyrządzonej deliktem,
w tym zadośćuczynienie roszczeniom przewidzianym
w art. 444–448 k.c., stanowi świadczenie bezterminowe.
Wymagalność wspomnianych roszczeń następuje więc –
stosownie do art. 455 k.c. – w konsekwencji wezwania
przez wierzyciela do spełnienia świadczenia i przypada
niezwłocznie po takim wezwaniu25.
W typowych przypadkach uzależnienie możliwości
zbycia roszczeń odszkodowawczych od ich wymagalności odpowiada ratio legis rozwiązania przewidzianego w art. 449 k.c. Niekiedy taki wniosek nie byłby
jednak uprawniony. Chodzi o, nierzadkie w praktyce,
sytuacje, gdy poszkodowany oraz osoba odpowiadająca
za szkodę określili umownie, w treści ugody, termin
zapłaty odszkodowania czy zadośćuczynienia. Abstra24 A. Olejniczak (w:) Kodeks cywilny…, dz. cyt., s. 594; por.

hując od pojawiających się w podobnych przypadkach
wątpliwości związanych z przedawnieniem roszczeń26,
należy stwierdzić, że ugoda, w której określono termin
zapłaty (harmonogram płatności częściami) odszkodowania czy zadośćuczynienia jest dopuszczalna i skutecznie wpływa na moment wymagalności roszczenia
odszkodowawczego, który nastąpi wówczas po upływie terminu określonego w ugodzie27. Konsekwentne
trzymanie się literalnej wykładni art. 449 k.c. musiałoby oznaczać, że poszkodowany, którego roszczenie
zostało ustalone co do wysokości w treści uznania
właściwego (z definicji będącego elementem ugody)
nie może zbyć go w czasie między zawarciem ugody
a upływem określonego w jej treści terminu zapłaty
odszkodowania. Taka konkluzja nie odpowiadałaby
przyjętej w tym opracowaniu ratio legis art. 449 k.c.
Jako taka powinna być, moim zdaniem, odrzucona.
Po zawarciu ugody nie występuje zagrożenie, przed
którym art. 449 k.c. ma chronić poszkodowanego. Nie
ma tu niebezpieczeństwa zbycia roszczenia za cenę
znacznie niższą od kwoty należnego poszkodowanemu
odszkodowania. Jest przy tym oczywiste, że termin
zakreślony na spłatę odszkodowania nie pozostaje
bez wpływu na wartość rynkową roszczenia odszkodowawczego. Im termin ten jest bardziej odległy, tym
26 Bieg przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym co do zasady rozpoczyna
się w dniu, w którym poszkodowany dowiedział się albo

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2003 r., IV CKN

przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowie-

378/01, OSP 2004, nr 4, poz. 55; podobnie, choć w węższym

dzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

zakresie, w Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 paździer-

Określając termin zapłaty odszkodowania, w ugodzie strony

nika 2016 r., I CSK 661/15, Legalis, gdzie przyjęto, że „jeżeli

wyznaczają więc moment wymagalności roszczenia, co do

tylko poszkodowanemu dostępna jest informacja o zaist-

którego termin przedawnienia zaczął już biec, zanim ugoda

nieniu szkody i osobie odpowiedzialnej do jej naprawienia,

została zawarta. W odniesieniu do tego rodzaju postanowień

roszczenie deliktowe staje się wymagalne niezwłocznie po

umownych często przyjmuje się, że nie wpływają one na bieg

powstaniu szkody, czyli zaistnieniu zdarzenia, z którego

terminu przedawnienia, który należy uznać za nieprzerwany

wynikł uszczerbek w majątku poszkodowanego”.

(zob. art. 119 k.c.). Jednocześnie uznaje się, że skutecznie

25 Tak np. Z. Masłowski (w:) Kodeks cywilny…, dz. cyt., s. 1131;

modyfikują one chwilę wymagalności roszczenia, którego

M. Zelek, Wymagalność pieniężnych roszczeń odszkodowaw-

dotyczą. Zob. szerzej: P. Machnikowski (w:) Kodeks cywilny…,

czych a możliwość żądania odsetek za opóźnienie, „Studia

dz. cyt., s. 307; zob. też szczegółowe uwagi na ten temat:

Prawa Prywatnego” 2017, nr 2, s. 7; P. Sobolewski (w:) Kodeks

J. Kuźmicka-Sulikowska (w:) R. Strugała (red.), Wykładnia

cywilny…, dz. cyt., s. 855; zob. też K. Mularski (w:) Kodeks

umów. Standardowe klauzule umowne. Komentarz praktyczny

cywilny…, dz. cyt., s. 1879; w orzecznictwie tak np. w Wyroku

z przeglądem orzecznictwa, Warszawa 2018, s. 346 i n. oraz

Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 1973 r., I CR 55/73, Legalis
oraz Wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 maja
2015 r., I ACa 245/15, Legalis.
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27 Por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2016 r.,
I CSK 661/15, Legalis.
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roszczenie takie staje się mniej warte. Poszkodowany
Biorąc pod uwagę argumenty sformułowane wyżej,
może łatwo ocenić swoją sytuację i świadomie zdecydo- sądzę, że art. 449 k.c. należy rozumieć w ten sposób,
wać, czy chce „czekać na wymagalność roszczenia”, czy że wymagalność roszczenia jest warunkiem jego zbyraczej uzyskać pewną część odszkodowania (w postaci walności tylko o tyle, o ile nie jest ona konsekwencją
ceny za zbywaną wierzytelność) natychmiast. Sfor- określenia terminu płatności odszkodowania lub
mułowane właśnie wnioski pozostają aktualne także zadośćuczynienia w treści czynności prawnej lub
w tych, o wiele rzadszych w praktyce przypadkach, w wyroku sądowym. Innymi słowy, wymagalność
gdy świadczenie odszkodowawcze (zadośćuczynienie) stanowi przesłankę zbywalności tych roszczeń tylko
zostało zasądzone w wyroku, w którym sąd rozłożył je wówczas, gdy świadczenie odszkodowawcze ma chana raty w trybie art. 320 KPC28. Rozkładając zasądzone rakter bezterminowy, a wymagalność ta następuje po
świadczenie na raty, sąd w wyroku dokładnie określa wezwaniu, o którym mowa w art. 455 k.c. Gdy strony
wysokość poszczególnych rat oraz czas ich zapłaty. Do zobowiązania odszkodowawczego (lub sąd w wyroku)
nastąpienia terminu ich zapłaty nie są one oczywiście „przekształcą” świadczenie odszkodowawcze w termiwymagalne w rozumieniu art. 449 k.c. Także w tym nowe (określając termin płatności odszkodowania),

Przepis art. 449 k.c. należy rozumieć w ten sposób, że
wspomniana w jego treści wymagalność roszczenia jest
warunkiem zbywalności tego roszczenia tylko o tyle,
o ile nie jest ona konsekwencją określenia terminu
płatności odszkodowania lub zadośćuczynienia
w treści czynności prawnej lub w wyroku sądowym.
przypadku, zgodnie z ratio legis tego uregulowania,
należy jednak przyjąć, że roszczenie o świadczenie
odszkodowawcze jako „przyznane prawomocnym orzeczeniem” (zob. art. 449 in fine k.c.) może zostać zbyte.
Przepis art. 449 k.c. należy rozumieć w ten sposób,
że wspomniana w jego treści wymagalność roszczenia
jest warunkiem zbywalności tego roszczenia tylko
o tyle, o ile nie jest ona konsekwencją określenia terminu płatności odszkodowania lub zadośćuczynienia
w treści czynności prawnej lub w wyroku sądowym.
28 Możliwość zastosowania art. 320 KPC jest wyłączona tylko
o tyle, o ile dochodzone od pozwanego roszczenie pochodzi

warunku wymagalności się nie stosuje. Przepis art. 449
k.c. uwzględnia więc wyłącznie przypadki typowe,
poza którymi o zbywalności roszczeń odszkodowawczych decyduje sam fakt ich uznania lub stwierdzenia wyrokiem, bez konieczności wystąpienia stanu
wymagalności roszczenia.
Zaprezentowany wyżej pogląd nie może jednak być
odniesiony do wszystkich roszczeń z art. 444–448
k.c. W literaturze trafnie przyjmuje się, że gdy chodzi o rentę, o której mowa w art. 444 § czy 446 § k.c.
zbyciu mogą podlegać tylko roszczenia o poszczególne
raty rentowe, których termin zapłaty już minął (które
stały się wymagalne)29. Zasadę tę należy uznać za

z czynu niedozwolonego popełnionego umyślnie, w zamiarze
uzyskania korzyści majątkowej (zob. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 1972 r., I CR 599/71, Legalis).

29 Na podstawie art. 190 KPC dopuszczalne jest, rzecz jasna,
dochodzenie przyszłych powtarzających się świadczeń.
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bezwzględną. W związku z tym roszczenia rentowe,
co do których termin ich płatności został określony
w ugodzie czy wyroku, nie są zbywalne, dopóki nie
nastąpi ich wymagalność.

7. Podsumowanie

Dotychczasowe uwagi pokazują, że celowościowa
wykładnia art. 449 k.c. powoduje, że efektywnie chroni
on potencjalnego cedenta przed zbyciem roszczeń
odszkodowawczych za cenę rażąco niższą od wartości
należnego mu odszkodowania. W zakresie jego zastosowania, to znaczy w zakresie szkody na osobie, zakaz zbywania roszczeń odszkodowawczych nie jest więc celowy
jako narzędzie tak pojmowanej ochrony poszkodowanych będących potencjalnymi cedentami. Oznacza to, że
art. 9 projektu Ustawy o świadczeniu usług w zakresie
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego w kształcie zaproponowanym dotychczas należy ocenić negatywnie. Jest to
jednoznaczne z koniecznością opowiedzenia się przeciwko wprowadzaniu zaproponowanej w nim regulacji.
Uznanie art. 449 k.c. za wystarczający środek ochrony
poszkodowanych w zakresie ich roszczeń o naprawienie
szkód na osobie każe przyjąć, że jakakolwiek zmiana
uregulowania dotyczącego dopuszczalności zbywania
roszczeń odszkodowawczych mogłaby być celowa tylko
o tyle, o ile jej rezultatem byłoby objęcie nim także
szkód na mieniu. Także to rozwiązanie nie wydaje
się jednak trafne. Nietrudno dostrzec, że w odniesieniu do szkody na mieniu – inaczej niż to ma miejsce
w przypadku szkód na osobie – wartość uszczerbków,
a zatem także należnego poszkodowanemu odszkodowania, jest dużo łatwiejsza do oszacowania. Gdy
chodzi o szkodę na osobie, która ma charakter dużo
mniej uchwytny, poszkodowany może mieć problem
z realnym oszacowaniem wysokości zarówno szkody
niemajątkowej, jak i majątkowej. Druga z nich (zasadni-

czo pojmowana jako ból fizyczny, cierpienia psychiczne,
stres, dyskomfort itp.) jest z definicji trudna do określenia. Pierwsza – jako że w granicach przewidzianych
w art. 444 k.c. może podlegać naprawieniu jako postać
tzw. szkody przyszłej (np. niełatwe do oszacowania,
nieponiesione jeszcze, przewidywane przyszłe wydatki
na leczenie) – jest również niełatwa do oszacowania,
zanim nie zapadnie wyrok zasądzający odszkodowanie.
Takie trudności nie występują w przypadku szkody na
mieniu. Te, przyjmujące zawsze postać szkód majątkowych, uszczerbki sprowadzają się do poniesionych
już rzeczywiście wydatków na naprawę lub wymianę
uszkodzonych składników mienia poszkodowanego.
Ewentualnie polegają one na utracie na skutek czynu
niedozwolonego wartości rynkowej składników mienia
poszkodowanego. Jako takie szkody te mają charakter bardziej uchwytny. W ich zakresie poszkodowany
będący potencjalnym cedentem roszczeń odszkodowawczych może łatwo ocenić, czy oferowana w zamian
za zbycie roszczeń cena jest adekwatna do wartości
należnego mu odszkodowania. W moim przekonaniu oznacza to, że rozszerzanie zakresu zastosowania
art. 449 k.c. na szkody na mieniu nie jest konieczne.
Trzeba podkreślić, że jakiekolwiek ograniczenie możliwości cesji roszczeń jest jednoznaczne z ograniczeniem
swobody umów i jako takie wymaga silnych argumentów, które mogłyby być skutecznie przeciwstawione
podstawowym racjom przemawiającym za swobodą
umów. Zagrożenia związane z działalnością kancelarii
odszkodowawczych nie dostarczają, moim zdaniem,
takich argumentów.
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The article concerns issues of legal nature of legal relation between a housing
cooperative and its member resulting from building agreements and agreement
of establishing cooperative residents’ right to accommodation. They can have
prospectively corporative (cooperative), obligational or mixed legal nature. In my
opinion, crucial for further considerations in this scope is the distinction included
in German writing between freedom of contracting and freedom of establishing
associations. Therefore, vital importance has the issue which of the freedoms
underlines legal relations between a housing cooperative and its member. The
further part of the article includes discussing arguments vital at assessment
of the legal nature of discussed legal relations. The article closes with conclusions that the discussed relations are characterized by cooperative character and
therefore they are not typical obligational relations.
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1. Wstęp

Spółdzielnia mieszkaniowa realizuje swój cel, którym pozostaje zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych
członków i ich rodzin w tak zwany bezpośredni sposób, tj. przez dostarczanie im lokali mieszkalnych lub
lokali o innym przeznaczeniu, bądź domów jednorodzinnych, a ściśle mówiąc, przez ustanawianie na
rzecz członków wobec tych lokali lub domów jednorodzinnych dwóch rodzajów praw, tj. spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i prawa
odrębnej własności lokalu (art. 1 ust. 1, 2 pkt 1–4

prawa do lokalu mieszkalnego (art. 9 ust. 1 u.sm),
o ustanowienie odrębnej własności lokalu lub domu
jednorodzinnego (art. 2 ust. 3, art. 22 u.sm) oraz przeniesienia własności lokalu (art. 12 u.sm).
Pojawia się pytanie, czy stosunki między spółdzielnią a członkiem powstałe wskutek umów, o których
mowa w art. 9, 10, 18 u.sm, odznaczają się pewną
specyfiką, a jeżeli tak, to z czego ona wynika oraz
jakie wywołuje ona konsekwencje. Stosunki służące
realizacji celu spółdzielni można określić mianem
spółdzielczych stosunków mieszkaniowych. Mogą

Stosunki służące realizacji celu spółdzielni
można określić mianem spółdzielczych
stosunków mieszkaniowych. Mogą one
potencjalnie mieć korporacyjną, obligacyjną
lub mieszaną naturę prawną.
u.sm1)2. Z dalszych przepisów wynika, że podstawę
prawną, na której opiera się zaspokajanie potrzeb
mieszkaniowych członków, tworzą umowy: o budowę
lokalu lub domu jednorodzinnego (art. 2 ust. 3, art. 10,
18 u.sm), o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego
1 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222, z 2015 r. poz. 201,
z 2017 r. poz. 1442, 1596.
2 Z kolei działalność gospodarcza spółdzielni określona w art. 1
ust. 2 pkt 5 i 6 u.sm nie jest już ukierunkowana na bezpośrednie zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków,
ponieważ prawo najmu lub własności jest ustanawiane na
rzecz osób, które nie są członkami. Natomiast pośrednio
także ta działalność gospodarcza spółdzielni służy realizacji
celu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 u.sm, tj. zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych, ale w tym przypadku odbywa się
to w sposób pośredni, tj. przychody spółdzielni pochodzące
z najmu lub sprzedaży lokali mogą być przeznaczone na
pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomości w zakresie obciążającym członków (art. 5
ust. 2 u.sm).

one potencjalnie mieć korporacyjną, obligacyjną lub
mieszaną naturę prawną. Celem artykułu jest ustalenie natury prawnej tych stosunków. Chodzi w dużej
mierze o uchwycenie różnic między wspomnianymi
stosunkami cywilnoprawnymi a stosunkiem obligacyjnym (art. 353 k.c.). Spółdzielcze stosunki mieszkaniowe nie są bowiem stosunkami prawnorzeczowymi,
które skutkują przeniesieniem prawa (z wyjątkiem stosunków cywilnoprawnych z umów z art. 12 i 22 u.sm).
Poruszana w artykule problematyka natury spółdzielczego stosunku mieszkaniowego nie została
w sposób gruntowny zbadana w polskiej nauce
i orzecznictwie, w przeciwieństwie do nauki niemieckiej. Wypowiedzi w tym zakresie nie były liczne
ani obszerne. Na tle incydentalnych spraw sądowych
dostrzeżono jedynie występujący problem, podniesiono pojedyncze argumenty na rzecz przyjętego
poglądu oraz w wąskim zakresie wyprowadzono
wynikające z niego wnioski. Nie sformułowano natomiast generalnej koncepcji, nie rozbudowano argumentacji, a także nie zastanawiano się nad szerszymi
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konsekwencjami wynikającymi z rozstrzygnięcia
sporu. Tymczasem tematyka spółdzielczych stosunków
mieszkaniowych bardzo często gości na wokandzie
Trybunału Konstytucyjnego3, a także jest przedmiotem prac legislacyjnych4. Wydaje się, że bez ustalenia
natury spółdzielczych stosunków mieszkaniowych
oraz wynikających z niej konsekwencji prawnych nie
uda się stworzyć regulacji prawnej odznaczającej się
wysokim poziomem merytorycznym, a także sprawnie
rozwiązywać problemów prawnych pojawiających się
na tle stosowania prawa spółdzielczego.

2. Wolność umów i wolność zakładania
zrzeszeń (korporacji) a natura
spółdzielczych stosunków mieszkaniowych

Poszukując odpowiedzi na postawione pytanie,
należy uczynić pewne ograniczone objętościowo
zastrzeżenia wstępne, a mianowicie z całą pewnością poszukiwanie wspomnianej specyfiki stosunków
między spółdzielnią a członkiem nie oznacza przekreślenia ich cywilistycznego charakteru, za czym
opowiadali się niektórzy przedstawiciele nauki prawa
spółdzielczego w latach 70.5 Tak samo posługiwanie
się pojęciem „korporacyjna koncepcja” nie oznacza
zanegowania cywilnoprawnego charakteru spółdzielczych stosunków mieszkaniowych.
W ujęciu nauki niemieckiej prawo prywatne definiowane jest jako takie, które opiera wzajemne stosunki między pojedynczymi osobami na podstawie
ich równego traktowania (Gleichberechtigung) i samostanowienia (Selbstbestimmung). Pojęcia te składają
się na prywatną autonomię (Privatautonomie)6. Ma

ona różne formy zjawiskowe, takie jak: wolność umów,
wolność testowania, a także wolność zakładania jednostek organizacyjnych (por. art. 33 k.c.). Ostatnia
z nich jest nazywana także wolnością zakładania
zrzeszeń (Vereinigungsfreiheit)7. Słusznie uwypukla
się te trzy wolności ze względu na ich różny zakres
oraz adresata. O ile wolność umów oznacza swobodę stron do tworzenia (także nieznanych) umów
obligacyjnych oraz dowolnego ustalania ich treści
w granicach wyznaczonych przez przepisy i zasady
słuszności, to wolność zakładania jednostek organizacyjnych umożliwia jedynie zakładanie tych zrzeszeń,
które są przewidziane w ustawie, a będąca jej częścią
korporacyjna autonomia (Vereinsautonomii) jest prawem zrzeszenia do nadania sobie w ramach wolnego
samostanowienia swojego własnego wewnętrznego
porządku8. W piśmiennictwie polskim za prawo prywatne uchodzą te normy prawne, które kształtują stosunki prawne przy uwzględnieniu równorzędności
i autonomicznej pozycji podmiotów9. Nie zachodzą
więc różnice w rozumieniu prawa prywatnego w niemieckiej i polskiej nauce, w szczególności w ślad za
pewnymi różnicami terminologicznymi, takimi jak
występujące w nauce niemieckiej określenie „pryBürgerlichen Gesetzbuch, Tübingen 2001, s. 9; B. Rüthers,
A. Stadler, Allgemeiner Teil des BGB, München 2009, s. 1;
F.J. Säcker (w:) F.J. Säcker (Hrsg.), Münchener Kommentar
zum Bürgerlichen Gesetzbuch, t. 1: Allgemeiner Teil (§§ 1–240).
AGB-Gesetz, München 1993, s. 4–6.
7 J. Ellenberger (w:) Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, München 2010, s. 76; K. Larenz, Allgemaine Teil des deutschen
Bürgerlichen Rechts…, dz. cyt., s. 1, 137; zob. H.P. Mansel

3 Zob. niedawny Wyrok TK z dnia 5 lutego 2015 r., K 60/13,

(w:) R. Strüner (Hrsg.), Jauering. Bürgerliches Gesetzbuch

„Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – A” 2015, nr 2,

mit Rom-I, Rom-II, Rom-III-VO, EG-UntVO/HuntPrpt und
EuErbVO. Komentar, München 2015, s. 9.

poz. 11.
4 Zob. m.in. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy

8 J. Ellenberger (w:) Palandt…, dz. cyt., s. 30; K. Larenz, All-

o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępo-

gemainer Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts…, dz. cyt.,

wania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, Dz.U.

s. 137.
9 Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa

2017, poz. 1596.
5 Zob. B. Słotwiński, Z teoretycznych zagadnień prawa spół-

2003, s. 2; M. Safjan, Prawo prywatne, a prawo publiczne

dzielczego, Warszawa 1973, s. 22, 26–28, 87–88. Zob. także

(w:) Z. Radwański (red.), System prawa prywatnego. Prawo

przeciwstawne stanowisko S. Grzybowskiego, Prawo spół-

cywilne – część ogólna, t. 1, Warszawa 2007, s. 37–40; zob.

dzielcze w systemie porządku prawnego, Warszawa 1976,

także S. Grzybowski, Prawo cywilne i jego systematyka (w:)
S. Grzybowski (red.), System prawa cywilnego. Część ogólna,

s. 34 i n.
6 K. Larenz, Allgemainer Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts,
München 1989, s. 1. Zob. także R. Bork, Allgemaine Teil des
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Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1996, s. 12.
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watna autonomia”, nie idą odmienności merytoryczne.
W rodzimej nauce wiele uwagi poświęca się jednak
tylko dwóm pierwszym wymienionym wyżej wolnościom, a ostatnią z nich często utożsamia się z zasadą
wolności umów10.
Jeżeli owe wolności odniesiemy do stosunków
cywilnoprawnych między spółdzielnią a członkiem,
których źródłem są umowy z art. 9–10, 18 u.sm, to
pojawia się sygnalizowane wyżej pytanie, z którą
z nich mamy do czynienia. Innymi słowy, pojawia się
pytanie, czy umowy te są umowami zobowiązującymi,
które powstają przez zgodne oświadczenie woli dwóch

dzielnią a członkiem stoi korporacyjna autonomia
(nazywana także statutową autonomią Satzungsautonomie), czy wolność umów, determinuje odmienną
naturę tych stosunków. Spółdzielnia ma przy tym
wybór, którą z wolności się posłużyć. W efekcie tej
wolności wyboru podstawy prawnej stosunku prawnego między spółdzielnią a członkiem może on mieć
naturę korporacyjną (tzw. spółkową13), obligacyjną
lub mieszaną14.
Jeżeli podstawą prawną świadczeń spółdzielni
i członka jest statut, który określa nie tylko zdarzenia, z których wystąpieniem powstaje i ustaje ten

Przyjmuje się, że to, czy u podstawy stosunku
prawnego między spółdzielnią a członkiem stoi
korporacyjna autonomia (nazywana także statutową
autonomią Satzungsautonomie), czy wolność umów,
determinuje odmienną naturę tych stosunków.
stron, z których jedna zobowiązuje się do świadczenia,
a druga zobowiązanie to przyjmuje (zob. art. 353 k.c.),
czy też umowy te wprawdzie kreują stosunek cywilnoprawny, ale jego treść jest w części wyznaczana (jednostronnie) przez spółdzielnię w sposób wiążący dla
członka w granicach określonych m.in. przez ustawy
i dobre obyczaje (art. 42 § 1, 3 pr.spółdz11).

3. Natura prawna stosunku służącego
realizacji celu spółdzielni w prawie
niemieckim

W piśmiennictwie niemieckim12 przyjmuje się, że
to, czy u podstawy stosunku prawnego między spół-

stosunek, ale także jego treść, to mamy do czynienia
ze stosunkiem korporacyjnym, choćby nawet jego
treść była zbieżna z umową sprzedaży czy dostawy.
Nie jest on kwalifikowany jako stosunek sprzedaży
czy dostawy z Kodeksu cywilnego. Nie stosuje się
wobec niego kodeksowych przepisów o sprzedaży czy
dostawie15. Obrót między spółdzielnią a członkiem, np.
mający postać dostarczanych członkom do używania
mieszkań, następuje jedynie na podstawie regulacji
statutowej i opartych na niej uchwałach.
mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich,
Warszawa 2010, s. 82 i n.
13 Nie należy jednak pojęcia „spółkowa” utożsamiać z prawem
spółek handlowych, ponieważ termin „spółka” występuje

10 Poglądu takiego broni z uwzględnieniem niemieckiej literatury M. Tarska, Zakres swobody umów w spółkach handlowych,
Warszawa 2012, s. 91 i n., 170 i n.
11 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, t.j.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1560, 1596.
12 Poglądy doktryny niemieckiej referowałem także w innej
publikacji: P. Zakrzewski, Status prawny członka spółdzielni

w nauce niemieckiej w szerokim znaczeniu, które obejmuje
obok spółek handlowych także spółdzielnie.
14 V. Beuthien, Genossenschaftsgesetz mit Umwandlungsrecht
und Kartellrecht sowie Statut der Europäischen Genossenschaft,
München 2004, s. 259; U. Hannig (w:) H.J. Schaffland i in.,
Genossenschaftsgesetz. Kommentar, Berlin 2005, s. 81.
15 V. Beuthien (w:) Palandt…, dz. cyt., s. 259–260.
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Nie ma przeszkód, aby obrót między członkiem
a spółdzielnią dokonywał się w ramach odrębnego
od członkostwa (wolność korporacyjna) stosunku
zobowiązaniowego, którego podstawę stanowi umowa
obligacyjna, np. najem16. Jej podstawą jest wolność
umów, a zastosowanie znajdują przepisy niemieckiego
Kodeksu cywilnego dotyczące zawartej obligacyjnej umowy nazwanej. Regulacje wewnętrzne spółdzielni, takie jak statut i uchwały organów spółdzielni
odnoszące się do świadczeń dla członka (i odwrotnie – członka wobec spółdzielni), jeżeli są, to nie
mają żadnego wpływu na treść łączącego strony stosunku zobowiązaniowego, a ich znaczenie jest jedynie
wewnętrzne. Członek jest nimi związany w ramach
stosunku członkostwa, ale są one obojętne dla jego
praw i obowiązków wynikających z umowy obligacyjnej. Jedynie zarząd spółdzielni może być związany
tymi wewnętrznymi regulacjami i dążyć do ukształtowania umowy z członkiem zgodnie z nimi, ale w razie
sprzeczności między prawem wewnętrznym a umową,
to pierwsze nie ma znaczenia dla członka jako drugiej
strony tej umowy.
Stosunek prawny służący realizacji celu spółdzielni może przyjąć także tzw. formę mieszaną
dwóch poprzednich – korporacyjno-obligacyjną17.
Mamy z nią do czynienia, jeżeli statut i oparte na
nim uchwały wyznaczają zasady, na których oparta
ma być treść indywidualnej umowy między spółdzielnią a członkiem18. Według tej koncepcji stosunek
prawny jest nierozerwalnie związany ze stosunkiem
członkostwa i posiada jego istotne cechy, od których
nie może się uwolnić. Stosowanie do niego przepisów
niemieckiego Kodeksu cywilnego jest dopuszczalne
jedynie w drodze analogii. Z uwagi na przedstawiony
16 Zob. V. Beuthien, Genossenschaftsgesetz…, s. 260 i n.; U. Hannig (w:) H.J. Schaffland i in., Genossenschaftsgesetz…, dz. cyt.,

związek między treścią statutu i opartych na nim
uchwał organów spółdzielni a umową ta ostatnia
jest określana mianem umowy wykonawczej (Ausführungsvertrag)19.
W piśmiennictwie niemieckim słusznie zaznacza
się, że pomimo tego, iż możliwa jest różna natura stosunków prawnych między spółdzielnią i członkiem, tj.
korporacyjna, obligacyjna i mieszana, oraz związanych z tym różnic teoretycznych i praktycznych, np.
jeżeli chodzi o zakres przepisów, które mogą wobec
nich znaleźć zastosowanie, doniosłości tego podziału
nie należy przeceniać. Niezależnie od natury stosunku
prawnego między spółdzielnią a członkiem z jednej
strony zastosowanie wobec niego znajdą przepisy
dotyczące niewykonania i nienależytego powstałego stosunku prawnego z niemieckiego Kodeksu
cywilnego (w szczególności przepisów o rękojmi
i gwarancji), a z drugiej strony obligacyjny stosunek
prawny między spółdzielnią a członkiem nie może
się uwolnić od spółdzielczej zasady równego traktowania członków20.
Wspomniane koncepcje nie zapobiegają jednak
sporom co do kwalifikacji konkretnego stosunku
prawnego między członkiem a spółdzielnią mieszkaniową. Dotyczy to zwłaszcza stosunku prawnego
z umowy nienazwanej, nazywanej najmem spółdzielczym (Genossenmiete) lub umową użytkowania
(Nutzungsvertrag), według której spółdzielnia oddaje
członkowi odpłatnie lokal do używania. Zgodnie
z pierwszą koncepcją jest to stosunek obligacyjny,
którego podstawą jest cywilnoprawna umowa najmu.
Przeciwstawna głosi, że ma on korporacyjną naturę
i jest w pierwszej kolejności regulowany przez statut
spółdzielni. Według trzeciej umowa kreuje stosunek
szczególnego rodzaju (Nutzungsverhältnis eigener
Art)21. W pierwszym przypadku podstawę stosunku
19 H. Siegel, Fragen aus dem Recht der Wohnungsbaugenossen-

s. 82.
17 V. Beuthien, Genossenschaftsgesetz…, dz. cyt., s. 261.

schaften, [b.m.] 1960, s. 15; por. V. Beuthien, Genossenschafts-

18 Tamże; K. Müller, Kommentar zum Gesetz betreffend die

gesetz…, dz. cyt., s. 261.

Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften. Erster Band

20 V. Beuthien, Genossenschaftsgesetz…, dz. cyt., s. 261.

(§§ 1–33), Bielefeld 1991, s. 619; P. Pöhlmann (w:) E. Het-

21 Zob. E.H. Meyer, G. Meulenbergh, V. Beuthien, Genossen-

trich i in., Genossenschaftsgesetz. Kommentar zu dem Gesetz

schaftsgesetz mit Umwandlungsrecht, München 2000, s. 38–39;

betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften

P. Pöhlmann (w:) E. Hettrich i in., Genossenschaftsgesetz…,

und zu umwandlungsrechtlichen Vorschriften für Genossen-

dz. cyt., s. 11–12; E. Metz (w:) J. Lang i in., Genossenschafts-

schaften, München 2001, s. 100; R. Reinhardt, D. Schultz,

gesetz. (Gesetz, betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsge-

Gesellschaftsrecht. Ein Lehrbuch, Tübingen 1981, s. 372.

nossenschaften). Kommentar; Mit Anmerkungen über Woh-
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prawnego między spółdzielnią a członkiem stanowi
wolność zrzeszania się (Vereinigungsfreiheit), a w drugim swoboda umów (Vertragsfreiheit)22. W pewnym
stopniu kompromisowa opinia zakłada, że spółdzielni
przysługuje swoboda wyboru, czy stosunek najmu
spółdzielczego ukształtować jako korporacyjny, czy
obligacyjny.

4. Natura prawna spółdzielczego stosunku
lokatorskiego w polskim piśmiennictwie
i orzecznictwie

Problematyka natury prawnej stosunku prawnego
między spółdzielnią a członkiem pojawiła się w polskim piśmiennictwie stosunkowo wcześnie za sprawą
orzeczenia Sądu Wojewódzkiego z 13 maja 1965 r.,
które dotyczyło spółdzielczego stosunku lokatorskiego,
choć było ono już sygnalizowane w piśmiennictwie
przedwojennym23. Doczekało się ono dwóch zachowujących aktualność glos: Jerzego Ignatowicza i Zbigniewa Radwańskiego24. Pierwszy z nich był zdania,
że wspomniany stosunek jest szczególnym (swoistym)
stosunkiem prawnym unormowanym przez przepisy prawa spółdzielczego, który różni się od typowego stosunku obligacyjnego i nie może być z nimi
utożsamiany. Źródeł wspomnianej odmienności tego
stosunku cywilnoprawnego Ignatowicz upatrywał –
odmiennie niż jest to przeważnie w piśmiennictwie
niemieckim – w nietypowej dla zobowiązania tożsamości interesów członka i spółdzielni. Spółdzielnia
ma działać wyłącznie w interesie swoich członków,
a zatem (z gospodarczego punktu widzenia) działalność spółdzielni jest działalnością samych członków.
W tym znaczeniu to nie spółdzielnia buduje odpłatnie
nungsbaugenossenschaften, Berlin–New York 1988, s. 80–81;
K. Müller, Kommentar…, dz. cyt., s. 156–157; S.K. Rippert,
Die Rechtsstellung des Mitgliedes in der Wohnungsbaugenossenschaft, Mainz 1993, s. 7–9.
22 E.H. Meyer, G. Meulenbergh, V. Beuthien, Genossenschaftsgesetz…, dz. cyt., s. 38–39.
23 Szerzej referuję te poglądy: P. Zakrzewski, Status…, dz. cyt.,
s. 119.

członkom mieszkania, ale członkowie sami sobie, choć
za pośrednictwem spółdzielni budują domy, dokonują remontów i ogrzewają je25. Do stanowiska tego
nawiązywało powszechnie orzecznictwo26. Konsekwencją takiej kwalifikacji stosunku między spółdzielnią a członkiem było m.in. przesądzenie, że członek
ponosi wszystkie koszty budowy lokalu, choćby były
one wynikiem nieprawidłowej gospodarki spółdzielni,
wszak to członkowie (za pośrednictwem spółdzielni)
budują swoje lokale, dlatego obciążają ich wszystkie
koszty. Działalność spółdzielni jest więc działalnością
członków, której skutki oni ponoszą27.
Zdaniem Radwańskiego, który sformułował pogląd
przeciwny, mamy tu do czynienia ze stosunkiem zobowiązaniowym, do którego znajdą zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zobowiązań w ogólności, ale nie jest to nazwany stosunek umowny. Nie
mamy tu bowiem do czynienia z najmem, a działalność
spółdzielni w zakresie zaspokajania potrzeb członków
(np. zapewnienie ogrzewania mieszkań) nie dokonuje
się na podstawie zlecenia lub innego rodzaju umów
o świadczenie usług, lecz na wspólny koszt i w interesie wszystkich członków spółdzielni28.
25 J. Ignatowicz, Glosa…, dz. cyt., s. 189; tenże (w:) M. Gersdorf,
J. Ignatowicz, Prawo spółdzielcze. Komentarz, Warszawa
1966, s. 338; tenże (w:) M. Gersdorf, J. Ignatowicz, Prawo
spółdzielcze. Komentarz, Warszawa 1985, s. 379; J. Majorowicz, Komentarz do U. SN z 13 marca 1975 r. III CZP 2/75
(w:) M. Gersdorf (red.), Przegląd Spółdzielczego Instytutu
Badawczego za rok 1976, Warszawa 1978, poz. 31; F. Wesely,
Komentarz do U. SN z 22 października 1975 r., III CZP 70/75
(w:) M. Gersdorf (red.), Przegląd Spółdzielczego Instytutu
Badawczego za rok 1976, Warszawa 1978, poz. 30; A. Stefaniak, Prawo spółdzielcze. Komentarz, orzecznictwo, skorowidz,
Warszawa 1999, s. 184.
26 Uchwała SN z 23 grudnia 1987 r. III CZP, 78/87, OSNCP,
1989, z. 5, poz. 74; Uchwała SN z 3 listopada 1989 r. III CZP,
88/89, OSNC, 1990, z. 7–8, poz. 99; Uchwała SN z 15 maja
1992 r. III CZP, 44/92, OSNCP, 1992, z. 11, poz. 198.
27 Wyrok z 23 lutego 2001 r., II CKN, 400/00, Lex nr 52632;
Uzasadnienia wyroku SN z 27 maja 1985 r. I CR, 150/85,

24 J. Ignatowicz, Glosa do orzeczenia S. Woj. dla M. St. Warszawy

OSNCP, 1986, z 6, poz. 100, s. 55; Uchwały SN z 27 kwietnia

z 13.05. 1965, II CR 82/65, „Państwo i Prawo” 1966, z. 7–8,

1994 r., III CZP, 55/94, OSP, 1994, z. 11, poz. 208; Wyrok SN

s. 189–191; Z. Radwański, Glosa do orzeczenia S. Woj. dla
M. St. Warszawy z 13.05. 1965, II CR 82/65, „Państwo i Prawo”
1966, z. 7–8, s. 185–188.

z 20 stycznia 2000 r. I CKN, 358/98, Lex nr 50865.
28 Uchwała SN z 4 stycznia 1964 r., III CO, 69/63, OSNCP, 1964,
z. 11, poz. 219.
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Piśmiennictwo i orzecznictwo polskie sprzed wejścia w życie ustawy z 15 grudnia 2000 r. było znaczenie bardziej rozbudowane, co przejawiało się m.in.
w sformułowaniu koncepcji pośredniej między dwiema
powyższymi29.
Po wejściu w życie Ustawy z 15 grudnia 2000 r.
o spółdzielniach mieszkaniowych regulacja spółdzielczych stosunków mieszkaniowych uległa istotnej zmianie, ponieważ po raz pierwszy pojawiły się
umowy stanowiące ich źródło (art. 9 ust. 1, art. 10
ust. 1, art. 18 ust. 1 u.sm). Mimo tego problematyka
natury takich stosunków pozostała aktualna, o czym
świadczą rozbieżne oceny w piśmiennictwie. W pewnym uproszczeniu stosunkowo liczne, choć zwięzłe
wypowiedzi współczesnej doktryny można podzielić
na dwie grupy. Według pierwszego stanowiska umowy
z art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 1 u.sm, z których
wynikają te stosunki, są pozakodeksowe, nazwane
umowami zobowiązującymi30. Przeważnie uważa się,
że są to umowy dwustronnie zobowiązujące, konsensualne i przyczynowe, ale nie są to umowy wzajemne31.
29 Omawiałem te poglądy szerzej – zob. P. Zakrzewski, Status…,
dz. cyt., s. 131 i n.
30 Zob. K. Pietrzykowski, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2018, art. 9, nb. 1; A. Jedliński, Prawo do
lokali w spółdzielniach mieszkaniowych, Gdańsk 2005, s. 126;
A. Doliwa, Prawo mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2015,
art. 9, Nb. 6, art. 10, Nb. 3; K. Królikowska, Zasada związania
praw do lokalu z członkostwem w spółdzielni mieszkaniowej,

Jedynie odosobnione poglądy traktują umowę z art. 9
ust. 1 u.sm32 lub z art. 10 ust. 1 u.sm33 jako wzajemną. Dopuszcza się także stosowanie wobec tego
stosunku przepisów o najmie jako bardziej dokładnych, rozbudowanych i szczegółowych34. Przeciwstawne stanowisko nawiązuje do przedstawionego
poglądu Ignatowicza, mianowicie – stosunki te różnią
się od typowego stosunku zobowiązaniowego, który
jest oparty na przeciwstawieństwie interesów stron,
ponieważ cechują się one (przynajmniej w założeniu)
wspólnotą interesów spółdzielni i członka. Spółdzielnia stanowi bowiem wspólnotę działającą w interesie
swoich udziałowców – członków35. Według kolejnego
poglądu mieszczącego się w ramach drugiego stanowiska członkowi jako beneficjentowi tego prawa przysługują uprawnienia organizacyjne z tytułu przynależenia
do spółdzielni, takie jak prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i prawo głosu, za pomocą których
może realnie oddziaływać na swój status mieszkańca
w spółdzielczym stosunku mieszkaniowym. Pokrywa
on znaczną część kosztów budowy lokalu, co pozwala
z ekonomicznego punktu widzenia patrzeć na niego
jak na właściciela lokalu. Ustawodawca traktuje niekiedy członka jak właściciela i nakazuje mu zwracać
wartość rynkową odrębnej własności lokalu (art. 11
ust. 2² u.sm). Wreszcie, choć stosunek prawny, z którego wynika spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
spółdzielczego, jest stosunkiem o charakterze ciągłym,
to jednak nie ustaje przez wypowiedzenie36.

Warszawa 2009, s. 88–89; M. Wrzołek-Romanczuk, Glosa
do W. SN z 24 marca 2004 r., I CKN, 505/03, „Orzecznictwo
Sądów Polskich” 2005, z. 3, poz. 39, s. 163, 164. Por. E. Bończak-Kucharczyk, Spółdzielnie mieszkaniowe w świetle nowych
przepisów, Warszawa 2004, s. 137–138; taż, Spółdzielnie

32 A. Jedliński, Prawo…, dz. cyt., s. 126.

mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2018, s. 348; A. Stefa-

33 A. Stefaniak, Prawo spółdzielcze. Ustawa…, dz. cyt., s. 388.

niak, Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszka-

34 Por. A. Mączyński (w:) A. Mączyński, A. Proksa, Nowe

niowych. Komentarz, Warszawa 2014, s. 388. Inni autorzy nie

prawo lokalowe z komentarzem – ustawa o najmie lokali

odnoszą się do tych kwestii: zob. m.in. M. Bednarek, Prawo

mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych – ustawa – Prawo

do mieszkania w konstytucji i ustawodawstwie, Warszawa

spółdzielcze – ustawa o własności lokali, Kraków 1995, s. 101.

2007, s. 369; R. Dziczek, Spółdzielnie mieszkniowe. Komen-

(Autor opowiedział się za stosowaniem w drodze analogii

tarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych, Warszawa 2009,
s. 186 (Autor stwierdza jedynie, że spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu jest prawem obligacyjnym).
31 K. Pietrzykowski, Spółdzielnie…, dz. cyt., s. 153; A. Jedliński,
Prawo…, dz. cyt., s. 126; A. Doliwa, Prawo mieszkaniowe…,
dz. cyt., art. 9, Nb. 6, art. 10, Nb. 3.
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art. 690 k.c.).
35 F. Zoll, M. Olczyk, M. Pecyna, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego. Komentarz, Warszawa 2002, s. 16, 124–125.
36 M. Bednarek, Ustawowy model spółdzielczości mieszkaniowej,
„Kwartalnik Prawa Prywatnego” z. 4, s. 954–955.

artykuły
5. Argumenty przemawiające na rzecz
korporacyjnej (spółdzielczej) specyfiki
spółdzielczych stosunków mieszkaniowych

W nauce niemieckiej, a w pewnym stopniu także
w polskiej wypracowano kryteria, które bierze się pod
uwagę przy roztrząsaniu postawionego w artykule
problemu. Pomimo różnic między prawem polskim
i niemieckim – w szczególności: to pierwsze ma precyzyjne ramy normatywne wynikające z Ustawy o spół-

mieszkaniowego o innych celach. Ten konflikt interesów rozpatrywany z perspektywy gospodarczej
osłabia, a nawet wyklucza przeciwstawne interesy
członka i spółdzielni uczestniczących w spółdzielczym stosunku mieszkaniowym, co przekłada się na
jego naturę prawną38.
Kluczowe założenie o cywilnoprawnym charakterze spółdzielczych stosunków mieszkaniowych oznacza występowanie tam prywatnej autonomii stron, tj.

Źródeł specyfiki spółdzielczych stosunków
mieszkaniowych upatrywano w polskim
i niemieckim piśmiennictwie w podwójnej
pozycji, w której znajduje się członek,
mianowicie jest on udziałowcem korporacji
(spółdzielni), która ma własne cele gospodarcze,
a jednocześnie drugą stroną spółdzielczego
stosunku mieszkaniowego o innych celach.
dzielniach mieszkaniowych, a to drugie opiera się na
zasadach wolności umów lub korporacyjnej autonomii – warto sięgnąć do dorobku nauki niemieckiej. Do
wspomnianych kryteriów należą: podwójna pozycja
członka jako udziałowca spółdzielni mieszkaniowej
i strony spółdzielczych stosunków mieszkaniowych,
źródło treści tych stosunków, zależność organizacyjna
członka w ich ramach, niemożność ich wypowiedzenia oraz zależności członkostwa od tych stosunków
i odwrotnie37.
Źródeł specyfiki spółdzielczych stosunków mieszkaniowych upatrywano w polskim i niemieckim piśmiennictwie w podwójnej pozycji, w której znajduje się
członek, mianowicie jest on udziałowcem korporacji (spółdzielni), która ma własne cele gospodarcze,
a jednocześnie drugą stroną spółdzielczego stosunku

członka i spółdzielni. Jednak formy zjawiskowe tej
autonomii są różne, mianowicie swoboda umów oraz
będąca jej odnogą korporacyjna autonomia (Vereinsautonomi). Umożliwia ona w ramach wolnego samo38 Zob. H. Siegel, Fragen…, dz. cyt., s. 14; S.K. Rippert, Die
Rechtsstellung…, dz. cyt., s. 31–32; A. Rieband-Korfmacher, Gedanken zum genossenschaftlichen Eigentumsbegriff, „Gemainnütziges Wohnungswesen” 1952, s. 73 – cyt.
za S.K. Rippert, Die Rechtsstellung…, dz. cyt., s. 31–32. Por.
także H. Siegel, Baugenossenschaften und genossenschaftlicher
Gleichbehandlungsgrundsatz, „Zeitschrift für das Gesamte
Genossenschaftswesen” 1969, z. 2, s. 130; J. Dzierżanowski, Ustawa o spółdzielniach. Tekst − Orzecznictwo S.N. −
Objaśnienia z uwzględnieniem spółdzielni mieszkaniowych
i mieszkaniowo-budowlanych. Rozporządzenie o własności
lokali. Tekst − objaśnienia − wskazówki praktyczne, Warszawa
1938, s. 24–25; J. Ignatowicz, Glosa…, dz. cyt., s. 189–191;

37 Zob. P. Zakrzewski, Status…, dz. cyt., s. 137 i n.

M. Bednarek, Ustawowy…, dz. cyt., s. 954–955.
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stanowienia ułożenie swojego własnego porządku uchwały z 15 maja 1992 r.41 SN wyraził pogląd, że
wewnętrznego39. Następuje to (pomijając przyjęcie statutowa regulacja przekłada się na specyfikę spółstatutu na etapie założycielskim spółdzielni, które dzielczych stosunków mieszkaniowych. Zauważył, że:
dokonuje się jednomyślnie, art. 6 § 1 pr.spółdz w zw. „spółdzielcze stosunki lokatorskie w ogóle cechują się
z art. 1 ust. 7 u.sm) w drodze (jednostronnych) uchwał pewną swoistością. Przejawia się ona przede wszystwalnego zgromadzenia (art. 42 pr.spółdz w zw. z art. 1 kim w sposobie kształtowania treści praw i obowiązust. 7 u.sm). Pojawia się wobec powyższego pytanie, ków członków. Kształtowanie to z reguły należy do
czy źródłem, z którego wynika treść spółdzielczych materii statutowych (…)”.

Prostą konsekwencją dostrzeżenia w spółdzielczych
stosunkach mieszkaniowych korporacyjnej
autonomii, a więc swobody spółdzielni ułożenia
tych stosunków w oparciu o uchwały walnego
zgromadzenia, jest obowiązek członka, czyli
jednej strony umowy, do podporządkowania się im
(art. 42 § 1 pr.spółdz w zw. z art. 1 ust. 7 u.sm).
stosunków mieszkaniowych, jest wolność umów, czy
autonomia spółdzielni. Na gruncie art. 9–10, 18 u.sm
odpowiedź na tak postawione pytanie nie należy do
prostych. Wydaje się jednak, że właściwe są obie z nich,
ze znaczącą przewagą tej drugiej. Zgodne kształtowanie przez strony treści umowy o budowę i o ustanowienie dotyczy jedynie jej przedmiotu, tj. lokalu mieszkalnego, ale w pozostałym zakresie o treści stosunku, np.
wysokości wkładu mieszkaniowego lub budowalnego,
rozstrzyga tzw. uchwała normatywna walnego zgromadzenia mająca oparcie w korporacyjnej autonomii
spółdzielni. Następnie jej treść jest uszczegóławiana
w konkretnej umowie o budowę lub ustanowienie
zawieranej z członkiem (np. art. 9 ust. 1, art. 4 ust. 1,
62 u.sm). Członek może tak ustaloną treść tej części
umowy jedynie zaakceptować lub nie, ale nie może
jej negocjować ze spółdzielnią40. W uzasadnieniu do

Prostą konsekwencją dostrzeżenia w spółdzielczych
stosunkach mieszkaniowych korporacyjnej autonomii,
a więc swobody spółdzielni ułożenia tych stosunków
w oparciu o uchwały walnego zgromadzenia, jest
obowiązek członka, czyli jednej strony umowy, do
podporządkowania się im (art. 42 § 1 pr.spółdz w zw.
z art. 1 ust. 7 u.sm). Pojawia się więc w tych stosunkach cecha, którą można określić mianem „zależności
organizacyjnej”. Skoro więc członek ma obowiązek
podporządkowania się uchwałom spółdzielni rozstrzygającym o wielu sprawach w ramach spółdzielczych
stosunków mieszkaniowych, takich jak np. wysokość
wkładu mieszkaniowego lub budowlanego, o opłatach,
regulaminie porządku domowego, rozliczeniu z tytułu
dodatkowego wyposażenia lokalu itd. (art. 8 u.sm),
to nie występuje w tych stosunkach równorzędność
41 III CZP 44/92, OSNC, 1992, z. 11, poz. 198; por. Uzasadnienie uchwały SN z 16 września 1993 r., III CZP 128/93, Lex

39 J. Ellenberger (w:) Palandt…, dz. cyt., s. 30.

nr 9102; Wyrok SN z 24 marca 2004 r., I CK, 505/03, Monitor

40 Zob. P. Zakrzewski, Status…, dz. cyt., s. 148 i n.

Spółdzielczy, 2004, nr 6, poz. 45.
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stron w klasycznym tego słowa znaczeniu. Jest to więc
kolejny argument na rzecz specyfiki spółdzielczych
stosunków mieszkaniowych.
Z celu spółdzielni mieszkaniowej wyprowadza się
wniosek o tym, że spółdzielcze stosunki mieszkaniowe,
zwłaszcza ten wynikający z umowy o ustanowienie
(art. 9 ust. 1 u.sm), nie tylko są stosunkami o charakterze trwałym ze względu na świadczenia okresowe i ciągłe w nich występujące, ale nie podlegają

nie spółdzielczego stosunku mieszkaniowego zależy
od istnienia członkostwa. Zależność funkcjonalna
wyraża się w ten sposób, że albo spółdzielczy stosunek mieszkaniowych powstaje w wyniku wykonania
uprawnień lub wskutek obowiązku ze stosunku członkostwa, albo niewykonanie obowiązków ze stosunku,
np. członkostwa, jest traktowane jak niewykonanie
obowiązków ze spółdzielczego stosunku mieszkaniowego i podlega sankcji43.

Spółdzielczy stosunek mieszkaniowy wynikający
z umowy o ustanowienie z art. 9 u.sm
i członkostwo powstają jednocześnie, a zatem
zachodzi między nimi zależność genetyczna.
wypowiedzeniu jak zwykłe zobowiązania, ponieważ
byłoby to nie do pogodzenia ze wspomnianym celem42.
Obecnie jednoznacznie wyraża to art. 11 ust. 8 u.o.p.l.
oraz art. 11 ust. 1 u.sm).
Dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali
o innym przeznaczeniu, choć jest celem spółdzielni, nie
dokonuje się w ramach członkostwa, ale w odrębnych
od niego spółdzielczych stosunkach mieszkaniowych,
których podstawą są umowy z art. 9–10, 18 u.sm. Ceną
za tę odrębność jest jednak wzajemne powiązanie
między tymi stosunkami. Te zależności zwykło się
dzielić na: zależność genetyczną, warunkową i funkcjonalną. Pierwsza z nich zakłada jednoczesne powstanie
spółdzielczego stosunku mieszkaniowego i członkostwa. Druga ma dwie postacie, mianowicie istnienie
członkostwa jest zależne od istnienia spółdzielczego
stosunku mieszkaniowego lub odwrotne, tj. istnie-

Pojawia się pytanie, jak te powiązania przedstawiają
się obecnie i czy mają wpływ na naturę spółdzielczych
stosunków mieszkaniowych. Ustawa z dnia 20 lipca
2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz
ustawy – Prawo spółdzielcze44 ustanowiła zależność
warunkową w tej postaci, że członkostwo jest zależne
od spółdzielczego stosunku mieszkaniowego. Pomiędzy spółdzielczym stosunkiem mieszkaniowym, którego źródłem jest umowa o budowę, a członkostwem
występuje zależność genetyczna (art. 3 ust. 1 pkt 3,
ust. 32 pkt 1 u.sm.). Ze zmodyfikowaną postacią zależności funkcjonalnej polegającej na tym, że ze spółdzielczego stosunku mieszkaniowego wynika prawo
(tu pod warunkiem prawnym) nabycia członkostwa
43 Zob. na temat postaci zależności: S.B. Moser, Wohnbaugenossenschaften, Zürich 1978, s. 65; P. Zakrzewski, Status…,
dz. cyt., s. 167–169; tenże, Spółdzielnie mieszkaniowe po
zmianach z 2017 r., „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2018,

42 H. Siegel, Fragen…, dz. cyt., s. 18; por. W. Chrzanowski, Spółdzielcza forma zaspokajania potrzeb mieszkaniowych (Stu-

z. 1, s. 167.
44 Dz.U. 2017, poz. 1596. Zob. na temat zmian szerzej K. Pietrzy-

dium prawno-społeczne), Warszawa 1981, s. 34; A. Mączyński,

kowski, Nowa formuła stosunku członkostwa w spółdzielni

Pojęcie i charakter prawny przydziału lokalu spółdzielczego,

mieszkaniowej (w:) P. Zakrzewski, D. Bierecki (red.) Prawo

„Rejent” 1994, nr 3, s. 60 (niemożność utraty prawa spółdziel-

prywatne w służbie społeczeństwu. Księga poświęcona pamięci

czego to przejaw zasady związania).

Profesora Adama Jedlińskiego, Sopot 2019, s. 271.
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mamy do czynienia na tle art. 15 ust. 2, 3, 5 u.sm.
Ustanie spółdzielczego stosunku mieszkaniowego
wynikającego z umowy o budowę (art. 10, 18 u.sm)
powoduje ustanie członkostwa, a zatem między tymi
stosunkami występuje jedna z opisanych wyżej postaci
zależności warunkowej (art. 3 ust. 6 pkt 5 u.sm).
Spółdzielczy stosunek mieszkaniowy wynikający
z umowy o ustanowienie z art. 9 u.sm i członkostwo
powstają jednocześnie, a zatem zachodzi między nimi
zależność genetyczna (art. 3 ust. 1 pkt 1, ust. 32 pkt 1,
art. 16 ust. 2 u.sm). Z kolei nabywca odrębnej własności lokalu ma roszczenie o przyjęcie do spółdzielni,
a więc występuje tu postać zależności funkcjonalnej (art. 3 ust. 31 u.sm). Natomiast ustanie członkostwa spowodowane śmiercią wygasza także stosunek
mieszkaniowy (art. 11 ust. 1 u.sm), ale i odwrotnie, tj.
w razie wygaśnięcia stosunku mieszkaniowego ustaje
członkostwo (art. 3 ust. 6 pkt 1 u.sm). Przepisy brzmią
więc sprzeczne, mianowicie z art. 3 ust. 6 pkt 1 u.sm
wynika, że członkostwo ustaje z chwilą wygaśnięcia
spółdzielczego lokatorskiego prawa, a z art. 11 ust. 1
u.sm coś przeciwnego – iż spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu wygasa z chwilą ustania członkostwa45.

6. Stanowisko własne – korporacyjno-obligacyjna natura spółdzielczych
stosunków lokatorskich

Formułując własne stanowisko dotyczące natury
spółdzielczych stosunków mieszkaniowych, trzeba
zauważyć, że ustawodawca przysługujące członkom
prawa do lokalu w spółdzielni nazwał spółdzielczymi.
Pomijam tu prawo odrębnej własności lokalu, które
spółdzielnie mogły ustanawiać na rzecz członków
dopiero po wejściu w życie Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Ustawodawca świadomie więc odrzucił posłużenie się
„zwykłymi” prawami cywilnymi, czy to obligacyjnymi, jak najem, czy rzeczowymi, jak użytkowanie. Postępował tak konsekwentnie, począwszy od
Ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdziel-

niach (dalej u.s.)46, według której statut spółdzielni
miał m.in. regulować prawa członków do mieszkań
(art. 6 ust. 2 u.s.). W Ustawie z 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach (dalej u.s.z.)47 posłużył się
nazwą spółdzielczego prawa do lokalu (art. 144, 147
u.s.z.). W kolejnej Ustawie z dnia 16 września 1982 r. –
Prawo spółdzielcze wyróżnił dwa spółdzielcze prawa
do lokalu – lokatorskie i własnościowe (art. 213 § 2
pr.spółdz). Tak też postąpił w obowiązującej Ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w której występuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego (art. 9 n. u.sm),
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (art. 17¹
u.sm) oraz prawo odrębnej własności lokalu (art. 18
n. u.sm). Z wyjątkiem ostatniej ustawy podstawą
prawną spółdzielczych stosunków mieszkaniowych
między spółdzielnią a członkiem były statut i oparte
na nim uchwały. Można więc zasadnie uznać, że były
to stosunki o charakterze korporacyjnym, a używając
rodzimej terminologii, należałoby je nazwać w ślad za
ustawą – z pełnym przekonaniem – spółdzielczymi.
Dlaczego ustawodawca zdecydował się posłużyć
w regulacjach prawnych szczególnymi typami praw,
jakimi są z pewnością spółdzielcze prawa do lokali,
pozostaje sprawą otwartą. Z pewnością zaważyło na
tym wiele przyczyn, zwłaszcza jednak dostrzegany
już pod rządem Ustawy z dnia 29 października 1920 r.
o spółdzielniach specyficzny sposób zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych członków przez spółdzielnie,
tj. założenie, że „członek przez spółdzielnię buduje
dla siebie, a nie dla innych”48. Inaczej niż w przypadku najmu kształtowały się także prawa i obowiązki
członka, który zamierzał zaspokoić swoje potrzeby
mieszkaniowe w spółdzielni za pomocą spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu, co także skłaniać mogło
do szczególnej regulacji uwzględniającej spółdzielczą
specyfikę. Członek bowiem w świetle każdej z przywołanych wyżej ustaw współfinansował budowę lokalu,
wnosząc do spółdzielni wkład mieszkalny. Jednocześnie zyskiwał szerszy niż w przypadku najmu zakres
uprawnień, tj. uprawnienie do przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu (mieszkalnego) w silniejsze

45 Zdaniem interesującej propozycji wykładni K. Pietrzykowskiego (Nowa…, dz. cyt., s. 271) art. 11 ust. 1 u.sm utracił moc

46 Dz.U. nr 111, poz. 733 zm.

mimo braku formalnego uchybienia ze względu na regułę

47 Dz.U. nr 12, poz. 61 z późń. zm.

lex posteriori derogat legi priori.

48 J. Dzierżanowski, Ustawa…, dz. cyt., s. 24.
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prawo: własnościowe prawo do lokalu lub odrębną
własność lokalu.
Trzeba jednak zauważyć, że odmienna niż w przypadku najmu treść spółdzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu nie przesądzała o posłużeniu się nowym
typem prawa spółdzielczego. Odmiennie ustawodawca postąpił w kolejnym przypadku zaspokajania potrzeb mieszkaniowych lokatorów przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Sięgnął on po
klasyczne umowy obligacyjne, pomimo że zadecydował o nałożeniu na najemcę obowiązku pokrywania części kosztów budowy lokalu mieszkalnego
budowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Obok umowy najmu strony zawierają zbliżoną do pożyczki tzw. umowę w sprawie partycypacji
w kosztach budowy lokalu mieszkalnego przez najemcę
(art. 29a u.f.p.b.m.49). Wydaje się, że obie te umowy
tworzą tzw. zespół (kompleks) umów złączonych
wspólnym celem, którym jest oddanie lokatorowi
lokalu do używania, którego budowę on współfinansuje (art. 65 k.c.). Niewątpliwe występują między
nimi związki, w szczególności nieskuteczność umowy
w sprawie partycypacji wyklucza zawarcie umowy
najmu z najemcą. Nie uzyskuje on jednak uprawnienia
do przekształcenia najmu w prawo odrębnej własności
lokalu (art. art. 15e ust. 2, art. 33e u.f.p.b.m.), jak jest
to w przypadku praw spółdzielczych.
Kolejnym powodem, który przesądził o nadaniu
przez ustawodawcę stosunkom cywilnoprawnym
spółdzielczej natury, był, jak sądzę, cel spółdzielni, tj.
dostarczenie przez spółdzielnię mieszkaniową mieszkań członkom, a najbardziej naturalne było przyjęcie
rozwiązania, że podstawą prawną owego dostarczania
był statut i oparte na nim uchwały.
Zasadniczym uprawnieniem członka związanego
ze spółdzielnią umową o ustanowienie z art. 9 ust. 1
u.sm jest używanie lokalu mieszkalnego (pomijam tu
uprawnienie do przekształcenia prawa – art. 12 u.sm),
podobnie jak jest to w przypadku najmu (art. 659 k.c.).
Ustawodawca, określając treść tego uprawnienia, nie
odesłał jednak do regulacji o najmie, ale ustanowił
oddzielną ustawową regulację dostosowaną do spe49 Ustawa z dnia 26 październik 1995 o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego, t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 79, 1442.

cyfiki spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego. Nie należy ona jednak do rozbudowanych. Przepisy regulują m.in. wydatki pokrywane przez
członków w związku z używaniem lokali mieszkalnych
(art. 4 u.sm), zaliczania pożytków i innych przychodów spółdzielni na rzecz wydatków obciążających
członków (art. 5 ust. 2 u.sm), zasady udostępniania
lokalu mieszkalnego spółdzielni w razie awarii (art. 61
u.sm), zawarcie umowy o ustanowienie (art. 10 u.sm),
obowiązek opróżnienia lokalu i rozliczenia z byłym
członkiem (art. 7, 11 ust. 2–22 u.sm), cechy spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
(art. 9 ust. 2–6 u.sm), oddanie lokalu mieszkalnego
w najmem lub do używania (art. 9 ust. 7–7¹ u.sm),
wpływ ustania małżeństwa i śmierci członka na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
(art. 13–15 u.sm), likwidację, upadłość lub egzekucję
z nieruchomości, które to zdarzenia są przeszkodą
do dalszego świadczenia przez spółdzielnię mieszkaniową dotychczasowych usług członkom (art. 16
u.sm). W pozostałym zakresie ta ustawowa regulacja jest uzupełniana o postanowienia statutowe
(art. 8 u.sm), takie jak: zawieranie umów o budowę
lokali, rozliczenia z tytułu dodatkowego wyposażenia lokalu, uprawnienia członka do spółdzielczej
zamiany lokalu, a także porządek domowy, naprawy
obciążające członka, sposób i zasady używania lokalu
mieszkalnego.
Z Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych wynika, że zerwała ona z dotychczasowym rozwiązaniem, tj. wykluczyła wyłączną statutową regulację spółdzielczych stosunków mieszkaniowych, a na jej miejsce wprowadziła regulację umowną
i statutową (art. 8, 9, 10, 18 u.sm). Spowodowało to,
że część doktryny wyraziła śmiałe przypuszczenie, że
umowy te są pozakodeksowymi nazwanymi umowami
zobowiązującymi.
Trzeba zauważyć, że prawu obligacyjnemu znane
są obligacyjne stosunki umowne, które dochodzą
do skutku i współkształtowane są pomimo braku
formalnego konsensusu stron. Takimi są te, w których co najmniej jedna strona posłużyła się wzorcem
umownym (art. 384 i n. k.c.). Dostrzec można tu
pewne podobieństwo do regulacji statutowej, do której odsyłają przepisy regulujące spółdzielcze stosunki
mieszkaniowe (np. art. 10 ust. 2, art. 8 u.sm). Pojawia
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się zatem pytanie, czy omawiane stosunki nie mają rakterze ciągłym, o ile został doręczony i strona nie
obligacyjnej natury, a wybrane postanowienia statu- wypowiedziała umowy w najbliższym możliwym
towe nie stanowią z tej perspektywy wzorca umownego terminie wypowiedzenia (art. 3841 k.c.). Już te argudołączanego do umowy o budowę lub o ustanowienie menty wyłączają uznanie omawianych stosunków za
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu miesz- mające obligacyjną naturę.
kalnego. Gdyby przyjąć taką propozycję, musiałoby
Trzema zasadniczymi kryteriami przesądzającymi
to oznaczać, że postanowienia statutowe rozumiane kwalifikację wspomnianych stosunków jako korpojako wzorzec umowny wiązałyby drugą stronę, o ile racyjno-zobowiązaniowe (lub inaczej spółdzielczozostałyby dostarczone drugiej stronie, czyli człon- -zobowiązaniowe) są: 1) przedstawione wyżej argu-

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych zerwała z dotychczasowym
rozwiązaniem, tj. wykluczyła wyłączną
statutową regulację spółdzielczych stosunków
mieszkaniowych, a na jej miejsce wprowadziła
regulację umowną i statutową.
kowi przed zawarciem stosownej umowy (art. 384 § 1
k.c.). Pozostaje to w sprzeciwie z regulacją spółdzielczą, z której wynika, że z chwilą nabycia roszczenia
o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu mieszkalnego, co następuje z chwilą zawarcia
konsensualnej umowy o budowę lokalu, osoba taka
staje się członkiem (art. 3 ust. 32 u.sm), a zatem wiąże
ją od tej chwili statut, niezależnie od tego, czy został
on jej dostarczony przed zawarciem umowy o budowę,
czy nie. Nie wchodzi także w grę zastosowanie art. 384
§ 2 k.c., który przewiduje ułatwienie związania stron
wzorem umownym, ponieważ w relacjach spółdzielnia–członek ta pierwsza jest przedsiębiorcą, a ten drugi
jest konsumentem, a umowa o budowę nie należy do
zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia
codziennego. Dodać należy, że w trakcie trwania
spółdzielczych stosunków mieszkaniowych zmieniają
się uchwały regulujące te stosunki na mocy odesłania
statutowego. Wiążą one członków z chwilą ich podjęcia
(art. 42 § 2 u.pr.spółdz), a nie tak jak wzorzec umowny
wydany w trakcie trwania stosunku umownego o cha-
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menty historyczne dotyczące nazwy tych stosunków,
2) korporacyjna autonomia wpływająca na ich treść,
3) występująca w nich zależność organizacyjna. Przechodząc do drugiego i trzeciego kryterium, należy
zauważyć, że w spółdzielczych stosunkach mieszkaniowych autonomia korporacyjna niewątpliwie
występuje, o czym świadczą możność ułożenia przez
spółdzielnię w statucie i uchwałach organów zasad,
np. dotyczących wysokości wkładu mieszkaniowego
lub budowlanego, opłat i innych zagadnień (art. 10
ust. 2, art. 4 ust. 1, art. 8 u.sm), na których funkcjonować będą liczne, skonkretyzowane umowy zawierane z członkami. Umowy te ze względu na zależność
ich treści od prawa wewnętrznego spółdzielni są tzw.
umowami wykonawczymi50. W razie rozbieżności
między treścią umowy a prawem wewnętrznym należy
się kierować tym ostatnim. Obowiązek członka co
do podporządkowania się uchwałom, np. w konsekwencji zmian zasad statutowych, także nie budzi
50 Zob. także P. Zakrzewski, Status…, dz. cyt., s. 492.
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wątpliwości (art. 42 § 1 pr.spółdz w zw. z art. 1 ust. 7
u.sm). Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest
wprawdzie prawem rzeczowym (art. 244 § 2 k.c.), ale
regulowanym odrębnymi przepisami szczególnymi,
co wyłącza w znacznej mierze stosowanie zasad ogólnych (art. 244 n. k.c.).

7. Zakończenie

Mając na uwadze m.in. treść art. 4, 8, 9, 10, 18 u.sm,
w których jest mowa zarówno o statucie (i uchwałach
na nim opartych), jak i o umowach, wykluczyć należy
opowiedzenie za jedną z dwóch skrajnych koncepcji wyjaśniających naturę spółdzielczych stosunków
mieszkaniowych, tj. korporacyjną (spółdzielczą) –

mogły znaleźć zastosowanie, np. art. 384–38551, 453,
461, 488, 506, 519 k.c.52 W tych spółdzielczych stosunkach mieszkaniowych zastosowanie znajdzie zasada
równego traktowania członka (art. 18 ust. 1 pr.spóldz
w zw. z art. 1 ust. 7 u.sm).
Niewątpliwie kwalifikacja spółdzielczych stosunków mieszkaniowych powinna mieć wpływ na kształt
przyszłej regulacji, konsekwentnie dbając o spójność
terminologiczną, tak aby w części dotyczącej kwestii korporacyjnych nie było określeń typowych dla
prawa zobowiązań i odwrotnie (zob. art. 20 ust. 2
u.sm). Z całą pewnością konieczne jest doprecyzowanie obecnej regulacji przez jednoznaczne wskazanie, kiedy i w jakim zakresie na pozycję członka

Zasadniczymi kryteriami przesądzającymi
kwalifikację stosunków jako
korporacyjno‑zobowiązaniowe (lub inaczej
spółdzielczo‑zobowiązaniowe) są: 1) argumenty
historyczne dotyczące nazwy tych stosunków,
2) korporacyjna autonomia wpływająca na ich treść,
3) występująca w nich zależność organizacyjna.
mimo że ta była obecna pod rządem Ustawy – Prawo
spółdzielcze (art. 204–239 pr.spółdz) – lub obligacyjną.
Pozostaje zatem przyjąć, że mamy do czynienia z korporacyjno-obligacyjną naturą stosunków między spółdzielnią a członkiem. Ze względu na związek ich treści
ze statutem i uchwałami należy je kwalifikować jako
dotknięte korporacyjną (spółdzielczą) specyfiką, tzw.
umowy wykonawcze. Taka kwalifikacja prawna ma
skutki praktyczne, mianowicie w razie luki prawnej
rozwiązania trzeba poszukiwać w pierwszym rzędzie
na obszarze spółdzielczego prawa mieszkaniowego
oraz w tzw. prawie wewnętrznym spółdzielni (statucie i opartych na nim uchwałach). Dopiero w dalszej
kolejności w kodeksowych przepisach części ogólnej
o zobowiązaniach, przy czym nie wszystkie będą

wpływa tzw. prawo wewnętrzne spółdzielni, a także
jakie są sprzeczności między nim a umową. Innego
ukształtowania wymaga także pozycja członka i osoby
niebędącej członkiem w spółdzielczych stosunkach
mieszkaniowych. Obecne zrównanie ich obowiązków
(zob. art. 4 u.sm) nie jest zasadne.
51 W tym sensie, że postanowienia statutu lub uchwał walnego
zgromadzenia spółdzielni wpływające na treść spółdzielczego
stosunku mieszkaniowego, np. ustalające zasady wyceny
wkładu mieszkaniowego lub budowlanego, oceniane z perspektywy umowy o budowę lub ustanowienie nie mogą być
traktowane jako wzorzec umowny – zob. P. Zakrzewski,
Status…, dz. cyt., s. 177.
52 Zob. także P. Zakrzewski, Status…, dz. cyt., s. 178.
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The article provides arguments supporting the thesis that the current regulations
of the Code of Criminal Procedure do not guarantee full access to the cassation
stage of the criminal proceedings for the accused deprived of liberty and represented by an ex officio defence counsel. In order to lodge a cassation appeal the
accused is required to file a motion for written reasons of the appellate judgment
within the prescribed time-limit indicated in Article 524 § 1 second sentence of
the Code of Criminal Procedure. It is argued that in order to fulfil this requirement
the accused must have fully effective right to acquire the content of the judgment
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1. Uwagi wprowadzające

Nie ma wątpliwości, że z faktu
pozbawienia oskarżonego wolności w toku postępowania karnego wynikają istotne utrudnienia
w realizowaniu prawa do obrony
i innych uprawnień procesowych.
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Z tego też względu w dyrektywie
unijnej w sprawie pomocy prawnej
z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym1
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1919 z dnia

artykuły
uznano, że spośród dwóch kryteriów warunkujących
powstanie obowiązku zapewnienia oskarżonemu
bezpłatnej pomocy prawnej: ubóstwa oraz „interesu
wymiaru sprawiedliwości” (tzw. kryterium zasadności),
to drugie jest spełnione w każdym przypadku, gdy oskarżony jest pozbawiony wolności (art. 4 ust. 4b dyrektywy).
W Kodeksie postępowania karnego z 1997 r. aż do
dnia 30 czerwca 2015 r. przewidziane było uregulowanie, zgodnie z którym sam fakt pozbawienia oskarżonego wolności skutkował obowiązkiem posiadania
obrońcy przed sądem okręgowym jako sądem pierwszej instancji2. Również do tej daty obowiązywały
dwa inne, ważne dla postępowania odwoławczego
uregulowania, których celem było zniwelowanie negatywnych skutków pozbawienia oskarżonego wolności
w czasie postępowania karnego. Po pierwsze, zgodnie z art. 419 § 2 k.p.k., jeżeli oskarżony pozbawiony
wolności nie był obecny przy ogłoszeniu na rozprawie orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie,
a nie miał obrońcy, orzeczenie to było mu doręczane
wraz ze stosownymi pouczeniami o prawie, terminie
i sposobie wniesienia środka zaskarżenia. Po drugie,
jeżeli oskarżony wnioskował o doprowadzenie go na
rozprawę odwoławczą i wyjątkowo sąd nie zdecydował o takim doprowadzeniu, uznając za wystarczającą obecność obrońcy, to wyznaczał oskarżonemu
obrońcę z urzędu, jeżeli ten nie był reprezentowany
przez obrońcę z wyboru. Jedynie ten ostatni przepis,
chociaż w zmienionej postaci, obowiązuje obecnie, przy
czym, zarówno w poprzednim stanie prawnym, jak i de
lege lata, w razie nieuwzględnienia wniosku oskarżonego o doprowadzenie na rozprawę odwoławczą udział
takiego obrońcy w tej rozprawie jest obligatoryjny3.
26 października 2016 r. w sprawie pomocy prawnej z urzędu

Na skutek wejścia w życie nowelizacji Kodeksu
postępowania karnego wprowadzającej kontradyktoryjny model procesu karnego4 istotnej zmianie uległy
reguły doręczania stronom wyroków. Ze względu na
odejście od zasady obligatoryjnej obecności oskarżonego na rozprawie wprowadzono regułę doręczania
wszystkim stronom wyroków wydawanych pod ich
nieobecność (art. 100 § 3 k.p.k. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 14 kwietnia
2016 r.). Było to rozwiązanie ze wszech miar słuszne
i zgodne ze europejskimi standardami prowadzenia
postępowania in absentia5. Niestety ustawodawca, cofając w 2016 r. modelowe zmiany k.p.k., ale pozostawiając
jednocześnie w kodeksie regulacje dotyczące fakultatywności udziału oskarżonego w rozprawie, całkowicie
zmienił zasady doręczania wyroków stronom, które nie
były obecne przy ich ogłoszeniu. Ograniczając dalsze
rozważania do wyroków wydawanych po przeprowadzeniu rozprawy odwoławczej, trzeba stwierdzić, że
istnieją poważne argumenty na rzecz tezy, iż obecnie
obowiązujące przepisy nie gwarantują oskarżonemu
pozbawionemu wolności i reprezentowanemu przez
obrońcę z urzędu możliwości skutecznego zainicjowania postępowania kasacyjnego. Wynika to przede
wszystkim ze skutków stosowania obecnego brzmienia następujących przepisów: art. 100 § 3, art. 422 § 2a
k.p.k. i art. 451 k.p.k.

2. Przesłanki doręczenia prawomocnego
wyroku sądu odwoławczego oskarżonemu
pozbawionemu wolności

Przepis art. 100 § 3 k.p.k. w wersji obowiązującej
od dnia 5 października 2019 r.6 stanowi, że wyrok
Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach

dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym

karnych, Warszawa 2018, s. 502. Por. m.in. Wyrok Sądu Naj-

oraz dla osób, których dotyczy wniosek w postępowaniu

wyższego z dnia 19 lutego 2013 r., IV KK 200/12, OSNKW

dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania, Dz.Urz.
UE L 297 z 4.11.2016 r., s. 1 i n.
2 Krytycznie o nieprzywróceniu dawnego brzmienia art. 80

2013, z. 4, poz. 32.
4 Ustawa z dnia 27 września 2013 r., Dz.U. z 2013 r., poz. 1247,
ze zm.

k.p.k. pomimo utrzymania fakultatywnej obecności oskarżo-

5 Por. M. Wąsek-Wiaderek, Prawo oskarżonego do realizowa-

nego na rozprawie na skutek nowelizacji k.p.k. z dni 11 marca

nia obrony na rozprawie w świetle ostatnich zmian kodeksu

2016 r.: M. Smarzewski, Granice efektywności prawa do korzy-

postępowania karnego (w:) S. Steinborn, K. Woźniewski

stania z pomocy obrońcy w kontekście ostatnich nowelizacji

(red.), Proces karny w dobie przemian. Przebieg postępowania,

KPK, „Monitor Prawniczy” 2016, z. 21, s. 1157.
3 Por. A. Sakowicz (w:) A. Sakowicz (red.), Kodeks postepowania karnego. Komentarz, Warszawa 2018, s. 1145; D. Świecki,

Gdańsk 2018, s. 322–323.
6 Czyli po wejściu w życie nowelizacji z dnia 19 lipca 2019 r.,
Dz.U. z 2019 r., poz. 1694.
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doręcza się podmiotom uprawnionym do wniesienia
środka zaskarżenia, jeżeli ustawa tak stanowi. Jedyną
zmianą wprowadzoną nowelizacją z dnia 19 lipca
2019 r. jest zastąpienie słowa „odwoławczego” terminem „zaskarżenia”. Wobec tego nadal, podobnie jak
na skutek zmian obowiązujących od dnia 15 kwietnia 2016 r. do dnia 4 października 2019 r., przepis ten
w istocie odsyła do innych wskazanych w kodeksie
podstaw doręczenia wyroku7. Poza wyrokiem nakazowym, o którego doręczeniu oskarżonemu przesądza
art. 505 k.p.k., jak również wyrokiem wydanym na
posiedzeniu po rozpoznaniu wniosku o wznowienie
postępowania (art. 547 § 5 k.p.k.), kodeks nie przewiduje wprost obowiązku doręczenia wyroku oskarżonemu. Wobec tego należy przyjąć, że przepisem, który
reguluje jedyną podstawę do doręczenia wyroku sądu
odwoławczego oskarżonemu, jest art. 422 § 2a k.p.k.
odczytywany w związku z art. 100 § 3 k.p.k. Niewątpliwie przepis art. 422 § 2a k.p.k. znajduje zastosowanie w postępowaniu odwoławczym z mocy art. 457 § 2
k.p.k. Wobec tego wyrok sądu odwoławczego należy
doręczyć oskarżonemu po spełnieniu czterech warunków wskazanych art. 422 § 2a k.p.k.: 1) oskarżony jest
pozbawiony wolności; 2) nie ma obrońcy; 3) złożył
wniosek o doprowadzenie na termin rozprawy, na którym został ogłoszony wyrok; 4) nie był obecny podczas
ogłoszenia wyroku. W myśl przepisów obowiązujących
do dnia 30 czerwca 2015 r. o obowiązku doręczenia
oskarżonemu wyroku przesądzało spełnienie jedynie
trzech warunków, wymienionych w punktach 1, 2 i 4
(art. 419 § 2 k.p.k. w brzmieniu obowiązującym do
dnia 30 czerwca 2015 r.).
Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa Sądu Najwyższego z chwilą
ogłoszenia prawomocnego wyroku sądu odwoławczego na rozprawie odwoławczej uznaje się, iż oskar7 Na gruncie art. 100 § 3 k.p.k. w jego brzmieniu obowiązującym

żony reprezentowany w tym postępowaniu przez
obrońcę z urzędu staje się „oskarżonym, który nie ma
obrońcy”, w rozumieniu dawnego art. 419 § 2 k.p.k.
a obecnego art. 422 § 2a k.p.k. Oczywiście, zgodnie
z art. 84 § 1 k.p.k., obrońca z urzędu jest uprawniony
do podejmowania czynności także po uprawomocnieniu się wyroku, jednak wówczas nie może skutecznie dochodzić wynagrodzenia za tę czynność8.
Sąd Najwyższy słusznie przyjmuje, że skoro z art. 84
§ 2 k.p.k. wynika obowiązek podejmowania obrony
przez obrońcę z urzędu jedynie „do prawomocnego
zakończenia postępowania”, to po ogłoszeniu prawomocnego wyroku przez sąd odwoławczy oskarżony
nie jest reprezentowany w sprawie. Taka wykładnia
art. 419 § 2 k.p.k. oraz art. 84 § 2 k.p.k. prowadziła
przed dniem 1 lipca 2015 r. do przyjęcia jednolitego
stanowiska, że oskarżonemu pozbawionemu wolności, który w postępowaniu odwoławczym korzystał
z pomocy obrońcy z urzędu, należy zawsze doręczyć
prawomocny wyrok tego sądu, jeżeli nie był obecny
przy jego ogłoszeniu9. Oznaczało to, że siedmiodniowy
termin do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku
sądu odwoławczego, która to czynność otwierała drogę
do wniesienia kasacji, dla oskarżonego pozbawionego
wolności rozpoczynał swój bieg od doręczenia wyroku,
a nie jego ogłoszenia na rozprawie pod nieobecność
oskarżonego.
Jak już wskazano, również na gruncie obecnie
obowiązującego stanu prawnego należy uznać, że
z chwilą ogłoszenia prawomocnego wyroku kończącego postępowanie na rozprawie odwoławczej oskarżony pozbawiony wolności, który był w tym postępowaniu reprezentowany przez obrońcę z urzędu, „nie
8 Por. C. Kulesza, Obrońca (w:) C. Kulesza (red. tomu),
P. Hofmański (red. nacz.), Strony i inni uczestnicy postępowania karnego. System Prawa Karnego Procesowego, t. 6,
Warszawa 2016, s. 914; por. także Postanowienie Sądu Najwyż-

od dnia 15 kwietnia 2016 r. do dnia 4 października 2019 r.

szego z dnia 18 września 2013 r., V KZ 60/13, Lex nr 1363213.

w orzecznictwie wyrażono słuszny pogląd, że podstawy

W praktyce powoduje to, że obrońcy wyznaczeni z urzędu

do doręczenia oskarżonemu wyroku sądu odwoławczego

z chwilą ogłoszenia prawomocnego wyroku przez sąd odwo-

należy poszukiwać w art. 524 § 1 zd. 2 k.p.k., zaś obowiązek

ławczy zaprzestają dalszych czynności na rzecz oskarżonego.

doręczenia takiego wyroku wprowadza art. 422 § 2a k.p.k.,

9 Por. m. in.: Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego

który poprzez art. 457 § 2 k.p.k. ma odpowiednie zastoso-

2012 r., V KZ 1/12, OSNKW 2012, z. 6, poz. 58; Postanowie-

wanie w postępowaniu odwoławczym. Por. Postanowienie

nie Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2016 r., V KZ 19/16,

Sadu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2016 r., III KZ 39/16,

Lex nr 2044504; Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia

OSNKW 2016, z. 12, poz. 80.

13 lutego 2017 r., III KZ 91/16, Lex nr 2238696.
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ma już obrońcy” w rozumieniu art. 422 § 2a k.p.k.10
Obecnie jednak nie skutkuje to obowiązkiem doręczenia oskarżonemu tego wyroku. Musi być bowiem
spełniony dodatkowy warunek – złożenia przez oskarżonego wniosku o doprowadzenie na termin rozprawy,
na którym był ogłoszony ten wyrok. Wprowadzenie tej
dodatkowej przesłanki ma daleko idące konsekwencje w postaci istotnego ograniczenia oskarżonemu
pozbawionemu wolności dostępu do kasacyjnego
etapu postępowania.

czonej czy przerwanej. Nie ma bowiem wątpliwości,
że pod pojęciem „pierwszy termin rozprawy” użytym
na przykład w art. 132 § 4 k.p.k. należy rozumieć jedynie datę rozpoczęcia rozprawy, a nie wszystkie daty
prowadzenia rozprawy głównej, w tym także po jej
odroczeniu. Można więc argumentować, że jeżeli rozprawa odwoławcza została odroczona, zaś oskarżony
pozbawiony wolności wnioskował o doprowadzenie
na rozprawę, a nie na odroczony termin rozprawy, na
którym został ogłoszony wyrok, to warunek z art. 422

Sąd Najwyższy słusznie przyjmuje, że skoro z art. 84
§ 2 k.p.k. wynika obowiązek podejmowania obrony
przez obrońcę z urzędu jedynie „do prawomocnego
zakończenia postępowania”, to po ogłoszeniu
prawomocnego wyroku przez sąd odwoławczy
oskarżony nie jest reprezentowany w sprawie.
W pierwszej kolejności należy rozważyć, czy złożenie wniosku o doprowadzenie na rozprawę odwoławczą,
o którym mowa w art. 451 k.p.k., jest równoznaczne
ze złożeniem wniosku o doprowadzenie na termin
rozprawy odwoławczej, „na którym został ogłoszony
wyrok” w rozumieniu art. 422 § 2a k.p.k. Wątpliwości
w tym względzie wynikają z tego, że w art. 422 § 2a
k.p.k. nie użyto sformułowania „rozprawa, na której
został ogłoszony wyrok”, tylko zwrotu „termin rozprawy”11. Trzeba zauważyć, że w innych przepisach
kodeksu ustawodawca używa określenia „termin rozprawy” dla wskazania określonej daty procedowania na
rozprawie, a nie kolejnych terminów rozprawy odro10 Por. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2018 r.,
III KZ 11/18, Lex nr 2450253; Postanowienie Sądu Najwyż-

§ 2a k.p.k. nie został spełniony. Taką interpretację
należy jednak odrzucić jako antygwarancyjną, chociaż odpowiada ona rezultatom wykładni językowej
przepisu art. 422 § 2a k.p.k. Wobec tego trzeba przyjąć, że złożenie „ogólnego” wniosku o doprowadzenie na rozprawę odwoławczą jest równoznaczne ze
złożeniem także wniosku o doprowadzenie na termin rozprawy, na którym został ogłoszony wyrok,
bez względu na to, czy oba terminy, tj. ten, którego
dotyczył wniosek oskarżonego, i termin rozprawy, na
której został ogłoszony wyrok, się pokrywają. Słuszny
jest przy tym wyrażony w doktrynie pogląd, że również złożenie wniosku, o którym mowa w art. 451
k.p.k., po terminie, co skutkuje pozostawieniem go
bez rozpoznania, należy uznać za spełnienie trzeciego
warunku wskazanego w art. 422 § 2a k.p.k.12 Podobnie

szego z dnia 3 kwietnia 2019 r., V KZ 7/19, Lex nr 2649798.
11 O niefortunnym brzmieniu tego przepisu w kontekście realizowania obrony na rozprawie głównej pisałam w: M. Wąsek-Wiaderek, Prawo oskarżonego…, dz. cyt., s. 311–325.

12 D. Świecki, Wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie
uzasadnienia wyroku (w:) Konstrukcja apelacji jako środka
odwoławczego w procesie karnym, Warszawa 2018, wersja
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należy potraktować sytuację, w której oskarżony po
złożeniu stosownego wniosku został doprowadzony
jedynie na termin rozprawy odwoławczej, w czasie
której rozpoznawano środek odwoławczy, zaś nie
został doprowadzony na samo ogłoszenie wyroku
sądu odwoławczego13.
Zupełnie odmiennie kształtuje się sytuacja oskarżonego, który nie złożył wniosku o doprowadzenie
na rozprawę odwoławczą, nie spełniając tym samym
jednego z czterech warunków doręczenia mu wyroku
wydanego na tej rozprawie. Kluczowe jest tu pytanie,
czy w świetle gwarancji rzetelnego procesu dopuszczalne jest poczynione przez ustawodawcę założenie, że
rezygnacja z udziału rozprawie odwoławczej skutkuje
również rezygnacją z otrzymania przez pozbawionego
wolności oskarżonego wyroku sądu odwoławczego ze
wszystkimi tego konsekwencjami w postaci rozpoczęcia biegu terminu do złożenia „zapowiedzi kasacji”,
czyli wniosku o doręczenie wyroku sądu odwoławczego z uzasadnieniem, od daty jego ogłoszenia pod
nieobecność oskarżonego.

3. (Nie)przewidywane konsekwencje
niezłożenia wniosku o doprowadzenie na
rozprawę odwoławczą

Nie ma wątpliwości, że Konwencja o ochronie praw
człowieka i podstawowych wolności14 nie zobowiązuje
do wprowadzenia do systemu krajowego kasacyjnej
kontroli prawomocnego wyroku wydanego w sprawie
karnej. Takiego prawa nie da się też wyinterpretować
z art. 2 Protokołu nr 7 do Konwencji15, regulującego
prawo do odwołania się od wyroku. Przepis ten nakłada
na państwa strony jedynie obowiązek wprowadzenia możliwości odwołania się od orzeczenia o winie
i karze, a zatem w uproszeniu – dwuinstancyjności
elektroniczna; K. Eichstaedt, Komentarz aktualizowany do
art. 422 kodeksu postępowania karnego (w:) D. Świecki (red.),

postępowania karnego. Ponadto dopuszcza sporą gamę
wyjątków, w tym pozbawienie prawa do odwołania
się od orzeczenia osoby skazanej w wyniku zaskarżenia wyroku uniewinniającego wydanego w pierwszej
instancji16. Natomiast wyrażone w art. 6 ust. 1 Konwencji prawo do rzetelnego procesu niewątpliwie obejmuje
kasacyjny etap postępowania karnego. W rezultacie,
jeżeli ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu do
systemu prawnego dostępnego dla stron nadzwyczajnego środka zaskarżenia w postaci kasacji, to powinien jednocześnie zapewnić oskarżonemu możliwość
efektywnego skorzystania z tego środka. O ile zatem
na gruncie art. 6 Konwencji oskarżony nie ma prawa
domagać się wprowadzenia kasacyjnej kontroli orzeczenia sądu odwoławczego do systemu prawnego, to ma
prawo kwestionować zasadność lub proporcjonalność
wszelkich uregulowań prawnych utrudniających mu
zainicjowanie tego postępowania. Trybunał powtarza
bowiem, że ograniczenia prawa dostępu do danego
etapu postępowania karnego nie mogą podważać istoty
tego prawa, muszą służyć usprawiedliwionym celom
i pozostawać do nich w stosunku proporcjonalności17.
Dostęp do kasacyjnego etapu postępowania był wielokrotnie poddawany ocenie na skutek skarg kierowanych przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka. W pierwszej kolejności dotyczyły one
praktyki weryfikowania ubóstwa oskarżonego ubiegającego się o wyznaczenie obrońcy z urzędu w celu
rozważenia wniesienia kasacji18. Orzecznictwo ETPC
istotnie przyczyniło się do zmiany praktyki w tym
zakresie. Obecnie efektywność dostępu do obrońcy
z urzędu w celu wniesienia kasacji nie jest w żaden
sposób kwestionowana. W praktyce orzeczniczej
Sądu Najwyższego, także pod wpływem standardów
strasburskich, rozwiązano również problem wyznaczenia początku biegu terminu do wniesienia kasacji
16 O konwencyjnym prawie do zaskarżenia orzeczenia obszernie:

Kodeks postępowania karnego, t. 1: Komentarz aktualizowany,

S. Steinborn, Ograniczenia zaskarżalności wyroku wyda-

LEX/el., 2019, teza 28.

nego w I instancji jako środek uproszczenia procesu karnego

13 K. Eichstaedt, Komentarz…, dz. cyt.

w świetle prawa do dwuinstancyjnego postępowania (uwagi

14 Dz.U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284, ze zm.; dalej powoływana

de lege lata i de lege ferenda), „Gdańskie Studia Prawnicze”
2005, t. 13, s. 368–374.

jako „Konwencja” lub „EKPC”.
15 Dz.U. z 2003 r., Nr 42, poz. 364. Por. M. Wąsek-Wiaderek,
Standard ochrony praw oskarżonego w świetle Europejskiej

17 M. Wąsek-Wiaderek, Standard…, dz. cyt., s. 554.
18 Wyrok ETPC z dnia 18 grudnia 2001 r., R.D. v. Polska, skargi

Konwencji Praw Człowieka (w:) C. Kulesza (red. tomu),

nr 29692/96 i 34612/97; Wyrok ETPC z dnia 13 września

P. Hofmański (red. nacz.), Strony i inni…, dz. cyt., s. 603–608.

2011 r., Wersel v. Polska, skarga nr 30358/04.
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wobec skazanego pozbawionego wolności, któremu
doręczono opinię obrońcy o braku podstaw do wywiedzenia tego nadzwyczajnego środka zaskarżenia19.
Natomiast kwestia doręczania wyroku sądu odwoławczego i powiązana z nią problematyka daty początkowej liczenia terminu do wniesienia kasacji nie była
dotychczas przedmiotem skarg do ETPC skierowanych przeciwko Polsce. Fakt ten nie może zaskakiwać,
bowiem dopiero od dnia wejścia w życie nowelizacji
k.p.k. z dnia 11 marca 2016 r., czyli od dnia 15 kwietnia
2016 r., zaistniał problem wskazany w tym opracowaniu. Analiza orzecznictwa ETPC ogłoszonego wobec

nując samych terminów jako ograniczenia w dostępie
do nadzwyczajnej kontroli orzeczenia21. W jednym
z orzeczeń22 Trybunał stwierdził wręcz, że nie musi
przesądzać, czy w świetle art. 6 Konwencji oskarżonemu lub jego obrońcy należy doręczać wyrok sądu
odwoławczego, bowiem w każdej sprawie kluczową
kwestią jest ustalenie czy ogólne wymogi rzetelności
postępowania zostały spełnione. Ostatecznie Trybunał uznał, że nie narusza art. 6 ust. 1 Konwencji brak
doręczenia wyroku oskarżonemu reprezentowanemu
przez obrońcę na rozprawie odwoławczej. Trzeba jednak uwzględnić specyficzne okoliczności tej sprawy. Po

ETPC powtarza, że ograniczenia prawa dostępu
do danego etapu postępowania karnego nie
mogą podważać istoty tego prawa, muszą
służyć usprawiedliwionym celom i pozostawać
do nich w stosunku proporcjonalności.
innych państw Rady Europy pozwala stwierdzić, że
w odniesieniu do tej incydentalnej kwestii jest ono stosunkowo ubogie. W kontekście terminów do wniesienia
środka zaskarżenia Trybunał bada przede wszystkim
to, czy doręczenie orzeczenia wyznaczające początek
biegu tego terminu było prawidłowe20, nie kwestio19 Por. m.in.: Wyrok ETPC z dnia 19 maja 2009 r., Kulikowski
v. Polska, skarga nr 18353/03; Wyrok ETPC z dnia 19 maja
2009 r., Antonicelli v. Polska, skarga nr 2815/05. Szerzej na
ten temat: P. Hofmański, S. Zabłocki, Kasacja w sprawach
karnych a niektóre uwarunkowania wynikające z zobowiązań traktatowych (w:) A. Błachnio-Parzych i in. (red.), Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa

pierwsze, trzymiesięczny termin do wniesienia kasacji
rozpoczynał bieg od daty ogłoszenia wyroku. Po drugie,
inaczej niż w polskim systemie prawnym jej wniesienie
nie było warunkowane uprzednim złożeniem wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem. Po trzecie,
skazany nie interesował się wynikiem postępowania
odwoławczego ani nie skontaktował się ze swoim
obrońcą przez okres sześciu miesięcy od daty ogłoszenia wyroku. Te wszystkie okoliczności spowodowały
orzeczenie, że skarżący Jodko miał zagwarantowane
prawo dostępu do kasacyjnego etapu postępowania.
Wydaje się, że na kwestię dostępu do kasacyjnego
etapu postępowania w polskim procesie karnym

Profesora Jana Skupińskiego, Warszawa 2013, s. 378–390;
M. Wąsek-Wiaderek, Proces karny a międzynarodowe stan-

pada 2009 r., Davran v. Turcja, skarga nr 18342/03; Wyrok

dardy w dziedzinie praw człowieka (w:) P. Hofmański (red.),

ETPC z dnia 15 września 2016 r., Johansen v. Republika

System Prawa Karnego Procesowego. Zagadnienia ogólne, t. 1,

Federalna Niemiec, skarga nr 17914/10.

cz. 2, Warszawa 2013, s. 149–151.
20 Por. np.: Wyrok ETPC z dnia 25 czerwca 2009 r., Maresti v.
Chorwacja, skarga nr 55759/07; Wyrok ETPC z dnia 3 listo-

21 Pkt 37–38 wyroku w sprawie Maresti v. Chorwacja.
22 Decyzja ETPC z dnia 7 września 1999 r. o niedopuszczalności
skargi Jodko v. Litwa, skarga nr 39350/98.
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trzeba spojrzeć z perspektywy konwencyjnej koncepcji
dobrowolnego i w pełni świadomego zrzeczenia się
prawa. W świetle stabilnego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oskarżony może
zrzec się uprawnienia składającego się na prawo do
rzetelnego procesu, w tym samego prawa skorzystania ze środka odwoławczego23. Muszą być jednak
spełnione następujące przesłanki: fakt zrzeczenia
się musi być ustalony ponad wszelką wątpliwość;
oskarżonemu podejmującemu decyzje o zrzeczeniu się uprawnienia muszą być zagwarantowane
„minimalne zabezpieczenia odpowiadające wadze
danego prawa”, a ponadto zrzeczenie się nie może
być sprzeczne z jakimkolwiek ważnym interesem
publicznym24. Ponadto konsekwentnie wskazuje
się, że warunkiem zrzeczenia się uprawnienia jest
posiadanie pełnej informacji o możliwości skorzystania z niego, jak również możliwość przewidzenia
konsekwencji takiego zrzeczenia się25.
Powstaje zatem pytanie, czy oskarżony pozbawiony
wolności ma „prawo do doręczenia wyroku sądu odwoławczego”, bowiem tylko wówczas można oceniać regulacje kodeksowe pod kątem spełnienia konwencyjnych
warunków zrzeczenia się tego prawa. Pozostaje poza
sporem, że oskarżony ma prawo poznać treść wyroku
sądu odwoławczego. Ustawodawca przewidział dwie
formy zrealizowania tego prawa: przez ogłoszenie
wyroku na rozprawie odwoławczej, oraz – po spełnieniu warunków z art. 422 § 2a k.p.k. – doręczenie
tego wyroku oskarżonemu. Skoro istnieje obowiązek
doręczenia wyroku sądu odwoławczego w określonych
warunkach, to oskarżony ma prawo do jego otrzymania, jeżeli te warunki spełni. Natomiast o zrzeczeniu
się tego prawa w rozumieniu konwencyjnym można
mówić jedynie wówczas, gdy oskarżony zostanie poinformowany o warunkach skorzystania z tego prawa
23 O warunkach skutecznego zrzeczenia się prawa do wniesienia apelacji por. Wyrok ETPC z dnia 29 kwietnia 2014 r.,
Natsvlishvili and Togonidze v. Gruzja, skarga nr 9043/05.
24 Por. w najnowszym orzecznictwie: Wyrok ETPC z dnia
4 kwietnia 2018 r., Correia de Matos v. Portugalia, skarga
nr 56402/12, pkt 128; kluczowy dla tej kwestii jest wyrok
ETPC z dnia 1 marca 2006 r., Sejdovic v. Włochy, skarga
nr 56581/00, pkt 86–88.
25 M. Wąsek-Wiaderek, Standard ochrony…, dz. cyt., s. 538–539.
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i jest w stanie przewidzieć konsekwencje zrzeczenia
się korzystania z danego uprawnienia.
Stosując powyższe konwencyjne wymogi zrzeczenia
się prawa jedynie do prawa oskarżonego pozbawionego
wolności do udziału w rozprawie odwoławczej, a więc
też prawa do wysłuchania ogłoszonego wyroku, nie
ma wątpliwości, że zakres informacji, jakie z mocy
art. 451 k.p.k. są mu przekazywane, pozwala na podjęcie swobodnej i świadomej decyzji o dysponowaniu
tym prawem. Natomiast istotne wątpliwości budzi
założenie, że oskarżony pozbawiony wolności i reprezentowany przez obrońcę z urzędu przez sam fakt
niezłożenia wniosku o doprowadzenie na rozprawę
odwoławczą zrzeka się także prawa do otrzymania
odpisu prawomocnego wyroku sądu odwoławczego
ze wszystkimi tego konsekwencjami dla możliwości
zainicjowania kasacyjnej kontroli orzeczenia, skoro
nie jest prawidłowo pouczany o tych konsekwencjach.
Oskarżony pozbawiony wolności, o ile nie zostanie
o tym poinformowany przez obrońcę wyznaczonego
z urzędu, w chwili decydowania o nieskładaniu wniosku o doprowadzenie na rozprawę odwoławczą nie
jest zazwyczaj świadomy tego, że obrońca nie ma
obowiązku złożenia wniosku o doręczenie wyroku
z uzasadnieniem w terminie siedmiu dni od daty jego
ogłoszenia. Jak już wskazano powyżej, obowiązek ten
wygasa z chwilą ogłoszenia prawomocnego wyroku
sądu odwoławczego. Oskarżeni pozbawieni wolności pozostają więc w błędnym przekonaniu, że także
w razie ich rezygnacji z uczestniczenia w rozprawie
odwoławczej obrońca wyznaczony z urzędu podejmie
czynności procesowe zmierzające do wniesienia kasacji. O treści art. 84 § 2 zd. 1 k.p.k. oskarżony nie jest
przecież informowany na żadnym etapie postępowania
karnego. W stanie prawnym obowiązującym do dnia
14 kwietnia 2016 r. nieświadomość zakresu czasowego
podejmowania czynności przez obrońcę z urzędu
była w zasadzie irrelewantna dla oskarżonego, skoro
jego nieobecność przy ogłoszeniu wyroku, jeżeli był
pozbawiony wolności, zawsze skutkowała doręczeniem
mu tego orzeczenia wraz ze stosownymi pouczeniami.
Obecnie ma kluczowe znaczenie.
Oprócz omówionej nieświadomości co do zakresu
czasowego obrony z urzędu oskarżony nie jest informowany w sposób prawidłowy i wyczerpujący o skutkach
niezłożenia wniosku o doprowadzenie na rozprawę

artykuły
odwoławczą. W myśl obowiązujących przepisów jest
on pouczany o treści art. 100 § 3 k.p.k. przy okazji
wezwania lub zawiadomienia o terminie rozprawy
głównej (art. 353 § 4 k.p.k.), zaś o treści art. 422 § 2a
k.p.k. dwukrotnie: przy okazji doręczenia mu odpisu
aktu oskarżenia (art. 338 § 1a k.p.k.) oraz wraz z doręczeniem wezwania lub zawiadomienia o terminie rozprawy głównej (art. 353 § 4 k.p.k.). Natomiast przepis
art. 451 k.p.k., regulując autonomicznie dla postępowania odwoławczego kwestię złożenia wniosku o dopro-

podstawie obowiązujących przepisów można argumentować, że obowiązek takiego pouczenia należy wywodzić z art. 353 § 4 k.p.k. stosowanego odpowiednio
w postępowaniu odwoławczym na podstawie art. 458
k.p.k. Nie jest to jednak wniosek oczywisty, bowiem
przepis art. 451 k.p.k. reguluje zakres pouczenia w sposób autonomiczny, nakazując jedynie poinformowanie o możliwości złożenia wniosku o doprowadzenie,
o terminie dokonania tej czynności i – co należy także
wywodzić z treści tego przepisu – o skutkach jego

Istotne wątpliwości budzi założenie, że oskarżony
pozbawiony wolności i reprezentowany przez
obrońcę z urzędu przez sam fakt niezłożenia wniosku
o doprowadzenie na rozprawę odwoławczą zrzeka się
także prawa do otrzymania odpisu prawomocnego
wyroku sądu odwoławczego ze wszystkimi tego
konsekwencjami dla możliwości zainicjowania
kasacyjnej kontroli orzeczenia, skoro nie jest
prawidłowo pouczany o tych konsekwencjach.
wadzenie na rozprawę, nakazuje jedynie pouczyć oskarżonego o prawie i terminie do złożenia takiego wniosku
wraz z doręczeniem mu zawiadomienia o przyjęciu
apelacji. W rezultacie w praktyce oskarżony nie jest
informowany o dalej idących skutkach niezłożenia
wniosku, innych niż niedoprowadzenie na rozprawę
odwoławczą, w szczególności o tym, że nie będzie mu
doręczony wyrok wydany pod jego nieobecność26. Na

niezłożenia w postaci możliwości przeprowadzenia
rozprawy odwoławczej pod nieobecność oskarżonego.
Można więc przyjąć, że zawiera kompletną regulację
w zakresie pouczeń, nie zostawiając pola dla odpowiedniego stosowania art. 353 § 4 k.p.k. Wobec takiego
brzmienia przepisów w praktyce oskarżony nie jest
ponownie informowany o tym, że niezłożenie wniokilku reżimów doręczania wyroków. Por. w tym względzie

26 Na marginesie należy zauważyć, że w związku ze zmianą

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2016 r.,

reguł doręczania wyroków Sąd Najwyższy wyinterpreto-

III KZ 39/16, OSNKW 2016, z. 12, poz. 80; Postanowienie

wał obowiązek pouczania oskarżonego o zmienionej treści

Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2017 r., III KZ 56/17,

art. 100 § 3 k.p.k. oraz art. 422 § 2a k.p.k. z zasady lojal-

Lex nr 2427121; Postanowienie sądu Najwyższego z dnia

ności procesowej. Ta linia orzecznictwa dotyczy jednak

23 stycznia 2019 r., III KZ 60/18, baza orzeczeń Supremus

tylko postępowań prowadzonych w czasie obowiązywania

(www.sn.pl).
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sku o doprowadzenie na rozprawę odwoławczą będzie
skutkowało niedoręczeniem mu wyroku.
Jest co najmniej wątpliwe, czy zapewnia możliwość
świadomego i dobrowolnego zrezygnowania z prawa do
otrzymania odpisu wyroku sądu odwoławczego to, że
oskarżony jest informowany o treści art. 100 § 3 k.p.k.
oraz art. 422 § 2a k.p.k. na etapie postępowania przed
sądem pierwszej instancji. Wymienione pouczenia są
doręczane jedynie na wczesnym etapie postępowania
pierwszoinstancyjnego, który od postępowania apelacyjnego może dzielić nawet kilkanaście lub kilkadziesiąt miesięcy. Skoro oskarżony otrzymuje pakiet

zasady istnieje też obowiązek uzgodnienia z klientem ewentualnego odstąpienia od podjęcia działań
zmierzających do wniesienia kasacji28. W praktyce
niejednokrotnie obrońcy z urzędu, kierując się zasadami etyki, informują skazanych o treści wyroku
sądu odwoławczego. Z drugiej strony jednoznaczne
brzmienie art. 84 § 2 zd. 1 k.p.k. uprawnia obrońców
do argumentowania, że wszelkie obowiązki wynikające
ze stosunku obrończego wygasły z chwilą ogłoszenia
prawomocnego wyroku przez sąd odwoławczy. Toteż
w razie złożenia wniosku o przywrócenie terminu,
o którym mowa w art. 524 § 1 zd. 2 k.p.k., czyli ter-

Jest co najmniej wątpliwe, czy zapewnia możliwość
świadomego i dobrowolnego zrezygnowania z prawa
do otrzymania odpisu wyroku sądu odwoławczego
to, że oskarżony jest informowany o treści art. 100
§ 3 k.p.k. oraz art. 422 § 2a k.p.k. na etapie
postępowania przed sądem pierwszej instancji.
ww. pouczeń przy okazji zawiadomienia lub wezwania
na rozprawę główną, a nie otrzymuje ich ponownie
w związku z zawiadomieniem o możliwości ubiegania się o doprowadzenie na rozprawę odwoławczą, to
może wnioskować, że odstąpienie od udziału w tej
drugiej nie powoduje dla niego żadnych negatywnych
konsekwencji poza wskazanymi w art. 451 k.p.k. Co
więcej, obrońca z urzędu ma obowiązek złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji
w celu wywiedzenia apelacji. Podobny obowiązek nie
uaktualnia się przy ogłoszeniu prawomocnego wyroku
sądu odwoławczego. Co prawda z zasad deontologii
zawodowej adwokata i radcy prawnego wynika, że są
oni zobowiązani czuwać nad biegiem sprawy i informować klienta o jej postępach oraz wyniku27. Co do

minu do złożenia wniosku o doręczenie wyroku sądu
odwoławczego z uzasadnieniem, oskarżony zazwyczaj
nie może skutecznie argumentować, że nie dotrzymał go z powodu zaniedbań obrońcy, skoro w myśl
art. 84 § 2 k.p.k. obrońca nie ma bowiem obowiązku
podejmowania czynności na jego rzecz. Trzeba jednak przyznać, że orzecznictwo w tym względzie nie
jest jednolite. Niekiedy Sąd Najwyższy uwzględnia
zażalenia skazanych na postanowienia o odmowie
Adwokackiej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej); art. 44 Kodeksu
Etyki Radcy Prawnego, Załącznik do uchwały Nr 3/2014
Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia
22 listopada 2014 r.

27 Por. § 49 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu
(ogłoszony Obwieszczeniem Prezydium Naczelnej Rady
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28 Por. § 57 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu;
art. 44 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
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przywrócenia tego terminu, powołując się na utrwalony pogląd, mający swe oparcie w art. 86 § 1 k.p.k.,
że oskarżony nie może ponosić negatywnych konsekwencji zaniedbań ze strony swojego obrońcy29. Dzieje
się tak jednak jedynie wyjątkowo, jeżeli oskarżonemu
uda się wykazać, że obrońca z urzędu zobowiązał

on wprost, jak czynił to art. 419 § 2 k.p.k. przed jego
uchyleniem, przesłanek doręczenia wyroku, a jedynie
wskazuje, pod jakimi warunkami termin do złożenia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie
uzasadnienia wyroku rozpoczyna swój bieg od jego
doręczenia.

Przeprowadzone rozważania prowadzą do
wniosku, że minimalnym zabezpieczeniem
skutecznego dostępu oskarżonego pozbawionego
wolności i reprezentowanego przez obrońcę
z urzędu do kasacyjnego etapu postępowania
jest wprowadzenie do Kodeksu postępowania
karnego obowiązku pouczania go.
się do wywiedzenia kasacji, a zatem także do złożenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem.
Wówczas skazany może uzyskać przywrócenie terminu w razie zaniedbań obrońcy w tym zakresie30.
Inaczej rzecz się przedstawia w razie reprezentowania
oskarżonego przez obrońcę z wyboru. Nieuzgodnione
z oskarżonym zaniechanie przez tego obrońcę podjęcia czynności zmierzających do wywiedzenia kasacji
z reguły pozwala oskarżonemu na skuteczne podniesienie argumentu, że niedotrzymanie terminu, o którym mowa w art. 524 § 1 zd. drugie k.p.k., nastąpiło
z przyczyn od niego niezależnych31.
Nie sposób też nie zauważyć, że redakcja przepisu
art. 422 § 2a k.p.k. jest nieprawidłowa. Nie definiuje
29 Por. R.A. Stefański (w:) R.A. Stefański, S. Zabłocki (red.),
Kodeks postępowania karnego, t. 1: Komentarz do art. 1–166,

Na gruncie zaprezentowanych uregulowań w najnowszym orzecznictwie przyjmuje się, że skoro skazany świadomie zrezygnował z doprowadzenia na
rozprawę, to pogodził się z tym, że zapadnie wyrok
prawomocnie kończący postępowanie, jak również
z tym, że będzie zmuszony samodzielnie uzyskać wiedzę o tym rozstrzygnięciu. Sąd Najwyższy uznaje, że
w tej sytuacji nie można uznać za usprawiedliwioną
niewiedzy skazanego o tym, iż na rozprawie zapadł
wyrok sądu odwoławczego, a także nieuzasadnione
jest obciążanie przez skazanego obrońcy odpowiedzialnością za brak wiadomości w tym przedmiocie32.
Nie negując możliwości dokonania takiej wykładni
obowiązujących przepisów, trzeba je uznać za istotnie
obniżające poziom gwarancji procesowych dla oskarżonych pozbawionych wolności i reprezentowanych
przez obrońców z urzędu. Niewątpliwie ustawodawca

Warszawa 2017, s. 998.
30 Postanowienie SN z dnia 9 sierpnia 2017 r., II KZ 18/17, Lex

32 Por. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia

nr 2342168; Postanowienie SN z dnia 18 marca 2015 r., III

2018 r., V KZ 57/18, Lex nr 2626859; podobnie: Postanowie-

KZ 31/15, Lex nr 1734691.

nie SN z dnia 27 lutego 2018 r., III KZ 11/18, Lex 2450253;

31 Por. np. Postanowienie SN z dnia 3 kwietnia 2019 r., V KZ
7/19, Lex nr 2649798.

Postanowienie SN z dnia 26 czerwca 2019 r., IV KZ 20/19,
Lex nr 2694542.

2019 |

FORUM PR AWNICZE

75

artykuły
może obniżyć poziom paternalizmu procesowego,
przyjmując, że także oskarżony ma obowiązek dbać
o swoje interesy procesowe i wykazywać się aktywnością w celu ich realizacji. Można to jednak uczynić
pod warunkiem, że oskarżony będzie w pełni świadom konsekwencji niezłożenia wniosku o doprowa-

oskarżonego o możliwości złożenia wniosku z art. 451
k.p.k. należy już obecnie wywodzić z art. 16 § 2 k.p.k.33
Natomiast rozwiązaniem optymalnym najpełniej
gwarantującym oskarżonemu możliwość skutecznego
zainicjowania kasacyjnej kontroli orzeczenia byłoby
wprowadzenie obowiązku doręczania oskarżonemu

Kasacja staje się środkiem zaskarżenia, w którym
coraz częściej są podnoszone nie zarzuty rażącego
naruszenia prawa skutkujące nierzetelną kontrolą
odwoławczą, ale właśnie zarzuty rażącego naruszenia
prawa przez sąd reformatoryjnie i na niekorzyść
oskarżonego kształtujący jego sytuację prawną.
dzenie na rozprawę odwoławczą aktualizujących się
już po ogłoszeniu orzeczenia. W przeciwnym razie
za uzasadnione trzeba uznać wątpliwości, czy sposób
uregulowania w k.p.k. dostępu do kasacyjnego etapu
postępowania spełnia wymogi art. 6 ust. 1 Konwencji.

4. Podsumowanie i propozycje de lege
ferenda

Przeprowadzone rozważania prowadzą do wniosku,
że minimalnym zabezpieczeniem skutecznego dostępu
oskarżonego pozbawionego wolności i reprezentowanego przez obrońcę z urzędu do kasacyjnego etapu
postępowania jest wprowadzenie do Kodeksu postępowania karnego obowiązku pouczania go o tym, że:
1) obrońca wyznaczony z urzędu nie jest obowiązany
podejmować czynności po ogłoszeniu orzeczenia (czyli
o treści art. 84 § 2 zd. pierwsze k.p.k.); 2) niezłożenie
wniosku o doprowadzenie na rozprawę odwoławczą
skutkuje tym, że prawomocny wyrok sądu odwoławczego nie zostanie mu doręczony; 3) w tych okolicznościach termin do złożenia wniosku o doręczenie
wyroku z uzasadnieniem rozpocznie swój bieg od
dnia ogłoszenia wyroku.
W świetle zasady lojalności procesowej obowiązek
zawarcia takich pouczeń przy okazji informowania
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pozbawionemu wolności wyroku wydanego pod jego
nieobecność, jeżeli nie ma obrońcy. Propozycję zmiany
art. 422 § 2a k.p.k. zawierającą postulowane powyżej rozwiązanie zawierała pierwotna wersja projektu
nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, która
weszła w życie dnia 5 października 2019 r.34 Niestety
ostatecznie ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie zmian w omawianym zakresie.
Tendencja do obniżania gwarancji procesowych
oskarżonego w obrębie dostępu do kasacji musi nie33 W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy stwierdził, że brak
pouczenia o treści art. 84 § 1 i 2 zd. pierwsze k.p.k. nie może
wywoływać ujemnych skutków dla skazanego. Stosując
art. 16 § 2 k.p.k., uznał, że brak takiego pouczenia powodował konieczność uchylenia zarządzenia o odmowie przyjęcia
środka odwoławczego (zażalenia na zarządzenie o odmowie
przyjęcia kasacji: Postanowienie SN z dnia 24 października
2001 r., IV KZ 60/01, OSNKW 2002, z. 1–2, poz. 10).
34 Zgodnie z projektem w wersji z dnia 8 grudnia 2018 r. art. 422
§ 2a miał otrzymać brzmienie: „§ 2a. Dla oskarżonego pozbawionego wolności, który nie ma obrońcy i nie był obecny
podczas ogłoszenia wyroku, termin wymieniony w § 1 biegnie od daty doręczenia mu wyroku”. Projekt dostępny pod
adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12318806/125
54727/12554728/dokument370960.pdf (dostęp: 11.01.2020).
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pokoić również w kontekście zmiany samego modelu
postępowania odwoławczego. Kardynalne ograniczenie ochrony wynikającej z reguł ne peius w powiązaniu
z dopuszczalnością prowadzenia postępowania dowodowego w instancji odwoławczej, czynienia na tym etapie nowych, niekorzystnych dla oskarżonego ustaleń
faktycznych powoduje, że kasacja staje się środkiem
zaskarżenia, w którym coraz częściej są podnoszone
nie zarzuty rażącego naruszenia prawa skutkujące
nierzetelną kontrolą odwoławczą, ale właśnie zarzuty
rażącego naruszenia prawa przez sąd reformatoryjnie
i na niekorzyść oskarżonego kształtujący jego sytuację
prawną. Jeszcze przed dniem 1 lipca 2015 r. oskarżonemu pozbawionemu wolności i reprezentowanemu
przez obrońcę z urzędu doręczano wyrok sądu odwoławczego, jeżeli nie był obecny przy jego ogłoszeniu,
chociaż sąd odwoławczy nie był nawet władny orzec
surowszej kary pozbawienia wolności, jeżeli zmieniał
ustalenia faktyczne przyjęte za podstawę zaskarżonego
wyroku. Obecnie oskarżonemu nie doręcza się wyroku
tego sądu, chociaż w instancji odwoławczej może
zostać po raz pierwszy orzeczona kara pozbawienia
wolności, a nawet oskarżony może po raz pierwszy
zostać skazany, pomimo że zaskarżonym wyrokiem
warunkowo umorzono wobec niego postępowanie
karne. W tych okolicznościach nie sposób zaakceptować obniżenia standardu dostępu do kasacyjnego
etapu postępowania karnego.
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1. Uwagi wstępne

Zasada skargowości, mająca
swoje normatywne zakotwiczenie
w art. 14 § 1 k.p.k., jest naczelną
zasadą procesu karnego o pierwszorzędnym znaczeniu. Można
zaryzykować twierdzenie, że
stanowi ona jedną z najbardziej
doniosłych zasad procesu, o czym
świadczy fakt, iż skargowość
postrzega się jako kryterium

wyróżnienia trzech historycznych
form rozwoju procesu karnego, do
których w polskim piśmiennictwie
tradycyjnie zaliczane są: forma
skargowa, inkwizycyjna oraz
mieszana, stanowiąca kompilację
dwóch poprzednich1. W przebiegu
1 S. Śliwiński, Polski proces karny przed
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historycznego rozwoju zasada skargowości ukształtowała się zatem wcześniej niż alternatywna zasada
działania z urzędu i stanowiła charakterystyczną cechę
procesu karnego w czasach antycznych, zwłaszcza
w starożytnym procesie rzymskim, co znalazło swój
wyraz w paremii nemo iudex sine actore, a w doktrynie niemieckiej zawiera się w popularnej formule
wo kein Kläger, da kein Richter2. Zasada skargowości wespół z zasadą kontradyktoryjności ma więc
decydujące znaczenie z punktu widzenia klasyfikacji
systemów prawa karnego procesowego ze względu
na formę3. Na stopień realizacji zasady skargowości
w procesie karnym istotny wpływ miała nowelizacja
Kodeksu postępowania karnego z 2016 r.4, która – jak
się często wskazuje – stanowiła radykalny odwrót od
reformy procedury karnej dokonanej nowelizacjami
z lat 2013–20155. Tak zwaną nowelą marcową przywrócono występujące w k.p.k. do dnia 30 czerwca 2015 r.
instytucje zwrotu sprawy do uzupełnienia braków
postępowania przygotowawczego (art. 344a i 344b
k.p.k.) oraz odroczenia lub przerwy w rozprawie celem
przedstawienia dowodów przez oskarżyciela (art. 396a
k.p.k.). Zadaniem niniejszego opracowania jest określenie związku tych zmian legislacyjnych ze stopniem
realizacji zasady skargowości w procesie karnym oraz
rozważenie, czy za przywróceniem wymienionych
instytucji stoją dostatecznie silne racje, zwłaszcza
w kontekście gwarancyjnej funkcji omawianej zasady.

Zasada skargowości (w:) P. Wiliński (red.), System Prawa
Karnego Procesowego, t. 3: Zasady procesu karnego, cz. 1,
Warszawa 2014, s. 550.
2 S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2016, s. 272.
3 S. Stachowiak, Funkcje zasady skargowości w polskim procesie
karnym, Poznań 1975, s. 19–20.
4 Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks

2. Pojęcie, funkcje i optymalizacyjny
charakter zasady skargowości

Wokół definiowania zasady skargowości narosło
wiele sporów, wynikających z odnoszenia jej albo
wyłącznie do skargi inicjującej postępowanie przed
sądem I instancji, albo do wszelkich pochodzących od
stron oświadczeń woli o charakterze postulatywnym,
które określa się zbiorczym mianem skarg. Według
Mariana Cieślaka w procesie karnym mamy bowiem
do czynienia z trzema ich rodzajami. Pierwszym jest
skarga zasadnicza, tj. akt oskarżenia, ewentualnie jego
surogaty, takie jak np. wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, drugą grupę stanowią
skargi etapowe, przesuwające proces do kolejnego
etapu, jak np. apelacja lub wniosek o wznowienie
postępowania, do trzeciej zaś zaliczyć trzeba skargi
incydentalne prowadzące do rozpatrzenia kwestii
wpadkowych – będzie to np. zażalenie na postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania6.
Przechodząc do kwestii zakresu pojęciowego zasady
skargowości, wyróżnić można zarówno jej szerokie, jak
i wąskie ujęcie, a w ramach tego ostatniego – wąskie
i najwęższe7. Zgodnie z zasadą skargowości w ujęciu
najwęższym „jurysdykcyjne (sądowe) stadium procesu
toczy się wyłącznie w następstwie wniesienia skargi
przez uprawnionego oskarżyciela”8. Odwrotną stroną
medalu będzie tu więc nakaz wszczęcia postępowania
z urzędu, co było cechą charakterystyczną feudalnego
procesu inkwizycyjnego, stąd też zasada przeciwna
nazywana jest zasadą inkwizycyjności. Skargowość
sensu strictissimo tyczy się więc tylko i wyłącznie
sposobu rozpoczęcia procesu, a zatem nie uwzględnia
skarg innych niż zasadnicze. W ujęciu nieco tylko szerszym, choć nadal kwalifikującym się jako wąskie, „sąd
nie może wszcząć postępowania z własnej inicjatywy,
a jedynie na żądanie uprawnionego oskarżyciela, przy
czym jeśli zostanie ono złożone, sąd jest zobowiązany

postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.
2016, poz. 437 (dalej: nowela marcowa), która weszła w życie
6 M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia

w dniu 15 kwietnia 2016 r.
5 Mowa tu o Ustawie z dnia 27 września 2013 r. o zmianie

teoretyczne, Warszawa 1974, s. 259–260.

ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych

7 E. Kruk, Zasada skargowości w polskim procesie karnym,

innych ustaw, Dz.U. 2013, poz. 1247 ze zm. (dalej: nowela

„Studia Iurudica Lublinensia” 2016, t. 25, s. 213–214; S. Waltoś,

wrześniowa) i Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie
ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.
2015, poz. 396.
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P. Hofmański, Proces karny…, dz. cyt., s. 272–273.
8 Tak R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny. Część ogólna,
Warszawa 2009, s. 71.
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do wszczęcia postępowania”9. Zasada skargowości
sensu stricto wciąż miałaby się odnosić jedynie do
momentu wszczęcia fazy sądowej postępowania karnego. Ujęcie to, w porównaniu z poprzednim, zostaje
więc wzbogacone o element konieczności rozpoznania
skargi przez sąd. Nadal jednak skargowość odnosi
się wyłącznie do skargi zasadniczej. Wydaje się, że
najbardziej trafne jest ujęcie szerokie, zgodnie z któ-

że w takim ujęciu nie ma mowy o obowiązku wszczęcia postępowania przez sąd. Trafnie bowiem wskazał
Andrzej Murzynowski, że ten element jest już konsekwencją zasady legalizmu13. Wydaje się, że funkcja
obligacyjna skargi, a więc i zasady skargowości polega
nie tyle na konieczności jej rozpoznania przez sąd, co
na związaniu sądu (co do zasady) granicami skargi.
Choć zasada skargowości została prawnie zde-

Zasada skargowości dotyczy nie tylko
wszczęcia postępowania przed sądem,
ale i jego dalszego prowadzenia.
rym zasada skargowości dotyczy nie tylko wszczęcia
postępowania przed sądem, ale i jego dalszego prowadzenia. Według M. Cieślaka zasada skargowości
(nie bez przyczyny nazywana przez tego autora również zasadą działania na wniosek) stanowi dyrektywę
„prowadzenia postępowania na wniosek podmiotu
bezpośrednio zainteresowanego w tym postępowaniu
i jego wyniku”10. Ujęcie to oprócz skargi zasadniczej
obejmuje również skargi etapowe oraz incydentalne.
W dalszych rozważaniach stosowane będzie szerokie ujęcie zasady skargowości. Nie tylko dlatego, że do
jego zaaprobowania skłania treść art. 14 § 1 k.p.k.11,
skoro mowa w nim o innym uprawnionym podmiocie
(a nie tylko o oskarżycielu), lecz również z tego powodu,
że motywy stojące za zasadą skargowości w równym
stopniu dotyczą innych sytuacji, w których sąd nie
działa z własnej inicjatywy, lecz dopiero na skutek
postulatywnego oświadczenia woli zainteresowanego.
Należy zatem przyjąć, że zasada skargowości stanowi
dyrektywę prowadzenia postępowania przez sąd i rozstrzygania o jego przedmiocie na wniosek uprawnionego podmiotu12. Jednocześnie należy zwrócić uwagę,

finiowana w art. 14 § 1 k.p.k., to jednocześnie nie
posiada umocowania w Konstytucji RP i z reguły
jest wymieniana jako typowy przykład pozakonstytucyjnej naczelnej zasady procesowej. Także z art. 6
EKPCz można tę zasadę wyinterpretować jedynie
pośrednio, przyjmując, że w wykreowanym na bazie
tego przepisu standardzie rzetelnego procesu karnego
mieści się powiązana z nią zasada kontradyktoryjności
(o związku tych dwóch zasad będzie jeszcze mowa)14.
Mimo niewyrażenia zasady wprost w ponadustawowych aktach prawnych regulujących sferę praw
i wolności człowieka, bezsporny jest jej gwarancyjny
charakter. Wskazuje się między innymi, że w historii
zasada ta łączyła się z reguły z bardziej demokratycznymi, liberalnymi konstrukcjami procesu karnego15.
Bez wątpienia skargowość sprzyja bezstronności sądu,
który może zachować odpowiedni dystans do sprawy,
z pewnością większy niż w przypadku, gdyby samodzielnie wszczynał postępowanie, co determinowałoby
chęć wykazania, iż decyzja ta była słuszna. W takiej
gorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa
2014, s. 105.

9 S. Stachowiak, Funkcje zasady skargowości…, dz. cyt., s. 15.
10 M. Cieślak, Polska procedura…, dz. cyt., s. 258.
11 E. Kruk, Zasada skargowości…, dz. cyt., s. 213–214.
12 Por. C. Kulesza, Zasada skargowości (w:) P. Wiliński (red.),
System…, dz. cyt., s. 558. Podobnie J. Tylman (w:) T. Grze-

13 A. Murzynowski, Istota i zasady procesu karnego, Warszawa
1984, s. 156.
14 C. Kulesza, Zasada skargowości (w:) P. Wiliński (red.), System…, dz. cyt., s. 599–600.
15 A. Murzynowski, Istota i zasady…, dz. cyt., s. 156.
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sytuacji ewentualne uwolnienie oskarżonego od odpowiedzialności byłoby w pewnym sensie niepowodzeniem sądu. Obowiązywanie zasady skargowości
skutkuje rozdziałem trzech funkcji procesowych:
oskarżania, obrony i orzekania. Taka trójpodmiotowa struktura procesu w sposób radykalny odróżnia
go od procesu inkwizycyjnego, w ramach którego
dochodzi do kumulacji ról procesowych przez niemal
wszechwładny organ prowadzący postępowanie przy
jednoczesnej marginalizacji stron postępowania. Od
dawna podnosi się, że łączenie sprzecznych ze sobą
funkcji czyni wątpliwą możliwość zachowania należytego obiektywizmu. Dzięki separacji funkcji ścigania
i oskarżania od rozstrzygania oskarżony może realnie
oczekiwać, że sąd rozpoznający jego sprawę zachowa
maksymalny obiektywizm16.
Wskazano już, że jakkolwiek zasada skargowości
wykazuje bliskie związki z zasadą kontradyktoryjności, to jednak zasad tych nie należy utożsamiać17.
W przypadku ujęcia wąskiego zasady skargowości jej
odrębność od zasady kontradyktoryjności jest nawet
bardziej widoczna, bowiem wówczas zasada kontradyktoryjności niejako przejmuje rolę zasady skargowości na dalszym etapie postępowania. Zdaniem
Beaty T. Bieńkowskiej „kontradyktoryjność stanowi
swoistego rodzaju kontynuację skargowości”18. Także
jednak w przypadku szerokiego ujęcia zasady skargowości nie należy traktować obu zasad synonimicznie.
Zasada skargowości wyznacza cały układ procesowy,
przede wszystkim determinuje występowanie stron
oraz sekwencję realizowania ich procesowych ról.
16 Dostrzegano to już w doktrynie okresu międzywojennego.
S. Glaser pisał, że separacja ról procesowych jest pożądana
z uwagi na interes wymiaru sprawiedliwości oraz ze względu
na stanowisko procesowe oskarżonego, które może dzięki

Wiąże się to ściśle z rozkładem ciężaru dowodu, stanowiącym warunek konieczny realizacji kontradyktoryjności. To spoczywający na oskarżycielu onus probandi nakazuje mu postawienie twierdzenia (zarzutu),
co z kolei inicjuje zachowanie podmiotu, który broni
się przed oskarżeniem19. W ten sposób powstaje spór,
w którego toku strony usiłują wykazać słuszność swoich twierdzeń i wówczas dopiero powstaje miejsce dla
zasady kontradyktoryjności, która reguluje już sam
sposób prowadzenia sporu między tymi stronami.
Można więc powiedzieć, że skargowość jest jednym
z warunków kontradyktoryjności albo też że niejako
ową kontradyktoryjność poprzedza. Warto zwrócić
uwagę, że skargowość sama w sobie nie przesądza
o równości broni stron ani też o bezstronności sądu,
a przecież te elementy także warunkują proces kontradyktoryjny20. Wprawdzie teoretycznie jest możliwe
istnienie procesu skargowego, który zupełnie nie opiera
się na zasadzie kontradyktoryjności, jednak w rzeczywistości obie te zasady występują łącznie, stanowiąc
dwie strony tego samego medalu. Przyjmuje się, że
obie przesądzają o całym modelu procesu określanego
mianem kontradyktoryjno-skargowego21.
W tym miejscu trzeba wyjaśnić, jakie zadanie w procesie karnym pełni zasada skargowości. Stanisław
Stachowiak wyróżnia dwie zasadnicze funkcje: po
pierwsze funkcję impulsu procesowego, po drugie zaś –
funkcję obowiązku procesowego. Funkcja impulsu
procesowego przejawia się tym, że skarga uprawnionego oskarżyciela stanowi siłę napędową procesu,
natomiast funkcja obowiązku procesowego polega na
konieczności rozpoznania sprawy przez sąd w granicach zakreślonych skargą22. Oprócz dwóch wskazanych funkcji współcześnie wyróżnia się dodatkowo
funkcję konstrukcyjną, związaną z ukształtowaniem

temu mieć pewność, że przestrzegane będą jego uprawnienia

19 P. Wiliński, Materialny ciężar dowodu winy oskarżonego –

procesowe, a sąd nie będzie uprzedzony do sprawy i będzie

przyczynek do rozważań (w:) P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel

mógł zająć stanowisko absolutnie obiektywne. Zob. tegoż,

(red.), Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa

Wstęp do nauki procesu karnego, Warszawa 1928, s. 59–61.
17 C. Kulesza, Zasada skargowości (w:) P. Wiliński (red.), System…, s. 553; S. Stachowiak, Funkcje zasady skargowości…,

Profesora Andrzeja Zolla, t. 2, Warszawa 2012, s. 1846–1848.
20 B.T. Bieńkowska, Wybrane aspekty…, dz. cyt., s. 49.
21 Por. A. Murzynowski, Znaczenie zasad skargowości i kontradyktoryjności w działalności sądów w świetle przepisów

s. 19–20.
18 B.T. Bieńkowska, Wybrane aspekty wzajemnej relacji zasad

nowego kodeksu postępowania karnego (w:) T. Nowak (red.),

skargowości i kontradyktoryjności oraz ich wpływu na określe-

Nowe prawo karne procesowe. Zagadnienia wybrane. Księga

nie formy procesu i kształtu sporu stron przed sądem, „Przegląd
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ku czci Profesora Wiesława Daszkiewicza, Poznań 1999.
22 S. Stachowiak, Funkcje zasady skargowości…, dz. cyt., s. 24–27.

Sądowy” 1997, nr 6, s. 50.
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trójpodmiotowej struktury procesu, a także – zwłaszcza w nowszej literaturze – funkcję gwarancyjną23. Ta
ostatnia jest ściśle powiązana z funkcją obowiązku
procesowego (tzw. funkcją względnie obligującą).
Funkcja gwarancyjna wynika stąd, że skarga zakreśla granice przedmiotowe i podmiotowe, którymi
sąd jest związany. Dla oskarżonego oznacza to więc
stan pewności, czego dotyczyć będzie postępowanie,
a w konsekwencji daje mu to możliwość właściwego
przygotowania obrony. W dalszej części w głównej
mierze analizowany będzie stopień realizacji tej właśnie funkcji zasady skargowości w kontekście wprowadzenia (a właściwie przywrócenia) instytucji uregulowanych w art. 344a i art. 396a k.p.k.

wania (art. 542 § 1 k.p.k.), wszczęciu postępowania
w przedmiocie wydania wyroku łącznego (art. 570
k.p.k.) czy podjęcia postępowania warunkowo umorzonego (art. 549 k.p.k.). Przede wszystkim jednak,
nawet w przypadku skargi zasadniczej, czyli aktu
oskarżenia, obligująca moc nie ma charakteru absolutnego. Przyjmuje się, że sąd jest związany jedynie
granicami zdarzenia historycznego opisanego w skardze, może natomiast zmodyfikować opis zdarzenia
i zmienić kwalifikację prawną. Nie jest natomiast
dopuszczalne wyjście poza granice skargi poprzez
rozpoznanie sprawy innej osoby, co do której w toku
postepowania wyłoniło się podejrzenie popełnienia
przestępstwa albo też rozpoznawanie innego czynu

Istnienie licznych odstępstw od zasady
skargowości, powszechnie uważanej za
dominującą, dowodzi słuszności tezy
o optymalizacyjnym charakterze zasad prawa.
Zakres odstępstw od omawianej zasady na rzecz
zasady inkwizycyjności i zasady działania z urzędu
pozostaje bardzo szeroki24. Wszak postępowanie
przygotowawcze wszczynane jest z urzędu i opiera
się na zasadzie inkwizycyjnej, a nadto w postępowaniu sądowym istnieje szereg wyjątków uprawniających sąd do działania z urzędu. Warto zauważyć, że
tylko postępowanie sądowe dotyczące kwestii głównej
można wszcząć wyłącznie na żądanie uprawnionego
oskarżyciela. W przypadku postępowań incydentalnych i następczych ustawa przewiduje liczne wyjątki
od zasady skargowości, by wymienić tu np. możliwość działania z urzędu przy wznowieniu postępo-

rozumianego jako inne zdarzenie historyczne25. Mimo
licznych ograniczeń, najprawdopodobniej z uwagi na
decydujące znaczenie fazy jurysdykcyjnej w postępowaniu karnym, to zasada skargowości jest w procesie
karnym uznawana za dominującą, a zasada działania
z urzędu stanowi od niej wyjątek26.
Istnienie licznych odstępstw od zasady skargowości, powszechnie uważanej za dominującą, dowodzi słuszności tezy o optymalizacyjnym charakterze
zasad prawa, sformułowanej przez Ronalda Dworkina, a zaadaptowanej na potrzeby nauki prawa kontynentalnego przez Roberta Alexy’ego27. W ujęciu
25 P. Hofmański, S. Waltoś, Proces karny…, dz. cyt., s. 275–276.

23 Zob. K. Dudka, H. Paluszkiewicz, Postępowanie karne, Warszawa 2016, s. 186–187, gdzie wymienia się aż sześć różnych
funkcji pełnionych przez skargę.

26 Tak np. J. Tylman (w:) T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie
postępowanie…, dz. cyt., s. 106.
27 Zob. R. Alexy, Teoria praw podstawowych, tłum. B. Kwiatkow-

24 O możliwości przeciwstawiania zasady skargowości różnym

ska, J. Zajadło, Warszawa 2010; teorię R. Alexy’ego omawiają

zasadom procesowym zob. R. Kmiecik, Oskarżyciel posiłkowy

m.in. T. Gizbert-Studnicki, Zasady i reguły prawne, „Państwo

w procesie karnym, Warszawa 1977, s. 23–24.

i Prawo” 1988, z. 3; M. Korycka, Teoria zasad prawnych
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R. Dworkina i R. Alexy’ego optymalizacyjny charakter
zasad (principles) przejawia się tym, że mogą one być
realizowane w pewnym, większym lub mniejszym
stopniu, co odróżnia je od reguł (rules), które mogą
być spełnione w całości albo w ogóle28. Zasady prawa
nie wyznaczają zachowania w sposób definitywny
(nie są konkluzywne), a jedynie wskazują pożądany
kierunek działania, który może być racjonalizowany,
gdy zachodzi taka konieczność, wywołana kolizją
z innymi zasadami. Cechę tę, nadającą dużą elastyczność, odnieść można do zdecydowanej większości
naczelnych zasad procesu karnego, wśród których
jedynie zasady domniemania niewinności i in dubio
pro reo stanowią reguły w rozumieniu Dworkina
i Alexy’ego. Przyjęło się jednak uznawać je za zasady
procesowe, albowiem na gruncie polskim przede
wszystkim doniosłość społeczna i ideologiczna zasad
stanowi ich kryterium wyodrębnienia, co skłania niektórych teoretyków do twierdzenia o nieadekwatności
koncepcji Alexy’ego do polskiego systemu prawa29.

3. Nowe wcielenie dawnych instytucji
procesowych

Nowelą marcową wprowadzono do ustawy karnej
procesowej istotne zmiany wpływające na stopień realizacji zasady skargowości w jurysdykcyjnej fazie postępowania. Wymienić tu należy przede wszystkim nowe
art. 344a i art. 344b k.p.k. oraz art. 396a k.p.k. Przepisy
te stanowią dosłowne powtórzenie przepisów uchylonych nowelą wrześniową umiejscowionych wcześniej
odpowiednio w art. 345 i art. 346 oraz art. 397 k.p.k.
Gwoli ścisłości zauważyć należy, że nowela marcowa
utrzymała dotychczasowy kształt przepisu art. 14 § 2
k.p.k. nadany mu nowelą wrześniową, która niewiążące
sądu odstąpienie oskarżyciela od oskarżenia zastąpiła
możliwością cofnięcia aktu oskarżenia, powodującą
konieczność umorzenia postępowania na podstawie
Roberta Alexy’ego, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii
Społecznej” 2010, nr 1; M. Araszkiewicz, T. Gizbert-Studnicki,

art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. W ten sposób z procesu karnego
wyeliminowano, już raczej definitywnie, radykalny
wyłom od zasady skargowości, polegający na możliwości kontynuowania postępowania przed sądem
pomimo braku oskarżyciela popierającego skargę.
Jednocześnie jednak przywrócono dawne brzmienie
art. 167 k.p.k., umożliwiając sądowi – bez żadnych
ograniczeń – przeprowadzanie dowodów z urzędu,
a także art. 366 § 1 k.p.k., w myśl którego przewodniczący ma obowiązek nie tylko kierowania rozprawą
i czuwania nad jej prawidłowym przebiegiem, ale również dopilnowania, by zostały wyjaśnione wszystkie
istotne okoliczności sprawy. Obie te zmiany stanowią
przejaw zerwania z takim układem ról procesowych
w ramach trójpodmiotowego procesu karnego, który
został nadany tzw. wielką nowelą z 2013 r., a pośrednio wpływają również na zakres realizacji zasady
skargowości.
Celem niniejszego szkicu jest skonfrontowanie
z zasadą skargowości wyłącznie art. 344a oraz art. 396a
k.p.k. Uwagi na temat przesłanek uregulowanych
w nich instytucji oraz trybu ich stosowania zostaną
ograniczone do absolutnego minimum, tym bardziej
że z uwagi na identyczne brzmienie powołanych przepisów oraz ich „poprzedników” z art. 345 i art. 346
k.p.k. wypowiedzi doktryny na temat stanu prawnego
obowiązującego przed dniem 1 lipca 2015 r. pozostają
w pełni aktualne i można je odnosić wprost do reaktywowanej przez ustawodawcę instytucji. Artykuł 344a
§ 1 k.p.k. formułuje dwie przesłanki, których łączne
spełnienie zobowiązuje sąd na etapie kontroli formalnej i merytorycznej aktu oskarżenia w toku postępowania przejściowego do zwrotu sprawy prokuratorowi
w celu uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia. Są
one następujące: po pierwsze akta sprawy wskazują
na istotne braki postępowania przygotowawczego,
zwłaszcza na potrzebę poszukiwania dowodów, po
drugie dokonanie niezbędnych czynności przez sąd
powodowałoby znaczne trudności30. Każda z tych
dwóch przesłanek scharakteryzowana jest znamie-

Teoria praw podstawowych Roberta Alexy’ego, „Przegląd
Sejmowy” 2011, nr 3.
28 Por. O. Bogucki, M. Zieliński, Zasady prawa z perspektywy

30 S. Stachowiak, Czynności sądu w fazie poprzedzającej roz-

ogólnej teorii prawa (w:) P. Wiliński (red.) System…, dz. cyt.,

prawę główną w ujęciu nowego kodeksu postępowania karnego
(w:) Nowa kodyfikacja karna. Kodeks postępowania karnego.

s. 62.
29 O. Bogucki, M. Zieliński, Zasady prawa…, dz. cyt., s. 60–73.
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niem ocennym (istotne braki, znaczne trudności)31,
co jak łatwo się domyślić, generuje poważne problemy interpretacyjne. Na tle dawnego art. 345 k.p.k.
powstało obszerne orzecznictwo. Nie miejsce tu na
podawanie konkretnych przykładów braków, które
w ocenie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych
uzasadniają zwrot sprawy32. Dość powiedzieć, że
poprzez „istotne braki” rozumie się nie tylko braki
dowodowe (na co wskazuje użycie przez ustawodawcę
słowa „zwłaszcza”), ale również inne wady postępowania utrudniające rzetelne rozpoznanie sprawy
przez sąd, natomiast „znaczne trudności” określa się
jako sytuacje, gdy konieczność uzupełnienia postępowania naruszałaby zasadę koncentracji rozprawy
głównej, ciągłości i szybkości postępowania sądowego33. Ogólnie rzecz biorąc, wyróżnić można dwa
rodzaje braków: są to braki dowodowe wynikające
z pominięcia lub nieprawidłowego przeprowadzenia
dowodu albo uchybienia proceduralne utrudniające
lub uniemożliwiające wydanie rozstrzygnięcia, w tym
również takie, które ograniczają prawo do obrony34.
W art. 344b k.p.k. wymienia się, w jaki sposób
może postąpić oskarżyciel publiczny po uzupełnieniu śledztwa lub dochodzenia. Istnieje więc możliwość podtrzymania dotychczasowego aktu oskarżenia, złożenia nowego aktu oskarżenia, złożenia
wniosku o warunkowe umorzenie postępowania lub
umorzenia postępowania. Wskazuje się również, że
choć nie wyrażono tego wprost, możliwe jest jeszcze
zawieszenie postępowania karnego35. W przeszłości
w doktrynie spierano się o skutki zwrotu sprawy do
31 P. Lewczyk, Procesowa kontrola postępowania przygotowawczego, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 9, s. 91.
32 Liczne przykłady omawia szczegółowo T. Razowski, Formalna i merytoryczna kontrola oskarżenia w polskim procesie
karnym, Kraków 2005, s. 189–211. Zob. również M. Latos,
Istotne braki postępowania przygotowawczego w judykaturze,
„Prokuratura i Prawo” 2010, nr 6.

uzupełnienia braków dla stanu zawisłości sprawy
przed sądem. Ostatecznie zwyciężył pogląd, że zwrot
ten powoduje przesunięcie sprawy z powrotem do
postępowania przygotowawczego i odzyskanie przez
organ prowadzący postępowanie przygotowawcze
statusu dominus litis. Ustaje zatem stan zawisłości
przed sądem, a sprawa wraca do postępowania przygotowawczego; innymi słowy – unicestwiona zostaje
faza sądowa postępowania36. Stanowi to o wyjątkowym
charakterze omawianych przepisów, których nie wolno
interpretować rozszerzająco37. Podkreślenia wymaga,
że zakres uzupełnienia braków może być szerszy od
wskazanego przez sąd. Organ prowadzący postępowanie przygotowawcze nie jest zatem bezwzględnie
związany postanowieniem o zwrocie. S. Stachowiak
jeszcze na gruncie k.p.k. z 1969 r. posłużył się następującą metaforą: sternikowi (prokuratorowi) został
co prawda wyznaczony kurs (kierunek uzupełnienia
postępowania przygotowawczego), pozostawiono
mu jednak swobodę manewru w postaci możliwości
dokonywania korekty kursu, a co najważniejsze, nie
określono mu „portu przeznaczenia, celu podróży”
(prokurator ma swobodę w zakresie podjęcia decyzji kończącej postępowania przygotowawcze po jego
uzupełnieniu)38.
Temu samemu celowi, lecz już na innym, bardziej
zaawansowanym etapie postępowania karnego służy
zlecenie przedstawienia dowodów przez oskarżyciela
w trybie art. 396a k.p.k.39 Przesłankami przerwy lub
odroczenia rozprawy w tym celu są: po pierwsze ujawnienie się w toku rozprawy istotnych braków postępowania przygotowawczego, po drugie niemożność
wydania rozstrzygnięcia przez sąd w rozsądnym terminie w przypadku samodzielnego uzupełnienia i po
trzecie niemożność usunięcia tych braków w sposób
36 J. Bafia, Zwrot sprawy przez sąd do uzupełnienia śledztwa
lub dochodzenia, Warszawa 1961, s. 85.
37 S. Cora, Zwrot sprawy do uzupełnienia braków postępowania

33 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania

przygotowawczego w polskim procesie karnym, Warszawa

karnego. Komentarz do artykułów 297–467, t. 2, Warszawa

1987, s. 30. Tak też T. Razowski, Formalna i merytoryczna…,

2011, s. 263–264.

s. 188.

34 M. Latos, Istotne braki…, dz. cyt., s. 138–139.

38 S. Stachowiak, Funkcje zasady skargowości…, dz. cyt., s. 127.

35 S. Stachowiak, Decyzje procesowe podejmowane po uzupeł-

39 S. Stachowiak, Uzupełnienie postępowania przygotowawczego

nieniu śledztwa lub dochodzenia w polskim postępowaniu

przez prokuratora (art. 397 § 1 k.p.k.), „Prokuratura i Prawo”

karnym (w:) J. Skorupka (red.), Rzetelny proces karny. Księga

2003, nr 10; R.A. Stefański, Czynności dowodowe prokuratora

jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, Warszawa 2009, s. 317–318.

zlecone przez sąd, „Prokuratura i Prawo” 2003, nr 5.
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przewidziany w art. 396 k.p.k. Choć przesłanki pozostają dosyć podobne jak w przypadku art. 344a k.p.k.,
zupełnie inne są jednak skutki zastosowania art. 396a
k.p.k., który nie powoduje ustania stanu litis pendens.
W tym kontekście zwrócić należy uwagę na niejasną
rolę prokuratora, który, nie będąc już organem, lecz

na rozprawie, zamiast poruszać się w granicach skargi,
sąd przerywa bądź też odracza rozprawę, wyznaczając
oskarżycielowi termin do przedstawienia określonych
dowodów. A jednak nad stwierdzeniem, że przywrócenie z dniem 15 kwietnia 2016 r. tych dwóch instytucji (powstrzymując się na razie z jakąkolwiek oceną

Wezwanie do przedstawienia dowodów, podobnie
jak zwrot sprawy do uzupełnienia braków czynią sąd
inicjatorem czynności o charakterze dowodowym.
jedynie stroną postępowania jako oskarżyciel, nabywa
w ten sposób władcze kompetencje w celu efektywnego prowadzenia postępowania dowodowego. Nadto
omawianej regulacji zarzucić można przeciwskuteczność, jako że w rzeczywistości trudno wyobrazić sobie
czynności, których nie można by dokonać w toku
rozprawy, a zakreślenie terminu do przedstawienia
dowodów może wydłużyć proces w większym jeszcze
stopniu niż przeprowadzenie odpowiednich czynności
na rozprawie. Wreszcie wezwanie do przedstawienia
dowodów, podobnie jak zwrot sprawy do uzupełnienia
braków czynią sąd inicjatorem czynności o charakterze dowodowym, co nie zasługuje na aprobatę z uwagi
na ryzyko utraty niezbędnego dystansu do sprawy,
zarówno w aspekcie wewnętrznym, tj. autentycznego
przekonania sędziego, jak i czysto obiektywnym, czyli
jego odbioru w oczach uczestników procesu, a zwłaszcza oskarżonego.

4. Zwrot sprawy do uzupełnienia braków
i zlecenie przedstawienia dowodów wobec
zasady skargowości

Prima facie wydaje się, że sytuacja, w której sąd
zamiast zrealizować obowiązek rozpoznania sprawy,
zwraca ją, nakazując organowi postępowania przygotowawczemu uzupełnienie określonych braków
i tym samym uchylając stan zawisłości sprawy, jest
nie do pogodzenia z zasadą skargowości, zakazującą sądowi samodzielnego inicjowania rozpoznania
sprawy. Podobnie jeśli chodzi o sytuację, w której już
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takiego kroku) jest oczywiście sprzeczne z zasadą skargowości, nie można przejść do porządku dziennego,
mając na względzie, iż w doktrynie wyrażano niekiedy
stanowisko, jakoby instrumenty te wcale nie stanowiły
odstępstwa od omawianej zasady. Gdyby przyjąć, że
skoro skargowość obliguje sąd do rozpoznania sprawy,
to organ ten musi dysponować środkami, by uzyskać
kompletny materiał dowodowy, wówczas można by
nawet forsować pogląd, że możliwość zwrotu postępowania do uzupełnienia braków zapewnia wręcz bardziej efektywną realizację omawianej zasady. Według
takiej, nieco przewrotnej interpretacji zwrot sprawy
i zakreślenie terminu do przedstawienia dowodów
byłyby w pełni zgodne, a nawet stanowiłyby przejaw
zasady skargowości. Takie rozumowanie obarczone
jest błędnym pojmowaniem istoty zasady skargowości,
która tkwi nie tyle w obowiązku rozpoznania sprawy,
bo ten wynika z zasady legalizmu, lecz w zakazie
wykraczania poza granice przedmiotowe i podmiotowe skargi. W tym sensie zwrócenie uwagi jednej ze
stron na braki i skłonienie jej od ich uzupełnienia, co
przecież potencjalnie może skutkować poszerzeniem
granic skargi, powinno być uznane za, usprawiedliwione bądź też nie, ale z pewnością odstępstwo od
zasady skargowej.
W doktrynie wyrażono pogląd, że „związanie
oskarżyciela decyzją sądu ma charakter ograniczony,
ponieważ po zwrocie sprawy oskarżyciel publiczny
znów staje się gospodarzem postępowania, a więc
nie dochodzi do naruszenia istoty zasady skargowo-
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ści”40. Wydaje się jednak, że rzecz nie w tym, kto jest
gospodarzem postępowania po zwrocie, lecz przede
wszystkim w tym, z czyjej inicjatywy następuje zwrot.
W tym przypadku dzieje się to z inicjatywy sądu, a nie
strony, to zaś jest nie do pogodzenia z istotą zasady
skargowości. W opinii niektórych przedstawicieli
doktryny „sąd, cofając proces karny, nie narzuca treści
skargi, wskazuje jedynie czynności i okoliczności, które
powinny być przeprowadzone i wyjaśnione. Decyzja
dotycząca zarówno treści skargi, jak i samego faktu
jej wniesienia pozostawiona jest wyłącznie oskarży-

sprzeczny z koncepcją czystej skargowości42. Podsumowując, instytucja zwrotu skargi z pewnością stanowi
wyłom od wynikającej z zasady skargowości obligującej
mocy aktu oskarżenia i pozostałych rodzajów skarg.
Dodatkowo należy zauważyć, że stanowi odstępstwo
od tej zasady również w tym zakresie, w jakim skarga
ma pełnić rolę obowiązku procesowego; wszak na podstawie art. 344a k.p.k. sąd nie podejmuje działań, do
których na skutek wniesienia skargi jest zobligowany.
Także w przypadku art. 396a k.p.k., który zastąpił
art. 397 k.p.k., ograniczenie zasady skargowości jest

Instytucja zwrotu skargi z pewnością stanowi wyłom
od wynikającej z zasady skargowości obligującej
mocy aktu oskarżenia i pozostałych rodzajów skarg.
cielowi publicznemu. […] Sąd nie ma prawnych możliwości zmuszenia go do wniesienia skargi”, co miałoby
świadczyć o tym, że konstrukcja przekazania sprawy
do uzupełnienia braków w pełni respektuje zasadę
skargowości41. Pogląd ten można by zaaprobować
jedynie wówczas, gdyby rozumieć zasadę skargowości na sposób wąski, odnosząc ją jedynie do czynności
wniesienia aktu oskarżenia i tym samym wszczęcia
postępowania sądowego. Jednak, jak już podkreślono,
bardziej trafne wydaje się przyjęcie szerokiego ujęcia
skargowości, zarówno ze względu na brzmienie przepisu art. 14 § 1 k.p.k. in fine, jak i fakt, że działanie
przez sąd na wniosek zainteresowanych podmiotów
pełni funkcję gwarancyjną na całym etapie procesu,
a nie jedynie w momencie wszczęcia postepowania
sądowego.
Podzielić należy zapatrywanie Romualda Kmiecika,
skądinąd przeciwnika likwidacji art. 345 k.p.k., który
zwrot do uzupełnienia braków uważa za oczywiście

ewidentne, choć z uwagi na etap postępowania częściej
wskazuje się tu na wyjątek od zasady kontradyktoryjności43, bowiem żądanie przedstawienia dowodów następuje już w momencie, kiedy toczy się merytoryczny
spór obu stron przed sądem. Jednak mając na uwadze
obligującą funkcję skargi, można zasadnie twierdzić,
że zakreślenie oskarżycielowi terminu do przedstawienia dodatkowych dowodów stanowi odstępstwo
również od zasady skargowości. Nie ma przesady
w twierdzeniu, iż sąd, zlecając dokonanie czynności
przez oskarżyciela i tym samym inicjując aktywność
dowodową jednej ze stron, zastępuje organy ścigania44.
42 R. Kmiecik, Kontrowersyjne unormowania w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo”
2015, nr 1–2, s. 21.
43 R.A. Stefański, Rzetelne postępowanie przed sądem pierwszej instancji (w:) J. Skorupka, W. Jasiński (red.) Rzetelny
proces karny. Materiały konferencji naukowej. Trzebieszowice, 17–19 września 2009 r., Warszawa 2010, s. 67. Tak też

40 J. Tylman (w:) T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie…, dz. cyt., s. 751.
41 R. Olszewski, Ujawnianie przez sąd i usuwanie istotnych
braków dochodzenia lub śledztwa w polskim procesie karnym,
Łódź 2007, s. 64.

J. Skorupka, Inkwizycyjna rola sądu w postępowaniu głównym (w:) T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski (red.),
Z problematyki funkcji procesu karnego, Warszawa 2013,
s. 537; P. Wiliński, Materialny ciężar…, dz. cyt., s. 1851–1852.
44 Podobnie S. Cora, Zwrot sprawy…, dz. cyt., s. 28–29.
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5. Kolizja zasady skargowości z innymi
zasadami procesowymi

Dotychczas poczynione rozważania, prowadzące do
wniosku, że opisywane instytucje stanowią odstępstwa od zasady skargowości nie powinny być automatycznie odczytywane jako krytyka i zarazem postulat
ich wyeliminowania z procesu karnego. Samo tylko
stwierdzenie, że dana regulacja nie przyczynia się do
realizacji określonej zasady czy wręcz taką realizację
wyklucza, nie przesądza jeszcze kwestii zasadności
jej występowania. Wprawdzie u podstaw naczelnych
zasad procesowych leżą zawsze motywacje aksjologiczne, jednak, jak już wskazano, naczelne zasady
procesowe (a przynajmniej ich znaczna część) z definicji mają charakter optymalizacyjny.
Na tle konfliktu pomiędzy zasadą skargowości
a przywróconymi do procedury karnej regulacjami
zarysowuje się typowa kolizja naczelnych zasad procesowych. Z jednej strony realizacji domaga się zasada
skargowa, z drugiej zaś należy dołożyć starań, aby
urzeczywistnić zasadę ekonomii procesowej, koncentracji materiału dowodowego i prawdy materialnej,
którym w pewnych okolicznościach lepiej może służyć
działanie z urzędu i inkwizycyjność. Myliłby się ten,
kto by sądził, że w sytuacji kolizji fundamentalnej
dla procesu zasady skargowości z bardziej prakseologicznie zorientowaną zasadą ekonomii procesowej
i koncentracji materiału dowodowego ta druga zawsze
będzie musiała ustąpić pierwszej jako ważniejszej, bardziej doniosłej, silniej zakotwiczonej aksjologicznie
itd. Trafnie wskazuje się bowiem, że naczelnych zasad
procesowych nigdy nie można zhierarchizować a priori,
bez odniesienia do konkretnego rozwiązania procesowego. Dopiero w przypadku konkretnej kolizji zasad
możliwe jest ich wyważenie i wybór preferowanej45.
Jednocześnie za każdorazową rezygnacją z urzeczywistnienia danej zasady powinny stać określone
argumenty. R. Alexy wskazuje, że w przypadku kolizji

45 Szerzej na ten temat zob. M. Dąbrowska-Kardas, Kara jako
konflikt dóbr i kolizja norm w świetle koncepcji Roberta

zasad obowiązuje wymóg proporcjonalności oznaczający, że realizacja jednej zasady powinna w możliwie
jak najmniejszym stopniu powodować uszczerbek
w realizacji drugiej46. Pytanie więc, czy przedstawione
odstępstwa od zasady skargowości (wskazanie przez
sąd braków postępowania, okoliczności, które należy
wyjaśnić, lub czynności, które należy przeprowadzić,
albo też zakreślenie oskarżycielowi terminu do uzupełnienia braków) zostały zaprojektowane w taki
sposób, by zasady skargowości nie ograniczać ponad
potrzebną miarę. Czy argumenty przemawiające za
tym ograniczeniem są wystarczające, by przełamać
zasadę, w myśl której ściganie i oskarżanie stanowić
ma domenę jednej ze stron, a nie sądu?
Zaletą obu odstępstw od zasady skargowości jest
to, że zapobiegają przewlekłości procesu. Zbieranie
i utrwalanie dowodów w sposób najbardziej efektywny
następuje w toku postępowania przygotowawczego.
Dodatkowo zwrot do uzupełnienia braków posiada
ważną zaletę dla oskarżonego, stanowi bowiem możliwość uniknięcia nieuzasadnionej stygmatyzacji
związanej ze stanięciem pod zarzutami na jawnej dla
społeczeństwa rozprawie sądowej, w czym dostrzec
można istotny mechanizm gwarancyjny. Zwrot
sprawy prokuratorowi odgrywa ważną rolę w fazie
tzw. oddania pod sąd, o której Stanisław Śliwiński
pisał: „istotę bowiem tej instytucji stanowi przede
wszystkim to, że ma ona zapewnić obywatelowi gwarancję procesową, że nie będzie on ofiarą bezpodstawnych i nieuzasadnionych oskarżeń pozbawionych
zwłaszcza dostatecznej podstawy faktycznej, że będzie
chroniony przed hańbą niesłusznego zasiadania na
ławie oskarżonych na jawnej (w zasadzie) rozprawie.
[…] [Oddanie pod sąd] chronić ma powagę państwa,
a również personel sądowy i prokuratorski oraz strony
przed niepotrzebną pracą oraz ponoszeniem kosztów, które łączą się z przeprowadzeniem rozprawy
głównej”47. Instytucja zwrotu do uzupełnienia braków zawiera w sobie element kontroli dojrzałości
sensu largo oskarżenia do możliwości wyznaczenia
rozprawy głównej lub posiedzenia celem meryto-

Alexy’ego konfliktu reguł i kolizji zasad. Rozważania na
tle konstytucyjnych norm stanowienia i stosowania prawa,
„Przegląd Sejmowy” 1996, nr 4; zob. również J. Skorupka,
O sprawiedliwości procesu karnego, Warszawa 2013, s. 260
i n.
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46 M. Dąbrowska-Kardas, Kara jako konflikt dóbr…, dz. cyt.,
s. 24.
47 S. Śliwiński, Oddanie pod sąd w procesowym prawie karnym,
Warszawa 1955, s. 131.

| 2019

artykuły
rycznego rozstrzygnięcia w przedmiocie procesu48.
Argumentację tę osłabia nieco fakt, że w znacznej części rolę taką i tak odgrywa już inny środek zaradczy
w postaci możliwości zwrotu z uwagi na oczywisty
brak faktycznych podstaw oskarżenia, uregulowany
w art. 339 § 3 pkt 2 k.p.k.

uzasadniona silnymi argumentami, także o charakterze gwarancyjnym. Nie można już jednak powiedzieć tego samego o czysto „dowodowym” zwrocie
do uzupełnienia braków i w tym zakresie należy
postulować pozbawienie sądu takiej możliwości, tym
bardziej że występuje w k.p.k. swoisty wentyl bez-

Można rozważać częściowe utrzymanie
instytucji zwrotu sprawy z art. 344a
k.p.k. w zakresie obejmującym wyłącznie
uchybienia natury proceduralnej.
Analizując doktrynalny spór dotyczący słuszności
omawianych rozwiązań procesowych, można odnieść
wrażenie, że niektórym komentatorom umyka istotna
różnica pomiędzy dwoma rodzajami braków, które
sanować można w drodze art. 345, a obecnie art. 344a
k.p.k. O ile potrzeba naprawy uchybień proceduralnych, zwłaszcza tych, które ograniczają prawo oskarżonego do obrony, zasługuje na aprobatę i w żaden
sposób nie stawia bezstronności sądu pod znakiem
zapytania, o tyle czymś zupełnie odmiennym jest sytuacja, gdy sąd przychodzi organom ścigania w sukurs,
pośrednio zbierając i utrwalając dowody. Ta druga
sytuacja w świetle poczynionych rozważań jest nieakceptowalna, natomiast można rozważać częściowe
utrzymanie instytucji zwrotu sprawy z art. 344a k.p.k.
w zakresie obejmującym wyłącznie uchybienia natury
proceduralnej. Argumentację tę wspiera m.in. fakt,
że do zwrotu dochodzi jeszcze w fazie tzw. oddania
pod sąd przez sąd, kiedy to oskarżony nie został
postawiony pod pręgierzem publicznego oskarżenia.
Wydaje się, że w tak okrojonej postaci instytucja ta
stanowiłaby racjonalne odstępstwo od zasady skargowości, bowiem po pierwsze, nie stanowiłaby tak
daleko idącego wyjątku od niej, a po drugie, byłaby

pieczeństwa w postaci umorzenia z uwagi na oczywisty brak faktycznych podstaw oskarżenia. Jeśli
już koniecznie obstawać przy utrzymaniu obecnego
kształtu zwrotu sprawy do uzupełnienia braków,
wartą przemyślenia propozycję formułuje Jarosław
Zagrodnik, który postuluje, aby w takiej sytuacji
wyłączać sędziego od dalszego udziału w sprawie
w celu uwolnienia go od psychologicznego związania
własnym osądem na dalszym etapie postępowania49.
Rozważenie tego postulatu oczywiście przekraczałoby
ramy tematyczne niniejszego opracowania; warto
jedynie zauważyć, że likwidacja „dowodowego” charakteru zwrotu, o którym mowa w art. 344a k.p.k.,
i ograniczenie go wyłącznie do możliwości usunięcia
uchybień o charakterze proceduralnym oszczędziłyby konieczności wprowadzenia kolejnej przyczyny
wyłączenia sędziego.
Brak natomiast przesłanek przemawiających za
utrzymaniem w jakimkolwiek zakresie art. 396a
k.p.k. Nawet R. Kmiecik, broniąc uchylonego
art. 345 k.p.k., uznawał za uzasadnioną likwidację
art. 397 k.p.k., będącego w jego ocenie legislacyjnie
nieudaną namiastką zwrotu sprawy z rozprawy głównej do postępowania przygotowawczego, usuniętego

48 D. Osowska, Sądowa kontrola oskarżenia w polskim procesie

49 Zob. J. Zagrodnik, Model interakcji postępowania przygoto-

karnym, Warszawa 1977, s. 6; zob. też T. Razowski, Formalna

wawczego oraz postępowania głównego w procesie karnym,

i merytoryczna…, dz. cyt., s. 187.

Warszawa 2013, s. 410–411.
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z k.p.k. w 2003 r.50 Sąd zlecający oskarżycielowi dokonanie określonych czynności dowodowych rażąco
przekracza granice pełnionej funkcji rozstrzygania,
co może być szczególnie wyraźne w sytuacji, gdy zlecone czynności mają decydujący wpływ na skazanie.
W przypadku art. 396a k.p.k. ceną potencjalnego tylko

Na zakończenie warto raz jeszcze przypomnieć, że
zasada skargowości, nadwątlona wskutek wprowadzenia art. 344a i art. 396a k.p.k., pełni istotną rolę
gwarancyjną dla oskarżonego, dając mu zapewnienie, że sąd nie będzie przedsiębrał kroków przeciw
niemu i że nie będzie wspomagał strony przeciwnej

W przypadku art. 396a k.p.k. ceną potencjalnego
tylko przyspieszenia rozstrzygnięcia
sprawy jest pozbawienie sądu autorytetu
związanego z jego bezstronnością.
przyspieszenia rozstrzygnięcia sprawy jest pozbawienie sądu autorytetu związanego z jego bezstronnością.
Należałoby postulować zatem zerwanie z tym przejawem odpowiedzialności sądu za wynik sprawy, tym
bardziej że – jak się trafnie wskazuje – cele instytucji
mogą być z powodzeniem realizowane w ramach przerwy lub odroczenia rozprawy51. Na uwagę zasługuje
propozycja Jerzego Skorupki, który dopuszcza możliwość zwrócenia uwagi na braki w przedstawionym
materiale dowodowym przez wskazanie nieudowodnionych okoliczności, lecz nie dowodów, które należy
przeprowadzić52.
50 R. Kmiecik, Kontrowersyjne unormowania…, dz. cyt., s. 21;
zob. także K. Kurowski, Usunięcie istotnych braków postępowania przygotowawczego przez sąd pierwszej instancji w trybie
art. 344a i art. 196a k.p.k. (w:) D. Kala, I. Zgoliński (red.),
Postępowanie przed sądem I instancji w znowelizowanym
procesie karnym, Warszawa 2018, s. 137–140.
51 R. Olszewski, Uzupełnianie postępowania przygotowawczego na podstawie orzeczenia sądu – powrót do znanych
instytucji i nowe możliwości procesowe (w:) T. Grzegorczyk,
R. Olszewski (red.), Verba volant, scripta manent. Proces karny,
prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat
2015–2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice
Zbrojewskiej, Warszawa 2017, s. 295.

w procesie. Zwrot sprawy do postępowania przygotowawczego z uwagi na braki dowodowe w sposób nieuchronny tworzy wrażenie, że sąd w jakimś stopniu
partycypuje w ściganiu i oskarżaniu. Nawet jeśli za taką
decyzją stać będzie chęć dokładnego, maksymalnie
wnikliwego zbadania sprawy w celu sprawiedliwego
rozstrzygnięcia, to jednak sytuacja taka jawi się jako
wysoce niepożądana. Szybkie i efektywne procedowanie nie może odbywać się kosztem bezstronności
sądu, choćby nawet miało ono prowadzić do naruszenia zewnętrznego wizerunku sądu, a nie jego rzeczywistego nastawienia. W przypadku tej kolizji zasad
procesowych pierwszeństwo należy zatem przyznać
zasadzie skargowości jako istotnej gwarancji bezstronności sądu i tym samym niezbędnego elementu
rzetelnego procesu karnego.
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The discussed decision refers to the issue of constitutionality of religious symbols
on public property. The Supreme Court ruled that 32-foot tall Latin cross erected
nearly a century ago to commemorate soldiers who died in World War I did not
violate the Establishment Clause of the First Amendment. The Court correctly
holds that the religiously expressive monument me be retained for the sake of its
historical significance and its place in a common cultural heritage. However, it
gives rise to concerns that the Supreme Court set forth a presumption of constitutionality for only “longstanding” monuments, symbols, and practices. Similarly,
the Court properly emphasizing the nonreligious meaning and functions of the
contested cross, at the same time unduly underestimated its religious dimension.
There is no need to overlook deeply Christian nature of the cross, when simultaneously exhibiting its cultural and historical importance.
Słowa kluczowe: symbole religijne, zasada religijnej neutralności
państwa, orzecznictwo, Stany Zjednoczone
Key words: religious symbols, principle of religious neutrality of state,
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1. W komentowanym orzeczeniu Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych stanął na stanowisku,

że eksponowanie przez władze
publiczne symboli religijnych nie
narusza konstytucyjnej zasady
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religijnej neutralności państwa (Establishment Clause)1, ilekroć chodzi o konkretne desygnaty tych symboli, które są prezentowane w przestrzeni publicznej
od wielu lat i na przestrzeni czasu pozyskały także
istotną pozareligijną doniosłość2.
2. Glosowany wyrok dotyczy zagadnienia coraz
żywiej dyskutowanego w doktrynie prawniczej państw
demoliberalnych3. Fakt, iż rozstrzygnięcie w sprawie
American Legion v. American Humanist Association4
jest kolejnym orzeczeniem Sądu Najwyższego USA
z zakresu problematyki obecności symboli religijnych
na forum publicum, świadczy o jej prawnej złożoności. W dotychczasowym case law tego Sądu zapadały
wyroki, w których zarówno uznawano, jak i kwestionowano konstytucyjność umieszczania symboli
religijnych na nieruchomościach należących do władz
federalnych, stanowych i lokalnych. O ile w rodzimym orzecznictwie rozpatrywano wyłącznie kwestię
legalności prezentowania symbolu krzyża łacińskiego
w budynkach władz państwowych i samorządowych5,
o tyle amerykańska judykatura, w tym Sąd Najwyższy,
ustosunkowywała się do dopuszczalności eksponowania przez władze publiczne także takich innych niż

krzyż6 symboli religijnych, jak zwłaszcza bożonarodzeniowe szopki, menory7 oraz pomniki czy tablice
z Dekalogiem8.
Komentowanym orzeczeniem Sąd Najwyższy po raz
pierwszy odniósł się merytorycznie do konstytucyjności prezentowania na nieruchomościach publicznych
przez władze publiczne chrześcijańskiego symbolu
krzyża. Rozpatrywana w 2010 r. sprawa Salazar v.
Buono dotyczyła co prawda również obecności krzyża
łacińskiego jako pomnika wojennego w Parku Narodowym Mojave w Kalifornii, ale wydane wówczas
rozstrzygnięcie koncentrowało się bardziej wokół
kwestii proceduralnych niż materialnoprawnych9.
Z kolei w 1995 r. Sąd Najwyższy orzekł o legalności
umieszczania symboli religijnych, w tym in concreto
krzyża, na tzw. tradycyjnym forum publicznym – jak
zwłaszcza ulice, chodniki, place i parki publiczne –
ale chodziło wówczas o symbole trwale niezespolone
z podłożem oraz eksponowane z inicjatywy i przez
podmioty prywatne10.
3. Omawiany wyrok zapadł w następującym stanie
faktycznym. W 1918 r. grupa mieszkańców hrabstwa
6 W. Bańczyk, Prawo do publicznego eksponowania symbolu

1 Wyrażona w pierwszej poprawce do federalnej ustawy zasad-

religijnego w świetle zasad neutralności i bezstronności w sto-

niczej Establishment Clause w dosłownym brzmieniu oznacza

sunkach państwo–Kościół na przykładzie Stanów Zjednoczo-

klauzulę zakazu ustanawiania czy klauzulę nieustanawiania

nych Ameryki oraz Rzeczpospolitej Polskiej, „Internetowy

religii przez państwo. Określa się ją jako zasadę religijnej

Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2017, nr 4, s. 5–72.

neutralności państwa lub zasadę rozdziału Kościoła i pań-

7 Lynch v. Donnelly, 465 U.S. 668 (1984); Allegheny County

stwa. Jej odpowiednikiem w rodzimym porządku prawnym

v. ACLU of Pittsburgh, 492 U.S. 573 (1989). Por. G. Maroń,

jest art. 25 Konstytucji RP, por. T.J. Zieliński, Neutralność

Konstytucyjność bożonarodzeniowej symboliki w przestrzeni

religijna państwa w USA w świetle orzecznictwa federalnego

publicznej w świetle orzecznictwa sądów Stanów Zjednoczo-

Sądu Najwyższego (zagadnienia podstawowe) (w:) M. Pietrzak,

nych, „Przegląd Sejmowy” 2018, nr 3, s. 123–141.

Francuska ustawa z 9 grudnia 1905 roku o rozdziale Kościoła

8 Stone v. Graham, 449 U.S. 39 (1980); Van Orden v. Perry, 545

i państwa z perspektywy stu lat, Warszawa 2007, s. 87–105;

U.S. 677 (2005); McCreary County v. ACLU of Kentucky, 545

R. Małajny, „Mur Separacji” – państwo a Kościół w Stanach

U.S. 844 (2005). Por. G. Maroń, Konstytucyjność eksponowa-

Zjednoczonych Ameryki, Katowice 1992.

nia w przestrzeni publicznej Dekalogu w świetle orzecznictwa

2 Tekst wyroku dostępny na: https://www.supremecourt.gov/
opinions/18pdf/17-1717_4f14.pdf.
3 Por. P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon, Obecność krzyża

sądów Stanów Zjednoczonych, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2019, nr 1, s. 147–170.
9 Sąd Najwyższy nakazał sądom niższej instancji jeszcze raz

w przestrzeni publicznej. Doświadczenia niektórych państw

ocenić legalność ustawy Kongresu, której mocą działka, na

europejskich, Lublin 2016.

której zlokalizowano krzyż, miała być przeniesiona wraz

4 American Legion v. American Humanist Association, 139
5 Por. A. Romanko, Symbol krzyża w sferze publicznej w kontekście wybranych orzeczeń, „Kościół i Państwo” 2013, nr 2,
s. 207–226.
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Buono, 559 U.S. 700 (2010).
10 Capitol Square Review & Advisory Bd. v. Pinette, 515 U.S. 753
(1995).
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Prince George w stanie Maryland podjęła inicjatywę
wzniesienia krzyża jako wojennego monumentu upamiętniającego 49 żołnierzy amerykańskich pochodzących z tego hrabstwa, którzy polegli w I wojnie
światowej. Mieszkańcy założyli w tym celu komitet
i rozpoczęli zbiórkę publiczną. Z powodu problemów
finansowych realizację projektu przejął miejscowy
oddział ogólnokrajowej organizacji weteranów wojennych (American Legion). Budowę pomnika wojennego,
który przyjął nazwę Bladensburg Peace Cross, sfinalizowano w 1925 r.

względy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Komisja
ponosiła odtąd wydatki na utrzymanie krzyża, natomiast American Legion zachował prawo do organizowania uroczystości patriotycznych wokół monumentu.
Po blisko 90 latach od wzniesienia monumentu
Amerykańskie Towarzystwo Humanistyczne wniosło
w 2012 r. pozew do sądu federalnego, podnosząc w nim,
że obecność krzyża na nieruchomości publicznej oraz
wydatkowanie publicznych pieniędzy na jego utrzymywanie narusza Establishment Clause. W pozwie
domagano się zburzenia krzyża, jego usunięcia lub

Komentowanym orzeczeniem Sąd Najwyższy
po raz pierwszy odniósł się merytorycznie
do konstytucyjności prezentowania na
nieruchomościach publicznych przez władze
publiczne chrześcijańskiego symbolu krzyża.
Monument ma postać krzyża łacińskiego o wysoko- pozbawienia go ramion, tak aby stał się wizualnie
ści około 12 metrów z emblematem American Legion. świeckim obeliskiem. Federalny Sąd Okręgowy oddaKrzyż posadowiony jest na cokole, na którym umiesz- lił pozew, ale w drugiej instancji Sąd Apelacyjny dla
czono m.in. tablicę pamiątkową z napisem „Bohaterom Czwartego Okręgu podzielił zarzuty skarżących11.
hrabstwa Prince George w stanie Maryland, którzy
Ostatecznie Sąd Najwyższy uznał, iż obecność Blastracili życie w Wielkiej Wojnie za wolność świata” densburg Peace Cross na nieruchomości publicznej
wraz z wymienieniem personaliów 49 żołnierzy. Przez pozostaje w zgodzie z konstytucyjną zasadą religijnej
lata pod krzyżem wielokrotnie odbywały się uroczy- neutralności państwa. Uzasadnienie wyroku napisał
stości ku czci weteranów podczas świąt państwowych. sędzia Samuel Alito. Orzeczenie zapadło stosunkiem
Z czasem w bliskiej odległości wzniesiono kolejne głosów 7 do 2. Do wyroku zgłoszono pięć zdań zbieżpomniki upamiętniające żołnierzy amerykańskich nych i jedno zdanie odrębne, co świadczy o rozbieżnouczestniczących w innych konfliktach zbrojnych, a cały ści składu orzekającego co do poszczególnych aspektów
teren przekształcono w Park Pamięci Weteranów.
prawnej oceny przedmiotu sporu.
Wraz z rozwojem infrastrukturalnym okolicy krzyż
4. Kluczowy dla rozstrzygnięcia sprawy był wybór
znalazł się w sąsiedztwie ruchliwego skrzyżowania. jednego z kilku niekorespondujących ze sobą sposobów
W 1961 r. działka z monumentem została nabyta przez interpretacji i aplikacji Establishment Clause wyprapodmiot władzy lokalnej odpowiedzialny za zarządzanie parkami i politykę przestrzenną (Maryland- 11 American Humanist Association v. Maryland-National Capital
-National Capital Park and Planning Commission).
Park and Planning Commission, 147 F.Supp. 3d 373 (Md. 2015)
Celem pozyskania gruntu wraz z krzyżem było z jednej
oraz American Humanist Association v. Maryland-National
strony zachowanie wojennego monumentu, a z drugiej
Capital Park and Planning Commission, 874 F.3d 195 (2017).
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cowanych w orzecznictwie12. Do najważniejszych tzw.
testów, z których pomocą amerykańskie sądy weryfikują konstytucyjność aktów normatywnych i działań władz publicznych na gruncie zasady rozdziału
Kościoła i państwa (religijnej neutralności państwa),
należą: test Lemona, test poparcia, test przymusu oraz
test historyczności i tradycji.
Test Lemona, który w przedmiotowej sprawie zastosowały sądy niższych instancji, składa się z trzech
elementów. Zgodnie z nim przepisy prawne lub praktyka władz publicznych są zgodne z konstytucją, jeśli
jednocześnie: mają świecki cel; ich głównym skutkiem
nie jest ani sprzyjanie (advancing), ani czynienie przeszkód (inhibiting) religii; nie prowadzą do nadmiernego
uwikłania (entanglement) władzy w religię13.
Test poparcia (endorsement test) nawiązuje do drugiego z kryteriów testu Lemona. Zgodnie z nim do
naruszenia Establishment Clause dochodzi wówczas,
gdy władza swoim postępowaniem wyraża poparcie lub dezaprobatę wobec religii. Praktyka władzy
publicznej przeczy zasadzie religijnej neutralności,
ilekroć w przeświadczeniu rozumnego bezstronnego
obserwatora komunikuje ona nierówne traktowanie
czy nierówny status obywateli wyznających odmienne
światopoglądy. Niekonstytucyjne są te akty czy decyzje władz, które rodzą wśród Amerykanów racjonalne
poczucie politycznego wykluczenia, dzieląc obywateli
na „outsiderów” i „uprzywilejowanych członków politycznej wspólnoty” ze względu na ich wyznanie bądź
bezwyznaniowość14.
12 O wiele rzadziej rolę wzorca kontrolnego w ocenie konstytucyjności prezentowania symboli religijnych na nieruchomościach publicznych pełnią inne zasady konstytucyjne.
Przykładowo w sprawie Pleasant Grove City et al. v. Summum,
555 U.S. 460 (2009) Sąd Najwyższy oceniał zgodność z konstytucyjną zasadą wolności słowa (Free Speech Clause) decyzji
władz lokalnych o odmowie usytuowania w publicznym
parku podarowanego im przez Kościół Summum monu-

Test przymusu (coercion test) do oceny konstytucyjności działań władz publicznych każe wziąć pod
uwagę to, czy działania te w sposób bezpośredni lub
pośredni ingerują w sferę konstytucyjnie chronionej wolności religii jednostki (Free Exercise Clause),
zwłaszcza wolności w ujęciu negatywnym („wolność
od”). W świetle tego testu władza „nie może nikogo
zmuszać do wspierania religii czy partycypowania
w jej praktykowaniu”15. Zmuszanie jest rozumiane
nie tylko w kategoriach fizycznej przemocy czy groźby
przemocy, ale także światopoglądowej indoktrynacji,
zwłaszcza w odniesieniu do osób podatnych na psycho-emocjonalne oddziaływanie, np. małoletnich
uczniów w szkołach.
Na gruncie testu historyczności i tradycji (test Marsha) pod uwagę bierze się to, czy kwestionowana przed
sądem praktyka władzy publicznej jest „głęboko osadzona w historii” państwa i narodu16. Silne ugruntowanie kontestowanego działania władzy w nieprzerwanej
i powszechnej narodowej tradycji przemawia za jego
konstytucyjnością. Religijna natura praktyki władzy –
np. rozpoczynanie modlitwą posiedzeń Kongresu – nie
dyskwalifikuje jej konstytucyjności, jeśli praktykę tę
można uznać za „część tkanki naszego społeczeństwa”.
Przyjęcie prawnej dopuszczalności takiego działania
nie jest bowiem wówczas jego urzędową afirmacją,
lecz jedynie „tolerowanym uznaniem wierzeń szeroko
podzielanych przez naród tego państwa”17.
W komentowanym wyroku jednoznacznie stwierdzono, iż test Lemona nie może uchodzić za uniwersalny standard orzeczniczy właściwy do rozstrzygania wszystkich spraw z zakresu Establishment Clause.
Tym samym Sąd Najwyższy explicite usankcjonował
istniejący stan rzeczy polegający na posługiwaniu się
w praktyce orzeczniczej niniejszym testem w sposób
niekonsekwentny. Przywołał egzemplifikacyjnie własne wcześniejsze wyroki, w których wyraźnie odmówiono zastosowania testu Lemona lub go zignorowano.

mentu z inskrypcją Siedmiu Aforyzmów (zasad wiary tego
Kościoła), w sytuacji gdy władze te uprzednio zgodziły się

15 Lee v. Weisman, 505 U.S. 577, 587 (1992).

umieścić w parku pomnik przedstawiający Dekalog, również

16 Marsh v. Chambers, 463 U.S. 783, 786 i 792 (1983).

przekazany im przez podmiot prywatny.

17 Marsh, 463 U.S. 792. Podobnie Town of Greece v. Galloway,

13 Nazwa testu nawiązuje do oznaczenia jednego z orzeczeń

572 U.S. 565 (2014). Por. szerzej F. Longchamps de Bérier,

Sądu Najwyższego, w którym go wyartykułowano. Lemon

Polityczny podział wzdłuż linii podziału religijnego? Dwa

v. Kurtzman, 403 U.S. 602, 612-14 (1971).
14 Lynch, 465 U.S. 688 (O’Connor, concurring).
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Odwołał się też do poglądów doktryny prawniczej
i orzecznictwa, w których test ten poddano krytyce.
Kwestią sporną pozostaje to, w jakim zakresie Sąd
zdyskredytował test Lemona. W uzasadnieniu wyroku
zanegowano utylitarną wartość tego standardu orzeczniczego w odniesieniu do zaledwie jednej z sześciu
kategorii spraw objętych zakresem Establishment
Clause. Podkreślono nieprzydatność testu do oceny

niu monumentu kilkadziesiąt lat temu. Błędem byłoby
natomiast – jego zdaniem – usuwanie ich tylko ze
względu na przypuszczenia poszczególnych sędziów
co do religijnego motywu. Po drugie, przez lata pierwotny cel religijny może zostać uzupełniony, a nawet
przesłonięty przez inne cele i motywy przyświecające
dalszemu eksponowaniu monumentu. Coraz bardziej
zróżnicowane wyznaniowo społeczeństwo może pra-

Test Lemona nie może uchodzić za uniwersalny
standard orzeczniczy właściwy do rozstrzygania
wszystkich spraw z zakresu Establishment Clause.
konstytucyjności „religijnych odniesień czy wizerunków w publicznych monumentach, symbolach, mottach, ekspozycjach bądź ceremoniach”18. Wiążącego
charakteru nie posiada ani wyrażony w zdaniach
zbieżnych pogląd o nieadekwatności testu Lemona
wobec jakiejkolwiek grupy spraw podpadających pod
Establishment Clause, ani stanowisko podkreślające
z kolei dalszą doniosłość kryterium celu i kryterium
skutku z testu Lemona wobec oceny przedmiotowej
sprawy i spraw analogicznych19.
Sąd podał cztery przekonujące powody, ze względu
na które nie sposób stosować testu Lemona przy weryfikowaniu konstytucyjności prezentowanych od wielu
lat przez władze publiczne monumentów o treściach
religijnych. Po pierwsze, zwrócił uwagę na praktyczne
trudności w ustaleniu celu towarzyszącego wzniesie18 Sąd uchylił się od odpowiedzi w kwestii relewantności testu
Lemona do oceny: aktów religijnej akomodacji i religijnych
wyłączeń spod ogólnie obowiązującego prawa; dotacji i ulg
podatkowych; aktów religijnej ekspresji w szkołach publicznych; reglamentacji prywatnych aktów religijnej ekspresji;
ingerencji władzy publicznej w wewnętrzne sprawy Kościołów;
innych spraw, takich jak zakaz handlu i pracy w niedziele
i święta czy udział Kościołów w procesie decyzyjnym władz
publicznych.
19 American Legion…, s. 2097–2098 (Thomas, J., concurring in

gnąć zachowania religijnych monumentów „ze względu
na ich historyczne znaczenie lub miejsce we wspólnym
dziedzictwie kulturowym”. Po trzecie, z upływem czasu
ewoluować może także samo przesłanie czy wymowa
religijnego w swej postaci monumentu, który staje
się elementem „społecznego krajobrazu i tożsamości”. Obywatele mogą aprobatywnie odnosić się do
obecności tych monumentów w przestrzeni publicznej, „niekoniecznie przyjmując ich religijne korzenie”.
Jako przykład Sąd podał paryską katedrę Notre Dame
będącą nieoficjalnym francuskim symbolem narodowym, doniosłym tak dla osób religijnych, jak i niereligijnych. Jakkolwiek katedra jest miejscem kultu,
wielu Francuzów widzi w niej zarazem immanentny
składnik „samej idei Paryża czy Francji”. Podobnie
historycznie ugruntowane w społecznej świadomości
stały się nazwy wielu miast czy ich oficjalne motta i flagi
zawierające religijne odniesienia. W końcu Sąd podniósł, iż usuwanie z przestrzeni publicznej religijnych
monumentów, które pozyskały historyczne znaczenie
i wpisały się w lokalny krajobraz, może być odebrane
za przejaw „agresywnej wrogości wobec religii”, na
podobieństwo tej będącej udziałem „wojujących świeckich reżimów”. Jak realistycznie zauważył Sąd: „Dla
osób znających historię widok obalanych pomników
będzie sugestywny, niepokojący i dzielący”20.

the judgment); s. 2092 (Kavanaugh, J., concurring); s. 2094
(Kagan, J., concurring).

20 American Legion…, s. 2082–2085.
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5. Rozumowanie Sądu uzasadniające konstytucyjność Bladensburg Peace Cross wpisuje się w powyżej
wspomniany test historyczności. Sąd przyjął i wyraźnie wyartykułował domniemanie konstytucyjności
dla „liczących wiele lat [longstanding] monumentów,
symboli i praktyk”. Zarazem zaznaczył, że odrębną
kwestią jest zgodność z Establishment Clause nowo
wznoszonych monumentów o religijnych treściach.
W świetle tej konkluzji nie można mówić o całkowi-

cele religijne i niereligijne. Znamienne, iż Sąd zdaje się
dostrzegać wyłącznie pozareligijną wymowę i funkcję
Bladensburg Peace Cross. Sąd przekonująco twierdzi,
że sporny krzyż symbolizuje poświęcenie poległych
żołnierzy i jest formą ich upamiętnienia oraz złożenia
im hołdu. Zgodnie ze stanem faktycznym zauważa
też, że monument stał się znakiem rozpoznawczym
lokalnej społeczności (community landmark). Ilekroć
natomiast Sąd kilkukrotnie mówi o religijnej naturze

Sąd przyjął i wyraźnie wyartykułował
domniemanie konstytucyjności dla „liczących
wiele lat pomników, symboli i praktyk”.
tym zdezawuowaniu testu Lemona w sprawach konstytucyjności eksponowania przez władze publiczne
symboli religijnych na nieruchomościach publicznych.
Nie przekonuje przeciwstawienie monumentów
eksponowanych od wielu lat tym, które wzniesiono
dopiero niedawno. Sędzia Neil Gorsuch zasadnie
sprzeciwia się absolutyzacji kryterium czasu w prawnej
ocenie omawianej kategorii spraw. Sygnalizuje też jego
nieostrość, skoro Sąd nie wskazał, ile lat musi liczyć
monument o religijnej symbolice, aby jego obecność
na forum publicum objąć domniemaniem konstytucyjności. Zwraca uwagę, iż wedle rozumowania
sądu nieoczywista staje się konstytucyjność na przykład wzniesionego w 2001 r. w Południowej Karolinie przedstawiającego gwiazdę Dawida monumentu,
który oddaje cześć ofiarom holokaustu, czy krzyża
postawionego w 2004 r. w Kalifornii przez żołnierzy piechoty morskiej w celu upamiętnienia kolegów
poległych w wojnie z terroryzmem21.
Argumentacja Sądu w kwestii konstytucyjności
spornego krzyża, jakkolwiek zasadniczo zasługuje na
uznanie, to jednak nie jest do końca konsekwentna.
W orzeczeniu trafnie podkreślono, iż krzyż może posiadać znaczenie zarówno religijne, jak i pozareligijne,
podobnie jak u podstaw jego eksponowania mogą stać

krzyża, czyni to bardziej w odniesieniu do krzyża in
generale, a nie tego będącego przedmiotem sprawy.
Sąd, prawidłowo i rzetelnie eksponując pozareligijne
przesłanie i funkcje wojennego monumentu z hrabstwa Prince George, nie musiał i nie powinien pomijać
czy pomniejszać jego religijnej wymowy. Usunięcie
Bladensburg Peace Cross tylko wówczas może być
odebrane „za manifestację wrogości wobec religii” –
jak ujęto to w orzeczeniu – ilekroć w tym konkretnym monumencie dostrzega się wciąż także symbol
religijny, a religijny wymiar nie ma marginalnego
udziału. Rację ma sędzia Brett Kavanaugh, twierdząc,
że „poniżające tak dla wierzących, jak i niewierzących
byłoby mówić, iż krzyż nie posiada charakteru religijnego”22. Stanowisko takie, zbliżające się do doktryny
ceremonialnego deizmu23, oznaczałoby rozwiązanie
problemu konstytucyjnego poprzez nieuprawnione
zredefiniowanie jego materii.
Uznanie konstytucyjności eksponowania krzyża nie
wymaga odcięcia się, choćby tacite, od jego znaczenia
na gruncie chrześcijaństwa. O ile zrozumiałe jest, że
Sąd, uzasadniając zgodność Bladensburg Peace Cross
22 Tamże, s. 2093–2094 (Kavanaugh, J., concurring).
23 G. Maroń, Konstytucyjność aktów ceremonialnego deizmu
w świetle orzecznictwa sądów USA, „Przegląd Prawa Kon-

21 Tamże, s. 2102 (Gorsuch, J. concurring in the judgment).
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z Establishment Clause, skupił się na pozareligijnej
wymowie krzyża, o tyle niepotrzebnie o religijnej
doniosłości tego monumentu napisał jedynie „między wierszami”. Jak zauważa sędzia Clarence Thomas, obecność spornego krzyża na nieruchomości
publicznej jest konstytucyjna, nawet jeśli przypisać
mu „religijne znaczenie jako kluczowemu symbolowi
chrześcijaństwa”24.

władze publiczne będzie odtąd test historyczności i tradycji, aczkolwiek trudno prognozować w szczegółach
operacjonalizację tego testu w praktyce adjudykacyjnej.
Sędziowie głosujący za glosowanym rozstrzygnięciem
nie byli zgodni w tej materii. Przykładowo sędzia Elena
Kagan opowiedziała się za sięganiem do kryterium
historycznego zależnie od okoliczności poszczególnych spraw, kwestionując bardziej zgeneralizowaną

Sąd, prawidłowo i rzetelnie eksponując pozareligijne
przesłanie i funkcje wojennego pomnika z hrabstwa
Prince George, nie musiał i nie powinien pomijać
czy pomniejszać jego religijnej wymowy.
Błąd w odwrotnym kierunku popełnia z kolei w swo- rolę tego kryterium w sądowej deliberacji27.
jej argumentacji sędzia Ruth Bader Ginsburg jako
Tym bardziej nieoczywista pozostaje przyszła
autorka zdania odrębnego. Dla niej chrześcijańska wykładnia operatywna Establishment Clause w konteknatura krzyża niemal całkowicie wypiera pozareli- ście nowych czy relatywnie nowych przypadków eksgijne treści i funkcje tego symbolu. Ustalenie wymowy ponowania symboli religijnych przez władze publiczne.
krzyża głównie przez pryzmat teologii, przy niedo- Wskazówki w tym względzie zawarte w uzasadnieniu
szacowaniu społeczno-kulturowego wymiaru religii, samego wyroku są wysoce ocenne, nawet jeśli prima
prowadzi do zbyt pochopnego i tendencyjnego doszu- facie budzą aprobatywne asocjacje. Sąd Najwyższy
kiwania się w eksponowaniu spornego monumentu wśród kryteriów, jakie należy wziąć pod uwagę, podaje
przejawu faworyzowania chrześcijaństwa i czynienia „szacunek i tolerancję dla różnych poglądów, szczery
z obywateli niebędących chrześcijanami „outside- wysiłek na rzecz inkluzywności i niedyskryminacji
rów” wewnątrz politycznej wspólnoty25. Tymcza- oraz uznanie doniosłej roli religii w życiu licznych
sem, jak zauważa Sąd, fakt, iż „krzyż bez wątpienia Amerykanów”28. Paradoksalnie zdanie odrębne do
jest chrześcijańskim symbolem”, nie powinien nam wyroku uzasadniono właśnie tym, że obecność Bla„przesłaniać tego wszystkiego innego, co reprezentuje densburg Peace Cross na nieruchomości publicznej jest
Bladensburg Cross”26.
źródłem społecznej alienacji i marginalizacji niechrzeOrzecznictwo sądów federalnych i stanowych w naj- ścijan. Sposób aplikowania Establishment Clause do
bliższych latach pokaże rzeczywistą wartość instruk- monumentów o treściach religijnych będących włatażową komentowanego wyroku. Najprawdopodobniej snością władz publicznych wzniesionych kilka czy
dominującym standardem orzeczniczym w ocenie kilkanaście lat przed wniesieniem pozwu pozostaje
symboli religijnych od dawna eksponowanych przez sprawą otwartą.
6. Reasumując, studium glosowanego orzeczenia
prowadzi do kilku głównych spostrzeżeń i wnio24 American Legion…, s. 2096 (Thomas, J., concurring in the
judgment).
25 Tamże, s. 2106 (Ginsburg, J., dissenting).

27 Tamże, s. 2094 (Kagan, J., concurring).

26 Tamże, s. 2090.

28 Tamże, s. 2089.
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sków. Aprobatywnie należy odnieść się do sentencji
wyroku, w której stwierdzono zgodność Bladensburg
Peace Cross z zasadą religijnej neutralności państwa.
Ambiwalentnie wypada natomiast ocena przyjętego
przez Sąd ratio decidendi i jej aplikowania do stanu
faktycznego sprawy oraz ocena wartości instruktażowej komentowanego wyroku. Zasadnie Sąd częściowo
zdystansował się od dalszego stosowania testu Lemona
w omawianej kategorii spraw. Dotychczasowe case
law pokazuje, że test ten stanowił źródło konfuzji
w orzecznictwie i sprzyjał sędziowskiej dyskrecjonal-

zyjny minimalizm31, swoje rozstrzygnięcie i argumentację zawęził do przypadków, gdy symbole religijne
są od dawna eksponowane przez władze publiczne.
Kontrowersje budzi uzależnienie domniemania konstytucyjności symboli religijnych na nieruchomościach
publicznych głównie od czasu zainstalowania ich tam,
a nie tyle od kulturowo i historycznie determinowanej wymowy i funkcji konkretnych symboli w danym
społeczeństwie. Przykładowo problematyczne byłoby
pozostawienie w przestrzeni publicznej Bladensburg
Peace Cross przy jednoczesnym usuwaniu z nierucho-

Uznanie konstytucyjności eksponowania krzyża
nie wymaga odcięcia się, choćby tacite, od jego
znaczenia na gruncie chrześcijaństwa.
ności i sądowemu aktywizmowi. Wyrażona w orzeczeniu jego krytyka każe z dużą ostrożnością odnosić
się do przydatności rozwiązań analogicznych do testu
Lemona dla polskiej judykatury przy interpretacji
art. 25 ust. 2 Konstytucji RP29. Wartościowe jest też
wyeksponowanie przez Sąd Najwyższy w komentowanym wyroku inkluzywistycznego rozumienia zasady
religijnej neutralności władz publicznych. Zasada ta nie
wymaga wyrugowania tego, co religijne, z przestrzeni
publicznej i przyjęcia postawy izolacjonistycznej. Sprowadzanie religii do sfery czysto prywatnej świadczy
o niezrozumieniu istoty religii30. Sąd trafnie zauważa,
że usuwanie historycznie i kulturowo ugruntowanej,
wieloznacznej i wielofunkcyjnej symboliki religijnej
z nieruchomości publicznych wiele osób może odebrać
za akt wrogości wobec religii w duchu radykalnego
sekularyzmu, a nie działanie na rzecz poszanowania
religijnej neutralności. Sąd Najwyższy, obierając decy29 Por. odmiennie W. Brzozowski, Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP, Warszawa 2011,
s. 98–103.

mości publicznych na drodze sądowej monumentów
w formie krzyża upamiętniających współcześnie poległych żołnierzy. W końcu sceptycznie należy odnieść
się do zaprezentowanej przez Sąd sofistyki polegającej
na prawidłowym uwypukleniu wielowymiarowości symbolu krzyża, przy jednoczesnym unikaniu
wyraźnej konstatacji, że Bladensburg Peace Cross,
posiadając doniosłe pozareligijne znaczenie i funkcje,
wciąż pozostaje również symbolem religijnym, którego
chrześcijański komponent nie ma charakteru tylko
szczątkowego. Swoista quasi-dechrystianizacja krzyża
w celu zachowania jego obecności na nieruchomości
publicznej byłaby zabiegiem nieuczciwym, tak wobec
chrześcijan, jak i niechrześcijan.
Glosowany wyrok zapewne w niemałym stopniu
ujednolici amerykańskie orzecznictwo w sprawach
dotyczących eksponowania symboli religijnych przez
władze publiczne, ale tylko tych konkretnych symboli, za którymi stoi argumentum ad antiquitatem.
W przypadku innych symboli należy spodziewać się
sądowych rozstrzygnięć a casu ad casum w oparciu
o różne standardy orzecznicze i z różnym rezultatem.

30 O krytyce prywatystycznej wizji religii zob. G. Maroń, Integralność religijna sędziego oraz argumentacja religijna w amerykańskim procesie orzeczniczym, Rzeszów 2011, s. 96–103.
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31 C. Sunstein, One Case at a Time – Judicial Minimalism on
the Supreme Court, Cambridge 1999.
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Komentowane orzeczenie, jakkolwiek uwarunkowane
specyfiką amerykańskiego porządku prawnego, może
stanowić wartościowy materiał komparatystyczny
także dla doktryny prawniczej i judykatury w Europie, w tym w Polsce.
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