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Administrative law could be codified either as a whole or partly. Substantial
norms of administrative law are not easily codified which is not the case with
procedural norms. The fields of administrative law which are of nature to be
codified are general administrative jurisdiction and the so-called excluded administrative jurisdiction. Undoubtedly, the most important regulation which falls
into codification characteristics is the Code of Administrative Procedure which
foremost regulates administrative jurisdictional procedure. However, even in this
case the Code only regulates a fragment (piece) of legal reality in the form of
general administrative jurisdiction. It is also applicable on a lex generalis basis
in special jurisdictional administrative proceedings. In itself, however, it is not
a uniform regulation. As a consequence the discussion on the shape of Code
regulation is still relevant.
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1. „Zdatność”
kodyfikacyjna norm prawa
administracyjnego

Odpowiedź na pytanie, czy
i w jakim zakresie możliwa jest
całościowa lub fragmentaryczna
kodyfikacja określonych obszarów
prawa administracyjnego nie jest
łatwa. Próby jej udzielenia były
już wielokrotnie podejmowane
w teorii prawa administracyjnego,

zarówno materialnego, jak i procesowego1, jednak jak dotąd nie
zostało wypracowane w tej kwestii
jednolite stanowisko.
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1 Por. A. Wasilewski, Kodyfikacja
prawa administracyjnego. Idea
i rzeczywistość, Warszawa 1988
i Z. Kmieciak, Zarys teorii postępowania administracyjnego, Warszawa
2014, s. 34 i n.
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Jak trafnie zauważa Marcin Kamiński „jeżeli chodzi
o stosunek teorii prawa administracyjnego do samej
idei kodyfikacji, to w tym zakresie można zauważyć, że wyrażane poglądy oscylują pomiędzy dwoma
skrajnymi koncepcjami. Pierwsza – biegunowa koncepcja (tzw. koncepcja prokodyfikacyjna) – uznaje,
że kodyfikacja jest nieodzownym i pożądanym „ideałem” prawodawstwa administracyjnego, do którego powinny zmierzać wysiłki legislacyjne ustawodawcy. Z kolei koncepcja przeciwna (tzw. koncepcja
antykodyfikacyjna) zakłada, że idea kodyfikacji jest
przebrzmiałym reliktem przeszłości, który nie przystaje do wyzwań i potrzeb współczesnej regulacji
prawnej.”2 Jak w większości przypadków, tak i w tym
zakresie optymalna jest koncepcja „złotego środka”,
zatem przedstawione wyżej radykalne ujęcia należy
odrzucić i podjąć próbę wypracowania „stanowiska
pośredniego, które – w zależności od rodzaju i cech
regulowanej materii administracyjnoprawnej, materialnoprawnego lub procesowego jej charakteru, stanu
ujednolicenia instytucji prawnych lub konstrukcji
pojęciowych w dotychczasowym ustawodawstwie,
celów regulacyjnych związanych z kodyfikacją, oceny
zasadności całościowego, częściowego, kompleksowego,
sektorowego, horyzontalnego albo wertykalnego skodyfikowania określonych reguł – przyjmuje dominację
podejścia pro- albo antykodyfikacyjnego”3.
W pierwszej kolejności warto przypomnieć, że
w doktrynie prawa administracyjnego tradycyjnie
przeprowadza się podział norm prawa administracyjnego na trzy podstawowe kategorie4:
– normy o charakterze ustrojowym (strukturalno-organizacyjne), dotyczące struktury aparatu administracyjnego, które „określają status
prawny poszczególnych organów administracji

publicznej i wzajemne powiązania między tymi
organami”5;
– normy o charakterze materialnym, ujęte w przepisach powszechnie obowiązujących, określające
prawa i obowiązki ich adresatów – organów administracji publicznej oraz obywateli i innych
podmiotów wchodzących w stosunki prawne
z organami administracji publicznej6 – powstające z mocy prawa lub poprzez konkretyzację
normy w postaci wydania aktu administracyjnego7;
– normy o charakterze formalnym, proceduralnym, regulujące postępowanie administracyjne.
Normy te realizują, poprzez uprawnione do tego
organy, normy prawa administracyjnego materialnego.
Dwie pierwsze grupy norm prawa administracyjnego nie wykazują – w moim przekonaniu – „szczególnej zdatności” do bycia przedmiotem zabiegów
kodyfikacyjnych, w przeciwieństwie do norm proceduralnych8, o czym będzie mowa w dalszej części
opracowania.
Na prawo administracyjne materialne składają się
liczne i niezmiernie zróżnicowane normy prawne
zaliczane do odrębnych „podgałęzi prawa” (np. prawa
budowlanego, geologicznego i górniczego, wodnego,
pomocy społecznej, gospodarki nieruchomościami,
ochrony i kształtowania środowiska). Akty prawne
zaliczane do aktów „z zakresu prawa administracyjnego materialnego” zawierają również niejednokrotnie
normy prawa cywilnego i karnego9, co sprawia, że mają
charakter interdyscyplinarny. Prawo administracyjne
materialne nie jest – i w mojej ocenie nie może być –
w sposób kompleksowy skodyfikowane, a „kodyfi-

2 M. Kamiński, Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyj-

5 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Kraków 2006, s. 37.

nego procesowego a procedury administracyjne regulacyjne.

6 Cz. Martysz (w:) G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan,

Uwagi teoretyczne i prawnoporównawcze (w:) Idea kodyfika-

Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003, s. 4.

cji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga

7 J. Zimmermann, Prawo…, s. 42.

pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, Z. Kmieciak,

8 Por. M. Kamiński, Prawo administracyjne intertemporalne,

W. Chróścielewski (red.), Warszawa 2018, s. 121–122.
3 M. Kamiński, Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego…, s. 122.

Warszawa 2011, s. 115–118.
9 Por. H. Knysiak-Molczyk, Jednolitość procedury – mit, standard legislacyjny czy niezrealizowany postulat w sferze regu-

4 Por. m.in. E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część

lacji prawa administracyjnego – dwugłos (w:) Źródła prawa

ogólna, Toruń 1994, s. 30; J. Zimmermann, Polska jurysdykcja

administracyjnego a ochrona wolności i praw obywateli,

administracyjna, Warszawa 1996, s. 9.

M. Błachucki, T. Górzyńska (red.), Warszawa 2014, s. 34–35.
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kacja tej gałęzi prawa wydaje się utopią”10. Zasadni- 2. Próby kodyfikacji norm prawa
czym czynnikiem decydującym o braku „zdatności” materialnego administracyjnego
powyższych norm do bycia przedmiotem zabiegów
Mimo tych niekorzystnych warunków były i są
kodyfikacyjnych jest wspomniane wyżej ich znaczne nadal, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, podejzróżnicowanie. Kolejną istotną kwestią jest nieustanna mowane próby skodyfikowania pewnych obszarów
zmienność sytuacji prawnych i faktycznych w obrębie prawa administracyjnego materialnego. Dotyczy to
prawa administracyjnego materialnego, która skłania z jednej strony „podgałęzi” prawa administracyjustawodawcę do tworzenia regulacji o charakterze nego, np. prawa budowlanego, prawa podatkowego
elastycznym, umożliwiającym szybkie dostosowa- czy prawa ochrony środowiska, a z drugiej strony

Kodeksy są ustawami o podstawowym znaczeniu
dla danej gałęzi prawa, które – w klasycznym
ujęciu – cechować powinna stabilność i trwałość.
Biorąc pod uwagę znaczną zmienność norm
prawa administracyjnego materialnego, wpisaną
niejako w ich istotę, zapewnienie stabilności
i trwałości tego rodzaju regulacji prawnej jest
niejako z góry skazane na niepowodzenie.
nie regulacji prawnej do zmieniających się potrzeb
i okoliczności. Tworzenie w takich realiach regulacji
prawnej o charakterze kodeksowym nie jest w moim
przekonaniu ani możliwe, ani celowe. Kodeksy są
bowiem ustawami o podstawowym znaczeniu dla danej
gałęzi prawa, które – w klasycznym ujęciu – cechować
powinna stabilność i trwałość11. Biorąc pod uwagę
znaczną zmienność norm prawa administracyjnego
materialnego, wpisaną niejako w ich istotę, zapewnienie stabilności i trwałości tego rodzaju regulacji
prawnej jest niejako z góry skazane na niepowodzenie12.

materii o charakterze zasad ogólnych prawa administracyjnego. W żadnym ze wspomnianych obszarów
nie odnotowano jednak dotąd w rodzimym porządku
okoliczności należące swoją naturą do prawa administracyjnego, to receptą najpierw na ich ogarnięcie, a potem na
ich porządkowanie nie jest i nie może być kodyfikacja”;
J. Zimmermann, Przepisy ogólne prawa administracyjnego…,
s. 161; por. też T. Bąkowski, W kierunku kodyfikacji administracyjnego prawa materialnego, „Gdańskie Studia Prawnicze”, t. 31, 2014, s. 529–530 oraz powołaną tamże w przypisie
14 literaturę. Również zdaniem J.S. Langroda (Instytucje
prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, Kraków

10 J. Zimmermann, Przepisy ogólne prawa administracyjnego

2003, s. 372) w obrębie prawa administracyjnego „jakość

i definiowanie pojęć, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjo-

normatywnej materii, […] jej rozległość, nieuchwytność,

logiczny”, r. 71, 2009, z. 2, s. 161.
11 K. Weitz, Czy nowa kodyfikacja postępowania cywilnego?,
„Państwo i Prawo” 2007, nr 3, s. 21.
12 Podobne stanowisko prezentuje J. Zimmermann, którego
zdaniem „jeżeli […] życie niesie ze sobą coraz to nowe

zmienność i płynność utrudnia systematyczną reglamentację wszystkiego ograniczając – w porównaniu z innymi
działami prawa (nawet publicznego) – możliwość tworzenia a priori reguł prawnych dla ogółu wchodzących w grę
sytuacji faktycznych”.
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prawnym spektakularnych sukcesów, na szczególną licznego regulacją publicznoprawną wymaga porząduwagę zasługują jednak w mojej ocenie prace nad kowania i konsolidowania. W przeciwnym przypadku
regulacją Kodeksu budowlanego. Zarządzeniem Mini- wysoki stopień rozproszenia materiału normatywnego,
stra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej powodujący brak przejrzystości i spójności, będzie
z dnia 21 lutego 2012 r. został powołany Zespół oraz oddalał te uregulowania od standardów ukształtowaRada Opiniodawczo-Doradcza do spraw projektu nych przez podstawowe zasady konstytucyjne, w tym
założeń do ustawy Kodeks budowlany13. Z kolei Rada przede wszystkim przez zasadę państwa prawnego
Ministrów wydała w dniu 10 lipca 2012 r. rozporzą- i pochodne jej zasady – zaufania obywatela do państwa
dzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu dzia- oraz pewności prawa”20. Ostatecznie jednak nie doszło
łania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego14. do wprowadzenia kompleksowej regulacji dotyczącej
Zgodnie z § 7 powyższego rozporządzenia do zadań procesu inwestycyjno-budowlanego w formule kodekKomisji należało opracowanie projektu Kodeksu sowej. Nie wprowadzono również tego typu regulaurbanistyczno-budowlanego obejmującego przepisy cji obejmujących inne spośród wyżej wskazanych
w zakresie kompleksowej regulacji dotyczącej procesu „podgałęzi” prawa administracyjnego materialnego.
inwestycyjno-budowlanego, obejmującego prawo Powyższy przykład obrazuje wyraźnie, iż kodyfikacja
budowlane oraz planowanie i zagospodarowanie prze- nawet w wybranych obszarach prawa materialnego
strzenne. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego administracyjnego jest niezwykle trudna i wątpliwa.
została zniesiona Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zniesienia Komisji 3. Kodyfikacja zasad ogólnych prawa
Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego15. Ostatecznie materialnego administracyjnego
nie doszło do uchwalenia Kodeksu urbanistycznoDrugi obszar rozważany jako możliwy i pożądany
-budowlanego16, a jedynie do nowelizacji Ustawy w procesie kodyfikacji norm prawa administracyjnego
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane17 Ustawą materialnego to zasady ogólne tej gałęzi prawa. W dokz dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo trynie prawa administracyjnego od kilkudziesięciu lat
budowlane oraz niektórych innych ustaw18. Zdaniem podejmowana jest dyskusja na temat założeń i koncepTomasza Bąkowskiego „prace nad polskim Kodeksem cji ustawy, która miałaby zawierać zbiór zasad ogólnych
budowlanym mogą świadczyć o uruchomieniu pro- czy też przepisów ogólnych prawa administracyjnego,
cesu kodyfikacji materialnego prawa administracyj- to jest stanowić część ogólną prawa administracyjnego, polegającego na konsolidowaniu węzłowych nego21. Zwolennicy stworzenia takiej regulacji prawnej
dla danej dziedziny regulacji prawnych w jednym podkreślali przede wszystkim potrzebę zbudowania
akcie. Ten fragmentaryczny proces kodyfikacji admi- katalogu zasad ogólnych prawa administracyjnego
nistracyjnego prawa materialnego […] wynika wprost o normatywnym charakterze22.
z potrzeb obowiązującego stanu prawnego”19. Autor
Powyższa dyskusja zaowocowała powstaniem trzech
trafnie dostrzega, iż „tendencja do uszczegóławiania projektów ustawy – Przepisy ogólne prawa adminii obejmowania coraz to nowych obszarów życia pub- stracyjnego. Pierwszy z nich pochodzi z 25 kwiet13 Dz. Urz. MTBiGM z 2012 r., poz. 5 ze zm.
14 Dz.U. z 2012 r., poz. 856.

20 T. Bąkowski, W kierunku kodyfikacji…, s. 538.

15 Dz.U. z 2016 r., poz. 377.

21 Por. J. Starościak, Podstawy prawne działania administracji,

16 Na temat założeń Kodeksu urbanistyczno-budowlanego

Warszawa 1973, s. 24; K. Biskupski, Głos w dyskusji, „Pań-

zob. https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/

stwo i Prawo” 1966, z. 6; A. Jaroszyński, Problematyka zasad

artykuly/1171334,kodeks-urbanistyczno-budowlany- wstrzy-

ogólnych prawa administracyjnego, „Państwo i Prawo” 1975,

many.html (dostęp 29.03.2021).

z. 7; A. Wasilewski, Kodyfikacja prawa administracyjnego…,

17 Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.

s. 5, 12; W. Dawidowicz, Wstęp do nauk prawno-administra-

18 Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP w dniu

cyjnych, Warszawa 1974, s. 158.
22 Por. S. Kasznica, Polskie prawo administracyjne, Poznań

3 marca 2020 r.
19 T. Bąkowski, W kierunku kodyfikacji…, s. 538.
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nia 1988 r.23 Założeniem projektu było uchwalenie
Powrót do idei przepisów ogólnych prawa adminiprzepisów ogólnych prawa administracyjnego, które stracyjnego miał miejsce w połowie lat 90. XX wieku.
sprzyjałyby ochronie praw obywateli i innych pod- Drugi projekt ustawy – Przepisy ogólne prawa admimiotów administrowanych poprzez wprowadzenie nistracyjnego z 15 grudnia 1996 r. był autorskim prozaostrzonych rygorów w stosunku do administracji, jektem Eugeniusza Smoktunowicza, będącego członzmniejszających zakres swobody rozstrzygnięć, ale kiem Zespołu Prawa Administracyjnego i Samorządu
równocześnie ułatwiających administracji wykony- Terytorialnego Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady
wanie jej zadań, zmniejszających płaszczyznę poten- Ministrów26. Projekt ów nawiązywał w znacznej mierze
cjalnych konfliktów oraz zwiększających skuteczność do poprzedniego, pierwszego projektu, uwzględniał

W doktrynie prawa administracyjnego od
kilkudziesięciu lat podejmowana jest dyskusja na
temat założeń i koncepcji ustawy, która miałaby
zawierać zbiór zasad ogólnych czy też przepisów
ogólnych prawa administracyjnego, to jest
stanowić część ogólną prawa administracyjnego.
prawa administracyjnego24. W uzasadnieniu projektu
wskazywano, że ustawa kreuje praktyczne zasady
stosowania prawa przez administrację, ma charakter
wiodący, zawiera postanowienia dopełniające dla już
istniejących regulacji prawnych, znajduje zastosowanie subsydiarne, zawiera gwarancje pewności prawa
zarówno dla podmiotów administrowanych, jak i dla
samej administracji, rozszerza zakres zastosowania
instytucji odszkodowania25. Prace nad powyższym
projektem zostały przerwane z uwagi na zmiany ustrojowe dokonujące się na przełomie lot 80. i 90. XX wieku.

jednak zmiany ustrojowe, które zaszły na przełomie lat
80. i 90. ubiegłego stulecia. Podstawowym celem projektu było rozwijanie konstytucyjnej zasady państwa
prawnego oraz wzmacnianie praw obywateli27. Również ten projekt nie został sfinalizowany. Co prawda
wersja projektu z 15 września 1997 r. została skierowana przez Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do
międzyresortowych i międzywojewódzkich konsultacji i została pozytywnie zaopiniowana, jednak nigdy
nie została złożona w Sejmie28.

23 Tekst projektu został opublikowany m.in. (w:) Legislacja

26 Powyższy projekt został opublikowany m.in. w „Przeglądzie

administracyjna. Materiały ze Zjazdu Katedr i Zakładów
Prawa i Postępowania Administracyjnego, E. Bojanowski
(red.), Gdańsk 1993, s. 258 i n.

Legislacyjnym” marzec 1997, nr 1 (11), s. 121–154.
27 Szerzej zob. D.R. Kijowski, Przepisy ogólne prawa administracyjnego…, s. 18–30.

24 J. Świątkiewicz, Koncepcja projektu ustawy – przepisy ogólne

28 J. Świątkiewicz, Prawne formy działania administracji

prawa administracyjnego, „Państwo i Prawo” 1988, z. 8, s. 27.

a zakres mocy obowiązującej przepisów kodeksu postępowania

25 Szerzej zob. D.R. Kijowski, Przepisy ogólne prawa admi-

administracyjnego i ochrony praw jednostki (w:) Ius et lex.

nistracyjnego – trzecie podejście, https://www.rpo.gov.pl/

Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Kabata, S. Pikulski

pliki/12118865550.pdf, s. 3–18 (dostep:29.03.2021).

i in. (red.), Olsztyn 2004, s. 398.
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W odniesieniu do obu projektów przyczyn ich
niewykorzystania w procesie legislacyjnym należy
zdaniem Dariusza Ryszarda Kijowskiego upatrywać
„w tym samym obszarze argumentacyjnym. Dysponujący inicjatywą ustawodawczą nie dostrzegli potrzeby
wiązania sobie na przyszłość rąk. Akt porządkujący
proces stosowania prawa, ujmujący w jednoznacznie wyznaczone ramy podstawowe pojęcia i instytucje prawa administracyjnego, stanowiłby swoistą
barierę dla legislacyjnej samowoli. Mimo przyjętego
w obu przypadkach założenia, że ustawa miałaby mieć
zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy przepisy szczególne nie zawierają własnego, kompleksowego i pozbawionego luk ich uregulowania (definicji, zasad etc.),
mogłaby ona jednak utrudniać ustanawianie takich
odrębnych rozwiązań […]. Można powiedzieć, że to,
co miało być jednym z podstawowych celów ustawy
zawierającej przepisy ogólne prawa administracyjnego
(ujednolicanie i porządkowanie prawa, wypełnianie
luk oraz ułatwianie jego stosowania w przypadkach
kolizji norm), stało się przeszkodą ich uchwalenia”29.
Trzeci (i jak dotąd ostatni) obywatelski projekt
ustawy – Przepisy ogólne prawa administracyjnego
został przedstawiony 19 marca 2008 r. na konferencji
zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich
pt. Seminarium na temat projektu ustawy Przepisy
ogólne prawa administracyjnego. Projekt ten był owocem prac zespołu eksperckiego powołanego w dniu
14 czerwca 2006 r. przez Rzecznika Praw Obywatelskich ds. opracowania przepisów ogólnych prawa
administracyjnego30 i został wniesiony do Sejmu RP
VI Kadencji przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości
i Praw Człowieka w dniu 29 grudnia 2010 r.31 W istocie
powyższa próba zainicjowania procesu legislacyjnego
została podjęta przez E. Smoktunowicza, działającego
w ramach fundacji Pro Veritate, który rozpoczął zbie29 D.R. Kijowski, Przepisy ogólne prawa administracyjnego…,

ranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy,
stanowiącym nieznacznie zmodyfikowaną wersję projektu drugiego. Profesor E. Smoktunowicz nie zdążył
jednak zakończyć procesu przed śmiercią, a Zespół
ekspercki kontynuował wdrażanie propagowanej
przez niego idei32.
W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że ma
ona „w podstawowym zamyśle […] posiadać znaczenie
praktyczne, jako podstawa porządkowania zamierzeń
prawodawcy przy tworzeniu kolejnych aktów prawnych dotyczących działania administracji publicznej,
ma także służyć wzmocnieniu założeń jednolitości
orzecznictwa administracyjnego i działań administracji publicznej, przyczyniać się do doskonalenia
kryteriów kontroli podejmowanej przez sądy administracyjne w sprawach sądowo-administracyjnych, co
razem wzięte powinno zapewnić dalsze kształtowanie
podstaw działania państwa przyjaznego, gwarantującego w ramach prawa racjonalne wyważanie racji
interesu publicznego oraz interesów, praw i obowiązków jednostki”33. Ponadto podkreślono, że „prawo
administracyjne jest najobszerniejszą gałęzią polskiego
prawa, zarówno pod względem liczby regulowanych
nim problemów, jak i rozmiarów regulacji prawnej.
Obejmuje bowiem kilkaset ustaw i wiele tysięcy rozporządzeń, których przepisy odnoszą się praktycznie
do wszelkich sfer życia jednostki oraz działalności
państwa, innych podmiotów realizujących władzę
publiczną, wkraczają niemal do każdej dziedziny działalności gospodarczej, kultury, czy innych przejawów
aktywności społeczeństwa. Mimo to, nie ma ono
swojej części ogólnej, która – podobnie jak w innych
gałęziach prawa – określałaby zasady jego stosowania,
ułatwiając ujednolicanie rozumienia tego prawa oraz
usuwanie luk, jakie na tym obszarze występują, bądź
pojawią się w przyszłości. Sytuacja ta może uzasadniać
kodyfikację tego prawa, gdyż musiałaby ona doprowadzić do zbudowania takiej części ogólnej. Kodyfikacja

s. 1.
30 Przewodniczącym Zespołu był D.R. Kijowski, a w jego skład

32 Por. K. Basicz, Przykłady elementów dyskusyjnych w obecnym

wchodzili J. Borkowski, W. Chróścielewski, B. Gruszczyński,

projekcie ustawy – Przepisy ogólne prawa administracyjnego,

Z Kmieciak, J. Świątkiewicz oraz M. Kuruś jako sekretarz

„Przegląd Naukowy Disputatio”, t. 11, s. 150.

Zespołu.

33 Uzasadnienie projektu ustawy – Przepisy ogólne prawa

31 Druk sejmowy nr 3942, dostępny na http://orka.sejm.gov.

administracyjnego, http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf

pl/Druki6ka.nsf/0/8F21C6C714261B99C1257849003B79D

/0/8F21C6C714261B99C1257849003B79D6?OpenDocum

6?OpenDocument (dostep: 29.03.2021).

ent, s. 1 (dostęp 29.03.2021).
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prawa administracyjnego nie może jednak wchodzić
w grę z powodu choćby rozmiarów takiego kodeksu
i perspektywy częstych jego zmian. Zatem już w założeniu byłby to kodeks niestabilny. Przy tym tworzenie
kodeksu nie zmniejszyłoby, lecz powiększyło trudności
wypracowania, a zwłaszcza uzyskania akceptacji zasad
odnoszących się do wszystkich zagadnień unormowanych w takim kodeksie. Stąd wszelkie, podejmowane
na świecie próby stworzenia i wprowadzenia w życie
kodeksu administracyjnego, skończyły się niepowodzeniem. Nie udało się też, jak dotychczas, w żadnym
kraju na świecie wydać ustawy zawierającej przepisy
tworzące część ogólną prawa administracyjnego”34.
Jako główny cel regulacji zostało wskazane uzupełnienie istniejących regulacji o instytucje prawne
poprawiające standard ochrony praw jednostki w jej
kontaktach z administracją publiczną oraz jakość
administrowania. Drugim celem projektu miało być
„unormowanie podstawowych, istotnych dla funkcjonowania administracji publicznej kwestii, które w tym
prawie nie zostały w ogóle uregulowane albo zostały
uregulowane tylko w niektórych działach tego prawa
w sposób rozbieżny”35.
Powyższy projekt został pozytywnie zaopiniowany
przez Krajową Radę Doradców Podatkowych36 i Krajową Radę Sądownictwa37, natomiast Rada Ministrów zgłosiła do projektu szereg zastrzeżeń i nie rekomendowała kontynuowania prac legislacyjnych nad
projektem38. Proces legislacyjny dotyczący projektu
ustawy – Przepisy ogólne prawa administracyjnego
nie wszedł w kolejną fazę.
Niepowodzenia kolejnych projektów ustawy mającej
zawierać przepisy ogólne prawa administracyjnego
34 Tamże, s. 1.
35 Tamże, s. 2.
36 Opinia z dnia 1 marca 2011 r. dostępna na http://orka.sejm.
gov.pl/Druki6ka.nsf/0/4C0F6E1B79D6200BC12578620028
A42C/$file/3942-001.pdf (dostęp 29.03.2021).
37 Stanowisko z dnia 18 maja 2011 r. dostępne na http://orka.
sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/AABBC5F605D61A15C12578
A00027E269/$file/3942-002.pdf (dostęp 29.03.2021).

wyraźnie obrazują „niepodatność” tej materii na działania kodyfikacyjne. Pomimo zaangażowania ze strony
środowiska naukowego i wsparcia ze strony Rzecznika
Praw Obywatelskich przez ponad trzy dekady nie udało
się zrealizować postulatu stworzenia ustawy zawierającej kompleksową regulację w tym zakresie. Obecnie dyskusja nad potrzebą stworzenia takiej regulacji
prawnej w zasadzie wygasła, a przedstawione wyżej
projekty mają walor jedynie historyczny.

4. Kodyfikacja prawa administracyjnego
procesowego

Znacznie większą „zdatność” do bycia przedmiotem
zabiegów kodyfikacyjnych wykazują normy procesowe, co jest konsekwencją „obiektywnie dostrzegalnej
zależności, że określone zbiory norm prawa administracyjnego procesowego lub rekonstruowane z nich
instytucje procesowe wyznaczają ogólne i powszechnie
ważne w całym porządku administracyjnoprawnym
wzorce lub standardy stanowienia, stosowania lub realizacji norm prawa materialnego lub ustrojowego”39.
Nie sposób nie zgodzić się z M. Kamińskim, że określone modele postępowań, a w ich ramach instytucje
procesowe lub rozwiązania techniczno-procesowe
stanowią pewnego rodzaju „proceduralny wzorzec
regulacyjny wysunięty na przedpole szczegółowych
i rozproszonych uregulowań prawa administracyjnego
materialnego i ustrojowego”40.
Normy prawa procesowego mają charakter wtórny
w odniesieniu do norm prawa materialnego, gdyż służą
ich realizacji. Normy materialne i procesowe są zatem
ze sobą silnie powiązane, a powiązanie to wyraża się
tym, że istnienie norm materialnych stanowi rację
bytu norm procesowych, których podstawową funkcją
i celem jest zapewnienie uczestnikom postępowania
gwarancji ochrony ich praw w procesie konkretyzacji
norm prawa materialnego.
Biorąc pod uwagę różnorodność norm prawa administracyjnego materialnego oraz wskazaną wyżej,
niewątpliwie istniejącą zależność norm o charakterze
procesowym od specyfiki norm o charakterze mate-

38 Stanowisko Rządu wobec komisyjnego projektu ustawy –
Przepisy ogólne prawa administracyjnego (druk nr 3942),
dostępne na http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/F6BEC
EA66429DB4DC12578CE00356081/$file/3942-s.pdf (dostęp
29.03.2021).

39 M. Kamiński, Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego…, s. 122.
40 M. Kamiński, Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego…, s. 122.
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rialnym41, należy postawić pytanie o sens i możliwość pełnej kodyfikacji prawa administracyjnego
procesowego. Należy podnieść, że doktryna operuje
pojęciem postępowania administracyjnego w szerokim i wąskim znaczeniu. Jako postępowanie administracyjne sensu largo określa się całokształt przepisów
proceduralnych prawa administracyjnego, stosownie
do których działają organy administracji. Jako postępowanie administracyjne sensu stricto rozumie się

skonstruowania jednolitej procedury administracyjnej byłaby możliwa jedynie przy założeniu wysokiego
poziomu ogólności takiej regulacji44. Tym samym
raczej nie jest realna idea pełnej, wyczerpującej kodyfikacji prawa administracyjnego procesowego. Jeśli
nawet należałoby dopuścić zasadność podjęcia próby
takiej kodyfikacji, to z pewnością regulacje prawne
musiałyby zostać ujęte w ramy więcej niż jednego
aktu prawnego (kodeksu).

Realizacja postulatu skonstruowania
jednolitej procedury administracyjnej byłaby
możliwa jedynie przy założeniu wysokiego
poziomu ogólności takiej regulacji.
natomiast kompleks przepisów prawnych, regulujących działalność organów administracji publicznej
w formie decyzji administracyjnej42. Zakres pojęcia
postępowania administracyjnego nie jest ani w doktrynie, ani w prawie pozytywnym jednolity. Poszukiwania granic tego pojęcia prowadzone są poprzez
odgraniczenie postępowania administracyjnego od
innych postępowań prawnych, w tym również od
postępowań sądowych, przy pomocy dwóch kryteriów:
rodzaju sprawy będącej przedmiotem postępowania
oraz pozycji prawnoustrojowej organów właściwych
do jej załatwienia43.
W moim przekonaniu skonstruowanie identycznej
procedury służącej konkretyzacji każdego rodzaju
normy prawa administracyjnego byłoby niezwykle
trudne, o ile w ogóle możliwe. Realizacja postulatu

Problemy ze stworzeniem jednolitej procedury służącej realizacji norm prawa administracyjnego materialnego występują nawet w ramach tego samego typu
postępowania, określanego jako podstawowe postępowanie administracyjne jurysdykcyjne. Przez pojęcie
postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego
w doktrynie rozumie się „regulowany przez prawo
procesowe ciąg czynności procesowych podejmowanych przez organy administracji publicznej oraz inne
podmioty postępowania w celu rozstrzygnięcia sprawy
administracyjnej w formie decyzji administracyjnej,
jak i ciąg czynności procesowych podjętych w celu
weryfikacji decyzji”45. W obowiązujących regulacjach
prawnych brak jest legalnej definicji postępowania
administracyjnego jurysdykcyjnego, natomiast co do
44 Por. H. Knysiak-Molczyk, Jednolitość procedury…, s. 35.

41 Na temat niejednorodności postępowań administracyjnych,

45 B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne

w tym postępowań administracyjnych jurysdykcyjnych por.

i sądowoadministracyjne, Warszawa 2008, s. 98. Pojęcie

J. Zimmermann, Aksjomaty postępowania administracyjnego,

jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego zostało

Warszawa 2017, s. 15–16.

wprowadzone do doktryny prawa administracyjnego przez

42 K. Jandy-Jendrośka, J. Jendrośka (w:) T. Rabska, J. Łętowski (red.),

M. Zimmermanna (Z rozważań nad postępowaniem jurys-

System prawa administracyjnego, t. 3, Wrocław 1978, s. 130.

dykcyjnym i pojęciem strony w kodeksie postępowania admi-

43 Por. H. Knysiak-Molczyk, Uprawnienia strony w postępo-

nistracyjnego (w:) Księga pamiątkowa ku czci Kamila Stefki,

waniu administracyjnym, Zakamycze 2004, s. 15–16.
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jego zakresu w doktrynie prezentowane są dwa stano– postępowania w sprawach karnych skarbowych;
– spraw uregulowanych w Ustawie z dnia 29 sierpwiska. Według jednego z nich postępowanie admininia 1997 r. – Ordynacja podatkowa50, z wyjątstracyjne jurysdykcyjne nie jest uregulowane w jednym
kiem przepisów działów IV, V i VIII;
akcie prawnym, na system jurysdykcyjnego postępo– spraw należących do właściwości polskich
wania administracyjnego składa się bowiem postęprzedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów
powanie ogólne, uregulowane przepisami Kodeksu
konsularnych, o ile przepisy szczególne nie stapostępowania administracyjnego46 oraz postępowania
nowią inaczej.
szczególne, do których oprócz przepisów k.p.a. znajdują zastosowanie, w pierwszej kolejności, przepisy
Postępowanie w sprawach karnych skarbowych jest
odrębne47. Zgodnie z drugim stanowiskiem określenie uregulowane przepisami Ustawy z dnia 10 września
„postępowanie jurysdykcyjne” odnosi się wyłącznie do 1999 r. Kodeks karny skarbowy51. Zgodnie z art. 113
postępowania administracyjnego ogólnego, które jest § 1 k.k.s. w postępowaniu w sprawach o przestępstwa
uregulowane przepisami k.p.a.48
skarbowe i wykroczenia skarbowe stosuje się odpoBiorąc pod uwagę metodę i zakres regulacji, można wiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego,
wyróżnić trzy rodzaje postępowań administracyjnych jeżeli przepisy tego Kodeksu nie stanowią inaczej.
jurysdykcyjnych:
Postępowanie w sprawach podatkowych w okresie
– postępowanie ogólne, w którym zastosowanie od 1 stycznia 1981 r. do 31 grudnia 1997 r. było ureguznajdują wyłącznie przepisy k.p.a.;
lowane przepisami k.p.a., z zachowaniem odrębności
– postępowanie szczególne (odrębne), w którym unormowanych w art. 164–179 działu III tej ustawy,
przepisy k.p.a. znajdują zastosowanie jako legi jak również wynikających z przepisów szczególnych.
generali, o ile przepisy szczególne nie wprowa- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatdzają odmiennych uregulowań proceduralnych; kowa z dniem jej wejścia w życie, to jest 1 stycznia
– postępowanie wyłączone, w którym przepisy 1998 r., wyłączyła postępowanie w sprawach podatk.p.a. co do zasady nie znajdują zastosowania49. kowych spod mocy obowiązującej k.p.a., choć nie
Materią, która niejako w sposób naturalny pod- w całości, gdyż początkowo w postępowaniu tym
daje się kodyfikacji, jest postępowanie administra- obowiązywały przepisy działów IV, V, VII i VIII k.p.a.,
cyjne jurysdykcyjne ogólne, jak również postępowanie a obecnie obowiązują przepisy działów IV i VIII52.
administracyjne jurysdykcyjne wyłączone. Natomiast Ordynacja podatkowa, zgodnie z jej art. 1, normuje:
kodyfikacja postępowań administracyjnych jurysdyk- zobowiązania podatkowe, informacje podatkowe,
cyjnych szczególnych byłaby w mojej ocenie z góry postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czynskazana na niepowodzenie z uwagi na różnorodność ności sprawdzające, tajemnicę skarbową.
i kazuistykę rozwiązań prawnych.
Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego
Katalog postępowań administracyjnych jurysdykcyj- nie mają zastosowania także w sprawach należących
nych wyłączonych został przez ustawodawcę skonstru- do właściwości polskich przedstawicielstw dyploowany w art. 3 § 1 i § 2 ust. 4 k.p.a. Zgodnie z powołaną matycznych i urzędów konsularnych, o ile przepisy
regulacją prawną przepisów k.p.a. nie stosuje się do:
szczególne nie stanowią inaczej. Założenie to dotyczy
właściwie znacznej części kompetencji tych podmiotów
46 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
w zakresie prowadzonych postępowań, określonych
administracyjnego, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 256,
powoływana dalej jako „k.p.a.”.
47 K. Jandy-Jendrośka, J. Jendrośka (w:) T. Rabska, J. Łętowski
(red.), System…, s. 132.

50 Tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.
51 Tekst jedn. z 2020 r., poz. 19, powoływanej dalej jako „k.k.s.”.

48 J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Polskie postępo-

52 Dział V k.p.a. został skreślony z dniem 1 stycznia 2004 r. –

wanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa

art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowa-

2000, s. 125.
49 Por. H. Knysiak-Molczyk, Jednolitość procedury…,
s. 36 i powołaną tamże w przypisie 16 literaturę.

dzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych
i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz.U. Nr 153, poz. 1271.
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w kilku aktach prawnych. W podstawowej dla działalności konsulów Ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r.
Prawo konsularne53, podobnie jak w poprzedzającej ją Ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach
konsulów Rzeczypospolitej Polskiej54, brak przepisu,
który „stanowi inaczej”, czyli przewiduje stosowanie
przepisów k.p.a. do tych postępowań. Tym samym
postępowania administracyjne uregulowane w ustawie Prawo konsularne prowadzone przez konsulów
oparto na odmiennych rozwiązaniach procesowych
od przewidzianych w k.p.a.55
Choć tylko jeden ze wskazanych wyżej aktów prawnych nosi nazwę „Kodeks”, w istocie każdy z nich
odpowiada definicji kodeksu jako usystematyzowanego
zbioru przepisów prawnych, najczęściej dotyczących
jednej dziedziny prawa56.

5. Kodeks postępowania administracyjnego

Niewątpliwie najistotniejszą regulacją o charakterze
kodeksowym regulującą w szczególności postępowanie
administracyjne jurysdykcyjne jest Kodeks postępowania administracyjnego. Warto wspomnieć, że postępowanie to było wcześniej uregulowane w Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca
1928 r. o postępowaniu administracyjnem57. Formalnie
rozporządzenie to obowiązywało do chwili wejścia
w życie Kodeksu postępowania administracyjnego,
gdyż nie zostało uchylone ani znowelizowane, jednakże
w praktyce przestało być stosowane po wejściu z życie
Ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach

jednolitej władzy państwowej58. Uchwalenie Kodeksu
postępowania administracyjnego było uzasadniane
trzema zasadniczymi przyczynami: potrzebą dostosowania systemu postępowania administracyjnego
do obowiązującego wówczas ustroju administracji
państwowej, koniecznością ustawowego uregulowania
instytucji skarg i zażaleń oraz uwzględnienia w przepisach o postępowaniu administracyjnym udziału
prokuratora59.
Prace nad projektem Kodeksu postępowania administracyjnego oficjalnie rozpoczęły się w chwili powołania przez Prezesa Rady Ministrów zarządzeniem
nr 16 z dnia 28 stycznia 1958 r. Komisji do opracowania
projektu przepisów o postępowaniu administracyjnym oraz o rozpatrywaniu skarg i zażaleń ludności60.
Komisja w pierwszym okresie swej działalności opracowała tezy do projektu oraz pięć kolejnych redakcji
projektu Kodeksu postępowania administracyjnego.
Po szerokich konsultacjach i publicznej dyskusji nad
projektem61 sporządzono kolejne trzy jego redakcje.
Ostatnia z nich – ósma – została uznana za ostateczny
tekst projektu Kodeksu postępowania administracyjnego, który został przedstawiony Prezesowi Rady
Ministrów. Prace poprzedzające proces legislacyjny
trwały dwa lata i były w nie zaangażowane liczne
środowiska zarówno teoretyków, jak i praktyków62.
Kodeks postępowania administracyjnego był
i jest bardzo pozytywnie oceniany, jako stanowiący
„niewątpliwe wybitne osiągnięcie polskiej myśli

53 Tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 195.

58 Dz.U. RP poz. 130.

54 Tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 398 ze zm.

59 Por. E. Ochendowski, Geneza, wejście w życie i nowelizacja

55 Por. K. Klonowski (w:) Kodeks postępowania administra-

Kodeksu postępowania administracyjnego (w:) Kodyfika-

cyjnego. Komentarz, H. Knysiak-Sudyka (red.), Warszawa

cja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A.,

2019, s. 101–103.

J. Niczyporuk (red.), Lublin 2010, s. 579.

56 https://sjp.pwn.pl/slowniki/kodeks.html (dostęp 29.03.2021).
57 Dz.U. RP poz. 341. Rozporządzenie to zostało stworzone

60 Por. W. Dawidowicz, Ogólne postępowanie administracyjne.
Zarys systemu, Warszawa 1962, s. 17.

w oparciu o wzory austriackie, a konkretnie o jedną z wer-

61 O czym szerzej E. Ochendowski, Geneza…, s. 579.

sji projektu ustawy austriackiej uchwalonej w 1925 r.; zob.

62 W publicznej dyskusji nad projektem Kodeksu postępowa-

R. Hausner, Geneza rozporządzenia Prezydenta RP o postę-

nia administracyjnego uczestniczyły m.in. ministerstwa,

powaniu administracyjnem, „Gazeta Administracji i Poli-

Sąd Najwyższy, Generalna Prokuratura, Najwyższa Izba

cji Państwowej” 1933, nr 15, s. 499 i A. Kubiak, Wpływ

Kontroli, prezydia wojewódzkich, powiatowych i miejskich

kodyfikacji austriackiej na polskie prawo o postępowaniu

rad narodowych, Zrzeszenie Prawników Polskich, Komitet

administracyjnym (w:) Związki prawa polskiego z prawem

Nauk Prawnych i Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii

niemieckim, A. Liszewska, K. Skotnicki (red.), Łódź 2006,

Nauk, katedry prawa administracyjnego uniwersyteckich

s. 87–89.

wydziałów prawa.
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prawniczej”63, „dzieło dojrzałej rozwagi politycznej
i wysokiej kultury prawniczej”64. J. Borkowski określił
Kodeks mianem doniosłego aktu prawnego, będącego
„wzorem dobrej roboty prawniczej”65. Jan Paweł Tarno
natomiast stwierdził, że „Kodeks postępowania administracyjnego jest aktem normatywnym, który odegrał
podstawową rolę w dochodzeniu Polski do uzyskania
statusu demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej”,

nież pogląd, iż Kodeks „przez długi czas odgrywał rolę
narzędzia dyscyplinującego działalność administracji
wykonywaną w formach jurysdykcyjnych, a zarazem
podstawowej gwarancji ochrony praw jednostki w jej
stosunkach z administracją”68. Jednocześnie jednak już
kilkanaście lat temu sformułowałam tezę, którą podtrzymuję, iż „postępowanie administracyjne, oparte na
generalnej zasadzie udziału w nim strony, w konkretnych rozwiązaniach nie zapewnia należytej gwaran-

Kodeks postępowania administracyjnego
odegrał fundamentalną rolę w procesie
realizacji w postępowaniu administracyjnym
zasady audiatur et altera pars.
gdyż „był to akt normatywny nowoczesny i precyzyjnie
skonstruowany, pragmatyczny i pozbawiony właściwie odniesień natury politycznej” i z tych przyczyn
„odegrał niewątpliwie niebagatelną rolę w procesie
demokratyzacji życia publicznego w Polsce”66.
Kodeks postępowania administracyjnego odegrał
niewątpliwie fundamentalną rolę w procesie realizacji
w postępowaniu administracyjnym zasady audiatur et
altera pars; zasady, która „wyznacza w prawie administracyjnym pewną formę kontroli, uprzedniej i następczej, czynności prawnych organu administracyjnego,
formę, w której jednostka, której czynność taka dotyczy,
ma prawnie zagwarantowany udział”67. Podzielam rów63 E. Ochendowski, Geneza…, s. 580, por. też W. Dawidowicz,
Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys…, s. 17.
64 F. Longchamps, za: Z. Janowicz, Kodeks postępowania
administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1999, s. 23.
65 J. Borkowski, Postępowanie administracyjne (zarys systemu),
Warszawa 1976, s. 19.

cji ochrony praw strony w procesie tworzenia decyzji
administracyjnej. Szereg uprawnień strony opiera się
na założeniu prawidłowego działania organów administracji publicznej. Obowiązkom organu administracji
publicznej odpowiadają refleksowe uprawnienia strony.
Co prawda k.p.a. przewiduje gwarancje realizacji tych
uprawnień w postaci możliwości weryfikacji decyzji
ostatecznej w trybie wznowienia postępowania lub
stwierdzenia nieważności, jednak w trakcie postępowania strona nie ma sprawnych instrumentów procesowych, za pomocą których mogłaby zmusić organ
administracji publicznej do realizacji jego obowiązków.
Rozwiązania proceduralne, które musiały być wystarczające w dacie tworzenia k.p.a. z uwagi na ustrój polityczny i ekonomiczny, powinny obecnie ulec modyfikacji, w celu zapewnienia stronie realnej możliwości
uczestniczenia w postępowaniu administracyjnym
służącym nie tylko realizacji interesu społecznego, ale
i ochronie słusznego interesu strony”69.

66 J.P. Tarno, Psucie Kodeksu postępowania administracyjnego
(w:) Kodyfikacja…, s. 847.
67 M. Zimmermann, Zasada „audi et alteram partem” w polskim
prawie administracyjnym, referat na I Międzynarodowy
Kongres Prawa Porównawczego w Barcelonie, wrzesień
1957, materiały niepublikowane.

68 Z. Kmieciak (w:) Raport Zespołu eksperckiego z prac w latach
2012–2016. Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym,
Z. Kmieciak (red.), Warszawa 2017, s. 12.
69 H. Knysiak-Molczyk, Uprawnienia strony…, s. 312–313, por.
też H. Knysiak-Sudyka, Kodeks postępowania administra-
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Obecnie dostrzegam dwa zasadnicze problemy wią- wiązująca przez długi okres czasu, a zatem decyzja
żące się ze stanem regulacji kodeksowej postępowa- o zastąpieniu kodeksu nową regulacją prawną musi
nia administracyjnego jurysdykcyjnego ogólnego. być właściwie uzasadniona i musi mieć realne podPierwszy z nich wiąże się z licznymi nowelizacjami stawy wynikające z potrzeb obrotu prawnego.74 Kodeks
Kodeksu postępowania administracyjnego. Przez okres postępowania administracyjnego, obowiązujący od
pierwszych 19 lat obowiązywania Kodeks nie ulegał 1 stycznia 1961 r., a więc przez ponad 60 lat, niewątistotnym zmianom. Pierwsza rozbudowana, istotna pliwie realizuje założenie trwałości, natomiast jego
nowelizacja została dokonana Ustawą z 31 stycznia stabilność jest na zdecydowanie gorszym poziomie.
1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz
Kolejny istotny problem to postępująca dekodyo zmianie ustawy – Kodeks postępowania admini- fikacja postępowania administracyjnego. Analiza
stracyjnego70. W następnych latach Kodeks był jednak przepisów ustaw z zakresu prawa materialnego admiwielokrotnie nowelizowany71, a wprowadzane zmiany nistracyjnego prowadzi do wniosku, że „niemal we
były różnorodne – od „kosmetycznych” po istotne. wszystkich postępowaniach jurysdykcyjnych znajduWiele zmian nie zostało jednak przez ustawodawcę jemy przepisy odrębne (szczególne), które wyłączają
dokładnie przemyślanych, co doprowadziło do obniże- w określonym zakresie stosowanie przepisów k.p.a.
nia „poziomu jakości regulacji prawnej postępowania Kodeks ten znajduje więc zastosowanie dopiero w druadministracyjnego”72. Nowelizacje Kodeksu postę- giej (ostatniej) kolejności”75. Postępowanie adminipowania administracyjnego spowodowały również stracyjne ogólne stanowi zatem w istocie wyjątek od
„wzrost kazuistyki regulacji kodeksowej oraz stopnia reguły, mimo że w doktrynie podnosi się, że tendencja
formalizmu procesowego czynności podejmowanych do rozszerzania regulacji pozakodeksowej może spow ramach postępowania administracyjnego i jego wodować głęboką dekodyfikację, nie zawsze mającą
kosztów, będących – jak wiadomo – czynnikami sprzy- uzasadnienie, co z kolei grozi wypaczeniem jakojającymi zjawiskom mitręgi biurokratycznej, prze- ści dobrej regulacji kodeksowej. W związku z tym
wlekłości w załatwianiu spraw oraz swoiście pojmo- postuluje się, „aby dekodyfikacja Kodeksu postępowanego „legalizmu urzędniczego” (w tym ukrywania wania administracyjnego następowała z dużą rozwagą
się za parawanem procedury, stosowanej często bez i tylko w naprawdę niezbędnym zakresie. W ten spozastanowienia się nad celem i skutkami podejmowa- sób uniknie się nadmiaru zbędnych przepisów, któnych działań)”73. Jak już była mowa wyżej – regulację rych stosowanie nie polepszy w żaden sposób jakokodeksową powinna cechować stabilność i trwałość, ści funkcjonowania administracji ani nie zapewni
co oznacza, że nie powinna ona być zmieniana bez właściwej ochrony jednostkom”76. Jeżeli przyjmiemy,
istotnej, uzasadnionej potrzeby. Obecnie założenie że przez pojęcie administracyjnego postępowania
o stabilności regulacji kodeksowych jest coraz trud- jurysdykcyjnego ogólnego należy rozumieć wyłącznie
niejsze do realizacji z uwagi na intensyfikację rozwoju postępowanie uregulowane w pełni przepisami k.p.a.,
stosunków społecznych i gospodarczych i ich globa- bez wyjątków w ustawach szczególnych, to konselizację, jednakże zmiany powinny być ograniczane
74 K. Weitz, Czy nowa…, s. 21–22.
do koniecznych, niezbędnych. Trwałość regulacji
75 T. Woś (w:) T. Woś (red.) i in., Postępowanie administrakodeksowej oznacza, iż z założenia jest to ustawa obocyjne, Warszawa 2015, s. 87. Ustawodawca podejmuje co

jakiś czas działania zmierzające do zahamowania procesu
cyjnego – dokąd zmierza ustawodawca? (w:) Idea kodyfika-

dekodyfikacji, jednak nie jest w tym konsekwentny i nie

cji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga

realizuje głębszego zamysłu polegającego na maksymalnej

pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, Z. Kmieciak,

kodyfikacji lub dekodyfikacji postępowania administracyj-

W. Chróścielewski (red.), Warszawa 2018, s. 154–155.

nego jurysdykcyjnego; por. szerzej H. Knysiak-Molczyk,
Jednolitość procedury…, s. 33–42.

70 Dz.U. Nr 4, poz. 8 ze zm.
71 Np. w latach 1990–2015 było 40 nowelizacji k.p.a.

76 E. Pierzchała, Odwołanie w administracyjnych postępowa-

72 Na co trafnie wskazywał J.P. Tarno, Psucie Kodeksu…, s. 848.

niach pozakodeksowych. Zagadnienia wybrane, „Przegląd

73 Z. Kmieciak (w:) Raport Zespołu eksperckiego…, s. 12.

Prawa Publicznego” 2012, nr 11, s. 68.
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kwentnie musimy stwierdzić, że takie postępowania
stanowią jedynie niewielki odsetek w zbiorze postępowań administracyjnych jurysdykcyjnych. Z reguły
bowiem ustawodawca zamieszcza w ustawach prawa
administracyjnego materialnego, kreujących określone sprawy administracyjne rozstrzygane w formie
decyzji administracyjnej, normy procesowe, regulujące
określone kwestie w sposób odmienny, niż czyni to
Kodeks postępowania administracyjnego77.

6. Próba gruntownej nowelizacji Kodeksu
postępowania administracyjnego

Przedstawione wyżej problemy stanowiły zasadnicze przyczyny powołania decyzją Prezesa Naczelnego
Sądu Administracyjnego nr 8 z 10 października 2012 r.
Zespołu do opracowania koncepcji modyfikacji postępowania administracyjnego, który w latach 2012–2016
opracował raport obejmujący kompleksowy projekt
zmian Kodeksu postępowania administracyjnego
i ich uzasadnienie78. W ocenie Zespołu zakres przedmiotowy i głębokość postulowanych zmian Kodeksu
postępowania administracyjnego przemawiały za
zastąpieniem go nową regulacją, a nie za kolejną nowelizacją. Przygotowany przez Zespół projekt modyfikacji postępowania administracyjnego obejmował wiele
kwestii proceduralnych, w tym w szczególności włączenie do Kodeksu regulacji dotyczącej umów administracyjnych, generalnych aktów administracyjnych,
postępowań w sprawach masowych, wprowadzenie
jako zasady postępowania uproszczonego, zunifikowanie formuły ochrony w sprawach zwalczania bez77 H. Knysiak-Molczyk, Jednolitość procedury…, s. 38.
78 Raport Zespołu eksperckiego z prac w latach 2012–2016.
Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym, Z. Kmieciak (red.), Warszawa 2017. Tekst Raportu jest dostępny
także na stronie internetowej pod adresem http://www.
nsa.gov.pl/raport-ekspercki-kpa.php (dostęp 28.03.2021).

czynności administracji i przewlekłego prowadzenia
postępowania administracyjnego, zmodyfikowanie formuły administracyjnego toku instancji oraz instytucji
trybów nadzwyczajnych wewnątrzadministracyjnych
weryfikacji aktów administracyjnych czy zharmonizowanie regulacji Kodeksu z prawem europejskim.
Prace Zespołu zmierzające do wypracowania koncepcji
w zakresie pożądanych zmian regulacji postępowania
administracyjnego były jak dotąd największą inicjatywą w tym zakresie od czasu wejścia w życie Kodeksu
postępowania administracyjnego.
Raport Zespołu eksperckiego niewątpliwie stanowił
dla ustawodawcy inspirację dla wprowadzenia zmian
w Kodeksie postępowania administracyjnego Ustawą
z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (oraz niektórych innych
ustaw79), która weszła w życie w dniu 1 czerwca 2017 r.
Powyższa nowelizacja wprowadziła bowiem m.in.
nowe instytucje, nie znane dotychczas Kodeksowi
postępowania administracyjnego, takie jak mediacja (dodany rozdział 5a w dziale II k.p.a.), milczące
załatwienie sprawy (dodany rozdział 8a w dziale II
k.p.a.), postępowanie uproszczone (dodany rozdział 14
w dziale II k.p.a.), regulację administracyjnych kar
pieniężnych (dodany dział IVa k.p.a.) oraz regulację
w zakresie europejskiej współpracy administracyjnej (dodany dział VIIIa k.p.a.), jednakże w zakresie
rozwiązań szczegółowych nowela kwietniowa k.p.a.
znacznie odbiega od propozycji Zespołu do opracowania koncepcji modyfikacji postępowania administracyjnego80. We wspomnianej nowelizacji nie
uwzględniono w szczególności propozycji Zespołu
w zakresie wprowadzenia regulacji dotyczącej umów
administracyjnych oraz generalnych aktów administracyjnych, mimo że potrzeba wprowadzenia takich
uregulowań jest od lat dostrzegana i akcentowana
przez doktrynę81. Z kolei takie instytucje jak media-

Przewodniczącym Zespołu był Z. Kmieciak, członkami:
W. Chróścielewski, J. Drachal, R. Hauser, R. Sawuła, A. Skoczylas, J.P.Tarno, stałymi ekspertami: W. Gurba, D.R. Kijowski, L. Klat-Wertelecka, H. Knysiak-Sudyka, A. Krawczyk,

79 Dz.U. poz. 935; powoływana dalej jako „nowela kwietniowa
k.p.a.”.
80 Na ten temat szerzej H. Knysiak-Sudyka, Kodeks postępo-

E. Szewczyk, M. Szewczyk, K. Ziemski, G. Ziomek. W pracach

wania administracyjnego – dokąd zmierza…, s. 157–163.

Zespołu brali również udział: J. Chlebny, A. Gomułowicz,

81 Por. Z. Kmieciak, Wprowadzenie. Decyzja generalna w k.p.a.

M. Jaśkowska, M. Niezgódka-Medek, W. Piątek, M. Szubia-

(w:) Kierunki zmian w Kodeksie postępowania admini-

kowski, J. Wegner-Kowalska, M. Wincenciak, M. Wiśniew-

stracyjnego. Propozycje i kontrowersje, Ł. Dziamski (red.),

ska, A. Wróbel, M. Tabernacka, S. Trociuk i L. Żukowski.

Warszawa 2014, s. 18–23 i A. Krawczyk, Umowa admini-
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cja czy postępowanie uproszczone – mimo istnienia uzasadnionych przesłanek do wprowadzenia ich
prawnej regulacji – w praktyce nie funkcjonują, są
w zasadzie martwe82.

7. Stosowanie Kodeksu postępowania
administracyjnego w postępowaniach
administracyjnych

Kodeks postępowania administracyjnego normuje
jedynie fragment prawnej rzeczywistości w postaci
postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego
ogólnego. Znajduje również zastosowanie na zasadzie

normuje również postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek
samorządu terytorialnego i organami administracji
rządowej oraz między organami i innymi podmiotami,
gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie
porozumień do załatwiania spraw indywidualnych
rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych
albo załatwianych milcząco, postępowanie w sprawach
wydawania zaświadczeń, nakładanie lub wymierzanie
administracyjnych kar pieniężnych lub udzielanie ulg
w ich wykonaniu83, tryb europejskiej współpracy administracyjnej, postępowanie w sprawie skarg i wnio-

W zakresie postępowania administracyjnego
jurysdykcyjnego kodeks nie ma charakteru
regulacji pełnej, kompleksowej, gdyż nie reguluje
wszystkich postępowań administracyjnych.
lex generalis w postępowaniach administracyjnych
jurysdykcyjnych szczególnych. Sam w sobie jednak nie
jest regulacją o jednolitym charakterze, o czym świadczy już treść art. 1, art. 2 i art. 2a k.p.a. Oprócz postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego Kodeks
stracyjna w k.p.a., tamże, s. 49–64. Problematyka umowy
administracyjnej pojawiała się także w projektach ustaw –
Przepisy ogólne prawa administracyjnego. O pozytywnych

sków przed organami państwowymi, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami
organizacji społecznych oraz sposób wykonywania
obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
83 Regulacja w przedmiocie nakładania lub wymierzania admini-

aspektach omawianej nowelizacji k.p.a. szerzej H. Knysiak-

stracyjnych kar pieniężnych i udzielania ulg w ich wykonaniu

-Sudyka, Nowelizacja kodeksu postępowania administra-

ma charakter materialnoprawny, stąd jej ulokowanie w ustawie

cyjnego – aspekt pozytywny (w:) Prawo administracyjne

procesowej, jaką jest k.p.a., budzi wątpliwości; por. K. Ziemski,

dziś i jutro, J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Warszawa

Próba oceny trafności objęcia Kodeksem postępowania admi-

2018, s. 362–368.

nistracyjnego możliwości stosowania sankcji karnych przez

82 Na temat zasadności wprowadzenia regulacji postępowania

administrację (w:) Idea kodyfikacji…, s. 400–402. Z drugiej

uproszczonego jurysdykcyjnego por. m.in. H. Knysiak-

strony warto zaprezentować pogląd J. Zimmermanna (Aksjo-

-Molczyk, Postępowanie uproszczone w k.p.a. (w:) Kierunki

maty postępowania…, s. 19), którego zdaniem „prawo admi-

zmian…, s. 29 i n. W kwestii przyczyn niefunkcjonowa-

nistracyjne procesowe nie tylko nie stanowi odrębnej gałęzi

nia mediacji w postępowaniu administracyjnym patrz

prawa, ale nawet nie jest oddzielną, autonomiczną częścią

H. Knysiak-Sudyka, Perspektywy mediacji w postępowaniu

prawa administracyjnego”. Autor traktuje prawo admini-

administracyjnym (w:) Z. Duniewska, R. Lewicka, M. Lewi-

stracyjne „jako całość, jako jedność, oczywiście zawierającą

cki (red.), Władza w przestrzeni administracji publicznej,

różne normy, ale niedającą się trwale i skutecznie podzielić

Warszawa–Łódź 2020, s. 665 i n.

za pomocą rozróżnienia tych kategorii norm”.
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich nych. Zamieszczenie przepisów procedury w kodeksie
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne pociąga za sobą większą spójność pojęć i terminologii
rozporządzenie o ochronie danych)84. Należy zatem prawniczej oraz przemyślaną systematykę przepisów
postawić pytanie, czy Kodeks postępowania admi- procesowych, przesądza o większej czytelności tekstu
nistracyjnego odpowiada w istocie definicji regulacji prawnego i ułatwia interpretację przepisów prawa”86.
kodeksowej? Kodeks (z łac. codex: księga, spis) to „akt W moim przekonaniu Kodeks postępowania admininormatywny zawierający logicznie usystematyzo- stracyjnego pełni niezwykle ważną rolę, ustanawiając
wany zbiór przepisów regulujących określoną dzie- istotne gwarancje ochrony praw jednostki w postędzinę stosunków społecznych. […] Kodeks może mieć powaniu administracyjnym. Istotną wartością jest
moc prawną równą ustawie zwykłej (tak jest obec- również trwałość Kodeksu, który właśnie obchodzi
nie w polskim prawie), ale w niektórych systemach 60-lecie obowiązywania.
prawnych jego pozycja może być wyższa, wskutek
czego przepisy innych ustaw sprzeczne z kodeksem Bibliografia
podlegają uchyleniu. Normy kodeksowe, nawet jeśli Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądosą równe innym ustawom, mają jednak szczególne
woadministracyjne, Warszawa 2008.
znaczenie ze względu na kompleksowość normowa- Basicz K., Przykłady elementów dyskusyjnych w obecnym projekcie
nych spraw i proces interpretacji przepisów”85. Jak już
ustawy – Przepisy ogólne prawa administracyjnego, „Przegląd
była mowa wyżej, Kodeks postępowania administraNaukowy Disputatio”, t. 11.
cyjnego w zakresie postępowania administracyjnego Bąkowski T., W kierunku kodyfikacji administracyjnego prawa
jurysdykcyjnego nie ma charakteru regulacji pełnej,
materialnego, „Gdańskie Studia Prawnicze”, t. 31, 2014,
kompleksowej, gdyż nie reguluje wszystkich postępos. 527–540.
wań administracyjnych. Z kolei pozostałe regulacje Biskupski K., Głos w dyskusji, „Państwo i Prawo” 1966, z. 6.
wskazane w art. 1, art. 2 i art. 2a k.p.a. nie stanowią Borkowski J., Postępowanie administracyjne (zarys systemu),
postępowań administracyjnych.
Warszawa 1976.

8. Wnioski

Podsumowując, należy raz jeszcze podkreślić, że
prawo administracyjne generalnie niełatwo poddaje
się kodyfikacji. Próby kompleksowego uregulowania
choćby materii przepisów ogólnych prawa materialnego skończyły się niepowodzeniem. Jedyną materią
mającą wyraźną „zdolność” kodyfikacyjną jest prawo
administracyjne procesowe. Jednak i w tym obszarze
występują problemy wynikające przede wszystkim ze
stale zmieniających się wymagań wobec administracji oraz działań ustawodawcy zmierzających w kierunku dekodyfikacji postępowania administracyjnego.
Powyższe sprawia, że wciąż aktualna jest dyskusja,
nie tyle nad bytem Kodeksu postępowania administracyjnego, co nad kształtem tej regulacji prawnej.
Jednolitość procedury z pewnością jest dużą wartością, gdyż „zwiększa jasność unormowań praw84 Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.
85 https://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_(zbi%C3%B3r_praw)
(dostęp 29.03.2021)

Borkowski J. (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Polskie postępowanie
administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2000.
Dawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys
systemu, Warszawa 1962.
Dawidowicz W., Wstęp do nauk prawno-administracyjnych,
Warszawa 1974.
Hausner R., Geneza rozporządzenia Prezydenta RP o postępowaniu administracyjnem, „Gazeta Administracji i Policji
Państwowej” 1933, nr 15.
Jandy-Jendrośka K., Jendrośka Rabska J. (w:) T., Łętowski J. (red.),
System prawa administracyjnego, t. 3, Wrocław 1978.
Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1999.
Jaroszyński A., Problematyka zasad ogólnych prawa administracyjnego, „Państwo i Prawo” 1975, z. 7.
Kamiński M., Prawo administracyjne intertemporalne, Warszawa 2011.

86 M. Szubiakowski, Niektóre problemy zakresu zastosowania
Kodeksu postępowania administracyjnego (w:) Kodyfikacja…,
s. 822.
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Kamiński M., Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego a procedury administracyjne regulacyjne.
Uwagi teoretyczne i prawnoporównawcze (w:) Z. Kmieciak,
W. Chróścielewski (red.), Idea kodyfikacji w nauce prawa
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ogólnej, Kraków 2003.
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administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora

Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 1994.

Janusza Borkowskiego, Warszawa 2018.

Ochendowski E., Geneza, wejście w życie i nowelizacja Kodeksu

Kasznica S., Polskie prawo administracyjne, Poznań 1947.

postępowania administracyjnego (w:) J. Niczyporuk (red.),

Kijowski D.R., Przepisy ogólne prawa administracyjnego – trzecie

Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie

podejście, (w:) K. Klonowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. H. Knysiak-Sudyka, Warszawa 2019,
https://www.rpo.gov.pl/pliki/12118865550.pdf (dostęp 29.03.2021)
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Kmieciak Z., Zarys teorii postępowania administracyjnego, War-
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The problem that the evidence collection process in tax matters reveals is the
interpretation of Article 181 of Tax Ordinance Act. Among others, one of the categories of evidence in tax proceedings listed in this provision are “[…]materials
collected in the course of criminal proceedings or proceedings in cases involving
fiscal crimes or offenses”. The paper explains the understanding of the abovementioned wording and considers whether it allows the tax authority to include
the protocols of witness hearings, carried in the course of other criminal, penal
fiscal or tax proceedings against other entities, into the case files, instead of hearing the witnesses on its own. In order to response to those doubts the case law
of the Supreme Administrative Court was analyzed, including the adjudication
made in the context of the judgment of the CJEU of 17 December 2015, C-419/14,
WebMindLicenses.

Prawa Podatkowego powołanej przez

Słowa kluczowe: postępowanie karne, postępowanie podatkowe,
dowody ze spraw karnych
Key words: criminal proceedings, tax proceedings, evidence from
criminal cases

Ministra Finansów.

https://doi.org/10.32082/fp.2(64).2021.424

adwokat; doradca podatkowy. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego

dstrzelec@wpia.uni.lodz.pl
https://orcid.org/0000-0002-0843-4167

1. Uwagi wstępne

Istotnym problemem ujawniającym się w toku postępowań dowodowych w sprawach
podatkowych jest interpretacja art. 181 o.p. w sposób, który
dozwala na mechaniczne włączanie do materiału dowodowego protokołów z przesłuchania świadków
pochodzących z innych postępo-
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wań. Zgodnie z tym przepisem
„dowodami w postępowaniu
podatkowym mogą być w szczególności księgi podatkowe, deklaracje złożone przez stronę, zeznania świadków, opinie biegłych,
materiały i informacje zebrane
w wyniku oględzin, informacje
podatkowe oraz inne dokumenty
zgromadzone w toku działalności

artykuły
analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub kontroli
celno-skarbowej oraz materiały zgromadzone w toku
postępowania karnego albo postępowania w sprawach
o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe”.
Zasadnicze wątpliwości, jakie ujawniły się w praktyce podatkowej w związku z takim brzmieniem przepisu, sprowadzają się do ustalenia, w jaki sposób należy
rozumieć zawarte w nim sformułowanie, iż dowodem
w postępowaniu podatkowym mogą być materiały
zgromadzone w toku postępowania karnego bądź
postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe
lub wykroczenia skarbowe oraz czy dozwala on na
praktykę, w której w miejsce przeprowadzenia dowodu
z przesłuchania świadków organ podatkowy ogranicza się jedynie do włączenia jako dowodów w sprawie
protokołów ich przesłuchania, jakie zostały przeprowadzone w innych postępowaniach. Ta ostatnia kwestia sprowadza się do odpowiedzi na pytanie: czy za
takie materiały i dowody mogą być uznane właśnie
protokoły zeznań świadków przesłuchanych w postępowaniach karnych bądź karnoskarbowych lub też
podatkowych względem innych podmiotów oraz czy
w ramach postępowania podatkowego nie należałoby
ponownie przeprowadzić tego typu dowodów, szczególnie jeśli takie wnioski zgłasza strona?
Wydaje się, że kwestie te wymagają rozważenia,
a nie zmienia tego również wyrok TSUE z 17.12.2015 r.
w sprawie C-419/141, w którym uznano, iż prawo Unii
nie sprzeciwia się temu, aby organ podatkowy mógł
w ramach postępowania administracyjnego w celu
stwierdzenia istnienia praktyki stanowiącej nadużycie
w dziedzinie VAT skorzystać z dowodów uzyskanych
w jeszcze niezakończonym równoległym postępowaniu karnym dotyczącym podatnika. W wyroku tym
co prawda zaakceptowano taką praktykę, a już po
jego wydaniu powszechne jest odwoływania się przez
sądy administracyjne do tego fragmentu orzeczenia,
w którym dopuszcza się wykorzystanie w postępowaniu podatkowym, takich dowodów2. Niemniej

jednak warto zwrócić uwagę na pewne wynikające
z tego wyroku ograniczenia. Dopuszczalność wykorzystania takich materiałów uzależniona została od
tego, czy podatnik miał w ramach postępowania
administracyjnego możliwość uzyskania dostępu
do tych dowodów i wyrażenia swego stanowiska
w ich przedmiocie3. Jednocześnie szukając odpowiedzi na postawione na wstępie pytania, nie powinniśmy poprzestawać wyłącznie na analizie językowej
art. 181 o.p., ale na problem spojrzeć w kontekście
wykładni systemowej opartej na wszystkich przepisach normujących postępowanie podatkowe, w szczególności na zasadach ogólnych. Za punkt wyjścia do
rozstrzygnięcia wskazanych problemów powinna
posłużyć analiza orzecznictwa, w którym te kwestie
były szeroko analizowane.

2. Zasada bezpośredniości czy pośredniości
postępowania dowodowego

W piśmiennictwie prawniczym przy okazji badania stanu faktycznego sprawy wskazuje się, że sposób
ustalenia stanu faktycznego jest identyczny ze sposobem prowadzenia badania historycznego. Zrekonstruowanie stanu faktycznego sprawy powinno się
odbywać według tych samych zasad, które zapewniają
wykrycie prawdy w badaniu historycznym, a zatem
również wszystkie wiadomości istotne dla wysnucia
wniosków powinno się czerpać z pierwszego źródła
i jedynie w razie niemożności korzystania z niego – ze
źródeł dalszych4. Ów sposób dokonywania czynności
poznawczych i gromadzenia materiału dowodowego
nazywa się ogólnie zasadą bezpośredniości – jeśli
chodzi o aspekt prawny różnych procedur (głównie
karnej, ale występujący również w cywilnej5 czy też
administracyjnej). Choć w perspektywie historycznej
21 lutego 2019 r., I FSK 355/17; wyrok z dnia 10 stycznia
2019 r., I FSK 596/16; wyrok NSA z 2 kwietnia 2019 r., I FSK
565/17; wyrok NSA z dnia 28 listopada 2019 r. II FSK 151/18,
http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
3 Wyrok NSA z dnia 21 marca 2019 r., I FSK 234/17, http://

1 Wyrok TSUE z dnia 17 grudnia 2015 r., C-419/14, WebMindLicenses, EU:C:2015:832.
2 Zob. wyrok NSA z dnia 14 listopada 2019 r., I FSK 1042/17,
wyrok NSA z dnia 17 maja 2019 r., I FSK 372/17, wyrok
NSA z dnia 24 kwietnia 2019 r., I FSK 687/17; wyrok z dnia

orzeczenia.nsa.gov.pl.
4 W. Klonowiecki, Strona w postępowaniu administracyjnym,
Lublin 1938, s. 96–97.
5 W. Brodniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa
2005, s. 58.
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poglądy na jej treść ewoluowały6, to generalnie opiera
się ona na założeniu, że im więcej ogniw pośrednich
w procesie dowodzenia, tym większa możliwość zniekształceń w poznaniu prawdy7. Jest ona formułowana
jako zalecenie dla organu prowadzącego postępowanie, aby okoliczności faktyczne były ustalane na
podstawie osobistego zaznajomienia się z dowodami,
z uwzględnieniem pierwszeństwa dowodów pierwotnych, gdy takie można uzyskać, przed pochodnymi.

postępowania dowodowego z art. 190 o.p. – w postaci
normy zawartej w art. 1818, czy też, że przepis ten
wprowadza odstępstwo od reguły bezpośredniego
prowadzenia postępowania dowodowego przez organ
podatkowy, w istotny sposób ograniczając tę zasadę9
na rzecz sprawności postępowania10, ewentualnie że
ordynacja podatkowa nie przewiduje w ogóle zasady
bezpośredniości, a zatem organ nie ma obowiązku
ponawiania z urzędu dowodów z zeznań świadków

Czy na gruncie postępowania podatkowego
można mówić o znanej innym gałęziom
prawa procesowego zasadzie bezpośredniości,
czy też może postępowanie podatkowe ma
odformalizowany charakter i mamy tu do czynienia
z jej przeciwieństwem, tj. zasadą pośredniości?
W sprawach podatkowych tym, co polaryzuje podatników i administrację podatkową, jest w szczególności sposób gromadzenia materiału dowodowego oraz
metody służące zrekonstruowaniu stanu faktycznego.
Analiza tego zagadnienia sprowadza się właśnie do
rozstrzygnięcia, czy na gruncie postępowania podatkowego można mówić o znanej innym gałęziom prawa
procesowego zasadzie bezpośredniości, czy też może
postępowanie podatkowe ma odformalizowany charakter i mamy tu do czynienia z jej przeciwieństwem,
tj. zasadą pośredniości.
Analizowane kwestie w orzecznictwie Naczelnego
Sądu Administracyjnego są postrzegane w interesujący,
choć nie zawsze jednolity sposób. W pierwszej kolejności należy odnotować pogląd, iż ordynacja podatkowa przewiduje wyjątki od zasady bezpośredniości

lub stron uprzednio już przesłuchanych w innym
postępowaniu11, a włączenie protokołów z zeznaniami
świadków samo przez się nie może stanowić o wadliwości tak zgromadzonego materiału dowodowego12.
Przepis art. 181 o.p. wymienia materiały zgromadzone w toku postępowania karnego, nie wskazując,
że musi to być postępowanie karne toczące się przeciwko podatnikowi, będącemu stroną tego postę8 Wyrok NSA z dnia 29 marca 2011 r., I FSK 399/10, LEX
nr 1079518.
9 Wyrok NSA z dnia 2 kwietnia 2019 r., I FSK 565/17; wyrok
NSA z dnia 11 kwietnia 2019 r., I FSK 2040/16; wyroki NSA
z dnia 21 listopada 2018 r., I FSK 1990/16 i z dnia 5 grudnia 2017 r., II FSK 3170/15; wyrok NSA z dnia 27 czerwca
2013 r., II FSK 2181/11, LEX nr 1557855; wyrok NSA z dnia
7 października 2011 r., I FSK 1437/10, LEX nr 1069255.
10 Wyrok NSA z dnia 21 maja 2019 r., I GSK 222/19, http://

6 Zob. T. Nowak, Zasada bezpośredniości w polskim procesie
karnym, Poznań 1971.
7 B. Bieńkowska i in., Wykład prawa karnego procesowego,
Białystok 2004, s. 97; M. Cieślak, Zagadnienia dowodowe
w procesie karnym, Warszawa 1955, s. 185.
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orzeczenia.nsa.gov.pl.
11 Wyrok NSA z dnia 28 kwietnia 2010 r., I FSK 709/09, LEX
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12 Wyrok NSA z dnia 5 lipca 2013 r., II FSK 2317/11, LEX
nr 1351339.
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powania podatkowego, co oznacza, że mogą to być
także materiały zgromadzone w postępowaniu karnym toczącym się także przeciwko innym osobom13.
Jednocześnie sam fakt braku udziału w czynnościach
dokonywanych wobec podmiotu trzeciego w innych
postępowaniach, nie świadczy o pozbawieniu strony
możliwości wypowiedzenia się co do dowodów, które
w sposób zgodny z prawem zostały włączone w poczet
materiału dowodowego14. Niekiedy posłużenie się
zeznaniami pochodzącymi z innych postępowań jest
usprawiedliwiane tym, iż wynika z obiektywnych
trudności dowodowych związanych z brakiem możliwości ustalenia aktualnego adresu zamieszkania15 lub
niestawianiem się świadków na wezwania16. Organy
podatkowe mogą opierać swoje ustalenia również na
dokumentach zebranych w postępowaniu karnym,
bez konieczności weryfikowania ich w postępowaniu
podatkowym17. Włączony do postępowania protokół z przesłuchania świadka czy strony jest bowiem
właśnie traktowany jako dowód z dokumentu18. Jednocześnie akcentuje się, iż nie ma prawnego nakazu,
aby dowody tego rodzaju przeprowadzać jeszcze raz
w ramach postępowania podatkowego19.

3. Pośrednie gromadzenie materiału
a zasada czynnego udziału strony
w postępowaniu

Naczelny Sąd Administracyjny poddawał również
ocenie to, na ile pośrednie gromadzenie materiału
dowodowego może pozostawać w kolizji z zasadami
ogólnymi, w szczególności czynnego udziału strony.
13 Wyrok NSA z dnia 30 lipca 2008 r., I FSK 826/07, http://
orzeczenia.nsa.gov.pl.
14 Wyrok NSA z dnia 3 lutego 2016 r., I FSK 1998/14, http://
orzeczenia.nsa.gov.pl.
15 Wyrok NSA z dnia 21 maja 2019 r., I GSK 222/19, http://
orzeczenia.nsa.gov.pl.

W dziesiątkach orzeczeń znajdziemy passus, iż korzystanie z zeznań samo w sobie nie narusza tej zasady ani
też nie może naruszać jakichkolwiek innych przepisów20. Twierdzenie przeciwne byłoby bowiem wadliwe,
chociażby z punktu widzenia zasady racjonalności
prawodawcy i wewnętrznej niesprzeczności prawa.
Jeśli bowiem jeden przepis prawa dopuszcza możliwość
określonego działania [art. 181 o.p. – przyp. aut.], to
skorzystanie z tej możliwości nie może być jednocześnie uznane za naruszające inne normy prawne [np.
art. 190 o.p. – przyp. aut.], a w każdym razie – w ocenie sądu – nie jest dopuszczalna taka wykładnia, która
mogłaby prowadzić do wniosków o istnieniu takich
naruszeń21. Możemy jednocześnie spotkać pogląd,
iż unormowana w art. 123 § 1 o.p. zasada czynnego
udziału strony w postępowaniu podatkowym nie ma
charakteru nieograniczonego, a zawarty w art. 181 o.p.
jedynie przykładowy, nieskończony katalog źródeł
dowodowych, wskazuje na to, że zasada ta ulega ograniczeniu kosztem zasady prawdy obiektywnej22. To, iż
możliwość wykorzystania w postępowaniach podatkowych materiałów z niezakończonych spraw karnych
potwierdził także Trybunał Sprawiedliwości w wyroku
z 17.12.2015 r. w sprawie C-419/14, nie powinien stanowić podstawy do automatyzmu ocenie takiej praktyki i dozwoleniu na nią przez sądy administracyjne,
a jednocześnie formułowania pewnych uproszczeń.
Już przecież w samym tym wyroku zwrócono bowiem
uwagę na konieczność sądowego zbadania, czy takie
dowody uzyskane i wykorzystane zostały zgodnie
z prawem, a także, czy strona w toku postępowania administracyjnego miała możliwość uzyskania
dostępu do tych dowodów i wyrażenia swojego stanowiska w tym zakresie. I w tym miejscu warto zwrócić
uwagę jeszcze na jeden aspekt problemu, a mianowicie sytuację, w której organy podatkowe wyłączają
jawność materiału dowodowego pochodzącego ze

16 Wyrok NSA z dnia 13 marca 2019 r.,I FSK 2301/18, http://
orzeczenia.nsa.gov.pl.
17 Wyrok NSA z dnia 13 maja 2010 r., I FSK 910/09, LEX
nr 594284.
18 Wyrok NSA z dnia 19 czerwca 2013 r., I FSK 1234/11, LEX
nr 1415685.

20 Wyrok NSA z dnia 11 kwietnia 2019 r., I FSK 2040/16; wyrok
NSA z dnia 21 marca 2019 r., I FSK 234/17.
21 Wyrok NSA z 10 maja 2019 r., I FSK 844/17; wyrok NSA
z dnia 22 stycznia 2019 r., I FSK 331/17, http://orzeczenia.
nsa.gov.pl.

19 Wyrok NSA z dnia 23 kwietnia 2013 r., II FSK 396/13, LEX

22 Wyrok NSA z dnia 27 lutego 2019 r., II FSK 643/17; wyrok

nr 1337017; wyrok NSA z dnia 29 czerwca 2010 r., I FSK

NSA z dnia 30 stycznia 2019 r., II FSK 2712/17, http://orze-

584/09, LEX nr 594070.
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sprawy karnej skarbowej na podstawie art. 179 o.p.
Powyższe ma właśnie istotne znaczenie w kontekście posługiwania się materiałami pochodzącymi
np. z niezakończonych spraw karnych, a problemy
powstają w sytuacjach, w których organ podatkowy
występuje do prokuratury z wnioskiem o wyrażenie
zgody na włączenie materiału dowodowego pochodzącego ze sprawy karnej. Jeżeli prokuratura udostępnia
organowi podatkowemu materiał dowodowy zebrany
w ramach sprawy karnej i wyraża zgodę na jego włączenie do akt sprawy podatkowej, ale zastrzega, iż nie
jest możliwe ujawnienie tych dowodów stronie postępowania podatkowego, to organ, nie wiedząc, kiedy

czenie jego jawności i nieudostępnianiu ich stronie jest
fakt, że ten niedostępny dla strony materiał dowodowy
nie może być wykorzystywany do udowodnienia danej
okoliczności faktycznej, gdyż strona nie mogła się co
do niego wypowiedzieć. W orzecznictwie takie wnioski formułowane są z odwołaniem do zasady ogólnej
wynikającej z art. 123 § 1 o.p. Ponadto, gdy chodzi
o podatki zharmonizowane, do których ma zastosowanie prawo unijne, taki pogląd ma swoją podbudowę
w zasadach ogólnych prawa unijnego, które obejmują
poszanowanie prawa do obrony24. Zgodnie z tą zasadą
adresaci decyzji, która w odczuwalny sposób oddziałuje na ich interesy, powinni być w stanie skutecznie

Niedostępny dla strony materiał dowodowy nie
może być wykorzystywany do udowodnienia
danej okoliczności faktycznej, gdyż strona
nie mogła się co do niego wypowiedzieć.
prokuratura przewiduje zakończenie postępowania
karnego i kiedy ewentualnie możliwe będzie ujawnienie tych dowodów stronie, uwzględniając zasadę
ekonomiki postępowania i koncentracji materiału
dowodowego, winien zdecydować, czy dowody te są
niezbędne w sprawie podatkowej i jeśli tak, powinien,
nie czekając na zgodę prokuratury, samodzielnie te
dowody w ramach postępowania podatkowego przeprowadzić. Istnienie bowiem przeszkód procesowych
do wykorzystania tych dowodów (np. braku zgody
prokuratury co do ich ujawnienia stronie), nie zwalnia
organu podatkowego z przeprowadzenia w ramach
własnego postępowania takich dowodów, i to nawet
mimo treści przepisu art. 181 o.p.23.
W praktyce wskazuje się, iż konsekwencją zastosowania do części materiału dowodowego, (np. protokołów przesłuchania świadków przesłuchanych w ramach
sprawy karnej skarbowej) art. 179 o.p. poprzez wyłą-

przedstawić swoje stanowisko odnośnie do elementów, na których organ administracji zamierza oprzeć
swoją decyzję25. Warto zwrócić uwagę, iż po wskazanym wyroku TSUE sądy administracyjne, akceptując
praktykę posługiwania się dowodami pochodzącymi
z innych postępowań, formułują jednak szereg uwag,
wskazując, kiedy taka praktyka może jednak naruszać
interesy strony postępowania. Przykładowo: akceptując z odwołaniem się do wyroku TSUE możliwości
posługiwania się materiałami z innych postępowań,
jako niesprzecznymi jako takimi w sprawie, sąd stanął na stanowisku iż nie można zaaprobować takiego
postępowania, w którym organ opiera znaczną część
kluczowych ustaleń na okolicznościach wynikających z materiałów pozyskanych z innych postępowań,
a zarazem arbitralnie, tj. bez należytego uzasadnienia,

23 Wyrok NSA z dnia 7 marca 2019 r., I FSK 1085/18, http://

25 Wyrok NSA z dnia 7 lutego 2019 r., I FSK 1880/17, http://

24 Zob. pkt 84 uzasadnienia wyroku z dnia 17 grudnia 2015 r.,
C-419/14 WebMind Licences.

orzeczenia.nsa.gov.pl.
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odmawia przeprowadzenia dowodów podatnika na tezę
przeciwną do prezentowanej przez siebie w sprawie.
Takie działanie z całą pewnością nie wskazuje na prowadzenie postępowania w sposób budzący zaufanie
do działań organów podatkowych26.
Jednocześnie w przypadku dowodów uzyskanych
bez udziału strony (np. włączenie do akt sprawy protokołów przesłuchań z innych postępowań) zasada
czynnego udziału realizowana jest poprzez zaznajomienie strony z tymi dowodami i umożliwienie
jej wypowiedzenia się w ich zakresie27, ewentualnie
przedstawienie kontrdowodów28, a także zgłaszanie
wniosków dowodowych na tezy przeciwne do wynikających z dowodów już znajdujących się w aktach
sprawy29. I to właśnie na ten aspekt problemu warto
spojrzeć w nieco szerszej perspektywie.

4. Ponawianie dowodów pochodzących
ze sprawy karnej w ramach postępowania
podatkowego

Formułowanie w toku sądowej kontroli decyzji
podatkowych zarzutu, że organ podatkowy poprzez
uwzględnienie dowodów pochodzących z innych postępowań w postaci protokołów przesłuchania świadków,
naruszył zasadę bezpośredniości, w świetle ugruntowanej praktyk, której z pomocą przychodzi wyrok
TSUE, zapewne nie odniesie spodziewanego rezultatu
w postaci zakwestionowania przez sąd opartego na
takich dowodach rozstrzygnięcia. Natomiast możliwe jest merytoryczne podważenie tych dowodów,
czyli formułowanie zarzutów dotyczących istoty treści tych zeznań30, a zatem dopuszczalne jest oparcie
rozstrzygnięcia o dowody uzyskane w innym postępowaniu, w tym postępowaniu karnym, o ile tylko nie
zakwestionowano skutecznie ich mocy dowodowej, co
26 Wyrok NSA z dnia 28 maja 2019 r., I FSK 1115/17, http://

również potwierdzają sądy administracyjne31. Logika
podpowiadałaby, że strona postępowania może to uczynić, składając stosowne wnioski dowodowe, stosownie
do zaprezentowanych wcześniej stanowisk. Niemniej
jednak tu możemy jednocześnie spotkać się z poglądem, iż organ podatkowy, na podstawie art. 188 o.p.,
nie jest zobowiązany do uwzględniania wszystkich
wniosków dowodowych strony postępowania. O ile
należy zgodzić się ze stwierdzeniem, iż wynikająca
z art. 122 i art. 187 § 1 o.p. zasada prawdy materialnej
nie ma charakteru bezwzględnego32, o tyle z jej rozwinięciem prezentowanym w niektórych orzeczeniach
już niekoniecznie. Mianowicie niekiedy wraz z uzasadnieniami odmowy dopuszczenia wniosków dowodowych pojawiają się spostrzeżenia, które w realiach
podatkowych trudno jest zrozumieć. Na ten przykład
odwołajmy się choćby do dwóch orzeczeń. Mianowicie:
sygnalizowane jest, iż bezwzględne stosowanie zasady
prawdy materialnej prowadziłoby do faktycznej niemożności ukończenia jakiegokolwiek postępowania
podatkowego z obawy przed pominięciem jakiegoś
dowodu, niezależnie od jego wartości dowodowej oraz
w związku z wzajemnymi oczekiwaniami stron, co do
konieczności przeprowadzenia dowodu przez przeciwnika w sprawie. Zatem w ocenie sądy mogłoby dojść do
sytuacji, w której należałoby prowadzić postępowanie
dowodowe nawet wówczas, gdy całokształt okoliczności ujawnionych w sprawie wystarczyłby do podjęcia
rozstrzygnięcia, a także wówczas, gdy należyta ocena
zebranego materiału dowodowego prowadziłaby do
nieodmiennej konstatacji, iż innych dowodów poza
ujawnionymi nie należy oczekiwać33.
Tylko na prawie dygresji należy zauważyć, iż czym
innym będzie potrzebne niekiedy racjonalizowanie
podejmowanych czynności dowodowych i dokonywanie oceny wniosków dowodowych przez pryzmat
warunków, o których mowa w art. 188 o.p., a czym

orzeczenia.nsa.gov.pl.
27 Wyrok NSA z dnia 21 maja 2019 r., I GSK 222/19, http://
orzeczenia.nsa.gov.pl.
28 Wyrok NSA z dnia 21 lutego 2019 r., I FSK 355/17, http://
orzeczenia.nsa.gov.pl.
29 Wyrok NSA z dnia 31 stycznia 2019 r., II FSK 1756/17, http://
orzeczenia.nsa.gov.pl.
30 Wyrok NSA z dnia 8 marca 2012 r., II FSK 1764/10, LEX
nr 1137593.

31 Wyrok NSA z dnia 27 lutego 2019 r., II FSK 643/17, http://
orzeczenia.nsa.gov.pl.
32 Wyrok NSA z dnia 14 lipca 2005 r., I FSK 2600/04; wyrok
NSA z dnia 15 grudnia 2005 r. I FSK 391/05, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
33 Wyrok NSA z dnia 11 stycznia 2019 r., II FSK 9/17; wyrok
NSA z dnia 27 września 2011 r., sygn. akt I FSK 1241/10,
http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
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innym odmowa przeprowadzenia postępowania dowodowego, gdy strona wnioskuje o przeprowadzenie
tzw. kontrdowodu względem okoliczności przyjętych za udowodnione przez organ z powodu bliżej
nieokreślonej, lecz hipotetycznej obawy prowadzenia
w nieskończoność postępowania dowodowego. Z kolei
inna kwestia dotyczy tego, czy w ramach postępowania podatkowego w ogóle możemy mówić o istnieniu
stron i przeciwników procesowych, którzy względem siebie formułować będą określone oczekiwania
w zakresie gromadzenia materiału dowodowego – do
czego nawiązał sąd we wskazanym wyroku. Organ
podatkowy przecież nie jest stroną postępowania,
lecz jego gospodarzem. On je prowadzi, być może od

godnie z prawem. To z kolei wiąże się z koniecznością
przeprowadzania dowodów wskazujących zarówno na
działanie podatnika zgodne z prawem, jaki i dowodów
przeciwnych. Dopiero przeprowadzenie wszystkich
dowodów i ich wnikliwa ocena pozwolą na ustalenie, czy działania podmiotu były zgodne z prawem,
czy też nie.
Z drugiej strony nie brak również orzeczeń, w których NSA z nieco większą ostrożnością podchodzi do
omawianej kwestii, wskazując, iż co prawda organ
może opierać się na zeznaniach z postępowania karnego i nie musi samodzielnie przeprowadzić wszystkich dowodów, ale należy jednak uwzględnić wniosek
strony co do przesłuchania osób, które złożyły zeznania

Strona ma możliwość domagania się
dopuszczenia dowodu bezpośredniego
z przesłuchania osób składających wcześniej
zeznania w postępowaniu karnym, z których
protokoły jako dowody z dokumentów zostały
włączone do postępowania podatkowego.
strony faktycznej może się wydawać, iż ma interesy
faktyczne o odmiennej naturze niż strona postępowania (podatnik), niemniej jednak nigdy nie powinien
być przeciwnikiem strony, które to stwierdzenie ma
określone konsekwencje w zakresie inicjatywy dowodowej, ale również w zakresie dopuszczania dowodów
proponowanych przez stronę. Niekiedy – co trafnie
dostrzegają sądy administracyjne34 – organy podatkowe w sposób nieprawidłowy postrzegają zasady
postępowania podatkowego. Mianowicie organ podatkowy postępowanie prowadzi nie w celu wykazania, że
podmiot działał niezgodnie z obowiązującym prawem,
ale w celu ustalenia, czy działała zgodnie, czy też nie-

w postępowaniu karnym, z którego protokoły zostały
włączone do postępowania podatkowego, jeżeli okoliczności będące przedmiotem dowodu są istotne dla
sprawy, a strona składa w tym zakresie wniosek dowodowy35. Panuje przy tym daleko posunięta zgoda, iż
nie istnieje prawny nakaz, aby z urzędu w toku postępowania podatkowego konieczne było powtórzenie
przesłuchania świadków, którzy zeznawali w takim
postępowaniu36. Powtórzenie czynności dowodowych
z postępowania karnego będzie jednak konieczne,
35 Wyrok NSA z dnia 25 marca 2011 r., I FSK 444/10, LEX
nr 1079527.
36 Wyrok NSA z 27 lutego 2019 r., II FSK 643/17; wyrok NSA

34 Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2018 r., I SAB/
Wr 17/17, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
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z 2 kwietnia 2019 r., I FSK 565/17, http://orzeczenia.nsa.gov.
pl.; wyrok NSA z dnia 7 października 2011 r., I FSK 1437/10,
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gdy ocena tych dowodów w powiązaniu z materiałem
dowodowym uniemożliwia jednoznaczne i prawidłowe
ustalenie stanu faktycznego37. Podobnie sformułowanie
„materiały zgromadzone w toku postępowania karnego” nie oznacza pełnych akt sprawy; postępowanie
karne dla wykorzystania tych materiałów jako dowodu
w postępowaniu podatkowym nie musi być prawomocnie zakończone38, choć wielokrotnie akcentowano,
iż wiedza o tym postępowaniu powinna być aktualizowana, albowiem wraz z upływem czasu zeznania
stron lub świadków mogą ulegać zmianie39. Nie ma
więc uzasadnienia stanowisko, by prowadząc sprawę
podatkową, organ nie mógł opierać się na zeznaniach
z postępowania karnego, i by musiał samodzielnie
przeprowadzić wszystkie dowody. Strona jednak ma
możliwość domagania się dopuszczenia dowodu bezpośredniego z przesłuchania osób składających wcześniej
zeznania w postępowaniu karnym, z których protokoły jako dowody z dokumentów zostały włączone do
postępowania podatkowego. Jeżeli strona taki wniosek zgłasza, a okoliczności mające być przedmiotem
tego dowodu są istotne dla sprawy, to wniosek taki,
ze względu na treść art. 188 w zw. z art. 123 § 1 o.p.,
powinien być uwzględniony40. Niemniej jednak nawet
jeśli odstąpiono od reguły bezpośredniości dowodu,
to tak rozumiana usterka nie zawsze będzie mogła
mieć istotny wpływ na wynik sprawy, zwłaszcza jeśli
zeznania świadka miałyby potwierdzić okoliczności
przyjęte za udowodnione przez organ41.
Ponadto należy odnotować orzeczenie, w którym
NSA dokonał wykładni przepisu art. 181 o.p., eksponując ograniczenie wprowadzone przez ustawodawcę
zawierające się w sformułowaniu „inne dokumenty
zgromadzone w toku czynności sprawdzających lub
LEX nr 1069355; wyrok NSA z dnia 3 grudnia 2010 r., I FSK
2058/09, LEX nr 744517.
37 Wyrok NSA z dnia 25 stycznia 2011 r., II FSK 1719/09, LEX
nr 952739.
38 Wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2011 r., I FSK 1278/10, http://
orzeczenia.nsa.gov.pl.
39 Wyrok NSA z dnia 27 lipca 2010 r., I GSK 966/09, LEX
nr 694636.
40 Wyrok NSA z dnia 9 marca 2010 r., I FSK 2180/08, LEX

kontroli podatkowej”. Zdaniem sądu ustawodawca,
odsyłając do dowodów przeprowadzonych w innych
postępowaniach, uznał, że zasadne jest wyznaczenie granicy dopuszczalności korzystania w danym
postępowaniu podatkowym z dowodów pochodzących z innych postępowań kontrolnych lub czynności sprawdzających. Wskazał bowiem wyłącznie na
zgromadzone w ich toku inne dokumenty, którymi
są tylko dowody mające walor dokumentu urzędowego bądź prywatnego. Nie będą więc stanowiły
dowodu w postępowaniu podatkowym np. zeznania
świadka złożone w toku kontroli podatkowej. Idąc
tym torem – w drodze wnioskowania a fortiori – sąd
przyjął, że skoro w postępowaniu podatkowym dotyczącym danego podatnika, względem którego przeprowadzono postępowanie kontrolne i w jego toku
zebrano dowody z zeznań świadków, ustawodawca
wymaga ponownego przeprowadzenia takich dowodów, to tym bardziej w postępowaniu podatkowym
dotyczącym danego podatnika nie można przyjąć za
prawidłowo przeprowadzone dowody z zeznań świadków, które przeprowadzono w innym postępowaniu
podatkowym, dotyczącym innego podatnika. Innymi
słowy: skoro organy podatkowe nie mogą włączyć
do postępowania podatkowego dowodów z zeznań
świadków zebranych w postępowaniu kontrolnym,
to tym bardziej nie mogą włączyć tego typu dowodów do danego postępowania podatkowego, które
zebrano w toku innego postępowania podatkowego,
dotyczącego innej strony (argumentum a minori ad
maius). Oddalenie wniosków strony o przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków oznaczało w tej
sytuacji – w opinii sądu – naruszenie art. 190 o.p.,
a postępowanie dowodowe nie mogło być uznane
za zupełne42.
Reasumując tę część rozważań – w orzecznictwie
co do sposobu rozstrzygnięcia sygnalizowanych na
wstępie tej części pracy wątpliwości, nie ma jednolitego stanowiska, choć w znakomitej większości przypadków sądy akceptują praktykę posługiwania się
materiałami pochodzącymi z innych postępowań,
szczególnie karnych. W niektórych wyrokach znajdziemy argumentację związaną z literalnym brzmie-

nr 593825.
41 Wyrok NSA z dnia 21 marca 2012 r., II FSK 1804/10, LEX
nr 1125438.

42 Wyrok NSA z dnia 8 lipca 2011 r., II FSK 2130/10, LEX
nr 863657.
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niem przepisu art. 181 o.p., w innych wypadkach sądy
opierają się na wykładni systemowej. Sądy niekiedy,
wychodząc od takich samych założeń wyjściowych
co do interpretacji przepisów, dochodzą do różnych
wniosków, szczególnie jeśli chodzi o konsekwencje
określonego sposobu prowadzenia postępowania
przez organ. Trudno polemizować z każdym z tych
wyroków, skoro każdy dotyczył zindywidualizowanej sytuacji. Przedstawione kwestie mogą być rozpatrywane z różnych punktów widzenia uznających za
nadrzędne rozmaite wartości (tj. realizację gwarancji
proceduralnych strony – i stojące niekiedy wobec nich
w opozycji w tego typu postępowaniach – szybkości
ekonomii i prakseologii postępowania). Bardzo symplicystyczne są niekiedy formułowane w orzecznictwie tezy, że przepis art. 181 o.p. dozwala na niczym
nieograniczone posługiwanie się dowodami, w tym
protokołami przesłuchania świadków pochodzącymi
innych postępowań43, a z przepisu art. 181 O.p. wynika
zatem, że organ podatkowy nie ma obowiązku przeprowadzania dowodu z przesłuchania świadka, jeżeli
dysponuje protokołem jego przesłuchania dokonanym
w innym postępowaniu. Dlatego też skorzystanie
z takiego protokołu nie może być poczytywane za
naruszenie jakichkolwiek przepisów Ordynacji podatkowej44. Albo z drugiej strony – iż w postępowaniu
podatkowym obowiązuje zasada bezpośredniości,
a zatem należy wszystkie dowody mające posłużyć do
zrekonstruowania stanu faktycznego przeprowadzać
w ramach tego postępowania. W istocie problem ten
jest bardziej złożony.
43 Wyrok NSA z dnia 8 maja 2019 r., II FSK 1463 /17, http://
orzeczenia.nsa.gov.pl.
44 Wyrok NSA z dnia 7 czerwca 2019 r., I FSK 785/17, sygnalizuje się również jednocześnie, iż: „jakkolwiek każde
postępowanie jest skierowane do określonego adresata
i zapadła w jego ramach decyzja przesądza tylko o jego prawach i obowiązkach, to nie przekreśla to jednak możliwości,
ani sensu wykorzystania materiału dowodowego zgromadzonego pierwotnie w innej sprawie. Ograniczając się do

5. Gromadzenie materiału dowodowego
w sposób efektywny i uwzględniający prawa
strony postępowania

Ustaleń co do wzajemnych relacji pomiędzy
art. 123 § 1 oraz art. 180, 181 i 190 o.p. należy dokonać w sposób wszechstronny i uwzględniający różne
aspekty problemu. Dekodując znaczenie normy zawartej w art. 181 o.p., należałoby poczynić kilka ustaleń
o charakterze ogólnym, które powinny doprowadzić
do ustalenia wzorcowego i pożądanego sposobu gromadzenia materiału dowodowego w sprawach podatkowych, który z jednej strony zapewnia respektowania
gwarancji procesowych strony, w tym w pełni zasady
czynnego udziału, a z drugiej byłby uzasadniony względami prakseologicznymi.
Po pierwsze, art. 181 o.p., wyliczając przykładowe
dowody, jakimi może posłużyć się organ podatkowy,
wskazuje „dokumenty”, a zaraz za tym „materiały”
pochodzące z różnych procedur, niekiedy dotyczących
innych podmiotów. Skoro więc w jednym przepisie
użyto dwóch terminów (dokumenty, materiały), to –
zgodnie z założeniami wykładni językowej – najwidoczniej odmiennym słowom ustawodawca przypisuje
odmienne znaczenie45. Również w piśmiennictwie
podatkowym stanowi to asumpt do twierdzeń, że
określenie „materiały” ma szerszy zakres znaczeniowy
od pojęcia „dokumenty” i w konsekwencji jest to regulacja pozwalająca posługiwać się również pochodzącymi z innych postępowań protokołami z przesłuchań
świadków, a zatem wprowadzająca zasadę pośredniości46. O ile jednak pierwsza część wypowiedzi co do
różnego zakresu pojęć „dokumenty” i „materiały”
jest uzasadniona, o tyle ze sformułowaną konkluzją
nie sposób się zgodzić, szczególnie gdy prowadzi do
przyjmowania jako zasady w zakresie gromadzenia
materiału dowodowego posługiwania się jako dowodami, protokołami zeznań świadków pochodzącymi
z innych postępowań. W pojęciu „materiały” będą się
mieścić różnego rodzaju dowody i według innych zasad
należy oceniać możliwość wykorzystania dowodów
z dokumentów, a według jeszcze innych – dowodów

protokołów zeznań świadka należy zauważyć, że zawierają
one jego spostrzeżenia na temat określonych faktów i stanów rzeczy. Spostrzeżenia te mogą być przydatne w wielu
sprawach, ilekroć ich przedmiot będzie powiązany z tymi
faktami lub stanami rzeczy”, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
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45 J. Wróblewski, Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego,
Warszawa 1959, s. 245.
46 S. Babiarz i in., Ordynacja podatkowa, Komentarz, Warszawa
2010, s. 605–606.
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ze źródeł osobowych, na co zwraca się uwagę także
w analogicznych problemach powstających w ramach
np. procedury cywilnej47. Co więcej, wydaje się uzasadnione wyodrębnienie dwóch jakościowo różnych
sytuacji48 i odmiennego podejścia do posługiwania
się dowodami pośrednimi, tj. (1) w przypadku, gdy
istnieje możliwość ponownego przesłuchania świadka
i w świetle okoliczności zdaje się to być zasadne, bo
zeznania dotyczą faktów prawotwórczych, a do tego
strona wnosi o ponowienie takiej czynności, oraz (2)
sytuacji odmiennej, gdy z obiektywnych powodów nie
istnieje możliwość ponownego przesłuchania świadka
przesłuchanego we wcześniejszym postępowaniu,
ewentualnie strona nie jest zainteresowana ponownym
przeprowadzeniem takiej czynności lub nie kwestionuje tego, co świadek zeznawał, a dopiero następczo
zarzuca organowi ten sposób pozyskania dowodu.
Po drugie, patrząc na problem od strony prawnej,
wypada stwierdzić, iż tekst konkretnego przepisu nie
jest jedynym determinantem podejmowanej decyzji.
Poza tym nie jest również i tak, że jedna z wyróżnionych w literaturze metod wykładni49 jest tą jedyną
właściwą50. Wykładni konkretnego przepisu należy
dokonywać na podstawie całości tekstu prawnego, nie
zaś na podstawie poszczególnych przepisów interpretowanych w oderwaniu51. Te powinny być interpretowane
i współstosowane z zasadami ogólnymi w taki sposób,
aby wynikające z przepisów ogólnych gwarancje procesowe (tu: zapewnienie stronie czynnego udziału w sensie materialnym – w każdej czynności postępowania)
były respektowane52. Tym samym należy stwierdzić, że
jeśli na gruncie dyrektyw wykładni językowej istnieją
47 Zob. K. Piasecki, System dowodów i postępowanie dowodowe
w sprawach cywilnych, Warszawa 2010, s. 131.
48 K. Piasecki, System dowodów…, s. 131.
49 Szerzej na temat wykładni prawa podatkowego zob. B. Brzeziński, Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk
2008.
50 P. Kaczmarek, Dwa ujęcia proceduralizacji prawa (w:) A. Sulikowski (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. W poszu-

wątpliwości co do znaczenia przepisu, to należy wybrać
takie, które są zgodne z zasadami części systemu prawa,
do którego interpretowany przepis należy53. Wykładnia poszczególnych przepisów proceduralnych jest
dokonywana w kontekście całego zespołu unormowań, w tym szczególnie zasad ogólnych postępowania,
które w przypadkach wątpliwości prawnych wskazują
kierunek wykładni przepisów. Oznacza to tłumaczenie wątpliwości prawnych w sposób zgodny z zasadą
ogólną, najściślej związaną z interpretowaną normą.
Dokonując interpretacji danego przepisu i uwzględniając znaczenie zasady, wszelkie od niej wyjątki,
z uwagi na ich gwarancyjne znaczenie, należy interpretować w sposób ścisły, a niekiedy można spotkać
także poglądy, że nawet w sposób zawężający.
Po trzecie – od strony prakseologii postępowania –
jeśli mielibyśmy stworzyć modelowe postępowanie
dowodowe i rozważamy, jaki sposób gromadzenia
materiału dowodowego byłyby optymalny z prakseologicznego punktu widzenia, to może się nasunąć
pewna refleksja. Protokół zeznań świadka, załączony
jedynie do akt sprawy, czy też oświadczenie pisemne
określonej osoby może jawić się jako gorsze rozwiązanie procesowe niż przesłuchanie tej osoby w trakcie
postępowania. To spostrzeżenie nie oznacza odwołania się do formalnej teorii dowodów, gdyż wszelkie
dowody i tak zostaną poddane swobodnej ocenie,
a w przepisach nie wprowadzono gradacji na gorsze
i lepsze postaci dowodu54. Niemniej jednak bezpośrednie przeprowadzenie takiego dowodu w toku każdego
postępowania jest korzystne, a niekiedy nawet niezbędne i to przynajmniej z kilku powodów. Umożliwia stronie uczestniczenie w tej czynności i zwraca
uwagę na okoliczności, które nie zostałyby dostrzeżone
przez organ podatkowy. Tym samym umożliwia ocenę
rzeczywistego stanu faktycznego, zwłaszcza gdy nie
ma innych dowodów niż zeznania przesłuchiwanego
świadka, np. będącego stroną transakcji. W trakcie
przesłuchania osoba prowadząca postępowanie, która
następnie będzie oceniała wartość przeprowadzonego

kiwaniu podstaw prawa, Wrocław 2006, s. 214–215.
51 Z. Ziembiński, Problemy podstawowe prawoznawstwa,
Warszawa 1980, s. 289.

53 J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1980,
s. 186–187.

52 D. Strzelec, Gwarancje procesowe Gwarancje procesowe

54 Zob. B. Adamiak i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz,

w postępowaniu podatkowym, „Przegląd Prawa Publicznego”

Wrocław 2011, s. 730; C. Kosikowski i in., Ordynacja Podat-

2011, nr 2, s. 50–61.

kowa. Komentarz, Warszawa 2013, s. 1009–1010.
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dowodu, może wyrobić sobie zdanie o wiarygodności
danego świadka, o posiadaniu przez niego niezbędnych informacji co do okoliczności, w związku z którymi jest przesłuchiwany, a w konsekwencji – pozwala
stwierdzić, jaka jest wartość dowodowa tego dowodu,
co umożliwia pełną realizację zasady swobodnej oceny

opierając się na materiale dowodowym przez siebie
zgromadzonym. Oczywiście są od tego wyjątki związane z tzw. krajową pomocą prawną (art. 157 o.p.) lub
międzynarodową wymianą informacji. Oznacza to, że
jeśli istnieje osoba, która złożyła już zeznania w innym
postępowaniu i zeznania zostały zaprotokołowane

Protokół zeznań świadka, załączony jedynie do akt
sprawy, czy też oświadczenie pisemne określonej osoby
może jawić się jako gorsze rozwiązanie procesowe
niż przesłuchanie tej osoby w trakcie postępowania.
dowodów. Samo włączenie protokołu z innego postępowania nie tylko pozbawia stronę prawa zadawania
pytań, ale również organ możliwości wyrobienia sobie
pewnej oceny wiarygodności osoby świadka, którego
zeznania staną się elementem uzasadnienia faktycznego
wydawanej decyzji. Jednocześnie może okazać się, iż
zeznania świadka dotyczą okoliczności, co do których
możliwość ich dowodzenia jest ograniczona, i strona
nie ma możliwości przeprowadzenia kontrdowodu.

6. Podsumowanie

Jeśli nawet przyjąć – w myśl brzmienia przepisu
art. 181 o.p. – że w postępowaniu podatkowym dokonano odstępstw od zasady bezpośredniości na rzecz
zasady pośredniości (np. z racji posługiwania się protokołami badania ksiąg czy też dokumentami), z uwagi
na specyfikę tego postępowania, w którym podstawa
dokumentacyjna będzie miała istotne znaczenie, to
posiłkując się wykładnią systemową nie można twierdzić, że jest dopuszczalne, by w miejsce dokonania przesłuchania świadka włączać jedynie protokół przesłuchania przeprowadzonego w innym postępowaniu jako
zasadniczy sposób gromadzenia materiału dowodowego
w sprawie. Jeśli spojrzymy na unormowania związane
z czynnościami dowodowymi, to w przypadku dowodu
z zeznań świadka ustawa daje pierwszeństwo czynności
przesłuchania, przewidując w związku z tą czynnością
stosowne gwarancje procesowe dla strony (art. 190 §
1 i 2 o.p.). Organ podatkowy powinien ustalać fakty,

30 FORUM PR AWNICZE

|

2 (64) · 2021 · 20–3 2

w postępowaniu dotyczącym innego podatnika, to
organ podatkowy powinien odwołać się do dowodu
pierwotnego, z określonego źródła dowodowego, a nie
włączać do materiału dowodowego jedynie protokół przesłuchania tej osoby. Jeżeli natomiast chodzi
o dokumenty z innego postępowania, to powinny być
one włączone do materiału dowodowego sprawy. Skoro
w postępowaniu kluczowe znaczenie ma ustalenie
prawdy materialnej przy zapewnieniu stronie odpowiednich gwarancji, w tym czynnego udziału strony,
czemu służy szereg unormowań, to taki jak zaprezentowany w tym miejscu sposób rozumienia przepisu
art. 181 o.p., oparty na wykładni systemowej oraz funkcjonalnej, wydaje się uzasadniony. Nie można w takiej
sytuacji stawiać zarzutu, że dokonujemy wykładni skutkującej tym, iż dwa przepisy są sprzeczne. To właśnie
zaprezentowane stanowisko wskazuje, w jaki sposób
interpretować przepis, aby był on zgodny z zasadami
ogólnymi postępowania podatkowego.
Protokoły zeznań sporządzone w innych postępowaniach mogłyby zostać wykorzystane przez organ jako
źródło informacji, że określona osoba posiada wiedzę
potrzebną dla ustalenia faktów prawnie relewantnych.
Włączenie do materiału dowodowego jedynie protokołów z przesłuchań świadków, które będą stanowić
zasadnicze dowody, na podstawie których zostanie
wydana decyzja, może stanowić naruszenie zasady
zapewnienia czynnego udziału strony w postępowaniu. Ma to szczególnie istotne znaczenie, jeśli strona

artykuły
faktycznie czynnie uczestniczyła w prowadzonym
postępowaniu, a na skutek działania organów nie
miała szansy wykazania swoich racji. Trudno jest
zgodzić się z taką praktyką prowadzenia postępowań,
w których z jednej strony, na skutek orzeczeń sądów
administracyjnych, odpowiedzialnością za wynik
postępowania obarcza się stronę, a gdy ta próbuje
w sposób czynny inicjować przeprowadzanie dowodów w sprawie, to organy za przyzwoleniem sądów
ograniczają taką możliwość. Nieco inaczej wygląda
sytuacja, gdy materiał dowodowy pochodzący z innego
postępowania jest wykorzystywany jako materiał,
nazwijmy to, pomocniczy przy dokonywaniu oceny
innych dowodów zgromadzonych w postępowaniu

Nie ma przeszkód, aby w postępowaniu podatkowym korzystać z dokumentów gromadzonych w postępowaniach prowadzonych wobec innych podatników,
ale właśnie w takich sytuacjach należy zadbać o to, żeby
podatnikowi nie tylko umożliwić zapoznanie się z treścią zebranych dokumentów, ale także w uzasadnionych wypadkach ponowić niektóre dowody, zwłaszcza
z przesłuchania świadków, opinii biegłych czy oględzin.
Należy zgodzić się jednak, iż ponawianie wszystkich
dowodów w każdej sytuacji nie byłoby celowe z uwagi
na ekonomikę postępowania, szczególnie jeśli strona
w postępowaniu nie wykazuje się aktywnością czy
też nie kwestionuje stanu faktycznego ustalonego za
pomocą dowodów pochodzących z innego postępowa-

Włączenie do materiału dowodowego
jedynie protokołów z przesłuchań świadków,
które będą stanowić zasadnicze dowody, na
podstawie których zostanie wydana decyzja,
może stanowić naruszenie zasady zapewnienia
czynnego udziału strony w postępowaniu.
podatkowym. Nie zastępuje on zasadniczego postępowania dowodowego prowadzonego przed organem,
lecz w pewnym sensie go uzupełnia55.
Wydaje się, iż każdorazowo należy wyważyć realizację gwarancji związanych z zasadą czynnego udziału
strony w postępowaniu z możliwością posługiwania
się przez organy podatkowe materiałem dowodowym
zebranym w toku postępowania karnego, co skutkować
powinno tym, że organ podatkowy nie powinien rezygnować z bezpośredniej możliwości przeprowadzenia
dowodów w tych wszystkich sytuacjach, w których ich
powtórzenie przed organem podatkowym jest możliwe i może przyczynić się do wyjaśnienia istotnych
w sprawie wątpliwości, szczególnie jeśli wiążą się one
z materiałem uzyskanym w postępowaniu karnym.

nia. Natomiast powtórzenie czynności dowodowych
przeprowadzonych w toku innych postępowań jest
konieczne wtedy, gdy ocena tych dowodów, dokonana
w powiązaniu z materiałem dowodowym zebranym
w danym postępowaniu podatkowym uniemożliwia
jednoznaczne i prawidłowe ustalenie stanu faktycznego w tymże postępowaniu56.
Niestety trzeba mieć świadomość, iż przeprowadzona tu analiza oraz przedstawione polemiczne stanowisko w świetle dominującego w judykaturze poglądu
jest „głosem wołającego na puszczy”. Zapewne zresztą
w niektórych sprawach, w których podatnik nie jest
zainteresowany czynnym uczestniczeniem w ramach
procesu gromadzenia materiału dowodowego, a przy56 Wyrok NSA z dnia 19 czerwca 2019 r., I FSK 636/17, http://

55 K. Piasecki, System dowodów…, s. 143.

orzeczenia.nsa.gov.pl.
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pomina sobie o swoich prawach dopiero na etapie
skargi kasacyjnej, jest pewnie nieco uzasadniona,
warto jednak zwrócić uwagę na drugą stronę metalu.
Mianowicie: nierzadko bywa tak, że organy podatkowe, mimo wskazania, iż nie powinny w wybiórczy sposób podchodzić do tych materiałów57, bazują
jednak na części dowodów zgromadzonych w sprawie karnej, a jednocześnie po włączeniu materiału
dowodowego często z jego początkowego etapu nie
aktualizują wiedzy o dalszym przebiegu sprawy karnej
z punktu widzenia przedmiotu postępowania podatkowego, ewentualnie posługują się – budzącymi istotne
zastrzeżenia – uproszczeniami w zakresie pozyskiwania materiału dowodowego58. Niekiedy sądy wskazują,
iż nie jest obowiązkiem organów w świetle zasad rządzących postępowaniem podatkowym monitorowanie przebiegu i sposobu zakończenia postępowania
karnego59, z którego zostały wykorzystane dowody.
Oczywiście trzeba przyznać rację, iż inne są cele obu
tych postępowań i nawet wydanie wyroku uniewinniającego może nie mieć przesądzającego znaczenia
dla rozstrzygnięcia sprawy podatkowej, gdyż ani sąd
administracyjny, ani organy podatkowe nie są związane ustaleniami wyroku uniewinniającego w sprawie karnej. Niemniej jednak aktualizowanie wiedzy
nie tyle o sposobie zakończenia sprawy, ile na temat
pozyskiwanego materiału dowodowego już w toku
postępowania podatkowego, zanim zostanie wydana
decyzja ostateczna w sprawie, byłoby rzeczą bardzo
pożądaną, szczególnie zważywszy na mogące mieć
miejsce następczo już po wydaniu decyzji ostatecznej
problemy proceduralne60.
57 D. Mączyński, Wpływ ustaleń poczynionych w toku postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa
skarbowe lub wykroczenia skarbowe na treść rozstrzygnięcia
podatkowego (w:) Instytucje prawnofinansowe w warunkach
kryzysu gospodarczego, W. Miemiec, K. Sawicka (red.), Warszawa 2014, s. 227–237.
58 Zob. B. Brzeziński, O zjawisku nadużywania prawa podatkowego przez administrację podatkową, „Kwartalnik Prawa
Podatkowego” 2014, nr 1, s. 15.
59 Wyrok NSA z dnia 25 stycznia 2019 r., I FSK 197/17, http://
orzeczenia.nsa.gov.pl.
60 Zob. D. Strzelec, Wznowienie postępowania podatkowego
w związku z zakończeniem sprawy karnej skarbowej, „Przegląd Podatkowy” 2019, nr 4, s. 12–20.
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Prisoners posing a serious social threat or a serious threat to the security of
penitentiary institutions constitute a special group of people isolated in criminal
terms. It is not large. The use of special protection and security measures against
these convicts causes a significant interference in the rights and freedoms of
the individual, isolation of convicts from the prison community, limiting their
contacts with the world outside the prison, especially with the family. Recommendation CM/Rec (2014) 3 on dangerous criminals prompts us to look at the
qualification of convicts as a serious social threat or a serious threat to the
security of the establishment, especially from the point of view of the legislative
changes of 2015 in the Executive Penal Code.
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Populacja skazanych odbywających karę pozbawienia wolności
jest bardzo zróżnicowana. Jak pisał
ponad 200 lat temu J.U. Niemcewicz: „Charakter i skłonności ludzkie są nieskończenie różnorodne,
a pobudki ich działania nabierają

różnych odcieni”1. W zakładach
karnych są zarówno osoby, które
po raz pierwszy przekroczyły mury
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1 J.U. Niemcewicz, Memoriał o nowym
systemie więzień ustanowionym
w Stanach Zjednoczonych Ameryki,
Warszawa 1962, s. 29.
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więzienia, a popełnione przestępstwo jest tylko pewnym epizodem w ich życiu, jak i wielokrotni recydywiści. Szczególne miejsce w populacji osadzonych
w zakładach karnych zajmują członkowie grup przestępczych oraz osoby, które ze względu na stopień
demoralizacji, stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa innych, zarówno dla skazanych oraz funkcjonariuszy, jak i osób poza murami więzienia2. Tych
skazanych osadza się w warunkach zapewniających
wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo
zakładu karnego.
Skazani zakwalifikowani jako wymagający osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi zakładu
karnego typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo zakładu („skazani niebezpieczni”) nie stanowią
licznej grupy. Z danych CZSW3 wynika, że w Polsce
w latach 2009–2020 udział tych skazanych w populacji
skazanych odbywających karę pozbawienia wolności
nie przekroczył 0,5%.

2016

116

(0,16%)

2017

88

(0,13%)

2018

179

(0,13%)

2019

100

(0,12%)

2020

106

(0,15%)

Należy odnotować tendencję spadkową utrzymującą się do 2019 r.
Także w państwach europejskich „niebezpieczni
przestępcy” (dangerous offenders) nie stanowią licznej grupy wśród ogółu osadzonych, o czym świadczą
dane z 2016 r.4
Austria

404

(4,50%)

Belgia

111

(0,96%)

Chorwacja

71

(2,28%)

Czechy

70

(0,31%)

Niemcy

524

(0,81%)

95

(2,27%)

259

(2,43%)

26

(0,38%)

2009

248

(0,44%)

Norwegia

2010

257

(0,34%)

Serbia

2011

238

(0,32%)

Szwajcaria

2012

223

(0,29%)

2013

161

(0,20%)

2014

152

(0,21%)

2015

129

(0,18%)

2 Na temat zróżnicowania społeczności więźniów zob. M. Ciosek, Izolacja więzienna, Gdańsk 1993, s. 17–56; H. Machel,
Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk
2003, s. 193–222.

W kolejnych latach, jak wynika z raportów Council
of Europe Annual Penal Statistics, większość państw
europejskich nie nadsyłała informacji dotyczących
tej grupy skazanych. Być może jest to spowodowane
tym, iż w raporcie wśród standardowych definicji
znalazła się definicja „niebezpiecznego przestępcy”
z Zalecenia Rec (2014)3 Rady Europy dotyczącego
niebezpiecznych przestępców5. Zgodnie z tą defini4 Report Council of Europe Annual Penal Statistics Space
I – Prison Populations Survey 2016, s. 79, http://wp.unil.

3 Stan na miesiąc luty danego roku. Obliczenia własne na

ch/space/files/2019/02/SPACE-I-2016-Final-Report_

podstawie danych: Ministerstwo Sprawiedliwości Cen-

Updated_190207.1.pdf (dostęp 18.05.2020) Zob. także dane

tralny Zarząd Służby Więziennej Miesięczna informacja

z 2010 r. w: T. Szymanowski, Charakterystyka więziennictwa

statystyczna, https://www.sw.gov.pl/strona/statystyka--

polskiego w zestawieniu z więziennictwem w innych krajach

-miesieczna (dostęp 18.05.2020). Dane z lat 2001–2008 za:

europejskich (w:) Przemiany polskiego prawa karnego w latach

R. Godyla, L. Bogunia, Niektóre problemy kwalifikowania

1986–2016, A. Korwin-Szymanowska (red. nauk.), Warszawa

skazanych tymczasowo aresztowanych do grupy osadzonych

2018, s. 376.

niebezpiecznych (w:) Postępowanie z wybranymi grupami

5 Recommendation CM/Rec(2014)3 of the Committee of

skazanych w polskim systemie penitencjarnym. Aspekty

Ministers to member States concerning dangerous offenders

prawne, red. nauk. A. Kwieciński, Warszawa 2013, s. 35–36.

(Adopted by the Committee of Ministers on 19 February
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cją niebezpiecznym przestępcą (dangerous offender)
jest osoba, która została skazana za bardzo poważne
przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub bardzo poważne przestępstwo przeciwko osobom i która
wykazuje wysokie prawdopodobieństwo ponownego
popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej lub bardzo poważnych przestępstw z użyciem
przemocy wobec osób. Natomiast każde państwo
członkowskie ma własne ustawodawstwo dotyczące
przesłanek zaliczania skazanych do tej kategorii.
Wprawdzie „skazani niebezpieczni” nie stanowią
licznej grupy w populacji skazanych odbywających
karę pozbawienia wolności, lecz pozostają w sferze
zainteresowania międzynarodowych organów. Uzasadnienie nietrudno wskazać. Stosowanie wobec tych
skazanych szczególnych środków ochrony i bezpieczeństwa skutkuje istotną ingerencją w prawa i wolności jednostki, izolacją tych skazanych od społeczności
więziennej, ograniczeniem ich kontaktów ze światem
poza murami zakładu karnego, a zwłaszcza z rodziną.
Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka natomiast wynika, że niejednokrotnie prowadzi
do naruszenia art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności6. Godzi się zauważyć,
iż Trybunał7 wielokrotnie podkreślał, że specjalne
reżimy więzienne, zwiększające stopień izolacji skazanego, same w sobie nie są sprzeczne z art. 3 Konwencji
praw człowieka. Stosowanie bowiem przez państwo
rygorów podwyższonej ochrony wobec wybranych
2014 at the 1192nd meeting of the Ministers’ Deputies), https://
www.coe.int/en/web/prison/conventions-recommendations
(dostęp 18.05.2020).
6 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.,
zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupeł-

kategorii więźniów może być uzasadnione względami
porządku publicznego, zwłaszcza gdy mają one na celu
udaremnienie ucieczki, napaści lub zakłócania spokoju
społeczności więziennej. Lecz „państwo musi zapewnić
danej osobie warunki osadzenia, które nie naruszają
godności ludzkiej oraz zadbać, żeby sposób i metoda
wykonywania niniejszego środka nie naraziły jej na
ból i niedogodności o natężeniu wykraczającym poza
nieunikniony poziom cierpienia związany z pozbawieniem wolności, a także, mając na względzie praktyczne
wymogi uwięzienia, żeby jej zdrowie i samopoczucie
były odpowiednio chronione”. Zważywszy, że specjalny reżim pogarsza status skazanego i potęguje
dolegliwość wykonywanej kary pozbawienia wolności – w ocenie Trybunału – powinien być stosowany
wyjątkowo i tymczasowo.
Już w 1982 r. Rada Europy, dostrzegając konieczność ochrony bezpieczeństwa publicznego i zapewnienia porządku w więzieniach, uznała za celowe
zagwarantowanie tym skazanym odpowiedniego
traktowania, o czym świadczy Rekomendacja dotycząca warunków izolacji i postępowania z więźniami
niebezpiecznymi8. W Rekomendacji nie zdefiniowano
pojęcia „skazany niebezpieczny”, a skoncentrowano
się – jak zauważa Z. Lasocik9 – na próbie zbudowania
standardu wykonywania kary pozbawienia wolności
wobec tych skazanych. Rekomendacja zawiera kilka
podstawowych zasad uznawanych za „kanon penitencjarnego postępowania z tą kategorią więźniów”.
Do tych zasad zalicza się „1) stosowanie szczególnego
rygoru ochronnego jako wyjątku, a nie reguły (ultima
ratio) i to zawsze w połączeniu z rzetelną diagnozą
konkretnego przypadku (zasada indywidualizacji),
2) stosowanie ograniczeń tylko w zakresie faktycznie niezbędnym (zasada proporcjonalności) oraz

niona Protokołem nr 2, Dz. U. 1993, nr 61, poz. 284.
7 Wyrok ETPCz z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie Piecho-

8 Rekomendacja Nr R(82)17 dotycząca warunków izolacji

wicz przeciwko Polsce (skarga nr 20071/07), pkt 161–162. Zob.

i postępowania z więźniami niebezpiecznymi (przyjęta przez

także wyrok ETPCz z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie

Komitet Ministrów w dniu 24 września 1982 r. podczas 350.

Horych przeciwko Polsce (skarga nr 13621/08); wyrok ETPCz

spotkania ministrów), „Przegląd Więziennictwa Polskiego”

z dnia 30 października 2012 w sprawie Pawlak przeciwko

2011, nr 72–73, s. 127–128.

Polsce 2012 r. (sygn. 13421/03); wyrok ETPCz w sprawie

9 Z. Lasocik, Komentarz do Rekomendacji Nr R(82)17 doty-

Głowacki przeciwko Polsce z dnia 30 października 2012 r.

czącej warunków izolacji i postępowania z więźniami nie-

(sygn. 1608/08) Wskazane orzeczenia dostępne są na stronie

bezpiecznymi, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2011,

MS Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

nr 72–73, s. 129–130. Zob. także H. Machel, Więzienie jako

https://etpcz.ms.gov.pl (dostęp 20.05.2020).

instytucja karna, s. 214–215.
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3) absolutny nakaz respektowania godności osobowej więźnia”10.
Także w Europejskich Regułach Więziennych11
poświęcono uwagę skazanym, którzy podczas pobytu
w zakładzie karnym mogą stwarzać zagrożenie dla
innych skazanych i funkcjonariuszy. W przypadku
tych skazanych twórcy Reguł zalecają diagnozowanie
skazanego i szacowanie ryzyka, jakie skazany może
stwarzać dla społeczeństwa w przypadku ucieczki (reg.
51.3), oraz ryzyka dla bezpieczeństwa innych więźniów, personelu, innych osób pracujących w więzieniu
czy odwiedzających skazanych (reg. 52.1). Dokona-

łeczeństwa poza jego murami, szczególnych środków
wzmożonej ochrony lub bezpieczeństwa. Zawierają
jednak zastrzeżenie, że środki te mogą być stosowane
tylko w wyjątkowych okolicznościach (zasada ultima
ratio) (reg. 53.1) i na określony czas (reg. 53.4)12.
Po 32 latach od ukazania się Rekomendacji
nr R(82)17 dotyczącej warunków izolacji i postępowania z więźniami niebezpiecznymi Europejski
Komitet Problemów Przestępczości (CDPC) uznał
za celowe rozszerzenie jej zakresu zgodnie z nowymi
standardami międzynarodowymi i standardami Rady
Europy, w tym dotyczącymi traktowania osadzonych

Europejskie Reguły Więzienne dopuszczają
stosowanie, wobec skazanych stwarzających
zagrożenie dla bezpieczeństwa w zakładzie karnym
czy dla społeczeństwa poza jego murami, szczególnych
środków wzmożonej ochrony lub bezpieczeństwa.
nie oceny ryzyka niezwłocznie po przyjęciu skazanego do zakładu karnego pozwoli na umieszczenie
go w warunkach właściwych dla określonego stopnia
ryzyka. Zdaniem twórców Reguł poziom bezpieczeństwa powinien być oceniany w trakcie całego okresu
pozbawienia wolności w regularnych odstępach czasu
(reg. 51.5). Europejskie Reguły Więzienne dopuszczają
stosowanie, wobec skazanych stwarzających zagrożenie
dla bezpieczeństwa w zakładzie karnym czy dla spo-

w aresztach i zakładach karnych13. Efekt prac Komitetu
to Rekomendacja Rec (2014)3 dotycząca niebezpiecznych przestępców. Nowa Rekomendacja – a właściwie,
jak podkreślono w wprowadzeniu do komentarza
do Rekomendacji14, uzupełniająca poprzednią – to
obszerny dokument zawierający 52 zalecenia. Odnoszą
się one do: decyzji sądowych stosowania takich środków jak prewencyjne pozbawienie wolności (secure
preventive detention), nadzór prewencyjny (preven-

10 B. Gronowska, Więźniowie niebezpieczni w polskich zakła-

12 Zob. także Recommendation Rec(2006)2-rev of the Commit-

dach karnych, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 7–8, s. 10.

tee of Ministers to member States on the European Prison

Zob. także D. Gajdus, B. Gronowska, Europejskie standardy

Rules Commentary, CM(2020)17-add2 https://search.coe.int/

traktowania więźniów (rekonstrukcja standardów oraz ich

cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809c9086

znaczenie dla polskiego prawa i praktyki penitencjarnej.

(dostęp 20.05.2020).

Zarys wykładu, Toruń 1998, s. 169–172.

13 Commentary to Recommendation CM/Rec(2014)3 of the

11 Rekomendacja Rec(2006)2 Komitetu Ministrów dla państw

Committee of Ministers to member States concerning dange-

członkowskich Rady Europy Europejskie Reguły Więzienne

rous offenders, https://search.coe.int/cm/Pages/result_deta-

(przyjęta przez Komitet Ministrów w dniu 11 stycznia 2006 r.

ils.aspx?ObjectID=09000016805c688d (dostęp 18.05.2020).

na 952. posiedzeniu delegatów). Tekst w: „Przegląd Wię-

14 Introduction, Commentary on the Recommendation CM/

ziennictwa Polskiego” 2011, nr 72–73, s. 33–69.
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tive supervision), zasad oceny ryzyka, zarządzania
ryzykiem, warunków odbywania kary pozbawienia
wolności przez skazanych niebezpiecznych. Oczywiście nie pominięto kwestii dotyczących monitorowania i szkolenia personelu zajmującego się skazanymi
niebezpiecznymi, szczególnie w zakresie szacowania
ryzyka i radzenia sobie ze specyficznymi potrzebami
tej grupy sprawców czynów zabronionych.
W Rekomendacji, jak czytamy w komentarzu15,
uznano za celowe zdefiniowanie pojęcia „niebezpieczny
przestępca”, zawężając je do przestępców stanowiących zagrożenie dla społeczeństwa ze względu na ich
osobowość, brutalny charakter popełnionego przez
nich przestępstwa lub ryzyko ponownego popełnienia przestępstwa.
„Niebezpieczny przestępca” (dangerous offender),
zgodnie ze słownikiem wyrażeń użytych w Rekomendacji, to osoba, która została skazana za bardzo
poważne przestępstwo przeciwko wolności seksualnej
lub bardzo poważne przestępstwa z użyciem przemocy
wobec osób i która wykazuje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia kolejnego bardzo poważnego
przestępstwa przeciwko wolności seksualnej lub bardzo poważnego przestępstwa z użyciem przemocy (reg.
1a). Należy zauważyć, iż pominięto przestępców, których poziom zagrożenia zależy od ich udziału w zorganizowanej przestępczości i sprawców przestępstw
o charakterze terrorystycznym. Europejski Komitet
Problemów Przestępczości (CDPC) uznał bowiem, że
sformułowanie zaleceń dotyczących tych skazanych
powinno być przedmiotem odrębnych prac16.
„Przemoc” (violence) zdefiniowano jako celowe użycie siły fizycznej lub usiłowanie jej użycia wobec osoby,
które powoduje lub stwarza wysokie prawdopodobieństwo spowodowania u niej obrażeń fizycznych
lub psychicznych albo jej śmierci. Definicja określa
cztery rodzaje zachowań: przemoc fizyczną, psychiczną,
godzenie w wolność seksualną oraz pozbawienie wolności (reg. 1b).
Sformułowanie „bardzo poważne przestępstwo” nie
zostało zdefiniowane w Rekomendacji. Uczyniono to
15 Commentary on the Recommendation CM/Rec(2014)3,
pkt 19.
16 Commentary on the Recommendation CM/Rec(2014)3,
pkt 21.

w komentarzu do Rekomendacji, przyjmując jako kryterium zagrożenie danego przestępstwa wysoką karą
pozbawienia wolności. Twórcy komentarza zwracają
jednak uwagę, że popełnienie bardzo poważnego przestępstwa przeciwko wolności seksualnej lub bardzo
poważnego przestępstwa z użyciem przemocy może
w niektórych okolicznościach wiązać się z niskim
prawdopodobieństwem ponownego popełnienia przestępstwa i wówczas skazany niekoniecznie musi być
traktowany zgodnie z definicją „niebezpiecznego przestępcy” (pkt 35, 39).
Wśród zawartych w Rekomendacji dotyczącej
niebezpiecznych przestępców podstawowych zasad
na pierwszym miejscu wymieniono zasadę, zgodnie z którą „niebezpieczni przestępcy”, podobnie jak
wszyscy przestępcy, powinni być traktowani z poszanowaniem ich praw człowieka i podstawowych wolności oraz z należytym uwzględnieniem ich szczególnej
sytuacji i indywidualnych potrzeb, a jednocześnie
zapewniając skuteczną ochronę społeczeństwa (reg. 3).
Celem twórców Rekomendacji jest więc dążenie do
zapewnienia równowagi między ochroną bezpieczeństwa społeczeństwa a respektowaniem praw sprawcy
przestępstwa.
Kolejna, równie istotna, zasada odnosi się do przestrzegania kryteriów identyfikacji „niebezpiecznego
przestępcy”. Zgodnie z reg. 5 kryteria identyfikacji
powinny obejmować uprzednio popełnione poważne
przestępstwa z użyciem wobec osoby przemocy, przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, cechy przestępcy, które wskazują na prawdopodobieństwo
znacznego i ciągłego ryzyka popełnienia kolejnego
przestępstwa z użyciem przemocy lub przeciwko wolności seksualnej. Ograniczenia w identyfikacji niebezpiecznych przestępców stanowią – jak zauważono
w komentarzu do Rekomendacji (pkt 54) – gwarancję, iż
zidentyfikowane zostaną tylko te osoby, wobec których
należy zastosować specjalne środki. Wysokość kary lub
powrotność do przestępstwa sprawcy nie mogą stanowić wyłącznych kryteriów definiowania sprawcy jako
niebezpiecznego. Identyfikacja powinna opierać się na
kompleksowych ocenach ryzyka i potrzeb skazanego.
Twórcy Rekomendacji zwrócili uwagę na szacowanie ryzyka na etapie wykonywania kary pozbawienia
wolności. Zgodnie z reg. 27 ocena powinna obejmować
szczegółową analizę wcześniejszych zachowań sprawcy
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i czynników charakteryzujących sprawcę oraz sytuacyjnych, które miały wpływ na te zachowania i opierać
się tylko na wiarygodnych informacjach.
W sformułowanym w komentarzu (pkt 113) katalogu
kryteriów istotnych przy ocenie ryzyka wskazano na:
właściwości i warunki osobiste sprawcy, informacje
zwłaszcza z okresu młodości, stosunek sprawcy do
pracy, jego osobowość, występujące problemy natury
psychicznej, środowisko przestępcy, uzależnienia,
informacje o popełnionym przestępstwie i zachowaniu sprawcy po jego popełnieniu, modus operandi. Za
równie istotne uznano informacje odnoszące się do
wcześniej popełnianych przestępstw, zwłaszcza gdy
były to szczególnie poważne przestępstwa przeciwko
wolności lub bardzo poważne przestępstwo przeciwko
osobie. W ocenie autorów komentarza nie tylko właściwości i warunki osobiste skazanego oraz jego kariera
przestępcza są istotne przy klasyfikowaniu skazanego
jako „niebezpiecznego”. Zwrócono uwagę, że nie można
pomijać wcześniejszych interwencji mających na celu
ograniczenie ryzyka ponownego popełnienia przestępstwa. Istotna jest także ocena reakcji skazanego
na stosowane interwencje.
Zgodnie z Rekomendacją ocenę ryzyka należy przeprowadzać w sposób usystematyzowany, oparty na
dowodach, z uwzględnieniem odpowiednich sprawdzonych narzędzi (reg. 28). Jest to szczególnie istotne,
gdyż – jak zauważono w komentarzu do Rekomendacji – identyfikacja osób jako niebezpiecznych wiąże się
z poważnymi obawami o prawa człowieka, zarówno
pod względem wolności, jak i bezpieczeństwa. Tak
więc oceny uwzględniane przy kwalifikacji powinny
być szczegółowe i wyczerpujące (pkt 109). Należy
zauważyć, iż oceny powinny uwzględniać zróżnicowanie populacji skazanych „niebezpiecznych”. Nie
możemy bowiem zapominać, że zachowanie sprawcy
przestępstwa jest zdeterminowane wieloma czynnikami o różnym stopniu ich nasilenia.
Twórcy komentarza do Rekomendacji17 zwracają
uwagę na trudności, które mogą pojawić się przy szacowaniu ryzyka ponownego popełnienia przestępstwa. Oceny kliniczne oferują elastyczność w postępowaniu z konkretnym przestępcą i dogłębną wiedzę

o nim. Pozwalają na lepsze zrozumienie motywów
zachowań skazanego. Podstawą oceny są wywiady
przeprowadzane ze sprawcą przez psychiatrów i psychologów. Oceny są więc podatne na subiektywizm
oceniającego, co może wiązać się z ryzykiem niespójności w różnych ocenach tego samego sprawcy.
Oceny aktuarialne opierają się na danych pochodzących z akt spraw i wywiadów, są w mniejszym stopniu pozbawione subiektywizmu, częściej zaś kładą
nacisk na czynniki statyczne, a to grozi tworzeniem
zautomatyzowanych ocen. Dostrzegając wady i zalety
zarówno ocen klinicznych, jak i metod aktuarialnych,
Autorzy komentarza nie preferują żadnego z podejść.
Sugerują jedynie, iż przy ocenie ryzyka celowe jest
uwzględnianie nie tylko czynników statycznych, ale
także czynników dynamicznych, gdyż jedynie połączenie różnych podejść pozwala na systematyzację,
elastyczność i uwzględnienie różnorodności przestępców. Należy zauważyć, iż narzędzia aktuarialne
nowej generacji obejmują także czynniki dynamiczne
(potrzeby kryminogenne)18.
Zgodnie zaś z reg. 31 Rekomendacji interwencje
korekcyjne, powinny uwzględniać ocenę ryzyka skazanego i powinny być dostosowane do potrzeb skazanego, a także uwzględniać możliwości potencjału
intelektualnego skazanego, jego umiejętności. Skoncentrowanie się na zasobach skazanego pozwoli na
skuteczniejsze jego motywowanie w procesie zmiany
postaw z aspołecznych na prospołeczne. Cele interwencji powinny być realistyczne i tak skonstruowane,

17 Zob. Commentary on the Recommendation CM/Rec(2014)3,

Final Report, Strasbourg, 20.12.2010, s. 8 i n, https://rm.coe.

18 Szerzej na temat szacowania ryzyka powrotu do przestępstwa
m.in. D. Wójcik, Stosowanie w postępowaniu karnym narzędzi diagnostyczno-prognostycznych służących oszacowaniu
ryzyka powrotności do przestępstwa, „Prawo w Działaniu.
Sprawy Karne” 2013, nr 12, s. 59–102; J. Chojecka, Model
dla wszystkich. Spory wokół koncepcji szacowania ryzyka
recydywy, „Resocjalizacja Polska” 2004, nr 7, s. 85–100;
B. Stańdo-Kawecka, Paradygmaty karania a badania osobopoznawcze sprawców przestępstw, „Nowa Kodyfikacja
Prawa Karnego” 2019, t. 51, s. 40–42; T. Kalisz, Narzędzia
szacowania ryzyka powrotu do przestępstwa. Niezbędny
element postępowania wykonawczego, „Nowa Kodyfikacja
Prawa Karnego” 2019, t. 54, s. 45–64; N. Padfield, The Sentencing, Management and Treatment of “Dangerous” Offenders.
int/168070f091 (dostęp 19.08.2020)

pkt 117–120.
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aby umożliwić skazanemu zrozumienie ich i oczeki- zaaprobują taką propozycję, co nie znaczy, że nie należy
wań wobec niego (reg. 37). Zgodnie bowiem z jedną zachęcać skazanych do wyrażania własnych opinii.
z podstawowych zasad sformułowanych w Rekomen- Należy dodać, iż istotne jest także informowanie skadacji celem zarządzania ryzykiem w odniesieniu do zanego o konsekwencjach nierespektowania wniosków
niebezpiecznych przestępców jest ich bezpieczna dłu- i zaleceń sformułowanych w ocenie ryzyka.
goterminowa reintegracja ze społeczeństwem, w spoWśród głównych zasad sformułowanych w Rekosób zgodny z ochroną przed ryzykiem stwarzanym mendacji znalazło się zalecenie opierania oceny
przez przestępcę (reg. 6).
ryzyka i zarządzania ryzykiem na dowodach (reg.
Ocena ryzyka i opracowanie interwencji korekcyj- 10). Praktyka oparta na dowodach (evidence based
nych nie jest procesem jednorazowym. W Rekomen- practice), jak podkreślają autorzy komentarza (pkt 73),
dacji zaleca się okresowe weryfikacje ocen (reg. 30). pozwala na wykorzystanie wiedzy naukowej i wyniRegularne powtarzanie ocen pozwala na uchwycenie ków badań skuteczności interwencji w ograniczaniu
zmian postaw i zachowań skazanego. W tym procesie ryzyka przestępcy. Umożliwia także zindywidualizoistotne jest, jak zauważono w komentarzu do Reko- wanie zarządzania ryzykiem. Wprowadzenie badań
mendacji, zwrócenie uwagi przy ocenach na czynniki wymaga odpowiednich nakładów finansowych. Twórcy
o charakterze dynamicznym. Te czynniki bowiem Rekomendacji w kolejnej z podstawowych zasad zachępozwalają na uchwycenie pozytywnych zmian. Nie- cają do finansowania badań skuteczności oceny ryzyka
bezpieczni przestępcy mogą przecież zmienić swoje i zarządzania niebezpiecznymi przestępcami, a następpodejście do wcześniejszych przestępstw lub zmienić nie wykorzystania badań w kształtowaniu polityki
swoje zachowanie (pkt 130–132).
i praktyki postępowania z tą grupą sprawców (reg. 11).
W Rekomendacji zwrócono również uwagę na znaRekomendacja CM/Rec (2014)3, dotycząca niebezczenie zaangażowania skazanych w proces ocenia piecznych przestępców, skłania do spojrzenia na znoryzyka powrotności do przestępstwa. Za szczególnie welizowane krajowe regulacje odnoszące się do kwalifiważne uznano informowanie skazanego o procesie kowania skazanych jako „niebezpiecznych”, zwłaszcza
oceniania i umożliwieniu mu zapoznania z oceną że Komitet Ministrów zaleca państwom członkowskim
i wnioskami w niej sformułowanymi (reg. 32). Również kierowanie się w swoim ustawodawstwie, polityce i prakEuropejski Komitet do spraw zapobiegania torturom tyce zasadami zawartymi w załączniku do Rekomendacji.
oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu
Na wstępie należy zauważyć, iż Kodeks karny wykoalbo karaniu (CPT) zaleca angażowanie skazanych we nawczy nie posługuje się terminem „skazany niebezwszystkie procesy oceniania i weryfikacji ocen przy pieczny”. W Kodeksie karnym wykonawczym wyodkwalifikowaniu skazanych jako „niebezpiecznych”19. rębniono kategorię skazanych stwarzających poważne
Godzi się zauważyć, że zalecanie włączania skaza- zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla
nych w proces oceniania ryzyka – a można wnosić, że bezpieczeństwa zakładu karnego (art. 88 § 4 k.k. w.),
chodzi także o możliwość wypowiedzenia się skazanego których osadza się w zakładzie karnym typu zamknięco do formułowanych ocen – świadczy o respektowa- tego, w warunkach zapewniających ochronę społeniu zasady podmiotowości i może być istotnym ele- czeństwa i bezpieczeństwo zakładu.
mentem w procesie zmiany postaw skazanego. Trafnie
Do 2003 r. termin „skazany niebezpieczny” funkzauważono w komentarzu20, że nie wszyscy skazani cjonował w regulaminie wykonywania kary pozbawienia wolności21. Tak określano skazanych osadzonych
w
wyznaczonym oddziale lub celi zakładu karnego
19 Report to the Polish Government on the visit to Poland cartypu zamkniętego w warunkach zapewniających
ried out by the European Committee for the Prevention of
ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo zakładu (§
Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
(CPT) from 26 November to 8 December 2009 CPT/Inf (2011)
2009, https://arch-bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/
prawa_czl_onz/raport-cpt.pdf (dostęp 16.05.2020).
20 Commentary on the Recommendation CM/Rec(2014)3, pkt 133.

21 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia
1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności, Dz.U. nr 111, poz. 699.
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79 pkt 1). W regulaminie wskazano również kryteria, określeniem „skazany niebezpieczny”. Określenie „więprzy uwzględnieniu których komisja penitencjarna zień niebezpieczny”, „skazany niebezpieczny” funkkwalifikowała skazanego jako „niebezpiecznego”. cjonuje w wypowiedziach doktryny25, co nie znaczy,
Określono także warunki odbywania przez tych ska- iż nie rodzi dylematów natury językowej i etycznej26.
zanych kary w wyznaczonym oddziale lub celi zakładu
Istotne zmiany odnoszące się do kryteriów kwakarnego typu zamkniętego (§ 96).
lifikowania osób skazanych oraz tymczasowo areszWprowadzenie w regulaminie wykonywania kary towanych jako stwarzających poważne zagrożenie
pozbawienia wolności nowej kategorii skazanych, społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeńnieprzewidzianej w Kodeksie karnym wykonaw- stwa zakładu wprowadzono w 2015 r. nowelizacją
czym, w stosunku do których warunki odbywania Kodeksu karnego wykonawczego. Celem nowelizacji
kary pozbawienia wolności zostały istotnie zaost- było – jak podkreślono w uzasadnieniu do projektorzone, a prawa i wolności ograniczone, pozostawało wanych zmian27 – „dostosowanie prawa polskiego do
w sprzeczności z art. 31 ust 3 Konstytucji22. Ustawa wymagań wynikających z wyroków wydanych przez
zasadnicza bowiem dopuszcza ograniczenia w zakresie Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawach:
korzystania z konstytucyjnych wolności i praw, lecz Piechowicz przeciwko Polsce (skarga nr 20071/07)
mogą one być ustanowione tylko w ustawie i tylko oraz Horych przeciwko Polsce (skarga nr 13621/08)”.
wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie W powołanych wyrokach Trybunał stwierdzał narudla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, szenie art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka
bądź ochrony środowiska, zdrowia i moralności pub- i podstawowych wolności z uwagi na okres trwania
licznej, albo wolności i praw innych osób. W 2003 r., oraz surowość nałożonych na skarżących środków
czyniąc zadość wymaganiom wynikającym z Kon- związanych z zakwalifikowaniem ich do kategorii tzw.
stytucji, przepisy dotyczące kryteriów, które należy „więźniów niebezpiecznych”. W ocenie Trybunału
uwzględnić przy ocenie, czy skazany stwarza poważne stosowanie przez państwo rygorów podwyższonej
zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla ochrony wobec wybranych kategorii więźniów może
bezpieczeństwa zakładu oraz przepisy, odnoszące się być uzasadnione względami porządku publicznego.
do warunków odbywania kary pozbawienia wolności „Nieprzerwane, rutynowe i masowe stosowanie pełw wyznaczonym oddziale lub celi zakładu karnego nego zakresu środków z tym związanych jest konieczne
typu zamkniętego, przeniesiono do Kodeksu karnego w celu utrzymania bezpieczeństwa zakładu i zgodne
wykonawczego23.
z art. 3 Konwencji, zaś osadzenie w celi izolacyjnej,
Należy zauważyć, iż w uzasadnieniu projektu nowe- które jest formą »uwięzienia w więzieniu«, powinno
lizacji Kodeksu karnego wykonawczego24 posłużono się być stosowane jedynie w wyjątkowych okolicznościach
22 G.B. Szczygieł, Społeczna readaptacja skazanych w polskim

25 Zob. m.in. H. Machel, Więzienie jako instytucja karna,

systemie penitencjarny, Białystok 2002, s. 121; J. Kucejko,

s. 321 i n; T. Bulenda, R. Musiłowski, O więźniach niebez-

Sytuacja prawna i faktyczna skazanych stwarzających

piecznych w kontekście ochrony praw człowieka, „Przegląd

poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla

Więziennictwa Polskiego” 2008, nr 60, s. 27 i n; B. Gronow-

bezpieczeństwa zakładu karnego (w:) X lat obowiązywania

ska, Więźniowie niebezpieczni…; T. Artaszewicz-Zawisza,

Kodeksu karnego wykonawczego, S. Lelental, G.B. Szczygieł

Problematyka kwalifikowania osadzonych do kategorii tzw.

(red.), Białystok 2009, s. 366.

więźniów niebezpiecznych w świetle obowiązującego usta-

23 Ustawa z dnia 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks
karny w ykonawczy oraz niektórych innych ustaw,

wodawstwa i planowanych zmian w prawie karnym wykonawczym, „Palestra” 2016, nr 3.
26 Zob. Z. Lasocik, Funkcjonowanie oddziałów dla tzw. „więź-

Dz.U. nr 142, poz. 1380.
24 Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wyko-

niów niebezpiecznych” w Polsce, „Archiwum Kryminologii”,
2009, t. 31, s. 309–313.

nawczy oraz niektórych innych ustaw, druk nr 183 z dnia

27 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny

20.12.2001, http://orka.sejm.gov.pl/proc4.nsf/opisy/183.htm

wykonawczy 9 września 2014 r. (druk nr 2874) http://www.

(dostęp 16.05.2020).

sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2874 (16.05.2020).
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oraz jedynie jako środek tymczasowy, który powinien
być przedłużany tylko w sytuacji wyjątkowej – ze
względu na nowe okoliczności lub dalsze istnienie
wcześniejszych przesłanek”28.
Efekt nowelizacji to rezygnacja z automatycznego
nadawania statusu skazanego stwarzającego poważne
zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla
bezpieczeństwa zakładu karnego. Godzi się zauważyć, iż Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania

nego przestępstwa, zachowania skazanego podczas
pobytu w zakładzie karnym, skazanych za przestępstwa popełnione w zorganizowanej grupie lub związku
przestępczym. Czwartą grupę tworzą kryteria, które
należy uwzględnić zarówno przy podejmowaniu decyzji kwalifikacyjnej, jak i każdorazowej jej weryfikacji.
Zgodnie z art. 88a § 1 k.k. w. za skazanego stwarzającego poważne zagrożenie społeczne albo poważne
zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego można

Efekt nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego
w 2015 roku to rezygnacja z automatycznego
nadawania statusu skazanego stwarzającego
poważne zagrożenie społeczne albo poważne
zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego.
Torturom w raportach z wizyt w polskich zakładach
karnych29 wielokrotnie zwracał uwagę na automatyzm
w kwalifikowaniu skazanych jako „niebezpiecznych”.
Obecnie w gestii komisji penitencjarnej pozostaje
ocena, czy skazany stwarza poważne zagrożenie społeczne albo zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu
i wymaga umieszczenia w wyznaczonym oddziale lub
celi zakładu karnego typu zamkniętego, w warunkach
zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa
i bezpieczeństwo zakładu. Ustawodawca jedynie wskazuje kryteria, które komisja penitencjarna powinna
uwzględnić przy podejmowaniu decyzji. Wystąpienie zaś tych kryteriów nie stanowi automatycznej
podstawy do zakwalifikowania skazanego jako tzw.
niebezpiecznego.
Nowa redakcja art. 88a § 1 i 2 k.k. w. porządkuje
kryteria kwalifikowania skazanych do kategorii tzw.
więźniów niebezpiecznych. Wskazano na cztery grupy
kryteriów. Dotyczą one popełnionego przez skaza-

uznać osobę, która popełniła przestępstwo o bardzo
wysokim stopniu społecznej szkodliwości, w szczególności przestępstwo:
a) zamachu na:
– niepodległość lub integralność Rzeczypospolitej
Polskiej,
– konstytucyjny ustrój państwa lub konstytucyjne
organy Rzeczypospolitej Polskiej,
– życie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
– jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
b) ze szczególnym okrucieństwem,
c) wzięcia lub przetrzymania zakładnika albo
w związku z wzięciem zakładnika,
d) uprowadzenia statku wodnego lub powietrznego,
e) z użyciem broni palnej materiałów wybuchowych albo łatwopalnych.
Z redakcji art. 88a § 1 pkt 1 k.k. w. wynika, że
wymienione w tym przepisie przestępstwa nie tworzą katalogu zamkniętego30. Posłużenie się sformuło-

28 Wyrok ETPCz z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie Horych
przeciwko Polsce (skarga nr 13621/08
29 B. Gronowska, Więźniowie niebezpieczni…, s. 15.

30 Zob. K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz,
Lex 2018; T. Kalisz, Osadzeni niebezpieczni. Procedura
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waniem „w szczególności” pozwala na uwzględnienie
przy ocenie także innego przestępstwa niż wymienione,
a tym samym umożliwia zakwalifikowanie osadzonego do tzw. więźniów niebezpiecznych w sytuacji, gdy
sprawca dopuścił się innego zachowania niż wymienione w art. 88a § 1 k.k. w. oraz rzeczywiście stwarza

szkodliwości czynu popełnionego przez skazanego33.
Może to uczynić w oparciu o akta sądowe. Pozostaje
więc wnioskowanie do sądu, po wydaniu prawomocnego wyroku, o akta (art. 11 § 2 k.k. w.) i w oparciu
o nie, dokonanie oceny stopnia społecznej szkodliwości czyny.

Nowa redakcja kodeksowego przepisu
porządkuje kryteria kwalifikowania skazanych
do kategorii tzw. więźniów niebezpiecznych.
poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego31. Jednocześnie, jak trafnie zauważa T. Kalisz32, zawęża pole
przedmiotowej kwalifikacji. Komisja penitencjarna
będzie mogła uwzględnić przestępstwa wymienione
w przywołanym przepisie, a także inne, o ile mają
one bardzo wysoki stopień społecznej szkodliwości.
Ocena społecznej szkodliwości czynu jest dokonywana w postępowaniu sądowym w oparciu o przesłanki wymienione w art. 115 § 2 k.k. Zważywszy, że
sąd zgodnie z art. 11 § 1 k.k. w. przesyła dyrektorowi
zakładu karnego orzeczenie wraz z uzasadnieniem,
jeżeli zostało sporządzone, komisja penitencjarna
będzie dysponowała niezbędną oceną. Problem powstanie, gdy nie sporządzono uzasadnienia wyroku, wówczas to komisja musi dokonać oceny stopnia społecznej
kwalifikacji, jej weryfikacja oraz zakres ograniczeń, „Nowa
Kodyfikacja Prawa Karnego”, t. 40: Księga Jubileuszowa
Profesora Tomasza Kaczmarka, J. Giezek, D. Gruszecka,
T. Kalisz (red.), Wrocław 2017, s. 181.

W doktrynie34 podnoszone są wątpliwości, czy przestępstwa, o których mowa w art. 88a k.k. w., mogą być
zrealizowane także w poprzedzających dokonanie
formach stadialnych, zwłaszcza w formie usiłowania.
Za przyjęciem tylko formy dokonania przemawia
wykładnia językowa35.
Druga grupa przesłanek dotyczy zachowania skazanego podczas uprzedniego lub obecnego pobytu
w zakładzie karnym; zachowania stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego w ten sposób, że skazany: a) był organizatorem lub aktywnym
uczestnikiem zbiorowego wystąpienia w zakładzie
karnym lub areszcie śledczym, b) dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub inną
osobę zatrudnioną w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, c) był sprawcą zgwałcenia, ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu albo znęcał się nad skazanym,
ukaranym lub tymczasowo aresztowanym, d) uwolnił
się lub usiłował uwolnić się z zakładu karnego typu
zamkniętego lub aresztu śledczego albo podczas kon-

31 A. Sakowicz, Opinia prawna na temat poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy, druk
sejmowy nr 2874 z 2 marca 2015 r., http://www.sejm.gov.pl/

33 J. Lachowski (w:) Kodeks karny wykonawczy. Komentarz,
J. Lachowski (red.), Warszawa 2018.

Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2874 (dostęp 16.05.2020).

34 Zob. T. Kalisz, Osadzeni niebezpieczni…, s. 182.

Zob. także Opina SN w przedmiocie projektu ustawy o zmia-

35 Popełnić – ‘zrobić coś złego, dokonać czegoś’, zob. Słow-

nie ustawy – Kodeks karny wykonawczy z dnia 7 listopada

nik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/

2014 r., http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/2944DA5

pope%C5%82ni%C4%87.html (dostęp 26.08.2020); Słow-

D79C58C42C1257D9300438D1F/%24File/2874-001.pdf

nik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, https://

(dostęp 16.05.2020).

sjp.pwn.pl/doroszewski/popelnic;5477442.html (dostęp

32 T. Kalisz, Osadzeni niebezpieczni…, s. 181.
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wojowania poza terenem takiego zakładu lub aresztu.
Zamknięty katalog przesłanek charakteryzujących
zachowanie skazanego obliguje komisję penitencjarną
do oceny wyłącznie wskazanych zachowań przy podejmowaniu decyzji.
W przypadku skazanego za przestępstwo popełnione w zorganizowanej grupie lub związku mają-

5) w wypadku skazanego za przestępstwo popełnione w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnianie przestępstw komisja jest zobligowana do oceny, czy istnieje
zagrożenie dla porządku prawnego, które może
wyniknąć z nawiązania przez skazanego bezprawnych kontaktów z innymi członkami gru-

Zarówno popełnienie przez skazanego przestępstwa
o bardzo wysokim stopniu społecznej szkodliwości,
jak i wystąpienie przesłanki odnoszącej się do
zachowania skazanego nie stanowią wyłącznej
podstawy do podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu
skazanego jako „niebezpiecznego”.
cym na celu popełnienie przestępstwa zrezygnowano
z obligatoryjnego kwalifikowania do grupy „skazanych niebezpiecznych”. Przy podejmowaniu decyzji
kwalifikacyjnej komisja jest zobligowana do oceny
roli skazanego w grupie lub związku. Ustawodawca
szczególną uwagę zwraca na kierowniczą lub znaczącą
rolę skazanego w grupie lub związku.
Zarówno popełnienie przez skazanego przestępstwa
o bardzo wysokim stopniu społecznej szkodliwości,
jak i wystąpienie przesłanki odnoszącej się do zachowania skazanego nie stanowią wyłącznej podstawy
do podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu skazanego
jako „niebezpiecznego”. Zgodnie z art. 88a § 2 k.k. w.
komisja penitencjarna jest zobowiązana do uwzględnienia przy ocenie:
1) właściwości i warunków osobistych skazanego,
2) motywacji i sposobu zachowania się przy popełnieniu przestępstwa oraz rodzaju i rozmiaru
ujemnych następstw przestępstwa,
3) sposobu zachowania się w trakcie pobytu w zakładzie karnym,
4) stopienia demoralizacji lub postępów w resocjalizacji,

py, w tym zwłaszcza zagrożenie dla życia lub
zdrowia ludzkiego, lub dla czynności mających
na celu ujawnienie mienia stanowiącego korzyść
z popełnienia przestępstwa, oraz faktu, że inni
członkowie grupy lub związku przebywają na
wolności.
Katalog kryteriów wymienionych w art. 88a
§ 2 k.k. w. dotyczy dwóch sytuacji, a mianowicie –
pierwszej decyzji o zakwalifikowaniu skazanego jako
stwarzającego poważne zagrożenie społeczne albo
poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego, jak również decyzji o reklasyfikacji.
Przechodząc do tej grupy przesłanek, na wstępie
należy pozytywnie ocenić, iż dostrzeżono problem
opiniowania przy reklasyfikacji. Europejski Trybunał
Praw Człowieka wielokrotnie bowiem wskazywał, że
weryfikacja statusu „więźnia niebezpiecznego” stała
się czystą formalnością, ograniczającą się do powtarzania tych samych powodów w kolejnych decyzjach36.
36 Wyrok z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie Karwowski przeciwko Polsce (skarga nr 29869/13); wyrok z dnia
16 lutego 2016 r. w sprawie Paluch przeciwko Polsce (skarga
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Natomiast w ocenie Trybunału w decyzji powinny
być wskazane istotne powody przedłużenia długotrwałego okresu izolacji. „Decyzja w przedmiocie
utrzymania niniejszego środka powinna zatem umożliwić ustalenie, czy władze dokonały ponownej oceny,
biorąc pod uwagę wszelkie zmiany w okolicznościach,
sytuacji skarżącego oraz jego zachowaniu”. Uzasadnienie powinno być coraz bardziej szczegółowe wraz
z upływem czasu37.
Także Komitet ds. zapobiegania torturom38 podczas
kolejnych wizyt w polskich zakładach karnych negatywnie oceniał przeprowadzane weryfikacje. W sprawozdaniach z wizyt podkreślano, że z uzasadnień decyzji wynikało, iż decydującym czynnikiem utrzymania
statusu „N” był brutalny charakter czynu.
Te negatywne oceny, dotyczące uzasadniania przedłużenia statusu „skazanego niebezpiecznego”, skłoniły
Rzecznika Praw Obywatelskich do analizy procedury
weryfikacyjnej. Potwierdziła ona, iż decyzje weryfinr 57292/12); wyrok z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie
Prus przeciwko Polsce (skarga nr 5136/11); wyrok z dnia
12 stycznia 2016 r. w sprawie Karykowski przeciwko Polsce
(skarga nr 653/12). Wyroki dostępne na stronie MS Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, https://
etpcz.ms.gov.pl (dostęp 16.05.2020).
37 Wyrok z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie Piechowicz
przeciwko Polsce (sygn. 20071/07), pkt 165.
38 Sprawozdanie dla Polskiego Rządu z wizyty Europejskiego
Komitetu ds. Zapobiegania Torturom i Nieludzkiemu oraz
Poniżającemu Traktowaniu lub Karaniu (CPT) w dniach
od 4 października do 15 października 2005 r., „Przegląd
Więziennictwa Polskiego” 2006, nr 50, s. 156–158; Report
to the Polish Government on the Visit to Poland Carried

kacyjne były niejasne. Niejednokrotnie, „poprzestawały wyłącznie na powieleniu pierwotnej przesłanki
zakwalifikowania do «N»”. Analizy procedur weryfikacyjnych stanowiły asumpt do skierowania przez
Rzecznika wystąpienia do Ministra Sprawiedliwości
w sprawie stanu przestrzegania praw „osadzonych
niebezpiecznych”39.
Wskazane w art. 88a § 2 k.k. w. kryteria oceny skazanego to kryteria o charakterze statycznym i dynamicznym. Należy zauważyć, iż są one zbieżne ze
wskazanymi w Rekomendacji dotyczącej skazanych
niebezpiecznych oraz w komentarzu do Rekomendacji.
Przy klasyfikacji wstępnej wszystkie wymienione
kryteria są istotne przy ocenie zagrożenia, jakie może
stwarzać skazany dla bezpieczeństwa społecznego
i bezpieczeństwa w zakładzie karnym. Niezbędnych informacji dotyczących skazanego dostarczają
badania osobopoznawcze40. Badania prowadzone są
wobec wszystkich skazanych. Zawierają dane dotyczące rodziny i kontaktów społecznych skazanego,
przyczyn i okoliczności popełnienia przez skazanego
przestępstwa, uprzedniej karalności, stopnia podatności na wpływy podkultury przestępczej, zachowań
wskazujących na możliwość występowania zaburzeń
psychicznych albo uzależnienia od środków odurzających lub psychotropowych. Zebrane informacje są
systematycznie uaktualniane. W przypadku tej grupy
skazanych wydaje się celowe uzupełnienie tych badań
badaniami psychologicznymi. Badania osobopoznawcze uzupełnione opinią psychologa umożliwią ocenę
mocnych strony skazanego, jego zdolności, umiejętności, które są istotne przy opracowywaniu skutecznych interwencji.

Out by the European Committee for the Prevention of Tor-

39 Wystąpienie RPO z dnia 22 lutego 2013 r. do Ministra Spra-

ture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

wiedliwości w sprawie stanu przestrzegania praw „osadzo-

(CPT) from 26 November to 8 December 2009, CPT/Inf

nych niebezpiecznych”, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/

(2011) 2009, https://arch-bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/

do-ministra-sprawiedliwości-w-sprawie-stanu-przestrzega-

bip/prawa_czl_onz/raport-cpt.pdf (dostęp 16.05.2020);

nia-praw-osadzonych-niebezpiecznych (dostęp 16.05.2020).

Raport z wizyty Europejskiego Komitetu do Spraw Zapo-

Zob. także E. Brzostymowska, Rozważania dotyczące postę-

biegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu

powania ze skazanymi niebezpiecznymi w kontekście badań

Traktowaniu albo Karaniu (CPT) przeprowadzonej w Polsce

rzecznika praw obywatelskich w wybranych jednostkach

w dniach 5–17 czerwca 2013 r. Strasburg, 27.11.2013, https://

penitencjarnych, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2013,

arch-bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/inne-organizacje-miedzynarodowe-i-prawa-czlowieka/prawa-czlowieka-

nr 79, s. 53 i n.
40 Rozporządzenie MS z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie spo-

-w-radzie-europy-/ (dostęp 16.05.2020); B. Gronowska,

sobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakła-

Więźniowie niebezpieczni…, s. 15.

dach karnych i aresztach śledczych, Dz.U. 2013, poz. 1067.
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Powstaje kwestia reklasyfikacji. W tym przypadku
istotne są przede wszystkim czynniki o charakterze
dynamicznym, a więc te, które ulegają zmianie i na
które skazany ma wpływ. Motywacje i sposób zachowania się przy popełnieniu przestępstwa oraz rodzaj
i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa nie ulegną
zmianie. Tak więc nie powinny rzutować na ocenę
przy weryfikacji decyzji o uznaniu skazanego za stwarzającego zagrożenie społeczne lub zagrożenie dla
bezpieczeństwa zakładu karnego. Istotna zaś będzie
ocena zachowania skazanego w zakładzie karnym
i stopień resocjalizacji, szczególnie zmiana stosunku
do popełnionego czynu, respektowanie przez skazanego obowiązków ciążących na nim oraz reakcje na
dotychczas stosowane interwencje.
W przypadku skazanego za przestępstwo popełnione w zorganizowanej grupie albo związku mającym
na celu popełnianie przestępstw wątpliwości rodzi
uwzględnianie przy ocenie zagrożenia ze strony skazanego odbywającego karę pozbawiania wolności faktu,
że inni członkowie grupy lub związku przebywają na
wolności. Skazany nie może ponosić konsekwencji tego,
że organy ściągania nie doprowadziły do zatrzymania
wszystkich członków grupy czy związku. Istotne jest,
czy skazany podejmuje próby nawiązania kontaktu
z innymi członkami grupy.
W kontekście zarówno klasyfikowania skazanego
jako stwarzającego poważne zagrożenie społeczne albo
poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, jak
i przy weryfikowaniu, co najmniej raz na trzy miesiące,
tej decyzji, wydaje się celowe sporządzenie orzeczenia
psychologiczno-penitencjarnego. W Rozporządzeniu
w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w aresztach śledczych i zakładach karnych
wskazano, którym skazanym sporządza się orzeczenia psychologiczno-penitencjarne. W tej grupie nie
wymieniono expressis verbis skazanych stwarzających
poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego (§ 11). Godzi
się zauważyć, że wskazanie poszczególnych grup skazanych zostało poprzedzone sformułowaniem „w szczególności”, co oczywiście wskazuje, iż nie jest to katalog zamknięty. Tak więc komisja penitencjarna może
zlecić sporządzenie takiej opinii. Opinia wydaje się
szczególnie istotna przy reklasyfikacji skazanego jako
„niebezpiecznego”, zważywszy na warunki odbywania

kary w wyodrębnionym oddziale lub celu zakładu karnego typu zamkniętego; warunki skutkujące izolacją
od innych skazanych, ograniczonymi kontaktami ze
światem poza murami zakładu czy ograniczeniami
udziału w różnych formach aktywizacji skazanych.
Z całą pewnością taka izolacja skazanego nie pozostaje bez wpływu na jego psychikę.
Z perspektyw klasyfikacji i reklasyfikacji skazanych należy zwrócić uwagę na przepis wprowadzony
art. 88b § 3 k.k. w. Uprawnia on skazanego i jego
obrońcę do wnioskowania do komisji penitencjarnej
o wskazanie przyczyny uzasadniającej kwalifikację
skazanego jako stwarzającego poważne zagrożenie
społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa
zakładu oraz stosowanie warunków zapewniających
wzmożoną ochronę i bezpieczeństwo. Skazany lub
jego obrońca taki wniosek może składać nie częściej
niż raz na trzy miesiące.
Należy zauważyć, iż komisja penitencjarna zarówno
w decyzji kwalifikującej skazanego jako „niebezpiecznego”, jak i w decyzji weryfikującej status skazanego
wskazuje przesłanki decyzje, lecz jak wynika zarówno
z przywoływanych już orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak i sprawozdawań Komitet
ds. zapobiegania torturom z wizyt w zakładach karnych są to uzasadnienia lakoniczne, ograniczające się
do wskazania np. brutalnego charakteru czynu. Brak
w nich dowodu na pogłębioną analizę oceny kryteriów
ryzyka i potrzeb skazanego istotnych z perspektywy
tworzenia programów korekcyjnych. Wprawdzie uzasadnienie wniosku o zakwalifikowanie skazanego
jako niebezpiecznego o reklasyfikacji ma tylko walor
informacyjny41, można jednak wnosić, iż ten przepis
będzie mobilizował komisję penitencjarną do wnikliwego uzasadnienia swojej decyzji, wskazania przesłanek przemawiających za jej podjęciem.
Czy wprowadzone nowelizacją Kodeksu karnego
z 2015 r. zmiany odnoszące się do kwalifikowania
41 Opinia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego w sprawie
projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy
w zakresie sytuacji tzw. „więźniów niebezpiecznych” – z dnia
5 grudnia 2013 r. (po dyskusji na posiedzeniu plenarnym
w dniu 18 lutego 2014), W. Sych (oprac.), https://www.gov.pl/
web/sprawiedliwosc/opinie-komisji-kodyfikacyjnej-prawa-karnego (dostęp 1.02.2021).
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skazanych jako „niebezpiecznych” można uznać za
znaczące z perspektywy Rekomendacji dotyczącej
niebezpiecznych przestępców? Niewątpliwie są one
krokiem na drodze do dostosowywania naszych regulacji do wypracowanych standardów międzynarodowych. Pozytywnie należy ocenić podjęcie próby uporządkowania kryteriów klasyfikacji skazanych jako
tzw. niebezpiecznych i reklasyfikacji. Dalsze zmiany
w tej materii są niezbędne. Celowe jest wyodrębnienie
kryteriów istotnych przy reklasyfikacji, a więc kryteriów o charakterze dynamicznym oraz uwzględniających reakcje skazanego na dotychczas prowadzone
interwencje. Konstruowanie kryteriów powinno być
poprzedzone przeprowadzeniem badań empirycznych
w celu sprawdzenia celowości ich uwzględniania przy
podejmowaniu decyzji o klasyfikacji i reklasyfikacji
skazanych, zwłaszcza przy podejmowaniu kolejnych
decyzji klasyfikacyjnych. Odbywanie kary pozbawienia wolności w warunkach określonych w art. 88b k.k.
skutkuje bowiem istotną ingerencją w prawa i wolności
jednostki. Każda decyzja powinna zawierać uzasadnienie czytelne dla skazanego, a jej podjęcie powinno
być poprzedzone wysłuchaniem skazanego.
Kara pozbawienia wolności, jak głosi jedna z podstawowych zasad Europejskich Reguł Więziennych
(pkt 6), musi być wykonywana w sposób ułatwiający
osobom pozbawionym wolności reintegrację w wolnym
społeczeństwie. Zaś zgodnie z art. 3 k.k. w. kara pozbawienia wolności powinna być wykonywana w sposób
humanitarny z poszanowaniem godności skazanego.
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The issue of contract interpretation, examined in both definitional and methodological terms, proves to be substantially related to the private law axiology,
including the value system underlying the law of obligations. Special regard needs
to be given to the elementary adequacy test, requiring that all the ‘explanatory
reasons’ of a contract be considered in the course of interpretation. Assessing
the impact of axiological determinants on the manner in which interpretative
rules applicable to contracts are structured in particular legal orders shall be
reckoned a significant research question. In order to provide an overview of the
most recent tendencies in the axiologically conditioned arrangement of contract
interpretation models, it is appropriate to integrate the retrospective approach
and elements of the comparative study aimed at confronting both civil law and
common law frameworks.
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1. Wprowadzenie

Problemat yka w yk ładni
umów zobowiązaniowych stanowi przedmiot zaawansowa-
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dorobku nauk pozaprawnych1. Kierunki prowadzonych w tym zakresie analiz wynikają w dużej mierze
z powiązania wykładni umów z aksjologią prawa
prywatnego, zwłaszcza prawa zobowiązań. Ocenę
wpływu wskazanych uwarunkowań na sposób uporządkowania reguł interpretacyjnych znajdujących
zastosowanie w dziedzinie umów zobowiązaniowych
w poszczególnych systemach prawnych należy uznać
za ważkie zagadnienie badawcze, szczególnie w świetle
tendencji rekodyfikacyjnych zaznaczających się w sferze prawa prywatnego2, które równocześnie podlega
procesowi dekodyfikacji3. Wnioski płynące z tak ukie-

runkowanych rozważań mogą służyć jako argument
w trwającej dyskusji naukowej dotyczącej perspektyw zmiany paradygmatu prawa umów wobec kryzysu określonych jego założeń ujawnianego w ramach
diagnozy kondycji współczesnego prawa prywatnego
w warunkach dekodyfikacji4. Jednym z istotnych elementów podejmowanego w powyższym kontekście
studium okazuje się krytyczna analiza nowatorskich
inicjatyw w zakresie algorytmizacji wykładni umów,
rozpatrywanych jako czynnik, który miałby prowadzić
do zdezaktualizowania się dotychczasowego jurydycznego modelu interpretacyjnego5. Pod tym względem

1 Zob. m.in. E. Rott-Pietrzyk, Interpretacja umów w prawie

4 Zob. m.in. W. Dajczak, Amerykańska zapowiedź „śmierci

modelowym i wspólnym europejskim prawie sprzedaży (CESL),

umowy” na tle tradycji romanistycznej (w:) F. Longchamps

Warszawa 2013, s. 1 i n. Na temat podjętej współcześnie próby

de Bérier (red.), Dekodyfikacja prawa prywatnego. Szkice

ogólnometodologicznej oceny opracowanej przez Zbigniewa

do portretu, Warszawa 2017, s. 100–102. Na temat iden-

Radwańskiego koncepcji wykładni oświadczeń woli (obejmu-

tyfikowanych przejawów dekodyfikacji prawa umów por.

jącej również problematykę interpretacji umów), uznawanej

F. Longchamps de Bérier, Decodification of Contract Law (w:)

za doniosły element dorobku polskiej kultury prawnej, zob.

C. Su, F. Longchamps de Bérier, P. Grzebyk (eds.), Theory and

Z. Radwański, K. Mularski, Wykładnia oświadczeń woli (w:)

Practice of Codification: The Chinese and Polish Perspectives,

Z. Radwański, A. Olejniczak (red.), System prawa prywatnego,

Beijing 2019, s. 137–149.

t. 2: Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2019, s. 66 i n.

5 Na ten temat por. m.in. R. Catterwell, Automation in Contract

Monograficzne ujęcie aktualnych zagadnień badawczych

Interpretation, „Law, Innovation and Technology” 2020, t. 12,

dotyczących wykładni umów zobowiązaniowych, roz-

nr 1, s. 81–112; M. Cannarsa, Contract Interpretation (w:)

patrywanych także z perspektywy interdyscyplinarnej,

L. DiMatteo, M. Cannarsa, C. Poncibò (eds.), The Camb-

zaproponowane zostało w opracowaniu: B. Kaczorowska,

ridge Handbook of Smart Contracts, Blockchain Technology

Wykładnia umów obligacyjnych w świetle współczesnych

and Digital Platforms, Cambridge 2019, s. 102–117; tenże,

tendencji rozwoju prawa prywatnego, Wrocław 2018.

Interpretation of Contracts and Smart Contracts: Smart

2 Zob. m.in. M. Kaczorowska, Rekodyfikacja prawa cywilnego

Interpretation or Interpretation of Smart Contracts?, „Euro-

w Polsce wobec rozwoju europejskiego prawa prywatnego.

pean Review of Private Law” 2018, t. 26, nr 6, s. 773–785;

Rozważania na tle projektu księgi pierwszej Kodeksu cywil-

S. Green, Smart Contracts, Interpretation and Rectification,

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

„Lloyd’s Maritime and Commercial Law Quarterly” 2018,

nr 3, s. 19–29. Por. też J. Rudnicki, Polska i historyczne fazy

nr 2, s. 234–251; M. Hildebrandt, Algorithmic Regulation

dekodyfikacji prawa cywilnego (w:) F. Longchamps de Bérier

and the Rule of Law, „Philosophical Transactions of the

(red.), Dekodyfikacja prawa prywatnego w europejskiej tra-

Royal Society A” 2018, t. 376, nr 2128, s. 1–11; A. Savelyev,

dycji prawnej, Kraków 2019, s. 180–184; P. Machnikowski,

Contract Law 2.0: ‘Smart’ Contracts as the Beginning of

Przedmowa (w:) P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny.

the End of Classic Contract Law, „Information & Com-

Księga pierwsza. Część ogólna. Projekt Komisji Kodyfikacyjnej

munications Technology Law” 2017, t. 26, nr 2, s. 116–134;

Prawa Cywilnego przyjęty w 2015 r. z komentarzem członków

J.J. Szczerbowski, Lex cryptographia. Znaczenie prawne

zespołu problemowego KKPC, Warszawa 2017, s. XIII–XVI;

umów i jednostek rozliczeniowych opartych na technologii

P. Stec, Kodeks cywilny – między dekodyfikacją a rekodyfika-

blockchain, Warszawa 2018, s. 18 i n; D. Szostek, Blockchain

cją (w:) P. Stec, M. Załucki (red.), 50 lat kodeksu cywilnego.

a prawo, Warszawa 2018, s. 17, 19–20, 113 i n; P. Bobrowicz,

Perspektywy rekodyfikacji, Warszawa 2015, s. 25–43.

Psychologiczny kontekst oraz domniemania interpretacyjne

3 Na temat procesu dekodyfikacji prawa prywatnego zob.

i normy prawne w wykładni oświadczeń woli, „Prawo i Więź”

m.in. F. Longchamps de Bérier (red.), Dekodyfikacja prawa

2017, nr 3, s. 59–60. Zob. też F. Pasquale, A Rule of Per-

prywatnego w europejskiej tradycji prawnej…; J. Rudnicki,

sons, Not Machines: The Limits of Legal Automation, „The

Dekodyfikacja prawa cywilnego w Polsce, Bielsko-Biała 2018.

George Washington Law Review” 2019, t. 87, nr 1, s. 1–55;
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waga uwarunkowań aksjologicznych oddziałujących
na ukształtowanie koncepcji wykładni w dziedzinie
umów zobowiązaniowych wydaje się stanowić swoisty
probierz oceny, czy w praktyce realizacja wizji zautomatyzowania operacji interpretacyjnych jest możliwa.

2. Czynniki rzutujące na specyfikę
metodologii interpretacyjnej na tle założeń
pojęciowych dotyczących wykładni umów
zobowiązaniowych

W aspekcie definicyjnym kluczowe pozostaje utożsamianie wykładni umów zobowiązaniowych z procesem rekonstruowania znaczenia oświadczeń woli6
kontraktujących stron jako elementu współkształtującego docelowo treść umownego stosunku obligacyjnego7. Mimo podstawowej roli wykładni umów

z punktu widzenia zarówno praktyki obrotu kontraktowego, jak i stosowania prawa prywatnego można
odnotować utrzymywanie się pewnych wątpliwości
definicyjnych. Zaznaczają się one zwłaszcza na tle
propozycji ograniczenia pojęcia (istoty) wykładni jedynie do poszukiwania (ustalania) woli stron umowy8,
równocześnie jednak prezentowane są poglądy kwestionujące funkcjonalność i przydatność w praktyce
założeń wykładni nastawionej na odtwarzanie intencji
ustalanie znaczenia umowy) oraz konstrukcji (construction) odnoszonej do ustalania skutków prawnych umowy,
postrzeganej również – wraz z implikacją – jako wykładnia
sensu largo. Na ten temat zob. m.in. F. Schauer, Constructing
Interpretation, „Boston University Law Review” 2021, t. 101,
nr 1, s. 103–132; G. Klass, Contracts, Constitutions, and
Getting the Interpretation-Construction Distinction Right,

M. Gutowski, Autonomia woli a automatyzacja obrotu

„Georgetown Journal of Law & Public Policy” 2020, t. 18,

prawnego (granice przypisania skutków oświadczeń woli

nr 1, s. 13–47; M. Bławat, Konwersja nieważnych czynności

składanych elektronicznie) (w:) J. Pisuliński, J. Zawadzka

prawnych, Warszawa 2019, s. 27 i n; C.L. Knapp, N.M. Crystal,

(red.), Aksjologia prawa cywilnego i cywilnoprawna ochrona

H.G. Prince, Problems in Contract Law: Cases and Materials,

dóbr, Warszawa 2020, s. 50–52.

New York 2019, s. 396; E. Rott-Pietrzyk, Interpretacja umów

6 Należy zwrócić uwagę na sposób powiązania zobiektywi-

w prawie modelowym…, s. 7–9, 13–21. Por. też R. Catterwell,

zowanej koncepcji oświadczenia woli z kluczowymi z per-

A Unified Approach to Contract Interpretation, Oxford–New

spektywy wykładni umów zasadami autonomii woli oraz

York 2020, s, 1, 9; tenże, Automation in Contract Interpreta-

pewności prawa i ochrony zaufania (por. M. Safjan, Zasady

tion…, passim; R. Merkin, S. Saintier, Poole’s Textbook on

prawa prywatnego (w:) M. Safjan (red.), System prawa pry-

Contract Law, Oxford 2019, s. 236.

watnego, t. 1: Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2012,

8 Na ten temat zob. m.in. Z. Tobor, W poszukiwaniu intencji

s. 329, 345–346; P. Machnikowski, Prawne instrumenty

prawodawcy, Warszawa 2013, s. 39 i n; tenże, Iluzja wykładni

ochrony zaufania przy zawieraniu umów, Wrocław 2010,

językowej (w:) P.J. Lewkowicz, J. Stankiewicz (red.), Kon-

s. 108–111).

stytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa

7 Szerzej zob. m.in. M. Grochowski, Słuszność a autono-

finansowego i podatkowego, Białystok 2010, s. 194; Z. Tobor,

mia woli – uwagi o nieoczywistej relacji (w:) J. Pisuliński,

T. Pietrzykowski, Does Theory of Contractual Interpreta-

J. Zawadzka (red.), Aksjologia prawa cywilnego…, s. 6 i n;

tion Rest on a Mistake? (w:) B. Heiderhoff, G. Żmij (eds.),

P. Machnikowski, Treść umowy (w:) K. Osajda (red.), System

Interpretation in Polish, German and European Private Law,

prawa prywatnego, t. 5: Prawo zobowiązań – część ogólna,

Munich 2011, s. 15 i n, 25–26; A. Bielska-Brodziak, Pułapka

Warszawa 2020, s. 566; tenże, Prawne instrumenty ochrony

jednoznaczności (w:) C. Martysz, Z. Tobor (red.), Studia

zaufania…, s. 109–110; R. Strugała, Wykładnia umów (w:)

z wykładni prawa, Bydgoszcz–Katowice 2008, s. 27–28.

R. Strugała (red.), Wykładnia umów. Standardowe klauzule

Stanowisko polemiczne prezentuje E. Rott-Pietrzyk, Inter-

umowne. Komentarz praktyczny z przeglądem orzeczni-

pretacja umów w prawie modelowym…, s. LIV; General Stan-

ctwa. Wzory umów, Warszawa 2020, s. 9 i n; Z. Radwański,

dards for the Interpretation of Contracts under the Common

K. Mularski, Wykładnia oświadczeń woli…, s. 68 i n. Por. też

European Sales Law (CESL), „Zeitschrift für Europäisches

B. Kaczorowska, Wykładnia umów obligacyjnych…, s. 127 i n

Privatrecht” 2014, Nr 2, s. 372 i n; Metoda wykładni umów

oraz literatura tam cytowana. Należy również zwrócić uwagę

w projekcie Common European Sales Law (CESL), „Trans-

na dokonywane w piśmiennictwie – przy zastrzeżeniu

formacje Prawa Prywatnego” 2012, nr 4, s. 87, 89). Szerzej

jednak niejednolitości poglądów – zestawienie kategorii

zob. B. Kaczorowska, Wykładnia umów obligacyjnych…,

terminologicznych wykładni sensu stricto (obejmującej

s. 146–147.
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kontrahentów9. Niezależnie od postulatów poszukiwania interdyscyplinarnych odniesień i korzystania
z dorobku nauk pozaprawnych na potrzeby definiowania szeroko rozumianej interpretacji prawniczej,
w tym interpretacji w dziedzinie prawa umów10, wydaje
się, że uniwersalny wymiar przypisać można ujęciu

W tej perspektywie uwagę zwraca jeden z wątków
dyskusji podejmowanej w piśmiennictwie, koncentrujący się wokół pytania, czy proces interpretacji zakłada
oddziaływanie względów moralnych (kryteriów wartościujących) na ustalaną treść umowy, czy też za
jego atrybut uznać należy „neutralność aksjologiczną”

Uniwersalny wymiar przypisać można ujęciu
wykładni eksponującemu rolę kryterium
adekwatności „intelektualnego obrazu”
przedmiotu poddawanego interpretacji.
wykładni eksponującemu rolę kryterium adekwatności
„intelektualnego obrazu” przedmiotu poddawanego
interpretacji i wskazującemu jako warunek trafności
wykładni „prawidłowe, zachowujące odpowiednią
proporcję uchwycenie wszystkich racji przedmiot ów
tłumaczących”11.
9 Szerzej na temat uzasadnienia przywołanych tez zob. E. Rott-Pietrzyk, Interpretacja umów w prawie modelowym…, s. 35,
46. Por. na temat założeń metodologicznych wpływających
na pomijanie kryterium intencji kontraktujących stron
w procesie wykładni A. Bagchi, Interpreting Contracts in
a Regulatory State, „University of San Francisco Law Review”
2020, t. 54, nr 1, s. 35–85. Zob. też na temat kategorii woli
wewnętrznej z punktu widzenia celu wykładni oświadczeń
woli Z. Radwański, K. Mularski, Wykładnia oświadczeń
woli…, s. 69–72.
10 Na ten temat zob. przede wszystkim E. Rott-Pietrzyk, Interpretacja umów w prawie modelowym…, s. XLVII i n. Por.
m.in. K. Toh, Authenticity, Ontology, and Natural History:

z jednoczesnym sytuowaniem rozstrzygnięć wartościujących na etapie następczym, obejmującym ocenę
konsekwencji prawnych umowy poddanej uprzednio
zabiegowi interpretacyjnemu12. Główny element tak
uwarunkowanej analizy może zostać sprowadzony
do kwestii dopuszczalności (i ewentualnych podstaw) korygowania przez interpretatora treści umów
według poczucia słuszności czy uczciwości. Rozważenia wymaga w związku tym, czy aktywność interpretacyjna angażująca pewne kryteria wartościujące
podlegałaby kwalifikacji raczej jako dokonywanie
wyboru najbardziej uzasadnionego znaczenia umowy
spomiędzy kilku „interpretacyjnie dopuszczalnych”
wariantów13. Zasygnalizowany problem można uogólnić, czyniąc przedmiotem oceny rolę przyjmowanych
w tym zakresie elementarnych założeń pojęciowych
w zapobieganiu potencjalnej manipulacji znaczeniem
umowy w ramach (czy też pod pozorem) procesu
wykładni14.

Some Ref lections on Musical and Legal Interpretation
(w:) L. Crawford, P. Emerton, D. Smith (eds.), Law under

12 Zob. A. Szlęzak, Polemicznie o skutkach zastrzegania tzw.

a Democratic Constitution: Essays in Honour of Jeffrey Gold-

merger clause, „Przegląd Prawa Handlowego” 2013, nr 2,

sworthy, Oxford 2019, s. 145 i n. Zob. też B. Kaczorowska,
Wykładnia umów obligacyjnych…, s. 130 i n.
11 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne,
T. Styczeń i in. (red.), Lublin 2011, s. 65–66. Na ten temat
zob. też B. Kaczorowska, Wykładnia umów obligacyjnych…,
s. 138, 250, 519.

s. 33–34.
13 Por. A. Gentili, Senso e consenso. Storia, teoria e tecnica
dell’interpretazione dei contratti, t. 2: Tecnica, Torino 2015,
s. 507 i n.
14 Na temat tego rodzaju zagrożeń zob. L. Kaehler, Policy
Interventions via Contract Interpretation, „European Review
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3. Założenia metodologiczne wykładni
umów zobowiązaniowych ze szczególnym
uwzględnieniem aspektów aksjologicznych

Na płaszczyźnie metodologicznej oś analiz poświęconych wykładni umów zobowiązaniowych wyznacza
przede wszystkim zestawienie – co do zasady traktowanych antynomicznie – wartości w postaci poszanowania rzeczywistej woli (zgodnego zamiaru) stron
składających oświadczenia woli w ramach umowy oraz

nych kryteriów interpretacyjnych – identyfikowanych
odpowiednio z tzw. testem subiektywnym i testem
obiektywnym. Znajdują one wyraz w dominującej
współcześnie zarówno na poziomie partykularnych
porządków prawnych, jak i na szczeblu aktów szeroko
rozumianego prawa jednolitego, w tym w rozwiązaniach modelowych, tzw. kombinowanej (mieszanej,
subiektywno-obiektywnej) metodzie wykładni umów,
zakładającej zazwyczaj sekwencję stosowania obu

Na sposób ukształtowania modelu wykładni
umów rzutują dobór i odpowiednia konfiguracja
ogólnych kryteriów interpretacyjnych –
identyfikowanych odpowiednio z testem
subiektywnym i testem obiektywnym.
ochrony zaufania i oczekiwań, jakie treść złożonego
oświadczenia woli wywołuje u innych podmiotów,
a w szerszym ujęciu – pewności i bezpieczeństwa
obrotu prawnego15. Na sposób ukształtowania modelu
wykładni umów rzutują dobór i odpowiednia konfiguracja odzwierciedlających wymienione wartości ogólof Private Law” 2014, t. 22, nr 5, s. 657, 662. Por. M. Romanowski, Uczciwość (lojalność) kontraktowa – kilka refleksji
(w:) K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), Oblicza prawa
cywilnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi

kryteriów interpretacyjnych – subiektywnego i obiektywnego16. Wśród czynników wskazujących wartości miarodajne z punktu widzenia metod wykładni
wyróżniane są zasady autonomii woli i swobody umów
zobowiązaniowych, nie wyczerpują one jednak zasobu
branych pod uwagę w tym zakresie źródeł17. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że każda z wartości
respektowanych na gruncie kombinowanej metody
wykładni (rzeczywista intencja podmiotu składającego oświadczenie woli oraz zaufanie wywołane zło-

Janowi Błeszyńskiemu, Warszawa 2013, s. 393, 420, 425.
15 Z. Radwański, K. Mularski, Wykładnia oświadczeń woli…,

16 Por. E. Rott-Pietrzyk, Interpretacja umów w prawie mode-

s. 70, 84 i n; Z. Radwański, Wykładnia oświadczeń woli

lowym…, s. 44, 52–53. Zob. też m.in. R. Strugała, Wykład-

składanych indywidualnym adresatom, Wrocław–War-

nia umów…, s. 13 i n; M. Łolik, Współczesne prawo kon-

szawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1992, s. 48 i n; R. Strugała,

traktów – wybrane zagadnienia, Warszawa 2014, s. 48 i n;

Wykładnia umów…, s. 13; P. Gorzko, Reguła contra proferen-

G. Blicharz, La Polonia e le prospettive del diritto privato

tem a granice wykładni oświadczeń woli w prawie cywilnym,

europeo. L’unificazione e il metodo combinato, „Legal Roots:

Warszawa 2019, s. 2 i n, 76 i n; M. Wilejczyk, Zagadnienia

The International Journal of Roman Law, Legal History and

etyczne części ogólnej prawa cywilnego, Warszawa 2014,

Comparative Law” 2017, t. 6, s. 223–242.

s. 217 i n; E. Rott-Pietrzyk, Interpretacja umów w prawie

17 Por. E. Rott-Pietrzyk, Interpretacja umów w prawie modelo-

modelowym…, s. 26 i n; P. Machnikowski, Prawne instru-

wym…, s. 26–27 oraz literatura tam cytowana. Na ten temat

menty ochrony zaufania…, s. 108–111, 124 i n; M. Safjan,

zob. też B. Kaczorowska, Wykładnia umów obligacyjnych…,

Zasady prawa prywatnego…, s. 345–346.

s. 290 i n.
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żonym oświadczeniem woli u jego odbiorców) może
być uznana za odrębną, samodzielną wartość etyczną18.
Podkreślenia wymaga, że z perspektywy testu
subiektywnego zgodny zamiar kontrahentów (mających status „prawodawców” w ramach nawiązywanego
stosunku prawnego19) traktowany jest jako swoista ratio
umowy („racja tłumacząca”). Wyznacza on bowiem
swego rodzaju „intersubiektywny sens” umowy20.
W tym ujęciu wyeksponować można szczególną wagę
przytoczonego wyżej wymogu adekwatności, od którego uzależniona jest trafność interpretacji. Potwierdzeniu doniosłości rzeczywistej treści woli stron sprzyja
analiza historycznie uwarunkowanego doświadczenia
prawniczego w dziedzinie praktyki interpretacyjnej21.
W razie niesatysfakcjonującego wyniku pierwszej fazy wykładni polegającej na zastosowaniu testu
18 Por. M. Wilejczyk, Zagadnienia etyczne…, s. 217 i n.
19 Por. m.in. A. Bierć, Zarys prawa prywatnego. Część ogólna,
Warszawa 2018, s. 708; M. Romanowski, Uczciwość (lojalność) kontraktowa…, s. 392, 420–421. Należy zwrócić uwagę
na różnice dotyczące postrzegania zamiaru kontraktujących stron na tle historycznie uwarunkowanego sposobu
definiowania umowy w kontynentalnej tradycji prawnej
oraz w anglosaskim kręgu prawnym (por. D. Bertolini,
Unmixing the Mixed Questions: A Framework for Distinguishing Between Questions of Fact and Questions of Law in
Contractual Interpretation, „University of British Columbia Law Review” 2019, t. 52, nr 2, s. 345–434; B. Hayward,
B. Zeller, C. Baasch Andersen, The CISG and the United

subiektywnego zabiegi interpretacyjne w ramach
metody kombinowanej koncentrują się na wskazaniu
znaczenia umowy ustalanego w sposób zobiektywizowany. Podejście takie dyktowane jest dążeniem do
ochrony zaufania (uzasadnionych oczekiwań) kontrahenta co do treści umowy, czego wyrazem jest uznanie za miarodajne znaczenia odczytanego przez niego
w danym kontekście sytuacyjnym, o ile stanowi ono
wynik starannej interpretacji22. Odnotować należy, że
na potrzeby ustalania zobiektywizowanego znaczenia
umowy wykorzystywany jest wzorzec osoby rozsądnej,
konstruowany w sposób skonkretyzowany, zindywidualizowany i skontekstualizowany23. Przy budowaniu
takiego wzorca w obiektywnym stadium wykładni
postuluje się uwzględnianie atrybutów „modelowego
adresata oświadczenia woli”, w tym cech takich jak
uczciwość i prawość, a nie jedynie „racjonalność” działania i ocen24, co wskazuje na zaangażowanie elementów wartościujących.
Na tym tle istotne okazuje się spostrzeżenie, że rolę
czynnika determinującego przebieg procesu interpretacyjnego, jak również stopień urzeczywistnienia dwóch
powyższych konkurujących wartości w danym modelu
odgrywa podejście do kontekstowości wykładni. Jako
materiał poddawany zabiegom interpretacyjnym pod
uwagę brane są w tym zakresie zarówno kontekst werbalny (ko-tekst), jak i kontekst sytuacyjny (kontekst
sensu stricto), obejmujący całokształt okoliczności
towarzyszących zawarciu umowy, znanych stronom25.

Kingdom – Exploring Coherency and Private International

22 Szerzej zob. Z. Radwański, K. Mularski, Wykładnia oświad-

Law, „International and Comparative Law Quarterly” 2018,

czeń woli…, s. 95 i n; M. Wilejczyk, Zagadnienia etyczne…,

t. 67, nr 3, s. 625; S. Whittaker, K. Reisenhuber, Conceptions

s. 217, 223 i n; E. Rott-Pietrzyk, Interpretacja umów w prawie

of Contract (w:) G. Dannemann, S. Vogenauer (eds.), The

modelowym…, s. 42–43; P. Machnikowski, Prawne instru-

Common European Sales Law in Context: Interactions with

menty ochrony zaufania…, s. 124. Por. B. Kaczorowska,

English and German Law, Oxford 2013, s. 126 i n).

Wykładnia umów obligacyjnych…, s. 297.

20 A. Gentili, Senso e consenso…, s. 511, 533. Na gruncie roz-

23 E. Rott-Pietrzyk, Interpretacja umów w prawie modelowym…,

wiązania przyjętego w prawie polskim sformułowana została

s. 39, 51–52. Zob. też P. Gorzko, Reguła contra proferentem…,

teza, w myśl której uzasadnienie stosowania testu subiektywnego powinno sprowadzać się do ochrony interesów

s. 98.
24 A. Bierć, Zarys prawa prywatnego…, s. 771; P. Gorzko, Reguła

stron w sytuacji posłużenia się przez nie na etapie redago-

contra proferentem…, s. 105; E. Rott-Pietrzyk, Interpretacja

wania treści umowy niewłaściwymi określeniami, zgodnie

umów w prawie modelowym…, s. 68. Zob. też A. Bagchi,

z regułą falsa demonstratio non nocet (zob. M. Wilejczyk,

Interpreting Contracts…, s. 35–36. Por. B. Kaczorowska,

Zagadnienia etyczne…, s. 222).

Wykładnia umów obligacyjnych…, s. 327, 504.

21 W. Dajczak, Zobowiązania (w:) W. Dajczak, T. Giaro, F. Long-

25 Szerzej por. m.in. A. Gentili, Senso e consenso…, s. 492 i n.

champs de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa pry-

Zob. też P. Machnikowski (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski

watnego, Warszawa 2018, s. 519–520.

(red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2019, s. 155,

2 (64) · 2021 · 4 8–72

|

FORUM PR AWNICZE

53

artykuły
Z punktu widzenia dychotomii między koncepcjami nych) odczytywać można jako nakaz preferencji dla
tekstualizmu i kontekstualizmu za godne rozważenia takich potencjalnych wyników wykładni, które wykai krytycznej analizy uznać można formułowane w lite- zują największy stopień zgodności z obowiązującymi
raturze przedmiotu tezy dotyczące swoistego „hory- w społeczeństwie normami moralnymi29. W tym ujęzontu semantycznego”, który wyznaczany jest przez ciu standard dobrej wiary funkcjonuje jako kryterium
warstwę tekstową (werbalną) umowy, postrzeganą selekcji znaczeń umowy, co koresponduje z poglądami
powszechnie jako punkt wyjścia operacji wykładni. podkreślającymi wyłącznie interpretacyjną funkcję
Elementy kontekstu stanowią w tym ujęciu czynniki omawianej klauzuli generalnej w procesie wykładni
mające determinować wybór znaczenia prawnie rele- (nietożsamą z funkcją kontrolną czy korekcyjną)30.
wantnego (uzasadnionego) spośród kilku potencjalUzasadnienie zbliżonej roli przypisywanej krytenych („interpretacyjnie dopuszczalnych”) znaczeń rium ustalonych zwyczajów odzwierciedla prawidłow ramach takiego „horyzontu”26. Kryterium interpre- wość, zgodnie z którą utrwalenie w czasie i akceptacja,
tacyjne kontekstu rozpatrywane może być jako źródło a w konsekwencji i rozpowszechnienie w danej zbioro„racji tłumaczących” umowę poddawaną wykładni.
wości określonej praktyki postępowania uzależnione
Dodatkowo z punktu widzenia założeń aksjologicz- są od jej zgodności z normami moralnymi31.
nych akceptowanej metody wykładni umów, w tym
Jako przejaw etycznego wymiaru wykładni postrzerównież możliwości przypisania jej funkcji mającej gane jest również oddziaływanie obecnej w licznych
polegać na urzeczywistnianiu sprawiedliwości kon- współczesnych modelach wykładni kontraktowej
traktowej, rozważyć należy rolę, jaką pełnią dalsze reguły interpretacyjnej in favorem contractus (analikryteria interpretacyjne wpisujące się w ramy testu zowanej na tle szerszej formuły benigna interpretatio)32.
obiektywnego. Poza zarysowaną wyżej specyfiką Wynikający z omawianej reguły nakaz preferowawzorca osoby rozsądnej oddziaływanie uniwersalnych standardów etycznych na przebieg i wynik pro- 29 Por. P. Machnikowski (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski
(red.), Kodeks cywilny…, s. 155–156 oraz orzecznictwo tam
cesu wykładni rozpatrywane jest w sposób szczególny
cytowane; tenże, Prawne instrumenty ochrony zaufania…,
odnośnie do kryteriów interpretacyjnych dobrej wiary,
s. 124. M. Wilejczyk, Zagadnienia etyczne…, s. 226–228. Zob.
zasad uczciwego obrotu, ustalonych zwyczajów, jak
też M. Grochowski, Słuszność a autonomia woli…, s. 6–7, 9.
również do reguł favor contractus i contra proferentem27, które stanowią komponenty wielu współczes- 30 Por. M. Wilejczyk, Zagadnienia etyczne…, s. 228, 231.
31 Zob. L. Kaehler, Policy Interventions…, s. 651–652. Por.
nych modeli wykładni umów28.
też na temat roli kryterium zwyczaju w sferze wykładni
Ukierunkowanie wykładni według kryterium dobrej
umów m.in. na gruncie aktów prawa jednolitego P. Hellwiary (ewentualnie równoważnych jej klauzul generalwege, Understanding Usage in International Contract Law

157–158. Na gruncie angielskiego prawa umów zob. S. Connell, Prescriptive and Holistic Contextualism: Emerging
Variants of Modern Contract Interpretation, „New Zealand
Universities Law Review” 2018, t. 28, nr 2, s. 325 i n.

Harmonization, „The American Journal of Comparative
Law” 2018, t. 66, nr 1, s. 153–155.
32 Reguła zakładająca pierwszeństwo wyniku wykładni, który
daje podstawy do utrzymania umowy w mocy, zaliczana

26 Por. A. Gentili, Senso e consenso…, s. 408–409, 507 i n;

jest do podstawowych elementów struktury prawa umów

M. Foglia, Il contratto autoregolato: le merger clauses, Torino

w porządkach prawnych należących do tradycji civil law oraz

2015, s. 232, 245 oraz literatura tam cytowana. Na ten temat

common law, a także jurysdykcji mieszanych. Uzasadnienie

zob. też B. Kaczorowska, Wykładnia umów obligacyjnych…,

takiego ukształtowania rozwiązań prawnych w tej dziedzi-

s. 230–231, 257–258, 325.

nie upatruje się w przypisywanej umowom szczególnej roli

27 Szerzej zob. L. Kaehler, Policy Interventions…, s. 643–654;

polegającej na urzeczywistnianiu wartości respektowanych

P. Cserne, Freedom of Contract and Paternalism: Prospects

w społeczeństwie (zob. L. Siliquini-Cinelli, Taking (Legal)

and Limits of an Economic Approach, New York 2012,

Traditions Seriously, or Why Australian Contract Law Should

s. 127 i n; M. Wilejczyk, Zagadnienia etyczne…, s. 226 i n.

Not Be Codified: An Unconventional Inquiry, „University

28 Por. B. Kaczorowska, Wykładnia umów obligacyjnych…,

54 FORUM PR AWNICZE

of Queensland Law Journal” 2015, t. 34, nr 1, s. 103). Por.
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nia znaczenia pozwalającego na utrzymanie umowy
w mocy może w praktyce sprowadzać się do wyboru
wyniku wykładni według kryterium niesprzeczności
ze standardami uczciwego obrotu i słuszności33, wobec
konstrukcyjnego powiązania w systemie prawnym
sankcji bezskuteczności z wadliwością umowy ze
względu na jej sprzeczność z normami moralnymi34.
Istotny aspekt problematyki zależności między wykładnią a sankcjami wadliwych czynności prawnych dotyczy instytucji tzw. konwersji. Zgodnie z jednym z prezentowanych w literaturze przedmiotu stanowisk,
uznającym konwersję nieważnej umowy za szczególny
instrument wykładni oświadczeń woli, można przypisać jej rolę analogiczną do funkcji spełnianej przez
regułę in favorem contractus35.
Reguła in dubio contra proferentem36, zakładająca
interpretację rygorystyczną wobec strony redagują-

cej umowę (i tym samym odpowiedzialnej za właściwe sformułowanie poszczególnych postanowień),
postrzegana jest zasadniczo jako rozwiązanie o funkcji
ochronnej37. W ramach poszukiwania podstaw legitymizacji reguły interpretacyjnej contra proferentem bierze się pod uwagę postulat ochrony interesów adresata
oświadczenia woli powiązany z wymogiem uwzględniania wartości moralnych w procesie wykładni38.
zakresu ukształtowanych pierwotnie w rzymskiej jurysprudencji reguł usuwania niejasności treści umowy, w tym
reguły ambiguitas contra stipulatorem. Szerzej na temat
genezy omawianej reguły i jej pozycji w europejskiej nauce
prawa oraz w unormowaniach kodeksowych zob. J. McCunn,
The Contra Proferentem Rule: Contract Law’s Great Survivor,
„Oxford Journal of Legal Studies” 2019, t. 39, nr 3, s. 485 i n;
Z. Radwański, K. Mularski, Wykładnia oświadczeń woli…,
s. 136; W. Dajczak, Zobowiązania…, s. 517–518; W. Rozwadowski, Tradycje prawne (w:) M. Safjan (red.), System prawa

33 Zob. L. Kaehler, Policy Interventions…, s. 652–653.

prywatnego, t. 1…, s. 29; I. Adamczyk, Pozorna równość?

34 Na ten temat, w świetle relacji między procesami wykładni

Ambiguitas contra stipulatorem, „Internetowy Przegląd

oraz kwalifikacji i oznaczania konsekwencji prawnych
oświadczeń woli, zob. też Z. Radwański, K. Mularski,
Wykładnia oświadczeń woli…, s. 76.

Prawniczy TBSP UJ” 2017, nr 4, s. 111–122.
37 Por. Z. Radwański, K. Mularski, Wykładnia oświadczeń
woli…, s. 136–139; F. Viglione, Good Faith and Reasonab-

35 Por. P. Machnikowski (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski

leness in Contract Interpretation: a Comparative Perspective,

(red.), Kodeks cywilny. Komentarz…, s. 160; P. Sobolewski

„European Business Law Review” 2009, t. 20, nr 6, s. 849.

(w:) K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1: Część

W literaturze przedmiotu w ramach uzasadnienia braku

ogólna. Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny. Prawo

aprobaty dla wykładni na niekorzyść osoby redagującej

o notariacie (art. 79–95 i 96–99), Warszawa 2017, s. 583–584;

dokument umowny, zwłaszcza w stosunkach dwustronnie

M. Wilejczyk, Zagadnienia etyczne…, s. 230; R. Strugała,

profesjonalnych, zwraca się uwagę na oparcie jej na argu-

Standardowe klauzule umowne: adaptacyjne, salwatoryjne,

mentach o charakterze słusznościowym, a nie logicznym

merger, interpretacyjne oraz pactum de forma, Warszawa

(P. Sobolewski (w:) K. Osajda (red.), Kodeks cywilny…, s. 579).

2013, s. 55–59, 231–232. Wskazuje się również, że koncepcja

Na temat krytycznej analizy dotyczącej roli spełnianej

konwersji pojmowanej jako „nadanie oświadczeniu woli

przez omawianą regułę w systemie ochrony konsumenta

znaczenia, które pozwoli utrzymać je w mocy”, zasadza

zob. P. Gorzko, Reguła contra proferentem…, s. 1 i n. Na

się na dyrektywie interpretacyjnej in favorem negotii (zob.

temat zróżnicowania stanowisk dotyczących sposobu

Z. Radwański, K. Mularski, Wykładnia oświadczeń woli…,

pojmowania reguły contra proferentem na przestrzeni jej

s. 130). Na temat ścisłego związku występującego między

historycznego rozwoju zob. J. McCunn, The Contra Profe-

konwersją a dyrektywą życzliwej interpretacji por. J. Grykiel

rentem Rule…, s. 483–506. Por. W. Dajczak, Zobowiązania…,

(w:) M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny, t. 1: Komentarz. Art.

s. 518. Na temat aktualnych tendencji w zakresie stosowania

1–352, Warszawa 2018, s. 660). W najnowszym piśmienni-

reguły contra proferentem na gruncie prawa angielskiego

ctwie argumentacja polemiczna wobec utożsamiania konwer-

zob. E. McKendrick, Doctrine and Discretion in the Law of

sji nieważnych czynności prawnych z elementem wykładni

Contract Revisited, „The Chinese Journal of Comparative

oświadczeń woli została przedstawiona w monograficznym
opracowaniu M. Bławat (Konwersja nieważnych czynności
prawnych…, s. 82 i n).
36 Do sformułowania przez glosatorów reguły in dubio contra
proferentem doszło w ramach uogólnienia i rozszerzenia

Law” 2019, t. 7, nr 1, s. 15.
38 Por. Z. Radwański, K. Mularski, Wykładnia oświadczeń
woli…, s. 138–139. Na temat uzasadnienia aksjologicznego
stosowania reguły contra proferentem zob. też P. Gorzko,
Reguła contra proferentem…, s. 5 i n.
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4. Aktualne tendencje w zakresie
kształtowania modeli wykładni umów
zobowiązaniowych

Przedstawiony w zarysie przegląd ogólnych założeń
dotyczących metodologii wykładni umów zobowiązaniowych z perspektywy akceptowanego systemu
wartości stanowi punkt odniesienia dla oceny współczesnych kierunków rozwoju modeli interpretacyjnych.
Na potrzeby analizy obecnych tendencji w zakresie
aksjologicznie uwarunkowanego ukształtowania reguł
wykładni umów niezbędne jest uwzględnienie ujęcia
retrospektywnego oraz elementów studium prawnoporównawczego. Próba zilustrowania zarysowujących się w tej sferze prawidłowości oparta zostanie
na wybranych aktualnych przykładach rozwiązań
postulowanych w toku szeroko rozumianego procesu rekodyfikacji prawa prywatnego oraz wprowadzonych w ramach sfinalizowanej reformy regulacji
kodeksowej w kontynentalnych systemach prawnych,
a także podlegających transformacji modeli wykładni
umów funkcjonujących w kręgu anglosaskiej kultury
prawnej. Skonfrontowanie specyfiki modeli interpretacyjnych akceptowanych w systemach prawnych
reprezentujących tradycję kontynentalną z podejściem
do wykładni charakterystycznym dla anglosaskiego
kręgu prawnego uzasadnione jest zwłaszcza na tle
postulatów badawczych formułowanych w tym zakresie
w związku z intensyfikacją procesów algorytmizacji
praktyki kontraktowej39. W szerszej perspektywie
istotny jest ogólny kontekst zyskujących obecnie na
znaczeniu zależności między rozwiązaniami normatywnymi właściwymi odpowiednio tradycjom civil
law i common law40.
Dokonując pewnej syntezy, należy podkreślić, że
w sposób szczególny etyczny wymiar wykładni umów
eksponowany był na gruncie polskiego kodeksu zobo-

wiązań41. Regulacji wykładni oświadczeń woli zawartej w art. 107 i 108 k.z. nadano kształt ogólnych ram
prawnych z jednoczesnym zakreśleniem zasadniczych
kierunków operacji interpretacyjnych, co zapewniać
miało uzyskanie wyniku zgodnego z intencją stron,
a zarazem odpowiadającego wymaganiom bezpieczeństwa prawnego oraz ogólnemu poczuciu słuszności i sprawiedliwości42. Zabiegom interpretacyjnym
przeprowadzanym według kryteriów dobrej wiary
i zwyczajów uczciwego obrotu przypisywano wprost
rolę polegającą na zapewnieniu wysokiego poziomu
etycznego czynności prawnych43. Usankcjonowane
w k.z. reguły tłumaczenia oświadczeń woli stanowiły bezpośredni wyraz zasady uczciwości w obrocie, odzwierciedlającej jedną z myśli prawodawczych
kluczowych z punktu widzenia założeń przyjętych
przez kodyfikatorów prawa obligacyjnego II Rzeczypospolitej44. Akcentuje się ścisłe powiązanie przewidzianej w art. 107 k.z. klauzuli generalnej dobrej wiary
z szeroko rozumianą kategorią słuszności rozpatrywaną w ujęciu funkcjonalnym45. Dodatkowo należy
41 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz. U. Nr 82,
poz. 598, z późn. zm.), dalej: k.z.
42 Zob. R. Longchamps de Bérier, Zobowiązania, Lwów 1938,
s. 138. Por. też B. Kaczorowska, Reguły wykładni umów
w projektach prawa o zobowiązaniach i kodeksu zobowiązań.
Na marginesie dyskusji nad prawem prywatnym, „Forum
Prawnicze” 2015, nr 5, s. 93–94.
43 Uzasadnienie projektu kodeksu zobowiązań z uwzględnieniem
ostatecznego tekstu kodeksu w opracowaniu głównego referenta
projektu Prof. Romana Longchamps de Berier. Art. 1–167, Komisja Kodyfikacyjna. Podkomisja prawa o zobowiązaniach, z. 4,
Warszawa 1934, s. 155; R. Longchamps de Bérier, Zasady kodeksu
zobowiązań, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”
1934, z. 1, s. 85; tenże, Zobowiązania…, s. 140; E. Waśkowski,
Nowe idee w kodeksie zobowiązań, „Głos Prawa” 1934, nr 6, s. 353.

39 M. Cannarsa, Interpretation of Contracts and Smart Contracts…, s. 773, 776, 781–782.

Por. L. Domański, Instytucje kodeksu zobowiązań. Komentarz
teoretyczno-praktyczny. Część ogólna, Warszawa 1936, s. 217.

40 F. Longchamps de Bérier, Common law a dekodyfikacja

Na ten temat zob. też B. Kaczorowska, Wykładnia umów obli-

i globalizacja prawa (w:) F. Longchamps de Bérier (red.),

gacyjnych…, s. 319 i n; taż, Reguły wykładni umów…, s. 94 i n.

Dekodyfikacja prawa prywatnego w europejskiej tradycji

44 Por. R. Longchamps de Bérier, Zasady kodeksu zobowiązań…,

prawnej…, s. 26 i n. Zob. też J. Baaij, D. Cabrelli, L. Macgre-

s. 77, 85.

gor, Conclusions (w:) J. Baaij, D. Cabrelli, L. Macgregor (eds),

45 A. Fermus-Bobowiec, M. Szewczak-Daniel, Zasady słuszno-

Interpretation of Commercial Contracts in European Private

ści w kodeksie zobowiązań, „Annales Universitatis Mariae

Law, Cambridge 2020, s. 407.

Curie-Skłodowska. Sectio G: Ius” 2016, t. 63, nr 2, s. 46.
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wskazać, że na gruncie art. 107 k.z. z wymogu dobrej
wiary wywodzono nakaz dążenia w procesie wykładni
do uznania oświadczenia woli za ważne, ewentualnie
zastosowania konwersji46.
W obowiązującym polskim kodeksie cywilnym47
zasadniczo utrzymany został model reguł interpretacyjnych przyjęty w okresie międzywojennym
w k.z., przy czym – manifestując zerwanie z aksjologią
systemu prawnego II Rzeczypospolitej – kryterium
dobrej wiary zastąpiono klauzulą generalną zasad
współżycia społecznego48. Podkreśla się, że uwzględnienie w art. 65 § 1 k.c. nakazu respektowania norm
moralnych daje wyraz wymogowi zgodności wykładni
umowy z postulatami sprawiedliwości kontraktowej49.
Znajdujące uzasadnienie w kryterium zasad współżycia
społecznego reguły wykładni obiektywnej, nastawionej
na ochronę zaufania i oczekiwań adresata oświadczenia woli, uznawane są za rozwiązanie o charakterze
w pełni etycznym50. Ponadto – poza zakresem zastosowania art. 385 § 2 k.c. – w klauzuli generalnej zasad
współżycia społecznego z art. 65 § 1 k.c. upatruje się
podstawę reguły contra proferentem51. O ile zawarta
46 Por. J. Korzonek, I. Rosenblüth, Kodeks zobowiązań. Komentarz. Przepisy wprowadzające. Wyciągi z motywów ustawodawczych. Ustawy dodatkowe, t. 1, Kraków 1936, s. 259–260.
47 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), dalej: k.c.
48 Na ten temat por. M. Pecyna, Merger clause jako zastrzeżenie wyłączności dokumentu, klauzula integralności umowy,
reguła wykładni umowy, Warszawa 2013, s. 226. Zob. też
T. Pajor, Kilka uwag o roli ocen etycznych w prawie cywilnym,
„Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” 2009, t. 12, nr 2,

w art. 65 § 2 k.c. ogólna reguła interpretacyjna wymagająca, by w umowach raczej badać, jaki był zgodny
zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej
dosłownym brzmieniu, rozpatrywana jest jako przejaw
instrumentalnej koncepcji umowy52 (z jednoczesnym
założeniem, że kontraktujące strony nie kierują się
racjonalnością aksjologiczną, ale instrumentalną),
o tyle ze względu na odesłanie do pozaprawnych kryteriów ocennych kodeksowe unormowanie wykładni
oświadczeń woli zalicza się do przepisów, z których
wywodzić należy zasadę uczciwości kontraktowej
uznawanej za metazasadę prawa umów i wyraz jego
aksjologii53. Zgodnie z formułowanymi w piśmiennictwie spostrzeżeniami dzięki sankcjonowanym na
poziomie ustawowym regułom wykładni oświadczeń
woli możliwe jest ustalenie znaczenia pożądanego
z perspektywy wartości urzeczywistnianych przez
prawo, w tym zapewnienie zgodności z normami
moralnymi, do których odwołuje się klauzula generalna zasad współżycia społecznego54.
Na tym tle jako ilustrację kierunków przemian
odnotowywanych współcześnie w dziedzinie wykładni
umów warto przywołać propozycje regulacji dyrektyw interpretacyjnych w zrewidowanej wersji projektu
księgi pierwszej nowego polskiego kodeksu cywilnego
przygotowanej w 2015 r. przez Komisję Kodyfikacyjną
Prawa Cywilnego55. Zachowując założenia kombinowanej metody wykładni umów, twórcy projektu wykluczyli z katalogu wyznaczników poprawnej (rozsądnej)
wykładni klauzulę generalną odnoszącą się do ocen
moralnych56. Zakwestionowano status tego rodzaju
ocen jako samodzielnego czynnika służącego usta-

s. 136, 138; A. Doliwa, Funkcje zasad współżycia społecznego

orzecznictwo tam cytowane; tenże, Prawne instrumenty

w prawie cywilnym, Warszawa 2021, s. 4–8.

ochrony zaufania…, s. 125; E. Rott-Pietrzyk, Interpretacja

49 Zob. M. Wilejczyk, Zagadnienia etyczne…, s. 226–227;
taż, Sprawiedliwość kontraktowa. Pojęcie, realizacja, gra-

umów w prawie modelowym…, s. 70; R. Strugała, Standardowe klauzule umowne…, s. 55.

nice, „Studia Prawa Prywatnego” 2018, nr 2, s. 15. Por. taż,

52 W świetle przytoczonej koncepcji umowa utożsamiana

Argument z autonomii woli czy argument ze sprawiedliwości.

jest z narzędziem realizacji celów wyznaczonych przez

Dylematy wykładni prawa umów na przykładzie przepisów

kontrahentów (por. M. Romanowski, Uczciwość (lojalność)

o karze umownej (w:) J. Pisuliński, J. Zawadzka (red.), Aksjo-

kontraktowa…, s. 422).

logia prawa cywilnego…, s. 19–20; A. Doliwa, Funkcje…,

53 Por. tamże, s. 409, 421–422, 428.

s. 96 i n.

54 Por. R. Strugała, Wykładnia umów…, s. 11, 18. Zob. też

50 Por. M. Wilejczyk, Zagadnienia etyczne…, s. 226.
51 Por. Z. Radwański, K. Mularski, Wykładnia oświadczeń
woli…, s. 136, 139. Zob. też P. Machnikowski (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny…, s. 158 oraz

M. Grochowski, Słuszność a autonomia woli…, s. 6–7.
55 Zob. P. Machnikowski (w:) P. Machnikowski (red.), Kodeks
cywilny. Księga pierwsza…, s. 80–88.
56 Zob. tamże, s. 85.
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leniu znaczenia oświadczenia57. Na gruncie reguły
interpretacyjnej mającej znajdować zastosowanie
w razie niemożności ustalenia zgodnego rozumienia
oświadczenia przez strony utrzymano kryteria celu
czynności, okoliczności złożenia oświadczenia oraz
istniejących zwyczajów jako wyznaczniki rozsądnego rozumienia oświadczenia przez adresata. Przyjęte w projekcie rozwiązanie daje wyraz preferencji
dla rzeczywistego rozumienia adresata, o ile może
ono zostać zakwalifikowane – według wymienionych
kryteriów – jako rozsądne. Rewizja pierwotnej wersji projektu księgi pierwszej k.c. doprowadziła zatem
do odejścia od modelu przypisania oświadczeniu
znaczenia obiektywnego (ustalanego według skontekstualizowanego i zindywidualizowanego wzorca
osoby rozsądnej) na rzecz wariantu, który pozwalałby
na uznanie za prawnie doniosłe znaczenia rzeczywiście nadawanego umowie przynajmniej przez jedną
ze stron58. Trafność projektowanych unormowań
powinna być weryfikowana w świetle z jednej strony
skutków procesu dekodyfikacji59, a z drugiej – oceny
aktualności kierunkowych myśli prawodawczych k.z.,

w tym szczególnie założenia dotyczącego roli przypisywanej kryteriom interpretacyjnym dobrej wiary
i zwyczajów uczciwego obrotu60.
Na uwagę zasługuje ponadto sposób ukształtowania reguł interpretacyjnych w ramach reformy
francuskiego prawa umów z 2016 r.61 Na tle dotychdzia porządkowania prawa (por. F. Longchamps de Bérier,
Common law a dekodyfikacja…, s. 47, 50).
60 Na ten temat por. B. Kaczorowska, Założenia kodyfikacyjne
w dziedzinie umów zobowiązaniowych wobec algorytmizacji
stosunków umownych (w:) W. Maciołek (red.), Problematyka
kwalifikacji prawnej pozakodeksowych umownych stosunków
zobowiązaniowych, Warszawa 2020, s. 15.
61 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme
du droit des contrats, du régime général et de la preuve des
obligations, JORF n° 0035 du 11 février 2016, texte n° 26; loi
n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
du régime général et de la preuve des obligations, JORF n°
0093 du 21 avril 2018, texte n° 1. Szerzej na temat reformy
francuskiej regulacji kodeksowej w dziedzinie umów zob.
m.in. S. Rowan, The Reform of French Contract Law: The
Struggle for Coherency (w:) T.T. Arvind, J. Steele (eds.), Con-

57 Por. tamże. W uzasadnieniu wskazano również znikome

tract Law and the Legislature: Autonomy, Expectations,

praktyczne znaczenie ocen moralnych na tle art. 65 k.c.

and the Making of Legal Doctrine, Oxford–New York 2020,

W literaturze przedmiotu eksponuje się doniosłą rolę zasad

s. 219–236; taż, The New French Law of Contract, „Interna-

współżycia społecznego jako kryterium interpretacyjnego

tional and Comparative Law Quarterly” 2017, t. 66, nr 4,

w obecnym stanie prawnym, przy czym na tle pozostałych

s. 805–831; P. Święcicka, K. Wyrwińska, Francuska reforma

czynników uwzględnianych w procesie wykładni oświadczeń

kodeksu i nadzieje rekodyfikacji (w:) F. Longchamps de

woli odnotowuje się pewne ograniczenie jej zastosowania

Bérier (red.), Dekodyfikacja prawa prywatnego w europej-

w praktyce pod względem frekwencyjnym – zob. J. Grykiel

skiej tradycji prawnej…, s. 97–116; B. Fauvarque-Cosson,

(w:) M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny…, s. 659. Na temat

National Reforms: New Instruments Towards Converging

postulatów dotyczących ukształtowania systemu klauzul

Rules within Europe? The Example of the French Contract

generalnych w nowej kodyfikacji zob. m.in. E. Rott-Pietrzyk,

Law Reform (2016) (w:) F. de Elizalde (ed.), Uniform Rules

Klauzule generalne a wykonanie zobowiązania (z uwzględ-

for European Contract Law?: A Critical Assessment, Oxford

nieniem koncepcji systemu klauzul generalnych w projekcie

2018, s. 103 i n; taż, The French Contract Law Reform and

kc) (w:) E. Gniewek, K. Górska, P. Machnikowski (red.),

the Political Process, „European Review of Contract Law”

Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań. Materiały III Ogól-

2017, t. 13, nr 4, s. 337–354; M. Martin, The French Law of

nopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, 25–27.9.2008 r.),

Obligations: A Brief Story of the 2016 Reform (w:) A. Parise,

Warszawa 2010, s. 329 i n.

L. van Vliet (eds.), Re- De- Co-dification?: New Insights on

58 Por. P. Machnikowski (w:) P. Machnikowski (red.), Kodeks
cywilny. Księga pierwsza…, s. 84.

the Codification of Private Law, The Hague 2018, s. 31–41;
M. Mekki, Reforming Contract Law: From Myth to Reality!

59 W tym kontekście, zwłaszcza wobec deklarowanej przez

(w:) A. Parise, L. van Vliet (eds.), Re- De- Co-dification?…,

autorów projektu potrzeby sformułowania reguł wykładni

s. 43–54; C. Pédamon, The New French Contract Law and

oświadczeń w przepisach kodeksowych (zob. tamże, s. 81),

Its Impact on Commercial Law: Good Faith, Unfair Contract

należy zwrócić uwagę na eksponowany współcześnie

Terms and Hardship (w:) M. Heidemann, J. Lee (eds.), The

w ramach krytycznej analizy walor kodyfikacji jako narzę-

Future of the Commercial Contract in Scholarship and Law
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czasowego modelu wykładni kontraktowej, który
w art. 1156 poprzedniej wersji francuskiego kodeksu
cywilnego62 statuował wyraźny prymat subiektywnego
kryterium wykładni63, novum stanowi formuła obecnego art. 1188 k.c. fr., postrzegana jako wyraz współistnienia testu subiektywnego i testu obiektywnego oraz
ich komplementarności64. Test obiektywny, mający
Reform: European and Comparative Perspectives, Cham
2018, s. 99–126; F. Barrière, P. Bine, O. Diaz, The Reform
of French Contract Law: An Analysis of Its Application to
Corporate Acquisitions, „European Review of Contract Law”
2017, t. 13, nr 4, s. 389–417; G. Helleringer, The Anatomy
of the New French Law of Contract, „European Review of
Contract Law” 2017, t. 13, nr 4, s. 355–375; H. Muir Watt,
The Reform of the French Civil Code at a Distance: An International and Comparative Perspective, „European Review
of Contract Law” 2017, t. 13, nr 4, s. 445–458; J. Cartwright,
S. Whittaker (eds.), The Code Napoléon Rewritten: French
Contract Law after the 2016 Reforms, Oxford–Portland, Ore-

znajdować zastosowanie w razie niemożności ustalenia wspólnej woli stron umowy, oparty jest na skontekstualizowanym kryterium osoby rozsądnej65. Na
mocy art. 1190 k.c. fr. usankcjonowano również regułę
contra proferentem, uwzględniającą istotne w świetle
nowej regulacji kodeksowej rozróżnienie na umowy
negocjowane i umowy adhezyjne66. W ramach rewizji
unormowań kodeksowych utrzymano w art. 1191 k.c.
fr. regułę interpretacyjną in favorem contractus odnośnie do postanowień umownych, którym przypisane
może być dwojakie znaczenie67. Eksponowana jest
ponadto szczególna rola kryterium dobrej wiary w procesie wykładni umów. Jako uzasadnienie wskazuje
się przyjęcie na gruncie art. 1104 k.c. fr. szerokiego
zakresu zastosowania wymogu zgodności z dobrą
wiarą i objęcie nim stadiów negocjowania, zawierania
i wykonywania umowy68. Nadanie zasadzie dobrej
wiary tak rozumianej nadrzędnej pozycji uznawane
jest za źródło legitymizacji ściślejszej kontroli poro-

gon 2017. Należy odnotować, że poszczególne rozwiązania
dotyczące wykładni umów przyjęte w zmodernizowanym

M. Cannarsa, Interpretation of Contracts…, s. 779–780;

ustawodawstwie francuskim uwzględnione zostały jako

B. Fauvarque-Cosson, National Reforms…, s. 111–112;

jedno ze źródeł inspiracji przez twórców projektu księgi

taż, The French Contract Law Reform…, s. 350; S. Whit-

piątej nowego belgijskiego kodeksu cywilnego, będącego

taker, Contracts, Contract Law and Contractual Principle

obecnie przedmiotem prac legislacyjnych (zob. Proposition

(w:) J. Cartwright, S. Whittaker (eds.), The Code Napoléon

de loi portant insertion du livre 5 “Les obligations” dans le
nouveau Code civil, Doc., Chambre des Représentants de
Belgique, n° 55-1806/001, 24 février 2021, s. 75 i n).
62 Francuski kodeks cywilny z dnia 21 marca 1804 r. – Code
civil, dalej: k.c. fr.
63 W literaturze przedmiotu podkreśla się jednocześnie, że

Rewritten…, s. 47.
65 Na temat wagi kryterium osoby rozsądnej w procesie
wykładni umów zob. S. Whittaker, Contracts, Contract
Law…, s. 47.
66 Por. B. Fauvarque-Cosson, National Reforms…, s. 111, 112;
taż, The French Contract Law Reform…, s. 350. Zob. też

w poprzednim stanie prawnym regulacja wykładni umów

S. Vogenauer, Interpretation…, s. 773, 774; S. Whittaker,

w k.c. fr. nie zakładała stosowania metody subiektywnej

Contracts, Contract Law…, s. 47, 48.

w czystej postaci. Zob. E. Rott-Pietrzyk, Interpretacja umów

67 Por. S. Vogenauer, Interpretation…, s. 781, 782.

w prawie modelowym…, s. 31, 73; D. Fairgrieve, Compa-

68 Por. S. Rowan, The Reform of French Contract Law…, s. 230–

rative Law in Practice: Contract Law in a Mid-Channel

231; B. Fauvarque-Cosson, National Reforms…, s. 110, 111;

Jurisdiction, Oxford–Portland, Oregon 2016, s. 42. Por. też

S. Grundmann, M.-S. Schäfer, The French and the German

Uzasadnienie projektu kodeksu zobowiązań…, s. 154. Por.

Reforms of Contract Law, „European Review of Contract

W. Barnes, The French Subjective Theory of Contract: Sep-

Law” 2017, t. 13, nr 4, s. 471–472; G. Helleringer, The Ana-

arating Rhetoric from Reality, „Tulane Law Review” 2008,

tomy of the New French Law of Contract…, s. 360, 366–368,

t. 83, nr 2, s. 389–390.

373–375; M. Mekki, France – The French Reform of Contract

64 Zob. E. Steiner, French Law: A Comparative Approach, Oxford

Law: The Art of Redoing without Undoing, „Journal of Civil

2018, s. 226–227; S. Vogenauer, Interpretation (w:) N. Jansen,

Law Studies” 2017, t. 10, nr 1, s. 231–232. Na temat statusu

R. Zimmermann (eds.), Commentaries on European Con-

pryncypium dobrej wiary na gruncie omawianej reformy

tract Laws, Oxford 2018, s. 757–758. Por. G. Capilli, Inter-

zob. też P. Święcicka, K. Wyrwińska, Francuska reforma

pretazione, usi e ragionevolezza (w:) F. Capriglione (a cura

kodeksu…, s. 116; C. Pédamon, The New French Contract…,

di), Liber Amicorum Guido Alpa, Milano 2019, s. 99 i n;

s. 105 i n.
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zumień stron i wzmocnienie możliwości reinterpretacji ich woli69.
Istotnym rysem współczesnych tendencji zaznaczających się w dziedzinie wykładni umów okazuje się
również odnotowywana na tle najnowszego orzecznictwa ewolucja modelu interpretacyjnego stosowanego
w judykaturze angielskiej70. W świetle wieloaspektowych badań, uwzględniających w sposób szczególny
wymiar retrospektywny, podnosi się, że przemiany
kanonów wykładni na gruncie angielskiego prawa
umów mają charakter cykliczny71. Ostatni etap transformacji obserwowanej w tym zakresie przedstawiany
jest schematycznie jako sekwencja stadiów72 charakteryzujących się odpowiednio dominacją sformalizowanego modelu interpretacyjnego właściwego
koncepcji tekstualistycznej, następnie zwrotem w kierunku wykładni kontekstowej73, a obecnie zasadni-

czo74 ponownie przewagą podejścia tekstualistyczorzeczeniu wydanemu w sprawie Investors Compensation
Scheme Ltd v. West Bromwich Building Society [1998] 1 WLR
896, [1998] 1 All ER 98, zawierającemu zasady wykładni
umów (tzw. Lord Hoffmann’s re-statement). Por. E. McKendrick, Interpretation (w:) W. Day, S. Worthington (eds.),
Challenging Private Law: Lord Sumption on the Supreme
Court, Oxford–New York 2020, s. 3–24; F. Myburgh, On
Reasonable Expectations, Interpretive Preferences and the ICS
Principles of Interpretation (w:) A. Hutchison, F. Myburgh
(eds.), Research Handbook on International Commercial Contracts, Cheltenham–Northampton 2020, s. 11–34; C. Mitchell,
Interpretation of Contracts, Abingdon, Oxon–New York 2019,
s. 1 i n, 30 i n; taż, Interpreting Commercial Contracts: The
Policing Role of Context in English Law (w:) L. DiMatteo,
M. Hogg (eds.), Comparative Contract Law: British and
American Perspective, Oxford 2016, s. 231 i n; S. Connell,
Prescriptive and Holistic Contextualism…, s. 319 i n; Lord

69 Zob. S. Grundmann, M.-S. Schäfer, The French and the Ger-

P.S. Hodge, Judicial Development of the Law of Contract in

man Reforms…, s. 472. Por. G. Helleringer, The Anatomy of

the United Kingdom, „The George Washington Law Review”

the New French Law of Contract…, s. 368.

2018, t. 85, nr 6, s. 1589 i n; R. Havelock, The “Unitary Exer-

70 Należy zaakcentować reprezentowane w angielskiej lite-

cise” of Contractual Interpretation, „The Cambridge Law

raturze przedmiotu stanowisko wskazujące na utrzymy-

Journal” 2017, t. 76, nr 3, s. 486–489; tenże, Return to Tra-

wanie się kontrowersji odnośnie do zasad wykładni umów.

dition in Contractual Interpretation, „King’s Law Journal”

Zob. E. McKendrick, Doctrine and Discretion…, s. 15. Por.

2016, t. 27, nr 2, s. 188 i n; Z.X. Tan, Beyond the Real and the

J. McCunn, Revolutions in Contractual Interpretation:

Paper Deal: The Quest for Contextual Coherence in Contrac-

A Historical Perspective (w:) S. Worthington, A. Robert-

tual Interpretation, „Modern Law Review” 2016, t. 79, nr 4,

son, G. Virgo (eds.), Revolution and Evolution in Private

s. 624 i n; P.S. Davies, The Meaning of Commercial Contracts

Law, Portland, Oregon 2018, s. 141 i n.

(w:) P.S. Davies, J. Pila (eds.), The Jurisprudence of Lord Hoff-

71 Szerzej na temat historycznych uwarunkowań rozwoju

mann: A Festschrift in Honour of Lord Leonard Hoffmann,

wykładni umów w prawie angielskim, z uwzględnieniem pogłę-

Oxford 2015, s. 217; V.K. Rajah, Redrawing the Boundaries of

bionej analizy rozwiązań funkcjonujących w XVI i XVII w.,

Contractual Interpretation: From Text to Context to Pre-Text

zob. J. McCunn, Revolutions in Contractual Interpretation…,

and Beyond, „Singapore Academy of Law Journal” 2010, t. 22,

s. 142 i n. Por. też R. Calnan, Controlling Contractual Interpre-

nr 3, s. 517 i n; J. O’Sullivan, Say What You Mean and Mean

tation (w:) P.S. Davies, M. Raczynska (eds.), Contents of Com-

What You Say: Contractual Interpretation in the House of

mercial Contracts: Terms Affecting Freedoms, Oxford–New York

Lords, „The Cambridge Law Journal” 2009, t. 68, nr 3, s. 510;

2020, s. 53; S. Connell, Prescriptive and Holistic Contextualism…,

R. Brownsword, After Investors: Interpretation, Expectation

s. 346; M. Zaleśkiewicz, Wykładnia umów w prawie polskim

and the Implicit Dimension of the ‘New Contextualism’ (w:)

i angielskim w ujęciu porównawczym, „Przegląd Prawniczy

D. Campbell, H. Collins, J. Wightman (eds.), Implicit Dimen-

Uniwersytetu Warszawskiego” 2011, nr 1–2, s. 275 i n.
72 Jednocześnie podkreślenia wymaga deklarowane w orzecznictwie stanowisko wskazujące na stabilność i kontynuację jako

sions of Contract: Discrete, Relational, and Network Contracts,
Oxford–Portland, Oregon 2003, s. 103–141.
74 Na podejście kontekstualistyczne jako model wykładni umów

atrybuty ukształtowanego w angielskim common law modelu

preferowany w aktualnej linii orzeczniczej wskazuje S. Con-

wykładni umów (zob. Wood v. Capita Insurance Services Ltd

nell (Prescriptive and Holistic Contextualism…, s. 334 i n).

[2017] UKSC 24, [2017] 2 WLR 1095, [2017] AC 1173).

Por. J. Morgan, Great Debates in Contract Law, London

73 Jako cezurę wskazuje się w tym zakresie lata 70. XX w., nato-

2020, s. 109 i n. Zob. też D. McLauchlan, A Sea Change in

miast kluczowe znaczenie przypisuje się przede wszystkim

the Law of Contract Interpretation?, „Victoria University of
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nego75. Na tym tle uwagę zwraca polemika dotycząca
poziomu pewności stosowania prawa i przewidywalności rozstrzygnięć sądowych w zależności od doboru
kryteriów wykładni, w tym zakresu dopuszczalności
odwoływania się przez interpretatora do kontekstu
towarzyszącego zawarciu umowy76. Podjęta w odpowiedzi na rozbieżności dostrzegane w judykaturze77
Wellington Law Review” 2019, t. 50, nr 4, s. 657–680; idem,
The ICS Principles: A Failed “Revolution” in Contract Interpretation?, „New Zealand Universities Law Review” 2016,
t. 27, nr 2, s. 263–294; L. Hoffmann, Language and Lawyers,
„Law Quarterly Review” 2018, t. 134, s. 553 i n.
75 R. Catterwell, A Unified Approach to Contract Interpretation…, s. 99–103, 136–137; tenże, Striking a Balance in Contract Interpretation: The Primacy of the Text, „The Edinburgh
Law Review” 2019, t. 23, nr 1, s. 52–74; P.S. Davies, Excluding Good Faith and Restricting Discretion (w:) P.S. Davies,
M. Raczynska (eds.), Contents of Commercial Contracts…,
s. 92; C. Mitchell, The Common Law of Contract: Essential
or Expendable? (w:) A. Johnston, L. Talbot (eds.), Great
Debates in Commercial and Corporate Law, London 2020,
s. 23, 30, 32, 35; E. McKendrick, Doctrine and Discretion…,
s. 16; R. Merkin, S. Saintier, Poole’s Textbook on Contract
Law…, s. 237 i n; J. Eldridge, ‘Surrounding Circumstances’

próba usystematyzowania kryteriów interpretacyjnych
znajdujących zastosowanie do umów doprowadziła
do wyeksponowania postulatu zachowania równowagi między analizą językowej warstwy dokumentu
umownego (z uwzględnieniem elementów kontekstu)
a gospodarczymi konsekwencjami pozostałych możliwych wyników wykładni78. Zadanie sądu dokonującego wykładni umowy zdefiniowano w tym ujęciu
jako ustalenie obiektywnego znaczenia sformułowań
użytych przez strony na potrzeby wyrażenia zawartego porozumienia, przy czym nie sprowadza się ono
jedynie do literalnej analizy brzmienia poszczególnych
klauzul umownych, ale wymaga uwzględnienia szerszego kontekstu79. Na uwagę zasługuje przedstawienie
istoty wykładni umów jako jednolitego zabiegu80 mającego obejmować przeprowadzenie przez interpretatora
procesu o charakterze iteratywnym, zakładającego
kompleksową weryfikację każdego możliwego wariantu
interpretacyjnego z zastosowaniem poszczególnych
kryteriów81. Kluczową rolę, szczególnie w przypadku
wykładni umów handlowych, przypisuje się aktualnie
odpowiedniej konfiguracji czynników, do których zalicza się tekst, kontekst oraz wzgląd na gospodarczy sens
umowy (w tym również cel umowy)82. Uwarunkowa-

in Contractual Interpretation: Where Are We Now?, „Commercial Law Quarterly” 2018, t. 32, nr 3, s. 3–11; R. Havelock,
The “Unitary Exercise”…, s. 487; tenże, Return to Tradition
in Contractual Interpretation…, s. 188–213; Lord Sumption,

Bank [2011] UKSC 50 oraz Arnold v. Britton and others
[2015] UKSC 36.
78 Zob. Wood v. Capita Insurance Services Ltd…

A Question of Taste: The Supreme Court and the Interpreta-

79 Tamże.

tion of Contracts, „Oxford University Commonwealth Law

80 Tamże. Por. R. Catterwell, Striking a Balance in Contract

Journal” 2017, t. 17, nr 2, s. 301–314; Y. Goh, From Context to

Interpretation…, s. 53; R. Merkin, S. Saintier, Poole’s Text-

Text in Contractual Interpretation: Is There Really a Problem

book on Contract Law…, s. 241; R. Havelock, The “Unitary

with a Plain Meaning Rule?, „Common Law World Review”

Exercise”…, s. 488. Na ten temat zob. też B. Kaczorowska,

2016, t. 45, nr 4, s. 298–318; C. Connal, Has the Rainy Sky

Wykładnia umów obligacyjnych…, s. 400.

Dried Up? Arnold v Britton and Commercial Interpretation,

81 Wood v. Capita Insurance Services Ltd…; R. Catterwell,

„The Edinburgh Law Review” 2016, t. 20, nr 1, s. 71–76. Na

A Unified Approach to Contract Interpretation…, s. 37;

ten temat zob. też B. Kaczorowska, Wykładnia umów obli-

E. McKendrick, Contract Law: Text, Cases and Materials,

gacyjnych…, s. 393–405.
76 Por. E. McKendrick, Doctrine and Discretion…, s. 15–17;
R. Havelock, Return to Tradition in Contractual Interpretation…, s. 202 i n; L. Macgregor, Crossing the Line between

Oxford 2020, s. 375–376; S. Connell, Prescriptive and Holistic
Contextualism…, s. 321 i n. Zob. też Z.X. Tan, Beyond the
Real and the Paper Deal…, s. 623 i n.
82 A. Robertson, Purposive Contractual Interpretation, „Legal

Business Common Sense and Perceived Fairness in Contrac-

Studies” 2019, t. 39, nr 2, s. 230–246; R. Merkin, S. Saintier,

tual Interpretation, „The Edinburgh Law Review” 2015, t. 19,

Poole’s Textbook on Contract Law…, s. 244; S. Connel, Pre-

nr 3, s. 378–383. Zob. też S. Connell, Prescriptive and Holistic

scriptive and Holistic Contextualism…, s. 346; N. Andrews,

Contextualism…, s. 337–338.

Interpretation of Contracts and “Commercial Common Sense”:

77 Szczególne wątpliwości zaznaczyły się na tle rozstrzygnięć

Do Not Overplay This Useful Criterion, „The Cambridge Law

przyjętych w sprawach Rainy Sky S.A. and others v. Kookmin

Journal” 2017, t. 76, nr 1, s. 36–62; L. Richardson, Commercial
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niem rzutującym w znacznym stopniu na aktywność
interpretatora w tym zakresie pozostaje jakość zredagowania postanowień umownych83. Stosowanie kryterium kontekstu w procesie wykładni rozpatrywane jest
w perspektywie wzmocnienia sądowej kontroli umowy
w wymiarze aksjologicznym84. Istotne z tego punktu
widzenia okazują się konsekwencje charakterystycznego dla prawa angielskiego restryktywnego podejścia
do ogólnej zasady dobrej wiary85. Jednocześnie zwraca
Common Sense in Contractual Interpretation: Further Views
from the Inner House, „The Edinburgh Law Review” 2017,
t. 21, nr 3, s. 423–429. Na ten temat zob. też B. Kaczorowska,
Wykładnia umów obligacyjnych…, s. 394–395.
83 Wood v. Capita Insurance Services Ltd… Por. też A. Robertson,
Purposive Contractual Interpretation…, s. 231, 237–238, 246.
84 C. Mitchell, Interpreting Commercial Contracts…, s. 231 i n.
85 Tamże, s. 247; taż, Interpretation of Contracts…, s. 159–160;
R. Calnan, Controlling Contractual Interpretation…, s. 60 i n;
M. Chen-Wishart, V. Dixon, Good Faith in English Contract
Law: A Humble “3 by 4” Approach (w:) P.B. Miller, J. Oberdiek,
Oxford Studies in Private Law Theory: Volume I, Oxford 2020,
s. 187 i n; L. Richardson, Good Faith and the Duty to Co-ope-

się uwagę na istniejące w wąskim zakresie podobieństwo między stosowaną w orzecznictwie szczególną
doktryną wykładni zgodnej w uzasadnionym oczekiwaniem uczciwości a modelem opartym na kryterium
interpretacyjnym dobrej wiary86. W praktyce liczne są
przypadki wprowadzania przez strony do dokumentów
umownych postanowień przewidujących obowiązek
postępowania zgodnie ze standardem dobrej wiary87,
przy czym wykładnia tego rodzaju klauzul wymaga
uwzględnienia kontekstu88. Do ogólnych kanonów
znajdujących zastosowanie w angielskim prawie umów
zaliczana jest reguła wykładni contra proferentem,
odnotowuje się jednak znaczące ograniczenie jej roli
w dziedzinie negocjowanych umów handlowych89.
Kształtowanie się nowych kierunków w podejściu
do wykładni umów obserwowane jest obecnie także
na gruncie prawa amerykańskiego90. Zmiany zachodzące w modelu interpretacyjnym zdeterminowane
zostały w dużej mierze przez opozycję między koncepcjami tekstualizmu i kontekstualizmu oraz przez
utrzymującą się antynomię testu obiektywnego i testu
subiektywnego91. Zwraca się uwagę na swoistą ana-

rate in Long-term Contracts (w:) A. Hutchison, F. Myburgh
(eds.), Research Handbook on International Commercial

prawie umów Z.X. Tan, Disrupting Doctrine? Revisiting

Contracts…, s. 35, 36 i n; M. Raczynska, Good Faiths and Con-

the Doctrinal Impact of Relational Contract Theory, „Legal

tract Terms (w:) P.S. Davies, M. Raczynska (eds.), Contents
of Commercial Contracts…, s. 65–88; P.S. Davies, The Basis
of Contractual Duties of Good Faith, „Journal of Commonwealth Law” 2019, t. 1, nr 1, s. 6 i n, 30; M. Breskaya, Good
Faith Matters? English Contract Law Tradition Compared to

Studies” 2019, t. 39, nr 1, s. 110, 112.
86 M. Raczynska, Good Faiths and Contract Terms…, s. 76–78,
88.
87 Por. C. Mitchell, Interpretation of Contracts…, s. 159–160;
G. McMeel, Foucault’s Pendulum…, s. 397.

the Directions of EU Private Law, „Studia Prawa Prywatnego”

88 Por. C. Mitchell, Interpretation of Contracts…, s. 159–160.

2018, nr 1, s. 89–100; G. McMeel, Foucault’s Pendulum:

Zob. też R. Calnan, Controlling Contractual Interpretation…,

Text, Context and Good Faith in Contract Law, „Current

s. 60–61; M. Raczynska, Good Faiths and Contract Terms…,

Legal Problems” 2017, t. 70, nr 1, s. 366–367, 373–374, 386,

s. 66–67; P.S. Davies, The Basis of Contractual Duties of Good

396–397; J.W. Carter, W. Courtney, Good Faith in Contracts:

Faith…, s. 9.

Is There an Implied Promise to Act Honestly?, „The Cambridge

89 Zob. J. McCunn, The Contra Proferentem Rule…, s. 483 i n;

Law Journal” 2016, t. 75, nr 3, s. 608–619; E. Rott-Pietrzyk,

E. McKendrick, Contract Law…, s. 399–400, 458. Por. R. Cat-

Interpretacja umów w prawie modelowym…, s. 99. Zob. też

terwell, A Unified Approach to Contract Interpretation…,

na temat roli doktryny implied terms w warunkach braku

s. 63, 70 i n; A. Stewart, W. Swain, K. Fairweather, Contract

ogólnej doktryny dobrej wiary na gruncie prawa angielskiego

Law: Principles and Context, Cambridge 2019, s. 203–204.

R. Austen-Baker, Implied Terms in English Contract Law,

90 Zob. L.A. Cunningham, Contract Interpretation 2.0: Not

Cheltenham 2017, s. 1–17. W aktualnym orzecznictwie na

Winner-Take-All but Best-Tool-for-the-Job, „The George

szczególną uwagę zasługują w tym kontekście rozstrzygnię-

Washington Law Review” 2018, t. 85, nr 6, s. 1625 i n.

cia w sprawach Bates v. Post Office [2019] EWHC 606 (QB)

91 Szerzej na ten temat zob. E. Rott-Pietrzyk, Interpretacja umów

oraz Essex County Council v. UBB Waste (Essex) Ltd [2020]

w prawie modelowym…, s. 97 i n. Por. J.M. Silverstein, The

EWHC 1581 (TCC). Por. na temat potencjalnych zmian

Contract Interpretation Policy Debate: A Primer, „Stanford

w zakresie stosowania zasady dobrej wiary w angielskim

Journal of Law, Business and Finance” 2021, t. 26, nr 1, s. 104,
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logię występującą między uwarunkowaniami rozwoju schematu interpretacyjnego przyjętego w amerykańskim prawie umów i czynnikami wpływającymi
na złożoność metodologii wykładni kontraktowej
w Zjednoczonym Królestwie92. Do elementów charakteryzujących oba reżimy interpretacyjne zaliczana
jest dominacja podejścia obiektywnego93, przy czym
akcentuje się uwzględnianie subiektywnego kryterium wykładni w większym stopniu w amerykańskim
porządku prawnym94. Równocześnie w prawie umów
Stanów Zjednoczonych zaznaczyła się tendencja do
limitowania formalistycznego charakteru procesu
wykładni poprzez przypisanie istotnej roli kryterium
kontekstu. Założenie kontekstowości wykładni znalazło wyraz na gruncie prawa modelowego95 w jed-

nolitym kodeksie handlowym (Uniform Commercial
Code)96 oraz w zbiorze reguł Restatement (Second)
of Contracts97, z zastrzeżeniem jednak zróżnicowania skali ich oddziaływania na orzecznictwo sądów
w poszczególnych stanach98. Z cytowanych kompilacji
modelowych wywiedzione zostały również kryteria
interpretacyjne nawiązujące do standardów rozsądku
oraz dobrej wiary, które dookreślane są z uwzględnieniem wymogów uczciwości, słuszności i sprawiedliwości99. Odnotowane konsekutywnie osłabienie

106 i n; L.A. Cunningham, Contract Interpretation 2.0…,

mercial Code, the CISG, and the UNIDROIT Principles,

s. 1627 i n; A. Schwartz, R.E. Scott, Contract Interpretation

with Materials and Commentary on Electronic Contracting,

Redux, „The Yale Law Journal” 2010, t. 119, nr 5, s. 926 i n.

Commercial, Employment, and Consumer Arbitration and

96 American Law Institute, National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, Uniform Commercial Code:
Official Draft. Text and Comments Edition, Philadelphia
1952. Zob. C.L. Knapp, N.M. Crystal, H.G. Prince, Rules
of Contract Law: Selections from the Restatement (Second)
of Contracts and Other Restatements, the Uniform Com-

Na tle polemiki dotyczącej kryteriów interpretacyjnych
tekstu i kontekstu rozważane jest również zastosowanie

Contract Drafting, New York 2019, s. 242 i n.
97 American Law Institute, Restatement of the Law Second:

w amerykańskim prawie umów reguły contra proferentem

Contracts 2d, St Paul 1981. Zob. C.L. Knapp, N.M. Crystal,

(szerzej zob. E.J. Leib, S. Thel, Contra Proferentem and the

H.G. Prince, Rules of Contract Law…, s. 1 i n.

Role of the Jury in Contract Interpretation, „Temple Law
Review” 2015, t. 87, nr 4, s. 774 i n).
92 Por. Lord P.S. Hodge, Judicial Development…, s. 1590 i n. Zob.

98 Zob. C.L. Knapp, N.M. Crystal, H.G. Prince, Problems in
Contract Law…, s. 433; B. Chen, J. Gordon, Interpretive
Formalism…, s. 386; R.B. Kar, M.J. Radin, Pseudo-Contract

też w ujęciu retrospektywnym, uwzględniającym ewolucję

and Shared Meaning Analysis, „Harvard Law Review” 2019,

wykształconego w XIX w. w orzecznictwie subiektywistycz-

t. 132, nr 4, s. 1138 i n; L.A. Cunningham, Contract Inter-

nego podejścia do wykładni, C.L. Knapp, N.M. Crystal,

pretation 2.0…, s. 1629; Lord P.S. Hodge, Judicial Deve-

H.G. Prince, Problems in Contract Law…, s. 396 i n.

lopment…, s. 1590–1591; R.J. Gilson, C.F. Sabel, R.E. Scott,

93 Zob. Lord P.S. Hodge, Judicial Development…, s. 1590.

Text and Context: Contract Interpretation as Contract Design,

Na ten temat por. J.W. Carter, M. Furmston, Objectivity

„Cornell Law Review” 2014, t. 100, nr 1, s. 36–37; E. Rott-

(w:) M. Furmston (ed.), The Future of the Law of Con-

-Pietrzyk, Interpretacja umów w prawie modelowym…,

tract, Abingdon, Oxon–New York 2020, s. 92; C.L. Knapp,

s. 97–98; R. Braucher, Interpretation and Legal Effect in

N.M. Crystal, H.G. Prince, Problems in Contract Law…,

the Second “Restatement of Contracts”, „Columbia Law

s. 397; E. Rott-Pietrzyk, Interpretacja umów w prawie mode-

Review” 1981, t. 81, nr 1, s. 13–18. Por. też na temat wystę-

lowym…, s. 97.

pujących we wskazanym zakresie różnic jurysdykcyjnych

94 Zob. E. Rott-Pietrzyk, Interpretacja umów w prawie mode-

oraz ich wpływu na sposób ujęcia problematyki wykładni

lowym…, s. 98–99. Na ten temat por. B. Chen, J. Gordon,

kontraktowej w dydaktyce uniwersyteckiej A. Bagchi, The

Interpretive Formalism in the Law of Obligations: Thirty Years

Perspective of Law on Contract, „Washington Law Review”

after Form and Substance (w:) A. Robertson, J. Goudkamp
(eds.), Form and Substance in the Law of Obligations, Oxford
2019, s. 373, 383–386.

2013, t. 88, nr 4, s. 1227–1249.
99 Zob. H. Hunter, The Implied Obligation of Good Faith (w:)
M. Furmston (ed.), The Future of the Law of Contract…,

95 Szerzej na temat trybu przyjmowania reguł modelowych

s. 9 i n; J. Enman-Beech, The Good Faith Challenge, „Jour-

oraz ich roli w ujednolicaniu amerykańskiego prawa umów

nal of Commonwealth Law” 2019, t. 1, nr 1, s. 42–43, 52 i n;

zob. m.in. A. Bierć, Zarys prawa prywatnego…, s. 175–176;

P. MacMahon, Good Faith and Fair Dealing as an Underen-

M. Pecyna, Merger clause…, s. 43–44.

forced Legal Norm, „Minnesota Law Review” 2015, t. 99,
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nurtu kontekstualistycznego uwarunkowane zostało, wykładni umów, uznawanego zasadniczo za model
jak wskazuje się w doktrynie100, postulatami restytu- preferowany w wyspecjalizowanym obrocie handloowania formalizmu w wykładni kontraktowej zgło- wym103. Współcześnie szczególną doniosłość zyskuje
szonymi z perspektywy ekonomicznej analizy prawa natomiast tendencja do przełamania utrzymującej
jako odpowiedź na identyfikowane w praktyce oczeki- się dotąd polaryzacji stanowisk na rzecz koncepcji
wania kontraktujących stron101. Na wzrost znaczenia „hybrydowej”, zakładającej uelastycznienie procesu
formalizmu i tekstualizmu wskazują również prezen- wykładni umów i mechanizm selekcji narzędzi intertowane w najnowszym piśmiennictwie wyniki badań, pretacyjnych adekwatnych do danego przypadku104.
w których skupiono się na analizie korelacji między
W świetle zaprezentowanej egzemplifikacji można
aktualnymi kierunkami rozwoju interpretacji prawa wskazać znamionującą metodologię wykładni koni wykładni umów zobowiązaniowych102. Przedsta- traktowej prawidłowość, która potwierdza wpisanie
wiana jest jednak również argumentacja podająca w schemat interpretacyjny elementów odzwierciedw wątpliwość efektywność podejścia literalnego do lających założenia aksjologiczne prawa zobowiązań
umownych. Równocześnie, niezależnie od uwarunkowanych historycznie różnic występujących między
nr 6, s. 2051 i n; D. Markovits, Good Faith as Contract’s Core
modelami
wykładni kontraktowej, dostrzegalne jest
Value (w:) G. Klass, G. Letsas, P. Saprai (eds.), Philosophical
Foundations of Contract Law, Oxford 2014, s. 272 i n; E. Rott- dążenie do komplementarnego ujęcia poszczególnych
-Pietrzyk, Interpretacja umów w prawie modelowym…, kryteriów interpretacyjnych, pozwalającego na miarodajne zrekonstruowanie relewantnego znaczenia
s. 99–101; H. Dubroff, The Implied Covenant of Good Faith in
umowy.
Na uwagę zasługują również przejawy kształContract Interpretation and Gap-Filling: Reviling a Revered
towania
w sposób elastyczny ram metodologicznych
Relic, „St. John’s Law Review” 2006, t. 80, nr 2, s. 559–619;
wykładni umów, co umożliwiać ma poszukiwanie
R.E. Scott, The Death of Contract Law, „The University of
Toronto Law Journal” 2004, t. 54, nr 4, s. 374. Por. F. Fagan, wyniku wykładni uwzględniającego we właściwy spoWaiving Good Faith: A Natural Language Processing Appro- sób indywidualny wymiar konkretnej umowy i powstaach, „New York University Journal of Law and Business” jącego z niej stosunku zobowiązaniowego.
2020, t. 16, nr 3, s. 633 i n.
100 Zob. C.L. Knapp, N.M. Crystal, H.G. Prince, Problems in
Contract Law…, s. 416; R.B. Kar, M.J. Radin, Pseudo-Contract…, s. 1182 i n; L.A. Cunningham, Contract Interpretation
2.0…, s. 1629–1630, 1634 i n,1655–1656 oraz literatura tam
cytowana.
101 Należy zaznaczyć, że w świetle prezentowanej w tym ujęciu
argumentacji obserwowany w rozwoju amerykańskiego
modelu interpretacyjnego zwrot od tekstualizmu w kierunku

5. Podsumowanie

Zasób kryteriów interpretacyjnych znajdujących
zastosowanie we współczesnych modelach wykładni
umów pozostaje w istotnej mierze zdeterminowany
aksjologicznie. Obserwowane w tym zakresie tendencje ujawniają zróżnicowanie stopnia rozbudo103 Za czynnik wpływający na zakwestionowanie modelu inter-

wykładni kontekstowej miał wpłynąć na pogłębienie nie-

pretacyjnego opartego na literalnym odczytaniu warstwy

przewidywalności rozstrzygnięć i obniżenie efektywności

językowej umowy uznaje się praktykę wykorzystywania

transakcji, a w konsekwencji doprowadzić do masowego

przez strony luk w dokumentach umownych w celu wtórnego

„exodusu” kontraktujących stron poszukujących alternatyw-

wywodzenia nieprzewidzianych na etapie kontraktowania

nych w stosunku do zinstytucjonalizowanego prawa umów

i nieobjętych zamiarem stron warunków transakcji. For-

sposobów regulowania ich porozumień. Analogiczne zarzuty

mułowane w tym zakresie postulaty reformy wpisują się

sformułowane zostały w związku z włączeniem standardów

w szerszą problematykę relacji między regułami i standar-

rozsądku i dobrej wiary do instrumentarium wykładni

dami w strukturze systemu prawnego (zob. R.K. Rasmussen,

kontraktowej (zob. R.E. Scott, The Death of Contract Law…,

M. Simkovic, Bounties for Errors: Market Testing Contracts,

s. 370, 374, 375 i n). Por. też A. Schwartz, R.E. Scott, Contract
Interpretation Redux…, s. 926–964.
102 B. Chen, J. Gordon, Interpretive Formalism…, s. 375, 383–386,

pretation 2.0…, s. 1625 i n. Por. J.M. Silverstein, The Contract
Interpretation Policy Debate…, s. 105, 115, 160–164.
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104 Szerzej na ten temat zob. L.A. Cunningham, Contract Inter-
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wania instrumentarium interpretacyjnego opartego
na klauzulach generalnych nawiązujących do ocen
moralnych oraz odmienności dotyczące konfiguracji
testu subiektywnego i testu obiektywnego, jak również podejścia do kontekstowości wykładni. Niemniej

w dziedzinie umów zobowiązaniowych należy zaliczyć zasadnicze ograniczenia wynikające ze struktury języków programowania wykorzystywanych na
potrzeby inicjowania sformalizowanych transakcji.
Analizowany w bieżącej dyskusji naukowej sposób

Niezależnie od uwarunkowanych historycznie
różnic występujących między modelami wykładni
kontraktowej dostrzegalne jest dążenie do
komplementarnego ujęcia poszczególnych kryteriów
interpretacyjnych, pozwalającego na miarodajne
zrekonstruowanie relewantnego znaczenia umowy.
zależność między aksjologią właściwą prawu zobowiązań a sposobem ukształtowania schematu wykładni
kontraktowej może być zasadniczo uznana za czynnik
oddziałujący na funkcjonalność procesu interpretacyjnego. Konsekwencje aksjologicznego uwarunkowania kryteriów interpretacyjnych dotyczą przede
wszystkim zadośćuczynienia wymogowi adekwatności wykładni, koncentrującemu się – jak zaznaczono
wyżej – na konieczności odpowiedniego uchwycenia
całokształtu „racji tłumaczących” umowę. Takie ujęcie wykładni kontraktowej zyskuje szczególną wagę
wobec kierunków przemian dostrzeganych obecnie
w domenie prawa umów w związku z jego dekodyfikacją. Wskazuje się na wzrost znaczenia jurysprudencyjnego wymiaru umów zobowiązaniowych, czego
wyrazem jest również zwrot w podejściu do wykładni
umów105. Powyższe spostrzeżenia mogą służyć jako
element argumentacji przeciwko perspektywie pełnego zautomatyzowania wykładni kontraktowej. Do
czynników podających w wątpliwość postulaty dotyczące zalgorytmizowanego modelu interpretacyjnego

kodowania postanowień umownych, które miałyby
przyjmować postać sekwencji samointerpretujących się
i samowykonalnych instrukcji dla procesora, wyklucza uwzględnienie odniesień aksjologicznych kluczowych z punktu widzenia wykładni na gruncie prawa
zobowiązań106. Próby konstruowania alternatywnego
wobec prawa umów systemu zakładającego zdeterminowany algorytmem przebieg transakcji umownych
106 B. Kaczorowska, Znaczenie klauzul generalnych prawa
prywatnego a algorytmizacja praktyki kontraktowej (w:)
L. Lai, M. Świerczyński (red.), Prawo sztucznej inteligencji,
Warszawa 2020, s. 81–93 oraz literatura tam cytowana. Zob.
też m.in. M. Pecyna, A. Behan, Smart contracts – nowa
technologia prawa umów?, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2020, nr 3, s. 206, 209–210; E. Mik, Smart Contracts:
A Requiem, „Journal of Contract Law” 2019, t. 36, nr 1,
s. 70 i n; P. Tasca, R. Piselli, The Blockchain Paradox (w:)
P. Hacker, I. Lianos, G. Dimitropoulos, S. Eich (eds.), Regulating Blockchain: Techno-Social and Legal Challenges, Oxford
2019, s. 30–31; R.H. Weber, Smart Contracts: Do We Need
New Legal Rules? (w:) A. De Franceschi, R. Schulze (eds.),
Digital Revolution – New Challenges for Law: Data Protection,

105 Szerzej zob. F. Longchamps de Bérier, Decodification of

Artificial Intelligence, Smart Products, Blockchain Techno-

Contract Law…, s. 145, 148; W. Dajczak, Amerykańska

logy and Virtual Currencies, München–Baden-Baden 2019,

zapowiedź „śmierci umowy”…, s. 101–102. Por. Z.X. Tan,

s. 307; M. Cannarsa, Interpretation of Contracts and Smart

Disrupting Doctrine?…, s. 114–115.

Contracts…, s. 778, 785.
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poddawane są krytyce107. Zarazem jednak tego rodzaju
tendencje przyczyniają się do ukierunkowania badań
nad elementarnymi zagadnieniami prawa zobowiązań
umownych i jego aksjologią, co sprzyja pogłębionej,
prospektywnej analizie uniwersalnych funkcji przypisywanych poszczególnym instytucjom jurydycz-

miarą pozostaje – przywołany wyżej – charakterystyczny dla polskiej nauki prawa cywilnego ukształtowanej na gruncie k.z. postulat dotyczący wpływu
modelu interpretacyjnego na podniesienie poziomu
kreowanych przez strony stosunków prawnych pod
względem etycznym111. Jednocześnie stosowanie testu

Aksjologiczne uwarunkowania determinujące
metodologię wykładni umów rzutują
na złożoność i wysoki stopień wymagań
stawianych interpretatorowi.
nym108. Istotny aspekt takich rozważań wyznacza
powiązana z problematyką wykładni kwestia uzasadnienia i zakresu ingerencji sądowej w treść umów,
rozpatrywana w kontekście subsydiarnego charakteru
prawa zobowiązań umownych109.
Aksjologiczne uwarunkowania determinujące metodologię wykładni umów rzutują na złożoność i wysoki
stopień wymagań stawianych interpretatorowi110. Ich
107 Zob. E. Mik, Smart Contracts…, s. 70 i n. Por. też
R. Brownsword, Smart Contracts: Coding the Transaction, Decoding the Legal Debates (w:) P. Hacker, I. Lianos,
G. Dimitropoulos, S. Eich (eds.), Regulating Blockchain…,

adekwatności, stanowiące przesłankę trafnej wykładni,
przesądza o skali trudności zabiegów interpretacyjnych112. Utrwalenie standardu wykładni kontraktowej
odpowiadającego wskazanym wymaganiom wydaje się
uzasadnione z punktu widzenia aktualnych kierunków
transformacji dokonujących się zarówno w strukturze
prawa umów, jak i w praktyce kontraktowej.
Artykuł stanowi poszerzoną wersję referatu wygłoszonego na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Konflikt wartości w prawie zobowiązań”, Warszawa,
6–7 kwietnia 2018 r.

s. 311 i n; P. Ortolani, The Judicialization of the Blockchain
(w:) P. Hacker, I. Lianos, G. Dimitropoulos, S. Eich (eds.),
Regulating Blockchain…, s. 303 i n, 307.
108 Na ten temat por. B. Kaczorowska, Założenia kodyfikacyjne
w dziedzinie umów zobowiązaniowych…, s. 14–15 oraz literatura tam cytowana. Zob. też C. Mitchell, The Common
Law of Contract…, s. 35–41.
109 Szerzej zob. M. Romanowski, Uczciwość (lojalność) kontraktowa…, s. 392–393, 422, 425. Por. M. Grochowski, Słuszność
a autonomia woli…, s. 8 i n.
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The article describes the process of farming interspecies chimeras, specifically
animals that host human organs. Such procedure is based on injection of human
pluripotent cells derived from adult somatic tissue into an animal embryo and is
aimed to grow functional, mature organs that can be used for xenotransplantation. Thus, this might be a promising solution to the currently experienced drastic
shortage of transplantable human organs. The author addresses legal issues
behind development of human organs in animal-human chimeras. The main
purpose of this paper is to asses, whether the prohibition on the formation of
chimeras provided for in the Infertility Treatment Act applies to the formation
of chimeras for xenotransplantation (cross-species transplantation) in Polish
law. The author analyzes the nature of the prohibition on creating chimeras
introduced in Polish law to propose a thesis that such restriction does not apply
to farming chimeric animals bearing human organs solely for transplantation
purposes. The article also proposes de lege ferenda solutions to be introduced
by the legislator, which would apply to xenotransplantation of organs created
from patient’s stem cells.
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1. Wstęp

Nieustanne postępy w medycynie i biotechnologii mają wpływ na
jakość i długość życia, będąc jednocześnie przedmiotem wielu wąt-

pliwości, zarówno natury etycznej,
jak i prawnej. Najwięcej kontrowersji pojawiło się w związku
z rozwojem inżynierii genetycznej.
Jest to dziedzina nauki wykorzy-
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stująca genetykę molekularną polegającą na manipulowaniu genami poprzez izolację DNA, jego rekombinację (krzyżowanie), klonowanie organizmów czy
hodowlę komórek in vitro1. Postępy w genetyce wiążą
się również z możliwością manipulacji genetycznych
między gatunkami, a zatem tworzenia hybryd i chimer. Polski ustawodawca wprowadził zakaz tworzenia takich organizmów międzygatunkowych na mocy
Ustawy o leczeniu niepłodności2 (dalej jako „u.l.n.”).
W literaturze przedmiotu wskazuje się natomiast, że
stworzenie chimery zwierzęcej, która posiadałaby np.
wątrobę zbudowaną w całości z ludzkiego DNA, a zatem
byłaby żywym gospodarzem organu gotowego do przeszczepu człowiekowi, jest szansą na rozwiązanie wielu
problemów, z jakimi obecnie mierzy się transplantologia3.Celem niniejszego artykułu jest zatem ocena tego,
czy zakaz tworzenia chimer i hybryd ma zastosowanie
do procedury ksenotransplantacji. Analiza ta zostanie
oparta na prawodawstwie polskim. Ponieważ ustawowy
zakaz tworzenia chimer i hybryd został wprowadzony
przez ustawodawcę w 2015 r., a ksenotransplantacja
również nie jest novum, to zagadnienia te były już
przedmiotem licznych publikacji4. Wydaje się jednak, że do tej pory nie rozstrzygnięto, czy powyższy
zakaz obejmuje również hodowanie organów ludzkich w organizmach zwierzęcych w celu ich późniejszego przeszczepienia człowiekowi. Zgodzić należy się
z Joanną Haberko, że przepis art. 25 u.l.n. zasługuje

na akceptację merytoryczną5. Wydaje się, że powyższy
zakaz jest uzasadniony z perspektywy celu, jakiemu
służy ustawa o leczeniu niepłodności tj. stworzenia
warunków do leczenia niepłodności i ochrony zdrowia
rozrodczego. Nie oznacza to jednak, że a priori zakaz
ten należy stosować do procedur innych niż wspomagana prokreacja. Na wstępie należy wyjaśnić znaczenie
pojęć istotnych dla przedmiotowej publikacji. Pierwsze
z nich to „genom” – termin oznaczający najogólniej całą
informację genetyczną zawartą w organizmie6, takie
samo znaczenie ma „genotyp”, z tym, że to pojęcie
odnosi się do informacji genetycznej danego osobnika,
podczas gdy genom oznacza materiał genetyczny właściwy dla całego gatunku7. Genom człowieka składa się
genów, czyli odcinków DNA tj. kwasu nukleinowego
określanego jako kwas deoksyrybonukleinowy8. To
właśnie w DNA są zakodowane informacje o danym
człowieku, między innymi o chorobach dziedzicznych,
skłonności do otyłości, wydolności fizycznej9. Zjawisko
występowania w danym organizmie linii komórkowych
o różnym genotypie określa się mianem chimeryzmu10.
Chimeryzm obecnie występuje w następstwie transfuzji krwi czy transplantacji organu. Czym innym jest
hybryda (mieszaniec) będąca osobnikiem powstałym
w wyniku skrzyżowania dwóch genetycznie różnych
osobników11. W naturze hybrydami są muły, a więc
krzyżówki osła z koniem12.
5 J. Haberko, Ustawa o leczeniu niepłodności, Komentarz,
Warszawa 2016, s. 160.

1 D. Krekora-Zając, Prawo do materiału genetycznego, War-

6 Z.J. Brzeziński i in., Wielki Słownik Medyczny, Warszawa
1996, s. 400; Słownik języka polskiego, https://sjp.pl/dna

szawa 2014, s. 24.
2 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności,

(dostęp 18.08.2020).
7 D. Krekora-Zając, Prawo…, s. 22.

Dz.U. 2015 poz. 1087.
3 H. Nagashima, H. Matsunari, Growing human organs in

8 Tamże, s. 19.

pigs. A dream or reality? (w:) „Theriogenology” 2016, nr 86,

9 Tamże, s. 20.

s. 423; S. Levine, L. Grabel, The contribution of human/non-

10 Z.J. Brzeziński i in., Wielki…, s. 166; G. Hermere’n, Ethical

-human animal chimeras to stem cell research (w:) „Stem

considerations in chimera research (w:) „Development” 2015,

Cell Research” 2017, nr 24, s. 131.

nr. 142, s. 3. Należy podkreślić, że występują różne rodzaje

4 Por. m.in. Z.B. Gądzik, Prawnokarne aspekty transplantacji

chimer np. transplantacja szpiku kostnego pomiędzy ludźmi

ksenogenicznych (w:) „Forum Prawnicze” 2018, nr 1 s. 49–63;

może doprowadzić do powstania tzw. chimeryzmu całko-

T. Borowiec, Ksenotransplantacje, aspekty prawne i etyczne,

witego, por. J. Jółkowska, M. Witt, Chimeryzm komórkowy

Warszawa 2019; Z. Smorąg, R. Słomski, L. Cierpka, Biotech-

po transplantacji szpiku kostnego (w:) „Acta Haematologica

nologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji, Poznań

Polonica” 2004, 35 nr 3, s. 322.

2013; T. Pietrzykowski, Chimery i hybrydy. Podmiotowość

11 Z.J. Brzeziński i in., Wielki…, s. 735.

prawna między dogmatem a konwencją (w:) „Studia Praw-

12 P. Szudejko, Rozwój biologii i medycyny w świetle zasady
demokratycznego państwa prawnego, Warszawa 2018, s 215.

nicze” 2015, z. 4 (204), s. 5–22.
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2. Istota hodowli organów ludzkich

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że hodowanie organów ludzkich w organizmach zwierzęcych
jest dopiero w fazie eksperymentalnej13, stąd nie można
mieć pewności, czy w przyszłości taka procedura
będzie powszechnie stosowana. Proces ten polega na
pozyskaniu ludzkich komórek macierzystych odpowiedzialnych przykładowo za wytworzenie trzustki14,

gospodarzem (tzw. host species),17 aby organ ten mógł
zostać przeszczepiony dawcy komórek macierzystych.
Jako host species wybrano świnie, ponieważ ich organy
wielkością i wydolnością są zbliżone do ludzkich18.
Dodatkowo z wyborem zarodków świńskich wiążą się
dużo mniejsze kontrowersje niż w przypadku innych
zwierząt, które budową organów zbliżone są do ludzi,
np. do zwierząt z grupy naczelnych19.

Głównym celem procedur transplantacji
transgenicznej jest zwiększenie liczby organów
tożsamych genetycznie z organami biorcy,
a przez to zdatnych do przeszczepów. Mogą
się jednak również przyczynić się do postępów
genetyki klinicznej oraz farmacji.
a następnie wszczepieniu ich zarodkowi zwierzęcemu,
który został pozbawiony fragmentu DNA przypisanego
do wytworzenia tego organu15. W ten sposób zwierzę nazywane transgenicznym16 wytworzy trzustkę
składającą się z ludzkiego DNA, a następnie będzie jej

Głównym celem, jakiemu taki zabieg ma posłużyć,
jest zwiększenie liczby organów zdatnych do przeszczepu, choć mogłoby to również przyczynić się do
postępów w testowaniu leków czy też poszerzenia
możliwości badawczych w zakresie funkcji genów i ich
wpływu na choroby u człowieka20. Istotą tej procedury

13 G. Hermere’n, Ethical…, s. 3; K. Rożnowska, Medycyna

17 S. Levine, L. Grabel, The contribution…, s. 129; A. De Los

w parze z zootechniką. Wywiad z prof. Zdzisławem Smorą-

Angeles i in., Generating Human Organs via Interspecies

giem, „Przegląd” 2012, nr 13, https://www.tygodnikprzeglad.

Chimera Formation: Advances and Barriers (w:) „Yale Journal

pl/medycyna-parze-zootechnika (dostęp 2.08.2020).
14 S. Levine, L. Grabel, The contribution…, s. 131.

of Biology and Medicine”, 2018 nr 91, s. 335.
18 K. Rożnowska, Medycyna…; Report of WHO consultation

15 Tamże, s. 129; R. Bourret i in. Human-animal chimeras:

on xenotransplantation, Genewa 28–30.10.1997, WHO/

ethical issues about farming chimeric animals bearing

ECM/ZOO/98.2https://apps.who.int/iris/bitstream/han-

human organs (w:) „Stem Cell Research & Therapy” 2016,

dle/10665/65513/WHO_EMC_ZOO_98.2.pdf?sequence=1

t 7, nr 87 s. 2; A.T. Carne i in., Concise Review: Human-

&isAllowed=y (dostęp 15.08.2020); R. Bourret i in. Human-

-Animal Neurological Chimeras: Humanized Animals or
Human Cells in an Animal? (w:) „Stem Cells Journal” 2019,
t. 37, nr 4, s. 445.
16 Zwierzę, do którego genomu wprowadzony został gen innego
gatunku, por. B.Chyrowicz, Etyka a możliwości współczes-

-animal…, s. 2.
19 Z. Smorąg i in., Transgeniczne świnie jako dawcy tkanek
i narządów do transplantacji u ludzi (w:) „Przegląd hodowlany” nr 11, s. 1.; Z.B. Gądzik, Prawnokarne…, s. 52.
20 D. Krekora-Zając, Prawo…, s. 24; M. Szalata i in. Główne

nej medycyny (w:) M. Safjan, L. Bosek (red.) System Prawa

kierunki transgenezy zwierząt (w:) Z. Smorąg, R. Słomski,

Medycznego, t. 1: Instytucje Prawa Medycznego, Warszawa

L. Cierpka, Biotechnologiczne i medyczne podstawy kseno-

2018, s. 191.

transplantacji, Poznań 2013, s. 17.
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jest to, że powstały organ będzie tożsamy genetycznie W przypadku, gdy przeszczep ex vivo jest dokonywany
z organem biorcy, ponieważ będzie składał się z jego na rzecz osoby niebędącej krewnym w linii prostej,
komórek macierzystych. W literaturze przedmiotu rodzeństwem, osobą przysposobioną lub małżonkiem,
wskazuje się, że doświadczamy ciągłego braku organów ustawodawca wprowadził nakaz uzyskania zgody sądu
do przeszczepów i zwiększania się liczby osób umie- opiekuńczego (nie dotyczy to szpiku i tkanek regenerających wskutek niewydolności narządowej21. Taki rujących się)27. W transplantacji od dawców zmarłych
stan sprzyja rozwojowi handlu organami22 oraz ich przyjmuje się koncepcję zgody domniemanej, a więc
bezprawnej komercjalizacji. Obecnie transplantacja można pobrać organ od osoby zmarłej, jeśli przed
jest ostateczną metodą terapii w przypadku schyłko- śmiercią nie wyraziła ona sprzeciwu28. Problematyczna
wej niewydolności organów i polega na przywróceniu może okazać się zatem ocena, czy dawca świadomie
niektórych funkcji ciała ludzkiego przez przeniesienie nie wyraził sprzeciwu, godząc się na oddanie organu,
komórki, tkanki lub narządu od dawcy do ciała biorcy czy też nie wiedział, że taki sprzeciw może wyrazić29.
(art. 2 ust. 1 punkt 36 Ustawy o pobieraniu, przecho- Dodatkowo interes biorcy, którego życie zależy od
wywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narzą- dokonania przeszczepu, oraz interes potencjalnego
dów, dalej jako „u.p.p.”)23. Transplantacja, zarówno dawcy, którego śmierć warunkuje pozyskanie organu,
ex vivo (przeszczep od osoby żyjącej, np. pobranie pozostają ze sobą w konflikcie30.Wydaje się zatem, że
fragmentu wątroby, jednej nerki czy też szpiku kost- hodowla ludzkich organów w organizmach zwierzęnego), jak i ex morto (przeszczep od osoby nieżyjącej, cych mogłaby przyczynić się do rozwiązania problenp. serca, płuc czy trzustki)24, budzi liczne zastrze- mów współczesnej transplantologii. Poczynając od
żenia etyczne. Z transplantacją od dawców żyjących eliminacji moralnych obiekcji związanych z przewiąże się problem okaleczenia ciała dawcy, gdy nie szczepami ex vivo i ex morto (dawcą nie będzie bowiem
ma to dla niego terapeutycznego uzasadnienia (nie inny człowiek), poprzez zwiększenie liczby organów
leży w jego interesie zdrowotnym)25 oraz problem do przeszczepu, a kończąc na minimalizacji ryzyka
autonomii w decydowaniu o własnym ciele. Obawy odrzucenia przeszczepu. Nie oznacza to jednak, że
pojawiają się również, gdy dawcą jest osoba spokrew- omawiana procedura jest neutralna na płaszczyźnie
niona i wówczas może podjąć decyzję o podarowaniu moralnej i etycznej. Na tym etapie może pojawić się
tkanki czy narządu w wyniku odczuwanej presji psy- pytanie: czy udział zwierząt jest niezbędny? Alternachicznej i w obawie przed społecznym ostracyzmem26. tywą mogłaby być procedura tworzenia organów przy
użyciu inkubatora lub drukarki 3D. Jednakże w litera21 H. Nagashima, H. Matsunari, Growing…, s. 422; S. Levine, turze wskazuje się, że procedura powstawania organu
L. Grabel, The contribution…, s. 131; A. De Los Angeles i in.,
jest zbyt złożona, aby odtworzyć ją w warunkach in
Generating…, s. 333.
vitro, oraz że drukowanie organów może okazać się
22 M. Gałązka, Transplantologia (w:) L. Bosek, A. Wnukiewiczniezwykle kosztowne i czasochłonne. W związku
-Kozłowska (red.), System Prawa Medycznego, t. 2: Szczególne
z tym istniejąca technologia w zakresie „sztucznych”
świadczenia zdrowotne, Warszawa 2018, s. 357.
narządów nie jest w stanie sprostać zapotrzebowaniu
23 Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu
na organy zdatne do przeszczepu i nadaje się jedynie
i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, Dz.U. Nr 169,
do prowadzenia badań nad chorobami i lekami31.
poz. 1411.

24 Powyżej opisany podział stanowi pewne uproszczenie, te
podstawowe rodzaje transplantacji dzielą się bowiem jesz-

27 art. 13 u.p.p.

cze na wiele kategorii, np. autotransplantację, alloplastykę,

28 art. 5 ust. 1 u.p.p.

przeszczep komórek samoregenerujących się itd., szerzej

29 B. Chyrowicz, Etyka…, s. 186.

por. B. Chyrowicz, Etyka…, s. 182.

30 M. Gałązka, Transplantologia…, s. 356.

25 M. Gałązka, Transplantologia…, s. 355.

31 Y.Lu i in. Human-animal chimeras for autologous organ

26 B. Chyrowicz, Etyka…, s. 185; M. Nowacka, Etyka trans-

transplantation: technological advances and future perspecti-

plantacji (w:) J. Różyńska, W. Chańska, Bioetyka, Warszawa

ves (w:) „Annals of Translational Medicine” 2019 t. 7, nr 20,

2013, s. 226.

s. 1.
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3. Pobranie i wszczepienie komórek
macierzystych

Pierwszym z etapów tworzenia organu ludzkiego
w organizmie zwierzęcym jest pozyskanie komórek macierzystych. Komórki te można pobrać z krwi
pępowinowej, łożyska lub płynu owodniowego podczas porodu, z embrionów powstałych metodą in vitro,
embrionów uzyskiwanych metodą klonowania (tzw.
embryonic stem cells – ESCs) lub od dorosłego człowieka (adult stem cells – ASCs)32. Pierwszy ze sposobów będzie możliwy do zastosowania, tylko jeśli dana

etycznych, jakie wiązałyby się z taką procedurą, jej
skuteczność byłaby niepewna. Nie zawsze bowiem
rodzice mogą być dawcami organów dla swoich dzieci
biologicznych i na odwrót (co wiąże się z antygenami
zgodności tkankowej HLA)36.Kolejna z metod zakłada
stworzenie embrionu metodą klonowania, a więc uzyskanie kopii genetycznej organizmu wyjściowego37.
Klonowanie może odbyć się poprzez izolację blastomerów38, mikrochirurgiczne rozszczepienie zarodka na
wczesnym etapie rozwoju (z jednego zarodka powstają
wówczas dwa identyczne) lub transfer jąder komórko-

Na obecnym etapie rozwoju biomedycyny
procedura ksenotransplantacji może być jedynie
wykorzystywana w celach badawczych.
osoba posiada komórki macierzyste pobrane z pępowiny po porodzie33, a następnie oddane na przechowanie do banku tkanek i komórek34. Z uwagi na to,
że procedura ta stanowi novum, wyizolowane w ten
sposób komórki macierzyste posiada jedynie promil
pacjentów. Komórki macierzyste można pobrać również od zarodka powstałego metodą in vitro. Pozyskanie embrionalnych komórek macierzystych tą
metodą wiąże się z destrukcją embrionu35. W przypadku hodowli organów, ta metoda polegałaby na
pobraniu komórek macierzystych od zarodka, z których mógłby zostać wyhodowany organ dla jednego
z rodziców biologicznych lub dla już narodzonego
dziecka tych rodziców. Abstrahując od wątpliwości
32 A. Brzezicka i in., Zastosowanie komórek macierzystych

wych39. W procedurze hodowania organów zastosowanie miałby ten ostatni sposób, polegający na pozyskaniu od dorosłego pacjenta komórek macierzystych,
np. ze szpiku lub tłuszczu, a następnie pozbawieniu
komórki jajowej jądra i zastąpienia go jądrem pochodzącym od dawcy40. Tak powstały embrion stałby się
swoistym „bankiem części zamiennych”, ponieważ
komórki macierzyste pobrane z zarodka mają zdolność
nieustannego namnażania się oraz przekształcenia
w większość tkanek ludzkiego organizmu (tzw. pluripotencjalny charakter)41. Takie klonowanie spełniałoby
zatem cel terapeutyczny, w odróżnieniu od klonowania
reprodukcyjnego. Należy jednak mieć na uwadze, że
w ustawodawstwie polskim klonowanie organizmów
w jakimkolwiek celu jest zabronione (niedopuszczalne

tkanki tłuszczowej w medycynie – najnowsze trendy (w:) „Chirurgia plastyczna i oparzenia” 2018, nr 6(3) s. 79; A. Banaś,

36 J. Nowak, Rola niezgodności HLA w transplantacjach komórek

Komórki macierzyste – perspektywy i zagrożenia (w:) „Prze-

krwiotwórczych (w:) „Hematologia” 2010, tom 1, nr 1, 49–58,

gląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2012, nr 2,

s. 52.

s. 119–120; G.J. Iwanowicz-Palus i in. Stem cells – a medical

37 B. Chyrowicz, Etyka…, s. 165.

revolution (w:) „European Journal of Medical Technologies”

38 M. Gałązka, Świadczenia…, s. 657.

2016 nr 4(13), s. 7–8.

39 B. Chyrowicz, Etyka…, s. 164–165.

33 G.J. Iwanowicz-Palus i in. Stem cells…, s. 8.

40 P. Szudejko, Rozwój…, s 207.

34 por. art. 25 u.p.p.

41 O. Nawrot, Ludzka biogeneza w standardach bioetycznych

35 A. Banaś, Komórki…, s. 121.

Rady Europy, Warszawa 2011, s. 292 i powołana tam literatura.

2 (64 ) · 2021 · 73–83

|

FORUM PR AWNICZE

77

artykuły
jest tworzenie zarodka, którego informacja genetyczna wencji o prawach człowieka i biomedycynie przyjętej
w jądrze komórkowym jest identyczna z informacją w Oviedo 4 kwietnia 1997 r.47
genetyczną w jądrze komórkowym innego zarodka,
płodu, człowieka, zwłok lub szczątków ludzkich)42. 4. Ksenotransplantacja
Dodatkowo Kodeks etyki lekarskiej zabrania lekaPrzy założeniu, że procedura implantacji zarodka
rzowi uczestnictwa w procedurze klonowania repro- przebiegnie prawidłowo, a zwierzę będące „gospodadukcyjnego lub terapeutycznego43.Zatem optymalną rzem” urodzi się żywe48, następnym i ostatnim etapem
metodą pozyskania komórek macierzystych jest ich jest pobranie organu i jego wszczepienie. Procedura
pobranie od osoby dorosłej (np. ze skóry lub szpiku ta będzie kwalifikować się jako ksenotransplantacja,
kostnego44) i ich przeprogramowanie do stanu plu- czyli przeszczep międzygatunkowy49. Pomimo że
ripotencji (tzw. indukowane macierzyste komórki organ nie będzie sensu stricto odzwierzęcy, ponieważ
pluripotentne, iPS- induced pluriopotent stem cells)45. będzie składał się z ludzkich komórek macierzystych,
Co najważniejsze – w Japonii uzyskano już patent na to nadal będzie pochodził z organizmu zwierzęcego.
bezpieczne pozyskiwanie pluripotentnych komórek
W przeszłości podejmowano próby przeszczepiemacierzystych ze skóry osoby dorosłej46.
nia organu lub komórek odzwierzęcych człowiekowi
Kolejnym etapem po pobraniu komórek macierzy- (bez uprzedniej manipulacji genowej)50. Między
stych jest ich wszczepienie zarodkowi zwierzęcemu, innymi w latach 60. w USA wykonywane były zabiegi
a więc stworzenie chimery. Definicja legalna chimery przeszczepienia nerek i wątroby od szympansów51.
jest zawarta w Ustawie o leczeniu niepłodności, zgodnie W 1984 r. wszczepiono serce pochodzące od pawiana
z którą pojęcie to oznacza grupę komórek zbudowaną kilkunastodniowemu niemowlęciu, które urodziło się
z komórek różniących się genotypowo pochodzących z nieuleczalną wadą serca (case Baby Fae). Dziecko
od więcej niż dwóch osobników tego samego gatunku zmarło po dwudziestu dniach od zabiegu52. W 1992 r.
lub różnych gatunków, gdzie jednym z gatunków jest w Polsce przeszczepiono świńskie serce pacjentowi,
człowiek. Ta sama ustawa wprowadza zakaz tworzenia który cierpiał na zespół Marfana53. Powyższe wylichimer przy zastosowaniu technik medycznie wspoma- czenie ma charakter jedynie przykładowy, jednakże
ganej prokreacji oraz dokonywania interwencji mają- doniesienia o przeprowadzonych ksenotransplantacych na celu dokonanie dziedzicznych zmian w geno- cjach w literaturze nie są liczne, a wszystkie opisane
mie ludzkim, które mogą być przekazane następnym przypadki zakończyły się niepowodzeniem54.W 2003 r.
pokoleniom (art. 25 ust. 2 u.l.n.), a działanie wbrew Komitet Ministrów Rady Europy przedstawił rekomentemu zakazowi jest zagrożone karą pozbawienia wol- dację dotyczącą przeprowadzenia ksenotransplantaności do lat 5 (art. 86 u.l.n.). W uzasadnieniu do pro47 Uzasadnienie do projektu ustawy o leczeniu niepłodności,
jektu ustawy podkreślono, że zakaz tworzenia chimer
druk sejmowy nr 3245, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/
i hybryd jest zgodny z postanowieniami Konwencji
druk.xsp?nr=3245 (dostęp 15.08.2020).
o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej
48 Por. H. Nagashima, H. Matsunari, Growing…, s. 423.
w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny: Kon49 P. Szudejko, Rozwój…, s 298.

50 Z.B. Gądzik, Prawnokarne…, s. 50.
51 S. Surma, M. Adamczak, Ksenotransplantacja nerki (w:)

42 por. art. 25 ust. 3 u.l.n.
43 art. 39a KEL

„Forum Nefrologiczne” 2019, t. 12, nr 2 s. 115, https://

44 A. Brzezicka i in., Zastosowanie…, s. 79.

journals.viamedica.pl/forum_nefrologiczne/article/

45 M. Gałązka, Transplantologia…, s. 358; E. Augustyniak

view/65101/48813 (dostęp 9.08.2020).

i in. Actual strategies in human induced pluripotent stem

52 B.Chyrowicz, Etyka…, s. 190.

cells (hiPSCs) differentiation – perspectives and challenges

53 L. Cierpka, Historia ksenotransplantacji (w:) Z. Smorąg,

(w:) „Diagnostyka Laboratoryjna”, 2016 nr 52(2), s. 124;
S. Levine, L. Grabel, The contribution…, s. 129.
46 Wyrok TSUE z 18 października 2011 r. C-34/10, Brüstle,

z wykorzystaniem wątroby świń transgenicznich (w:) „Chirurgia Polska” 2011, t. 13, nr 1 s. 29,

ECLI:EU:C:2011:669.
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cji (Recommendation Rec (2003)10 of the Committee
of Ministers to member states on xenotransplantation55). Celem rekomendacji jest zapewnienie ochrony
zdrowia pacjentów, personelu medycznego, zdrowia
publicznego a także przyznanie ochrony zwierzętom
wykorzystywanym do ksenotransplantacji. Zgodnie
z zaleceniami, z uwagi na eksperymentalny charakter takiego zabiegu, konieczne powinno być uzyskanie zgody odpowiedniego organu oraz spełnienie
określonych przesłanek w zależności od tego, czy
ksenotransplantacja jest przeprowadzana w ramach
badań klinicznych, czy poza nimi56. W dalszej części zawarto postanowienia dotyczące zapobiegania
przenoszeniu chorób odzwierzęcych podczas przeszczepów ksenogenicznych oraz zasady postepowania
w przypadku podejrzenia zakażenia. W rekomendacji
wprowadzono obowiązek właściwego informowania
pacjentów – w szczególności o możliwych korzyściach
i zagrożeniach wiążących się z zabiegiem, a także
o przewidywanych środkach ostrożności, których
podjęcie może okazać się konieczne po przeszczepie. Przewidziano również zasadę wykorzystywania
organów od zwierząt hodowanych wyłącznie w celu
ksenotransplantacji oraz zakaz pobierania narządów
od ssaków naczelnych. Zatem pomimo że rekomendacja nie jest wiążąca i ma charakter zalecenia, to
jest to najbardziej kompleksowa regulacja dotycząca
ksenotransplantacji57.
Kwestia ksenotransplantacji była również przedmiotem wielu oświadczeń i rezolucji Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO),
gdzie podkreślano potencjalne korzyści z zastosowania
tej procedury (takie jak zwiększenie liczby organów
zdatnych do przeszczepu) i związane z nią zagrożenia
(głównie ryzyko zakażenia wirusami pochodzenia
zwierzęcego)58.

Polski ustawodawca, dostrzegając potrzebę uregulowania problematyki ksenotransplantacji, dopuścił
możliwość dokonywania takich przeszczepów zarówno
w nieobowiązującej już ustawie transplantacyjnej
z 1995 r.59, jak i w zastępującej ją ustawie z 2005 r.
Zgodnie z art. 20 u.p.p. dopuszcza się przeszczepienie komórek, tkanek lub narządów lub stosowanie
u ludzi komórek lub tkanek pochodzących od zwierząt
z odpowiednim zastosowaniem przepisów o eksperymencie medycznym. Ustawodawca zastrzegł jednak,
że dokonanie ksenotransplantacji wymaga uzyskania
pozytywnej opinii Krajowej Rady Transplantacyjnej.
Dodatkowo w związku z odpowiednim stosowaniem
przepisów o eksperymencie medycznym konieczne
będzie spełnienie dalszych przesłanek, takich jak:
udzielenie odpowiedniej informacji uczestnikowi
eksperymentu, uzyskanie pisemnej zgody pacjenta
na zabieg, kierowanie eksperymentem przez lekarza
z odpowiednimi kwalifikacjami, uzyskanie pozytywnej
opinii komisji bioetycznej60. Jak podkreśla J. Haberko
odesłanie do przepisów o eksperymencie medycznym
pozwala przyjąć, że ustawodawca zezwala na przeprowadzenie ksenotransplantacji wówczas, gdy przeszczep
odzwierzęcy jest ostatecznością61. Zatem dokonanie
takiego przeszczepu będzie możliwe, gdy inne metody
lecznicze okazały się nieskuteczne, a stopień ryzyka
związany z tym zabiegiem jest proporcjonalny do
oczekiwanych korzyści62.

55 ht t p s : //s e a rc h .c o e . i nt /c m / P a ge s /re s u lt _ d e t a i l s .

59 Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o pobiera-

aspx?ObjectID=09000016805df8df (dostęp 9.08.2020).
56 M. Gałązka, Transplantologia…, s. 386.
57 T. Borowiec, Ksenotransplantacje…, s. 14.
58 Report of WHO consultation on xenotransplantation, Geneva
28–30.10.1997, WHO/ECM/ZOO/98.2, WHO Guidance on

5. Dyskusja

Opisywana w niniejszym artykule procedura hodowania organów opiera się na wykorzystaniu zwierząt transgenicznych jako dawców, co odróżnia ją
od pozostałych ksenotransplantacji, gdzie organy są
transplantation Clinical Trials, October 17–19 2011, WHO,
Geneva https://www.who.int (dostęp 15.08.2020).
niu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów,
Dz.U.1995.138.682 z dnia 1995.12.06.
60 por. rozdział 4 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Dz.U.1997.28.152 z dnia
1997.03.26 ze zm. (u.z.l.d.).

Xenogeneic Infection/Disease Surveillance and Response:

61 J. Haberko, I. Uhrynowska-Tyszkiewicz, Ustawa o pobie-

A Strategy for International Cooperation and Coordination,

raniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek

Geneva, 2001, WHO/CDS/CSR/EPH/2001.2, Second WHO
Global Consultation on Regulatory Requirements for Xeno-

i narządów, Komentarz, Warszawa 2016, s. 219.
62 Tamże.
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pozyskiwane od zwierzęcia, którego genotyp nie został
poddany modyfikacjom. W literaturze wskazuje się,
że ksenotransplantacja zakładająca stworzenie chimery lub hybrydy nie jest dopuszczalna63.Wydaje się
jednak, że z analizy treści przepisu oraz ratio legis
samej ustawy o leczeniu niepłodności wynika, że
zakaz tworzenia chimer nie ma zastosowania do procedury ksenotransplantacji. Zgodnie z art. 25 ust. 2 u.l.n.
niedopuszczalne jest tworzenie przy zastosowaniu
technik medycznie wspomaganej prokreacji chimer
i hybryd oraz interwencje mające na celu dokonanie dziedzicznych zmian w genomie ludzkim, które
mogą być przekazane następnym pokoleniom. Procedurę medycznie wspomaganej prokreacji ustawa
definiuje jako czynności prowadzące do uzyskania

w tym zakresie, w tym zasady stosowania procedury
medycznie wspomaganej prokreacji. Projekt ustawy
jest również zgodny z postanowieniami Konwencji
o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej
w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny: Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie przyjętej
w Oviedo 4 kwietnia 1997 r. […], poprzez wprowadzenie do ustawodawstwa polskiego zakazu tworzenia
chimer i hybryd oraz zakazu klonowania człowieka,
ograniczenia możliwości ingerowania w genom ludzki,
doboru płci, jak również innych cech dziecka”64.Skoro
zatem stworzenie chimery na cele ksenotransplantacji
nie kwalifikuje się jako procedura medycznie wspomaganej prokreacji zgodnie z ustawową definicją ani nie
jest interwencją mającą na celu dokonanie dziedzicz-

Z analizy przepisu oraz ratio legis ustawy o leczeniu
niepłodności wynika, że zakaz tworzenia chimer nie
ma zastosowania do procedury ksenotransplantacji.
oraz zastosowania komórek rozrodczych lub zarodków wewnątrz lub pozaustrojowo u biorczyni w celu
prokreacji; obejmuje ona bezpośrednie i inne niż bezpośrednie użycie komórek rozrodczych i zarodków.
Biorczynią jest kobieta, u której stosuje się komórki
rozrodcze przekazane w celu dawstwa partnerskiego
albo dawstwa innego niż partnerskie, albo zarodki
przekazane w celu dawstwa zarodka. Zastosowanie
komórek rozrodczych może mieć miejsce w organizmie
kobiety albo pozaustrojowo. Z uzasadnienia projektu
ustawy o leczeniu niepłodności wynika, że „ustawa ma
na celu ochronę zdrowia rozrodczego oraz stworzenie
warunków do stosowania metod leczenia niepłodności
w sposób chroniący prawa osób dotkniętych niepłodnością oraz dzieci urodzonych w wyniku stosowania
procedur medycznie wspomaganej prokreacji. […]
W przepisach ogólnych projektu ustawy określone
zostały, poza katalogiem pojęciowym, również sposoby
leczenia niepłodności oraz ogólne zasady obowiązujące

nych zmian w genomie ludzkim, to nie stoi de lege lata
w sprzeczności ani z ustawą o leczeniu niepłodności,
ani Konwencją. Przyjęcie dopuszczalności tworzenia chimer na potrzeby ksenotransplantacji wiąże
się z następującymi postulatami de lege ferenda. Po
pierwsze, pojawia się problem w jaki sposób należałoby
kwalifikować pacjentów do takich zabiegów. W przypadku transplantacji allogenicznych zostały wytyczone
jasne reguły. Zgodnie z art. 17 u.p.p. potencjalnego
biorcę zakwalifikowanego do przeszczepienia narządów zgłasza się do krajowej listy osób oczekujących
na przeszczep, która jest prowadzona przez Centrum
Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant”. Wyboru potencjalnego biorcy
dokonuje się na podstawie kryteriów medycznych
określonych w przepisach rozporządzenia wydanego
przez ministra właściwego do spraw zdrowia, uwzględ64 Uzasadnienie do projektu ustawy o leczeniu niepłodności,
druk sejmowy nr 3245, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/

63 P. Szudejko, Rozwój…, s 299.
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niając aktualny stan wiedzy medycznej i zachowanie
równego dostępu do zabiegu przeszczepienia. Szczegółowe kryteria wynikające z rozporządzenia to: pilność przeszczepienia; wykluczenie albo dopuszczenie
niezgodności immunologicznej między potencjalnym
dawcą a potencjalnym biorcą; dobór anatomiczny
potencjalnego dawcy i potencjalnego biorcy; wiek
potencjalnego dawcy i potencjalnego biorcy; przewidywane efekty przeszczepienia; czas oczekiwania na

nogenicznego, która skutkowałaby skreśleniem z listy
oczekujących na przeszczep allogeniczny, w sytuacji,
gdyby ta pierwsza metoda okazała się nieskuteczna,
pacjent powinien zostać wpisany w to samo miejsce,
jakby nigdy nie został skreślony z listy66? Problematyka ta jest szczególnie istotna w kontekście ochrony
praw pacjenta, w tym równego dostępu do świadczeń
zdrowotnych. Zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta67 w sytuacji

Skoro stworzenie chimery na cele ksenotransplantacji
nie kwalifikuje się jako procedura medycznie
wspomaganej prokreacji zgodnie z ustawową
definicją ani nie jest interwencją mającą na
celu dokonanie dziedzicznych zmian w genomie
ludzkim, to nie stoi de lege lata w sprzeczności ani
z ustawą o leczeniu niepłodności, ani Konwencją.
przeszczepienie; aktualny stan zdrowia potencjalnego
biorcy65. Zatem należy ocenić, czy kwalifikacja do
przeszczepu organu wyhodowanego w organizmie
zwierzęcym wymaga stworzenia odrębnych reguł?
W szczególności, czy należy brać pod uwagę kryterium czasu oczekiwania na przeszczep, tzn. mając
na uwadze, że wyhodowanie organu mogłoby okazać się procesem czasochłonnym, pacjentów z ostrą
niewydolnością należy kierować na transplantacje
allogeniczne, a pozostałym pacjentom proponować
przeszczep ksenogeniczny? Czy należałoby kierować
się kryterium wieku, czy przewidywanych efektów
leczenia? Czy stworzyć dwie listy i dać pacjentom
prawo wyboru, na której liście chcą się znaleźć? Czy
w przypadku wyrażenia woli uzyskania organu kse-

ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich
świadczeń zdrowotnych, pacjent ma prawo do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do
tych świadczeń68.
Po drugie, pożądane wydaje się de lege ferenda
wprowadzenie kompleksowej regulacji dotyczącej
ksenotransplantacji (w tym od zwierząt transgenicznych) zamiast odsyłania do przepisów o eksperymencie medycznym. W szczególności regulacji ustawowej
powinna podlegać możliwość przeszczepienia organu
od zwierzęcia transgenicznego małoletniemu (czy
dostęp do takiego zabiegu powinien być zrównany
66 T. Borowiec, Ksenotransplantacje…, s. 104.
67 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r., Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 ze

65 por. § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
4 grudnia 2009 r. w sprawie krajowej listy osób oczeku-

zm.
68 szerzej por. L. Bosek, Komentarz do art. 6 (w:) L. Bosek

jących na przeszczepienie Dz.U.2009.213.1655 z dnia

(red), Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

2009.12.16.

Komentarz, Warszawa 2020, s. 118–141.
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z osobami dorosłymi, czy podlegać obostrzeniom, gać przede wszystkim kwestia kwalifikacji pacjenta do
jak w przypadku eksperymentu medycznego). Tak takiego zabiegu. Na zakończenie należy nadmienić, że
samo należałoby uregulować, do którego momentu niezależnie od powyższych konstatacji o charakterze
zgoda na zabieg ksenotransplantacji może być cof- prawnym, dyskusja wokół ksenotransplantacji organu
nięta (w przypadku eksperymentu medycznego zgoda „wyhodowanego” z komórek człowieka nie jest wolna
może być cofnięta w każdym momencie).Po trze- od wątpliwości o charakterze medycznym, etycznym,
cie, konieczne byłoby uściślenie zakresu informacji moralnym i religijnym71.
udzielanej biorcy oraz skorelowanej z nią zgody na
zabieg. Spectrum udzielanych informacji powinno być Bibliografia
szersze, niż to określone obecnie przez ustawodawcę Banaś A., Komórki macierzyste – perspektywy i zagrożenia (w:)
w art. 24 u.z.l.d (obowiązek poinformowania o celach,
„Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2012,
sposobach i warunkach przeprowadzenia eksperynr 2, s. 119–120
mentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub Borowiec T., Ksenotransplantacje, aspekty prawne i etyczne,
poznawczych, ryzyku oraz o możliwości odstąpienia
Warszawa 2019.
od udziału w eksperymencie w każdym jego stadium) Bosek L., Komentarz do art. 6 (w:) L. Bosek (red), Ustawa o praoraz art. 31 u.z.l.d (obowiązek poinformowania o obecwach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Komentarz, Warnym stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych
szawa 2020.
oraz możliwych metodach diagnostycznych, lecz- Bourret R. i in. Human-animal chimeras: ethical issues about
niczych, dających się przewidzieć następstwach ich
farming chimeric animals bearing human organs (w:) „Stem
zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia
Cell Research & Therapy” 2016, t. 7, nr 8.
oraz rokowaniu). W przypadku ksenotransplantacji Brzezicka A. i in., Zastosowanie komórek macierzystych tkanki
lekarz powinien poinformować pacjenta o koniecztłuszczowej w medycynie – najnowsze trendy (w:) „Chirurgia
plastyczna i oparzenia” 2018, nr 6(3) s. 79.
ności stosowania odpowiednich środków ostrożności
i możliwości ich egzekwowania (np. monitoring poza- Brzeziński Z.J. i in., Wielki Słownik Medyczny, Warszawa 1996.
biegowy, konieczność pobierania i przechowywania Carne A.T. i in., Concise Review: Human-Animal Neurological
próbek biologicznych, obowiązek zgłaszania wszelkich
Chimeras: Humanized Animals or Human Cells in an Animal?
symptomów choroby, możliwość izolacji pacjenta).
(w:) „Stem Cells Journal” 2019, t. 37, nr, s. 444–452.
Dodatkowo należałoby rozważyć, czy również krąg Chyrowicz B., Etyka a możliwości współczesnej medycyny (w:)
adresatów, którym udzielane są te informacje, nie
M. Safjan, L. Bosek (red.) System Prawa Medycznego, t. 1:
powinien ulec rozszerzeniu na osoby najbliższe, tak
Instytucje Prawa Medycznego, Warszawa 2018.
jak to zostało przewidziane w art. 14 Rekomenda- De Los Angeles A. i in., Generating Human Organs via Interspecies
cji Komitetu Ministrów Rady Europy z 2003 r. Rec
Chimera Formation: Advances and Barriers (w:) „Yale Journal
(2003)1069. Pacjent musiałby również wyrazić odpoof Biology and Medicine” 2018, nr 91, s. 333–342.
wiednią zgodę, która obejmowałaby nie tylko przepro- Gałązka M., Transplantologia (w:) L. Bosek, A. Wnukiewiczwadzenie zabiegu, ale także podjęcie wyżej opisanych
-Kozłowska (red.), System Prawa Medycznego, t. 2: Szczególne
środków ostrożnościowych70.
świadczenia zdrowotne, Warszawa 2018.
Gądzik Z.B., Prawnokarne aspekty transplantacji ksenogenicznych

6. Podsumowanie

(w:) „Forum prawnicze” 2018, nr 1, s. 49–63.

W mojej ocenie obecne regulacje prawne umożliwiają stworzenie organizmu chimerowego tylko na
potrzeby wyhodowania organu z komórek macierzystych człowieka i jego późniejszego przeszczepienia.
Odpowiedniej regulacji de lege ferenda będzie wyma-
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Haberko J., Ustawa o leczeniu niepłodności, Komentarz, Warszawa 2016.

69 T. Borowiec, Ksenotransplantacje…, s. 88.
70 Tamże, s. 105.
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Prawo i emocje – synteza ruchu
Law & Emotions: A Synthesis
Emotions and law are often thought to be mutually exclusive. However, ever more
academicians note that this is not the whole picture: since the late 1980s and
early 90s studies on the relationship between the legal and the affective began
to be conducted. Since then, both the number of works and number of researchers working on this problem grew significantly. Calls for the identification of
a separate trend resulted in dubbing this new enterprise ‘Law & Emotions’. This
article collates and synthesizes notes from the field: it is based on the analysis of
numerous findings and approaches of the aforementioned research movement. It
is written with a Polish reader in mind. As Polish jurisprudence is notably silent on
the presence of affect in legal institutions, the objective of the text is to provide
a cross-section of Law & Emotions, expose its mission and suggest in what ways
it may revolutionize contemporary legal thinking movement – and, hopefully, to
show why Polish legal scholars should care about it.
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Kiedy na przełomie XIX i XX
wieku Leon Petrażycki twierdził, że prawo istnieje w głowach
ludzi, a prawa i obowiązki opierają się w istocie na przeżywaniu specjalnego rodzaju emocji
(imperatywno-atrybutywnych),
jego poglądy zostały uznane za
awangardowe; w końcu od staroży tności prawo miało być
domeną rozumu1. Przekonanie
to utrzymało się przez większość
historii prawoznawstwa i w pełni
1 M.N.S. Sellers (eds.), Law, Reason,
and Emotion, Cambridge 2017, s. 24.
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rozbrzmiewało w pozytywizmie
prawniczym – ten wpływowy
paradygmat obchodził się zupełnie bez odwołania do wewnętrznych przeżyć człowieka. Liczyło się
twarde prawo stanowione, kategorycznie rozdzielane od norm
moralnych. Tak jak w myśl starożytnej wykładni prawo miało
być cycerońskim uosobieniem
rozumu, tak świat emocji pozostał przedmiotem zainteresowania
nauk kulturowych, biologicznych
i psychologicznych. Współcześni
neuronaukowcy odkryli, że emocje
nie są jedynie pasywnymi odczu-
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ciami, lecz silnie związanymi z innymi funkcjami umy- ludzkie postępowanie”5. Korzenie podejścia prawnosłowymi narzędziami podejmowania decyzji i pozna- emocjonalnego sięgają późnych lat 80. i początku 90.
wania rzeczywistości2, a teoretycy kultury zaczęli XX wieku, kiedy to podążając za filozoficzną i psyeksplorować emocje jako źródło wiedzy w ramach chologiczną refleksją nad emocjami6, przedstawiciele
tzw. zwrotu afektywnego3. Pomimo iż dostrzeżono m.in. krytycznej jurysprudencji rozpoczęli dyskurs

Tak jak w myśl starożytnej wykładni prawo miało
być cycerońskim uosobieniem rozumu, tak świat
emocji pozostał przedmiotem zainteresowania nauk
kulturowych, biologicznych i psychologicznych.
potencjalne znaczenie tej wiedzy dla lepszego rozumienia i kontroli ludzkiego zachowania (chociażby
w ekonomii behawioralnej4), filozofia prawa długo
pozostawała wobec niej obojętna. Jednak blisko sto
lat od czasu, kiedy Petrażycki opracowywał swoje
odważne teorie, refleksja nad emocjami w prawie
powraca, tym razem uzbrojona w nowoczesne metody
i empiryczne argumenty, śmiało korzystając ze zdobyczy interdyscyplinarności.
Wydawałoby się, że prawo i emocje to przeciwne
bieguny, a łączenie ich w nazwie szkoły filozofii prawa
to pomyłka. Wbrew temu poglądowi na jeden z silniejszych współczesnych prądów prawoznawstwa wyrasta tzw. law & emotions (prawo i emocje, podejście
prawnoemocjonalne). Identyfikujący się z nim badacze uważają, że przeciwko stereotypowemu rozdzieleniu prawa i emocjonalności przemawia „po pierwsze, sposób w jaki zbudowane i stosowane jest prawo;
po drugie, mechanizmy działania emocji; po trzecie,
2 A. Berthoz, Emotion and Reason: The Cognitive Science of

o znaczeniu emocji dla prawa7. Lata 90. przyniosły
ze sobą wysyp artykułów poświęconych pojedynczym aspektom relacji emocji i prawa – wśród najczęściej poruszanych tematów były zbrodnie w afekcie,
uczucia związane z sankcją karną oraz wpływ emocji
sędziów na podejmowanie przez nich decyzji. Kulminacją tego etapu powstawania zrębów law & emotions
było wydanie pierwszej pracy syntetycznej, poruszającej szeroki wachlarz problemów emocji w prawie
z perspektywy filozoficznej i kulturowej. Tom zatytułowany The Passions of Law szybko stał się lekturą
wręcz paradygmatyczną, a jego autorzy – Susan Bandes, Dan Kahan, Martha Minow, John Deigh, Toni
Massaro oraz Martha Nussbaum – wyrośli na czołowych reprezentantów skutecznego łączenia prawa
z refleksją o emocjonalności. Rozwój „prawa i emocji”,
przypadający na sam początek dwudziestego pierwszego wieku, przyniósł rozszerzenie zainteresowania
na dotychczas niepodejmowane zagadnienia, np. prawo
cywilne, rodzinne czy konstytucyjne, a także nowe
perspektywy naukowe, wśród nich etyki normatywnej,

Decision Making, Oxford 2006; A. Damasio, Descartes’ Error:
Emotion, Reason, and the Human Brain, London 2005.

5 J. Schweppe, J.E. Stannard, What Is So ‘Special’ about Law
and Emotions?, „Northern Ireland Legal Quarterly” 2013,

3 P.T. Clough, The Affective Turn: Political Economy, Biomedia
and Bodies, „Theory, Culture & Society” 2008, t. 25, nr 1,

vol. 64, nr 1, s. 1–9.
6 K Abrams, H. Keren, Who’s Afraid of Law and the Emotions?,

s. 1–22.
4 A. Virlics, Emotions in economic decision making: a multidisciplinary approach, „Procedia – Social and Behavioral
Sciences” 2013, vol. 92, s. 1011–1015.

„Minnesota Law Review” 2009, vol. 94, s. 1997.
7 R. Grossi, Understanding Law and Emotion, „Emotion” 2015,
vol. 7, nr 1, s. 55–60.
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nauk kognitywnych, filozofii eksperymentalnej, psychologii ewolucyjnej i innych. Badania nad emocjami
sędziów i innych podmiotów prawa zostały znacząco
pogłębione, a debata rozszerzyła się o głosy międzynarodowych badaczy, nierzadko prowadzących empiryczne badania na gruncie prawa krajowego. Obecnie
obok kontynuacji poprzednich kierunków rozkwita
formalistyczny i filozoficzny nurt badań, poddający
kluczowe prawne pojęcia filozoficznej obróbce. Popularność zyskuje badanie znaczenia emocjonalności dla
współczesnych problemów bioetycznych, które znajdują odbicie w prawie. Znakiem dojrzałości dyscypliny
jest rosnąca liczba prac poświęcona refleksji nad nią
samą; od 2005 r. kolejne syntezy starają się podsumować i usystematyzować kanoniczny korpus prac
z zakresu prawa i emocji oraz określić właściwą orientację w przyszłości. Kolejne prace zbiorowe skupiają
się na dynamicznej naturze procesów zachodzących
pomiędzy prawem a emocjami8, a autorzy najnowszych
syntez podsumowujących stan dyscypliny postulują
położenie nacisku na konkretne ujęcia, np. psychologii ewolucyjnej9, w badaniu afektu w prawie. Kathryn
Abrams zauważa, że badania nad prawem i emocjami
są często bagatelizowane przez tych, którzy nie dostrzegają ich powiązań z badaniami interdyscyplinarnymi
o dużym znaczeniu praktycznym: behawioralną ekonomiczną analizą prawa (behavioral law & economics),
formującym się mariażem prawa z neuronauką (znanym pod nazwą neurolaw)10 czy studiami z zakresu
law & literature. Powiązania te nie oznaczają jednak
identyfikacji, pomimo że zakres tematyczny podejmowanych kwestii nierzadko się powtarza; różnica leży
przede wszystkim w perspektywach, celach i metodologii stosowanej przez poszczególne prądy badawcze.
Założenie, że „prawo i ekonomia” różni się od „prawa
i emocji” tym, że to pierwsze postrzega człowieka
jako racjonalnego maksymalizatora korzyści, a drugie – jako irracjonalną, emocjonalną istotę, byłoby
uproszczeniem, zwłaszcza w świetle podejmowania
8 H. Conway, J. Stannard (eds.), Emotional Dynamics of Law
and Legal Discourse. Bloomsbury Publishing 2016.
9 C.J. Patrick, A New Synthesis for Law and Emotions: Insights

przez współczesnych badaczy law & economics tematyki wpływu emocji, np. strachu, na podejmowanie
decyzji. Jednakże zasadniczą różnicą jest to, że o ile
law & economics uważa emocje za czynniki wpływające na zachowanie, law & emotions traktuje je jako
więcej niż bodźce i odchodzi od rozumienia ich jako
irracjonalne; z perspektywy tego drugiego podejścia
emocje mają poznawczy charakter i są fundamentalnymi budulcami ludzkiego doświadczenia, nadając
mu znaczenie i kierunek. W odróżnieniu natomiast
od neurolaw podejście prawnoemocjonalne nie skupia się wyłącznie na perspektywie „twardych” nauk
neurobiologicznych – to właśnie integracja humanistycznych i bardziej ścisłych perspektyw jest jego
znakiem rozpoznawczym. Podobnie, choć ruch law
& literature i law & emotions niekiedy się przecinają,
to metodologia i zakres zainteresowania tego pierwszego są znacznie węższe niż tego drugiego (choć na
ich styku często podejmowane są niezwykle ciekawe
zagadnienia, np. tzw. „sądów miłości” – dworskich
sądów wyrokujących o życiu uczuciowym poddanych
nowożytnych monarchów11).
Dyscyplinarny eklektyzm jest jednym z wyróżników podejścia prawnoemocjonalnego; nie brakuje
zarówno prac opartych na dorobku nauk ścisłych, jak
i tych poszukujących historycznych lub literackich
powiązań między prawem i emocjami; metody wahają
się od analizy konceptualnej do empirycznych badań
socjologicznych. W obliczu pluralizmu metodologicznego istnieją jednak pewne spoiwa nurtu – przekonania dzielone przez wielu badaczy. Jednym z takich
przekonań jest sceptycyzm wobec dominującego paradygmatu racjonalności i przekonanie o potrzebie głębokiej refleksji nad psychologicznymi podstawami
normatywizmu. Częstym punktem odniesienia jest
tzw. „walka ognia z lodem” czy „serca z rozumem”. Za
pomocą tych fraz zaznacza się rozdzielenie racjonalności oraz emocjonalności, które często znajdowało
podatny grunt w myśli prawnej. Tradycyjnie prawo
miało być racjonalne, a emocje traktowano jako irytujące, zwierzęce impulsy, które mogą przeszkodzić
w jego funkcjonowaniu i których wpływ należy zminimalizować. Te sposoby myślenia o emocjach i pra-

from the Behavioral Sciences, Ariz. St. LJ 2015, vol. 47,
11 P. Goodrich, Erotic Melancholia: Law, Literature, and Love,

p.1239–1287.
10 K. Abrams, H. Keren, Who’s Afraid…, s. 1998.
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wie w przeszłości pomagają wyeksponować historycy rewolucyjnego wykładu sędziego Williama Brennana
prawa, z Merridee L. Bailey na czele12. Według badaczy pt. Reason, Passion and the Progress of the Law opubli„prawa i emocji” przekonanie o kontraście pomiędzy kowanego na łamach „Cardozo Law Review”14. Nieco
rozumem a emocjami to mit, a emocjonalność należy później, w roku 2000, Uniwersytet w Chicago-Illinois
rozumieć jako niezbywalny element myślenia. Prawo stał się forum naukowców debatujących nad prawem,
powinno traktować racjonalność i emocjonalność psychologią i emocjami, co zaowocowało specjalnym
równorzędnie i uwzględniać funkcjonowanie oby- numerem „Chicago-Kent Law Review”; nie sposób też
dwu zgodnie z wiedzą psychologiczną – przedstawi- nie wymienić sympozjum leżącego u podstaw powstaciele law & emotions dają wyraz temu przekonaniu nia wspomnianego wcześniej tomu The Passions of
na podstawie badań konkretnych emocji w doktry- Law – miało ono miejsce w William & Mary Law School.
nach prawnych, analizy wpływu wiedzy o emocjach Ważnymi ośrodkami nurtu law & emotions są do dziś
na teorię prawa, a także emocji sędziów i podmiotów Vanderbilt University, Yale oraz Harvard, a także Uniprawa. Ambicje badaczy wykraczają poza samą iden- versity of Saint Andrews. Nietrudno zaobserwować,
tyfikację i wyjaśnianie powiązań emocji z prawem; że niektóre nazwiska powtarzają się w publikacjach
nie wystarczy stwierdzić fakt istnienia stereotypów, poświęconych tematowi najczęściej – na tej podstawie
lecz należy także im zaradzić. Wielu przedstawicieli można wnioskować o badaczach, którzy są założycienurtu prawnoemocjonalnego dąży do rewizji prze- lami czy też „twarzami” ruchu. Do takich niewątpliwe
konań na temat emocji w prawie, co niekiedy znaj- należy profesor Susan A. Bandes, obecnie emerytowana
duje wyraz w formułowaniu zaleceń i postulatów de profesor szkoły prawa DePaul University, gdzie wykłada
lege ferenda. Rekomendacje dotyczą tego, jak prawo procedurę karną oraz prawo i literaturę. W spisie tremoże zyskać „inteligencję emocjonalną”, i tego, w jaki ści tomu The Passions of Law pod redakcją Bandes
sposób można za jego pomocą wzbudzać pożądane znalazły się wspomniane już nazwiska, które później
emocje13. Głosy te jednak nie są autorytarne, a plu- stały się synonimiczne z ruchem law & emotions, jak
ralistyczne – zarówno powstanie, jak i rozwój law & chociażby Martha C. Nussbaum, profesor prawa i etyki
emotions łączyły się z intensywną wymianą poglądów, na Wydziale Filozofii, Wydziale Prawa oraz Wydziale
tak w formie pisemnej (np. na łamach recenzji i pole- Teologii Uniwersytetu Chicagowskiego, Martha Minow,
mik), jak i poprzez konferencje, sympozja, fundacje specjalistka z Harvardu zajmująca się prawami człoi w centrach badawczych. Dialog ten nie gaśnie, a wręcz wieka i mniejszości, czy John Deigh, profesor prawa
przeciwnie – dołączają do niego głosy przedstawicieli i filozofii w Uniwersytecie w Teksasie, zajmujący się
kolejnych tradycji metodologicznych i jurysdykcji.
psychologią moralną. Co ciekawe niektórzy badacze
Krytyczność i otwartość na dialog interdyscyplinarny działający wcześniej w tradycji law & economics poddo dziś wyróżnia law & emotions i jest konsekwencją jęli także temat prawnoemocjonalnej analizy prawa –
fermentu intelektualnego stworzonego przez amery- tak jak prof. Cass R. Sunstein, kierownik projektu pt.
kańskich uczonych w latach 90. Choć zakres zainte- Program on Behavioral Economics and Public Policy
resowania prawa i emocji nie ogranicza się jedynie do w Harvard Law School. Wśród założycieli ruchu nie
Stanów Zjednoczonych i anglosaskiej tradycji prawnej, znajdują się jedynie prawnicy i filozofowie, ale rówstała się ona pierwszym celem analizy, jako zwycza- nież psychologowie (jak Robert C. Solomon), badacze
jowa i oparta na autorytecie sędziego. Początkową oś historii (jak Merridee L. Bailey), literatury czy polityki.
badań wyznaczały słynne amerykańskie szkoły prawa
Choć historia law & emotions liczy prawie trzy
i czasopisma prawnicze – można przyjmować, że ruch dekady, perspektywy związane z emocjami są w pollaw & emotions rozpoczął się od sympozjum wokół skiej nauce prawa, z nielicznymi wyjątkami15, wciąż
12 M.L. Bailey, K.-J. Knight, Writing Histories of Law and
Emotion, „The Journal of Legal History” 2017 vol. 38, nr 2,
s. 117–129.
13 K. Abrams, H. Keren, Who’s Afraid…, s. 1998.

14 „Cardozo Law Review”1988. Vol. 10. Reason, passion, and
Justice Brennan: A Symposium.
15 Tematykę związków prawa i emocji w Polsce poruszają
m.in. Marta Soniewicka, Bartosz Brożek oraz Wojciech
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nieobecne, a w powszechnej świadomości prawników 1. Emocje a teoria i filozofia prawa.
i filozofów prawa nieznane. Winą za ten stan rzeczy
Podejście prawnoemocjonalne przyniosło szereg
obarczać można znaczącą fragmentaryzację nurtu małych rewolucji. Odejście od przekonania o konieczprawa i emocji – zróżnicowanie tematyczne badań jest nym dualizmie rozum–emocje przyniosło ze sobą
niezwykle duże, co może dawać wrażenie, że reflek- konieczność odniesienia się do wielu pojęć fundasja nad tymi tematami ma przypadkowy charakter. mentalnych dla prawa. Znaczna część piśmienniDopiero dostrzeżenie założeń i celów całego nurtu ctwa filozoficznoprawnego z tego zakresu dokonuje
badawczego pozwala ocenić przydatność takiej refleksji rewizji podstawowych kategorii i założeń prawa. Tak
i możliwość uprawiania myśli prawnoemocjonalnej na pogłębiono znaczenie m.in. pojęcia uprawnienia, niegruncie polskim. Recepcja i zastosowanie perspektywy poczytalności, a nawet racjonalności. Dostrzega się
podejścia prawnoemocjonalnego z pewnością przynie- również, że odwołanie do emocji pomaga wyjaśnić
sie ze sobą potrzebną refleksję krytyczną nad związ- w kategoriach ludzkiego doświadczenia kluczowe
kami emocjami i prawa. Prawo polskie, niezbadane aspekty prawa, takie jak jego obowiązywanie, legityjeszcze z perspektywy emocjonalnej, stanowi owocny mację, słuszność, skuteczność oraz sprawiedliwość.
grunt badań doktrynalnych i filozoficznoprawnych Pozwala to lepiej zrozumieć sieci powiązań pomiędzy
analiz o potencjale interdyscyplinarności i innowa- prawem, normami społecznymi a ludzką psychiką.
cji, zwłaszcza w zakresie łączenia nauk społecznych,
Misję „prawa i emocji” można określić jako przyhumanistycznych i biologicznych.
wrócenie afektowi właściwego miejsca w refleksji
Na potrzebę rozszerzenia świadomości odpowiada nad prawem – celem jest rewizja zastanych przekopróba podsumowania i systematyzacji dotychczasowych nań na temat emocjonalności i polemika ze stereodokonań nurtu law & emotions, przybliżająca główne typami. Być może największym z tych zagadnień
założenia, tematy i korzyści tego podejścia polskiemu (a na pewno najczęściej omawianym) jest stosunek
czytelnikowi. Niniejsza synteza, z pewnością nie wyczer- emocji do rozumu. Jak wspomniano powyżej, relacja
pująca tematu, oferuje próbę podsumowania dotychcza- ta ma być silnie dychotomiczna, z nieproporcjonalsowych dokonań ruchu law & emotions ze wskazaniem nym podkreślaniem roli rozumu16. Law & emotions
jego przydatności. Zbadano znaczną część prac uwa- poszukuje wpierw korzeni tej tradycji i znajduje je
żanych za reprezentatywne; wnioski zostały następnie m.in. w filozofii starożytnej, oświeceniowym racjonausystematyzowane według ich implikacji, kolejno dla: lizmie oraz pozytywistycznej refleksji nad prawem17.
filozofii i teorii prawa, prawa konstytucyjnego i two- Impulsem do rewizji tych przekonań okazały się najrzenia prawa, instytucji poszczególnych gałęzi prawa nowsze dokonania nauk o mózgu i umyśle, etyki
(publiczne, prywatne etc.), oraz dla stosowania prawa empirycznej i badań psychologicznych. Na gruncie
przez uprawnione podmioty, np. sędziów. Taka struktura tych nauk wykazano współzależność rozumowania
pokazuje szerokie zastosowanie wniosków law & emo- i odczuwania w procesie podejmowania decyzji (brak
tions – od poziomu najbardziej abstrakcyjnej refleksji twardej granicy pomiędzy tymi dwoma procesami)
nad prawem poprzez problemy ustrojowo-prawne leżące oraz odkryto, że sposób przeżywania i wyrażania
u podstaw obowiązywania systemu aż po dogmatykę emocji jest raczej kształtowany przez kulturę niż wrokonkretnych instytucji prawnych oraz odwieczny prob- dzony18. Opierając się na tej wiedzy, prace z zakresu
lem pogodzenia emocjonalności sędziego z koniecznoś- prawa i emocji nawołują do rewizji teorii podejmocią bezstronnego i logicznego orzekania.
Załuski, zob. m.in. M. Soniewicka, Racje i emocje w dysku-

16 S. Friedland, Fire and Ice: Reframing Emotion and Cognition

sji na temat ingerencji genetycznych w ludzką prokreację,

in the Law, „Wake Forest Law Review” 2019, vol. 54 nr 4,

„Roczniki Filozoficzne” 2019, t. 67, nr 3; B. Brożek, Emocje

s. 1001–1048.

jako fundament prawa: uwagi o teorii Leona Petrażyckiego

17 R. Grossi, Understanding… s. 56.

(w:) B. Brożek i in. (red.), Naturalizm prawniczy: stanowiska,

18 A. Damasio, Descartes’…, s. 221; L.F. Barrett, How Emotions
Are Made: The Secret Life of the Brain, Dublin 2017.

Warszawa 2015, s. 253–265.

88 FORUM PR AWNICZE

|

2 (64) · 2021 · 84–1 05

artykuły
wania decyzji w prawie19, dostrzeżenia, w jaki sposób
kontekst prawny determinuje ocenę emocji20, a także
włączenia psychologicznych narzędzi emocjonalnej
regulacji do profesji prawniczych21.
Podejście prawnoemocjonalne wypowiada wojnę
poglądowi, zgodnie z którym miejsca dla emocji w prawie są ściśle wyznaczone i nieliczne, a same emocje są
wrogiem przestrzegania i stosowania prawa. Na tropie
emocji w prawie powstały prace poświęcone wpływowi
uczuć (obrzydzenia, strachu, miłości, złości czy współczucia22) na tworzenie, stosowanie i przestrzeganie

cią – sposobami ich interpretacji i wyrażania oraz ich
społecznymi i politycznymi wymiarami24. W obliczu
wiedzy o tym, jak istotną część psychiki stanowią uczucia, badacze zauważają, że ignorowanie świadomości
o ich wpływie na stosowanie prawa jest nieostrożne,
a nawet niebezpieczne – faktów o emocjonalności nie
należy wypierać25. Zalecane jest raczej użycie ich do
tworzenia strategii ograniczania negatywnych skutków
nieprzestrzegania prawa. Dementuje się przekonanie
o destruktywnym charakterze emocji – powstało
wiele prac poświęconych temu, kiedy i jakie zjawiska

Podejście prawnoemocjonalne wypowiada wojnę
poglądowi, zgodnie z którym miejsca dla emocji
w prawie są ściśle wyznaczone i nieliczne, a same
emocje są wrogiem przestrzegania i stosowania prawa.
prawa. Również sposób pojmowania zjawisk emocjonalnych uległ rewizji: koncepcja „mechanistyczna”,
rozumiejąca emocje jako atawistyczne impulsy deformujące rozumowanie, przeciwstawiona jest ewaluatywnej, zgodnie z którą emocje to złożone i ściśle związane
ze sferą przekonań zjawiska psychiczne23. Obok biologicznej wiedzy o mechanizmach powstawania emocji
pojawia się zainteresowanie ich kulturową złożonoś-

emocjonalne przyczyniają się do bardziej sprawiedliwego stosowania i większego przestrzegania prawa.
Realistyczna wizja człowieka pozwala tworzyć bardziej
skuteczne normy26, a odruchy emocjonalne nie tylko
stanowią narzędzie epistemiczne w rozumowaniu
prawniczym27, ale wręcz mogą stanowić cnotę mądrego,
arystotelesowskiego sędziego28. Realne postrzeganie

19 D.J. Arkush, Situating Emotion: a Critical Realist View of

24 R.F. Moran, Law and Emotion, Love and Hate, „Journal of

Emotion and Nonconscious Cognitive Processes for Law and
Legal Theory, „Brigham Young University Law Review” 2008,
nr 5, s. 1275–1366.
20 L.F. Barrett, How emotions…, s. 219.
21 T.A. Maroney, J. Gross, The Ideal of the Dispassionate Judge:

Contemporary Legal Issues” 2000, vol. 11, s. 747.
25 C.G. Schoenfeld, Holmes v. Bork: The Role of Unconscious
Thoughts and Emotions in Law and the Politics of Law, „Political Psychology” 1991, vol. 12, nr 2, s. 363–375.
26 O.R. Goodenough, Institutions, emotions, and law:

An Emotion Regulation Perspective, „Emotion Review” 2014,

a Goldilocks problem for mechanism design, „Vermont Law

vol. 6, nr 2, s. 142–151.

Review”, vol. 33, s. 395.

22 Zob. S. Bandes (eds.) The Passions of Law, New York 1999;

27 E. Ryan, The Discourse Beneath: Emotional Epistemology in

M. Nussbaum, Hiding from Humanity:Disgust, Shame and

Legal Deliberation and Negotiation, „Harvard Negotiation

the Law, Princeton 2004, H. Petersen, Love and Law in
Europe, Aldershot 1998.

Law Review” 2000, vol. 10, s. 231.
28 A.C. de Faria Silvestre, Emotions and Sentiments in Judicial

23 D.M. Kahan, M.C. Nussbaum, Two conceptions of emotion

Deliberation, „International Journal for the Semiotics of

in criminal law, „Columbia Law Review” 1996, vol. 96, nr 2,

Law-Revue internationale de Sémiotique juridique” 2019,

s. 269–374.

s. 1–2.
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emocji nie oznacza porzucenia obiektywności29, lecz
krok w kierunku uświadomienia i przezwyciężenia
irracjonalnych odruchów. Wiedza ta nie tylko może
pomóc prawu kontrolować ludzkie zachowanie, ale też
lepiej kreować zbiorowe szczęście i dobrobyt. Często
przytaczanymi przykładami są tutaj mechanizm działania jurysprudencji naprawczej30 czy sposób, w jaki
prawo może wzbudzać nadzieję31.

podmiotowych33. Emocje rozważane są tu nie tylko
indywidualnie. Sama społeczność może być spajana
więzami afektywnymi, a współprzeżywanie oburzenia
czy współczucia nierzadko leży u podstaw przyznania
jednostce praw lub ich odebrania34. To właśnie ten
mechanizm decyduje np. o społecznych postawach
wobec sprawców i ofiar przestępstw. Dostrzega się
istnienie reguł zbiorowego przeżywania i okazywa-

Szczególnie cennym wkładem wiedzy o emocjonalności
do nauk prawnych są propozycje nowych
rozwiązań starych kontrowersji filozofii prawa.
W centrum zainteresowania badaczy prawa i emocji
często znajdują się koncepty debatowane przez dziesiątki, a nawet setki lat istnienia nauki prawa. Szczególnie cennym wkładem wiedzy o emocjonalności
do nauk prawnych są propozycje nowych rozwiązań
starych kontrowersji filozofii prawa. Podejście law &
emotions przynosi ze sobą bowiem dodatkową warstwę
myślenia o problemie – nierzadko zdarza się, że właśnie
ten emocjonalny wymiar jest kluczowy do zrozumienia zagadnienia. Jako przykład wskazać można nowe
refleksje nad prawami podmiotowymi, nazywanymi
także uprawnieniami. Emocje miały być podstawą
uprawnień już dla Leona Petrażyckiego. Współcześnie
natomiast zauważa się, iż emocje nie tylko grają rolę
w oczekiwaniach ludzi wobec uprawnień i konstytuują poczucie obowiązku32, ale stanowią też motywację w procesie identyfikacji i dochodzenia praw

nia emocji, które czasem przenikają z miękkiej sfery
obyczaju i wywierają skutki prawne (np. okazywanie
skruchy, złości lub beztroski przez oskarżonych ma
wpływ na ich losy). W ten sposób prawo może niejako
wyznaczać emocje właściwe w danej sytuacji35. Wkład
nurtu prawa i emocji polega również na wzbogaceniu
prawnych koncepcji psychiki ludzkiej o jej emocjonalny wymiar. Jako przykład przytoczyć można próbę
zreformowania pojęcia niepoczytalności. Koncept ten,
od wieków sprowadzany do dysfunkcji rozumu, czyli
kognitywnej części aparatu psychicznego, uzupełniony jest o nową wiedzę o roli emocji w podejmowaniu decyzji; niepoczytalność przejawiać się może nie
tylko irracjonalnością, ale i dysfunkcjami emocji drastycznymi na tyle, że deformują podstawowe intuicje
moralne36. Demitologizacji ulega również koncepcja
rozsądnego człowieka, istotna m.in. dla anglosaskiego
prawa deliktów, a dotychczas oparta na redukcyjnym

29 R. Grossi, Law, Emotion and the Objectivity Debate, „Griffith
33 K. Abrams, Emotions in the Mobilization of Rights, „Harvard

Law Review” 2019, s. 1–14.
30 M. Rossner, Just Emotions: Rituals of Restorative Justice,

CR-CLL Review 2011”, vol. 46, s. 551.
34 Tamże, s. 554.

Oxford 2013.
31 K. Abrams, H. Keren, Law in the Cultivation of Hope, „California Law Review” 2007, vol. 95, s. 319.

35 P. Stenner, Rights and emotions…, s. 4.
36 F. Coppola, Motus Animi in Mente Insana: An Emotion-

32 P. Stenner, Rights and Emotions, or: the Importance of Having

-Oriented Paradigm of Legal Insanity Informed by the Neu-

the Right Emotions, „History & Philosophy of Psychology”

roscience of Moral Judgments and Decision-Making, „Journal

2005, vol. 7, nr 1, s. 1–11.

of Criminal Law & Criminology” 2019, vol. 109, s. 1.
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rozdziale rozumu i emocji37. Także i kluczowe cechy
funkcjonowania prawa, takie jak jego przestrzeganie
czy legitymizację, bada się w kategoriach emocji obywateli pojawiających się w konfrontacji ze stosowaniem
prawa przez funkcjonariuszy państwa. Posłuszeństwo
wobec regulacji okazuje się być skorelowane z równym
traktowaniem, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości proceduralnej i dostrzegającym elementarne
człowieczeństwo podmiotów prawa. To, co rozumiemy
przez sprawiedliwość in abstracto odwoływać się ma
natomiast do poczucia tego, co właściwe – badacze
teorii prawa i emocji eksplorują w tych kontekstach
powiązanie emocji z moralnością, sięgając tak do
koncepcji emotywizmu Davida Hume’a, jak i nowoczesnych badań Jonathana Haidta. Ten ostatni uważa,
że moralne przekonania są jedynie uzasadnieniami
emocjonalnych intuicji38.

2. Emocje a prawo konstytucyjne
i legisprudencja

Prace nurtu law & emotions dostrzegają zatem nie
tylko indywidualny wymiar emocji, ale też ich rolę
jako źródła więzi społecznych i procesów zbiorowych,
również tych leżących u podstaw ustrojów państw.
Nie brak emocji w legislaturze, co może wydawać się
nieintuicyjne, zwłaszcza w świetle założenia racjonalnego prawodawcy w kontynentalnej filozofii prawa.
Prawo, mając za cel przede wszystkim efektywność,
musi w pewnym wymiarze uwzględniać społeczne
poparcie i postawy względem regulacji. Mechanizm,
który określa nastawienie podmiotów prawa względem niego, niewątpliwie ma emocjonalne komponenty. Niniejsza część pracy stanowi przegląd literatury dotyczącej emocji w procesach prawotwórczych,
prawach i ustawach podstawowych oraz działalności
legislacyjnej, od poziomu projektowania konstytucji
i regulacji aż do rezultatów praktycznych.
Pierwszym zagadnieniem jest związek emocji z prawem konstytucyjnym. Na wstępie należy zaznaczyć,
że w literaturze law & emotions na ten temat da się
wyróżnić dwa główne nurty, skorelowane z mode-

lem konstytucyjności systemu kontynentalnego (civil
law) oraz anglosaskiego (common law). Jeżeli chodzi
o Europę, nie brak podejść łączących emocje z powstawaniem, zmianami i funkcjonowaniem konstytucji. Poszukuje się historycznych dowodów na to, że
powstawanie konstytucji i koncepcji praw człowieka
w XVIII w. związane było z integracją modeli człowieka
i obywatela w jeden – człowieka-obywatela, który nie
tylko przestrzega prawa, ale też doświadcza w związku
z tym uczuć, a prywatna emocjonalność odznacza się
w sferze obywatelskiej39. Sam konstrukt praw człowieka
ma zaś być wynikiem humanizacji podmiotów prawa,
dotychczas sterowanych za pomocą bezdusznej polityki,
a teraz obdarzonych uczuciami i człowieczeństwem.
U podstaw konstytucji np. Francji, ale także Stanów
Zjednoczonych mają leżeć tzw. sentymenty konstytucyjne40 – emocje wyrażające intuicje moralne wobec
takich kwestii społecznych jak abolicjonizm41.
Choć konstytucja Stanów Zjednoczonych powstawała niemal równolegle do konstytucji Francji, zagadnienie związków emocji z prawem przedstawia się zgoła
inaczej w piśmiennictwie law & emotions poświęconym
amerykańskim i europejskim ustrojom. W pierwszym
przypadku skupia się ono nie tyle na tekstach aktu konstytucyjnego, ale na ich interpretacji – i tam poszukuje
wpływu emocji. System amerykański charakteryzuje
bowiem duży autorytet prawny sędziów Sądu Najwyższego w wykładni konstytucji – judicial review. Zatem
i w odpowiedniej części piśmiennictwa law & emotions
przesuwa się akcenty z aktów normatywnych na stosowanie ich przez sędziów. W opiniach sędziowskich
dopatrywano się takich emocji jak wdzięczność czy
lojalność oraz zazdrość i zawiść42. Znaczenie mają nie
tylko emocje sędziów, lecz także dokonywana przez
39 S. Maslan, The Dream of the Feeling Citizen: Law and Emotion
in Corneille and Montesquieu, „SubStance” 2006, vol. 35,
nr 1, s. 69–84.
40 A. Sajo, Emotions in Constitutional Institutions, „Emotion
Review” 2016, vol. 8, nr 1, s. 44–49.
41 A. Sajó, Emotions in Constitutional Design, „International
journal of constitutional law” 2010, vol. 8, nr 3, s. 354–384.
42 L.E. Little, Loyalty, Gratitude and the Federal Judiciary,

37 S. Friedland, Fire and Ice…, s. 1005.

„American University Law Review” 1995, vol. 44, s. 699;

38 J. Haidt, The Emotional Dog and Its Rational Tail: A Social

L.E. Little, Envy and Jealousy: A Study of Separation of

Intuitionist Approach to Moral Judgment, „Psychological

Powers and Judicial Review, „Hastings Law Journal” 2002,

Review” 2001, vol. 108, nr 4, s. 814.

vol. 52, s. 47.
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nich wykładnia emocji i wiązanie z nimi prawnych
konsekwencji. Szeroko komentowane w tym kontekście było orzeczenie Carhart vs. Gonzales, zakazujące aborcji dokonywanej w zaawansowanej ciąży
ze względu na możliwy żal odczuwany później przez
kobietę. Badacze uważają wyrok za przykład posługiwania się przez sąd potoczną wizją emocji, która nie
odzwierciedla skomplikowania wiedzy psychologicznej43, a nawet dowodzi fundamentalnego niezrozumie-

mogłyby być niczym innym, jak jedynie racjonalizacjami nieświadomych sądów sędziów. Na gruncie
europejskim przyglądano się temu, w jaki sposób
sędziowie czerpią wiedzę emocjonalną z przeszłych
traum narodowych, aby wydawać wyroki nacelowane na sprawiedliwość naprawczą48. Powoływanie
się na emocje w interpretacji konstytucji może przybrać także formę przemyślanej strategii retorycznej –
Jamal Greene przedstawia tezę, że w amerykańskim

Emocje stanowią w interpretacji konstytucji nie tylko
przedmiot wyroków, ale także sposób argumentacji.
nia psychologicznych mechanizmów żalu44. W spra- dyskursie konstytucyjnym akceptowalnym sposobem
wach dotyczących czwartej poprawki do Konstytucji retoryki jest argument z patosu, obok tego z logosu
Stanów Zjednoczonych, rozpatrujących prywatność i etosu, co ma czynić prawo konstytucyjne „szczególw świetle nowych technologii, postulowano orzekanie nym rodzajem polityki”49. Interpretacja konstytucji
w oparciu o afektywne pojęcie prywatności45.
nierzadko prowadzi do rozstrzygnięć ingerujących
Emocje stanowią w interpretacji konstytucji nie w najbardziej podstawowe uprawnienia i wolności
tylko przedmiot wyroków, ale także sposób argu- człowieka; nieprzypadkowo to właśnie emocje i ich
mentacji. Dyskusji podlega to, na ile przypadki takie indywidualno-kolektywny wymiar często stosowane
są dowodem wymykania się emocjonalnej strony są jako narzędzie badawcze w analizach zagadnień
sędziego spod kontroli, a na ile – wyszukanym zabie- związanych z prawami człowieka. Zdaniem niektógiem retorycznym. Wykrzyknienie „Biedny Joshua!” rych badaczy uniwersalna wrażliwość, mediowana
wyrażające współczucie jednego z sędziów dla mal- przez emocje, stanowić może podstawę egzekwowania
tretowanego dziecka46 przeszło do historii amerykań- praw mniejszości i dyskryminowanych grup, których
skiego prawa raczej jako to pierwsze. Dalej posuwają głos jest mniej słyszalny w publicznym dyskursie.
się ujęcia, zgodnie z którymi postępowanie sędziego Etyka praw człowieka bywa bezpośrednio nazywana
jest wynikiem podświadomych, głęboko zakorze- etyką emocjonalną50; wspólny osiemnastowieczny
nionych uczuć i idei47. Wyroki sądowe w tym ujęciu trzon emotywizmu i praw człowieka znajduje wyraz
w analizach historycznych. Prace odwołują się do
43 T.A. Maroney, Emotional Common Sense as Constitutional
poglądów oświeceniowych myślicieli, pokazując, jak
Law, „Vanderbilt Law Review” 2009, vol. 62, s. 849.
same pojęcia i ewolucja języka używanego do opisu
44 C. Guthrie, Carhart, Constitutional Rights, and the Psychology of Regret, „Southern California Law Review” 2007,
48 E.K. White. Replaying the Past: Roles for Emotion in Judicial

vol. 81 s. 877.
45 A.E. Taslitz, The Fourth Amendment in the twenty-first
century: Technology, privacy, and human emotions, „Law
and Contemporary Problems” 2002, vol 65, nr 2, s. 125–187.
46 M.C. Nussbaum, Emotions in the Language of Judging, „St
Johns Law Review” 1996, vol. 70, nr 1, s. 23–30.
47 C.G. Schoenfeld, Holmes v. Bork: The Role of Unconscious…,

Socio-Legal Series” 2019, vol. 9, nr 5, s. 577–595.
49 J. Greene, Pathetic Argument in Constitutional Law, „Columbia Law Review” 2013, vol. 113, s. 1389.
50 J.M. Barreto, Ethics of emotions as ethics of human rights:
A jurisprudence of sympathy in Adorno, Horkheimer and
Rorty, „Law and Critique” 2006, vol. 17, nr 1, s. 73–106.

s. 363–375.
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wolności i praw zależą od emocji. Na współczesnym
gruncie nie brakuje ujęć przybliżających to, jak emocje mediowały walkę o prawa człowieka społeczności
postkolonialnych. Emocje mogą być istotne dla praw
człowieka również w tym sensie, że mogą stanowić
wskazówki co do tego, komu owe prawa powinny
przysługiwać – wspomina się to w kontekście dyskusji nad ewentualnym przyznaniem praw robotom51.
Konstytucje nierzadko wytyczają cele i zasady, które
szczegółowe ustawodawstwo ma realizować; w przypadku systemu amerykańskiego pojęcie policy, najlepiej przekładalne na polskie określenie polityki
prawa, odgrywa znaczną rolę. Jest ono przedmiotem
działania władzy ustawodawczej i wykonawczej i jest
konkretyzowane w poszczególnych aktach prawnych.
W systemie polskim polityka tworzenia prawa jest
wyróżniana jako jedna z postaci polityki prawa52.
Jednak prawo tworzy się nie tylko jako wynik ściśle
planowanej polityki, lecz także rzeczywistości społecznej domagającej się uregulowania. Dychotomia
ta jest uwzględniona w strukturze niniejszej części
pracy: po pierwsze, przygląda się ona emocjom leżącym u podstaw tworzenia konkretnych rozwiązań
prawnych, mediujących proces legislacyjny i wyrażających się w kształcie regulacji; po drugie, bada proces projektowania prawa nacelowany na wywołanie
konkretnych emocji lub wykorzystanie mechanizmów
emocjonalnych w celu tworzenia skutecznego i cieszącego się posłuchem prawa.
Polityki prawne konkretyzują się w tworzeniu regulacji; również tutaj uwidaczniają się emocje. Nastroje
dominujące sferę publiczną wpływają na legislację –
przykładem tego jest strach, uważany w naukach biologicznych za niezwykle pierwotne i silne uczucie, wpływające istotnie na postępowanie człowieka; nabiera to
szczególnej ważności w czasach politycznej i ekologicznej niepewności. Obecne czasy są wręcz uważane
za przesiąknięte strachem, a wiedza o wpływie emocji na tworzenie prawa nadaje nowy wymiar całemu

zagadnieniu53. Powodowane strachem skupienie na
niebezpieczeństwie nie tylko motywuje do działań
zapobiegawczych, np. proekologicznych54; zjawisko
to potrafi także pociągać za sobą zgodę na nadmierną
inwigilację czy dyskryminację w imię bezpieczeństwa55.
Nie brakuje argumentów za tym, iż twórcy polityki
prawa powinni brać pod uwagę ludzką tendencję do
poddawania się strachowi i przeceniania wpływu
potencjalnych zdarzeń na dobrobyt56. Wiedza o sile
strachu oraz o tym, jak zawodne jest prognozowanie
afektywne, czyli przewidywanie przyszłych stanów
emocjonalnych, powinna być podstawą modyfikacji
prawa odszkodowawczego i tworzenia regulacji antyterrorystycznych57.
Rola emocji w tworzeniu prawa jest kłopotliwym
zagadnieniem w obliczu założenia racjonalnego prawodawcy, przenikającego polski system prawny. O ile
brakuje analiz emocji leżących u podłoża polskich
regulacji, o tyle na gruncie międzynarodowym i w prawie Stanów Zjednoczonych temat jest intensywnie
eksplorowany. Nie brakuje badaczy przyjmujących
tezę, że polityka prawa nie jest i nie może być wolna
od emocji – fundamenty polityki kryminalnej, które
opierają się wyłącznie na racjonalności, np. naukowych
dowodach na optymalność danego rozwiązania, nie
wystarczają, aby tworzyć skuteczne prawo. To właśnie
współdzielone emocje związane ze zbrodnią i karą,
a nie naukowe dane, dominują wyobraźnię zbiorową58.
53 E.A. Posner, Fear and the Regulatory Model of Counterterrorism, „Harvard Journal of Law & Public Policy” 2002,
vol. 25, nr 2, s. 681–697.
54 N. Smith, A. Leiserowitz, The Role of Emotion in Global
Warming Policy Support and Opposition, „Risk Analysis”
2014, vol. 34, nr 5, s. 937–948.
55 C.R. Sunstein, Probability neglect: Emotions, Worst Cases, and
Law, „The Yale Law Journal” 2002, vol. 112, nr 1, s. 61–107.;
A. Bianchi, A. Saab, Fear and International Law-making:
An Exploratory Inquiry, „Leiden Journal of International
Law” 2019, vol. 32, nr 3, s. 351–365.
56 C. Guthrie, Risk Realization, Emotion, and Policy Making,

51 M. Coeckelbergh, Moral Appearances: Emotions, Robots,

„Missouri Law Review” 2004, vol. 69, s. 1039–1045.

and Human Morality, „Ethics and Information Technology”
2010, vol. 12, nr 3, s. 235–241.

57 J.A. Blumenthal, Law and the Emotions: The Problems of
Affective Forecasting, „Indiana Law Journal” 2005, vol. 80,

52 J. Niesiołowski, Ogólne zagadnienia polityki prawa, „Ruch

s. 155; E.A. Posner, Fear and the Regulatory Model…, s. 682.

Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1994, Rok LVI,

58 A, Freiberg, W.G. Carson, The Limits to Evidence-Based

z. 4, s. 89–96.
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Wiedza o mechanizmach emocjonalnych pozwala
budować modele określające rolę racjonalności i irracjonalności w podejmowaniu ryzyka i stosowania ich
na polu regulacji prawnej59.
Kiedy świat obiegły odkrycia neuronauk na temat
podejmowania decyzji i roli emocji w tych procesach,
pojawiła się również pokusa, by wykorzystać tę wiedzę do sterowania zachowaniem ludzkim – emocje
stanowią nową zmienną w starym zagadnieniu inżynierii społecznej. Badacze nurtu prawa i emocji stawiają sobie pytanie o to, czy należy stosować prawo
w celu kształtowania zachowania poprzez wzbudzanie
emocji, nawet jeżeli miałyby to być pozytywne emocje. Niezależnie od oceny takie działanie stało się już
faktem – zdaniem badaczy, za pomocą prawa próbowano kultywować nie tylko emocje wstydu czy odpowiadać na potrzeby emocjonalne związane z żałobą,
lecz także wzbudzać społecznie pożądane emocje, jak
przebaczenie i zaufanie, a nawet nadzieję60. Wiedza
o emocjach skłania także do poszukiwania złotego
środka w projektowaniu prawa, które nie będzie ani
zbyt „zimne”, ani zbyt „gorące”, to znaczy będzie
angażowało emocje w stopniu wystarczającym, aby
być efektywne, lecz nie pobudzać ich nadmiernie61.
Być może umiejętne wplecenie wiedzy o emocjach
w tworzenie prawa zmniejszy potrzebę regulacji przy
jednoczesnym zwiększeniu ładu społecznego62.
Zastosowanie wiedzy o emocjach w procesie tworzenia prawa jest obiecującym sposobem na promowanie
przez to ostatnie dbałości o zdrowie i minimalizację

ryzykownych zachowań. Przykładem jest dyskusja na
temat skuteczności drastycznych grafik na opakowaniach papierosów. Naukowa wiedzy o emocjach może
być sposobem, aby efektywnie stosować regulacje tytoniowe63. Analizowano wpływ uczuć na decyzje konsumentów korzystających z kart kredytowych, postulując
zastosowanie wiedzy o impulsywności człowieka do
tworzenia regulacji prawnych, które zmniejszą ryzyko
popadania w długi64. Rola empatii była badana w kontekście poparcia dla polityk prospołecznych. Badano
reakcje na emocje ukazane na twarzy chorych osób, by
wyciągać wnioski na temat regulacji dotyczących zdrowia publicznego, w kwestiach takich jak wolontariat,
polityka prawna czy alokacja funduszy65. Postulowano
także wcielenie do prawa psychologicznej wiedzy na
temat zdrowego i produktywnego rozwiązywania konfliktów – zamiast trybu konfliktowego, proponowano
dowartościowanie kreatywnego i koncyliacyjnego sposobu, dzięki któremu zwaśnione strony mogą zostać
pogodzone66. Odnosi się to do nurtu jurysprudencji
terapeutycznej, w której prawo pełni rolę naprawczą
wobec rozmaitych krzywd psychicznych i problemów
ludzkich; w polskich realiach temat ten był poruszany
przez Błażeja Kmieciaka na gruncie wpływu zagwarantowania praw pacjenta na stan osób przebywających na
oddziałach psychiatrycznych67. W tym sensie wiedza
o emocjach mogłaby pomóc prawu dbać o zdrowie
i dobrostan obywateli poprzez dostarczanie inspiracji
do tworzenia odpowiednich regulacji.
63 E. Peters, A.T. Evans, N.Hemmerich, M. Berman, Emotion in

lian Journal of Public Administration” 2010, vol. 69, nr 2,

the Law and the Lab: The Case of Graphic Cigarette Warnings,

s. 152–164; D.D. Welch, Ruling with the Heart: Emotion-based

„Tobacco Regulatory Science” 2016, vol. 2, nr 4, s. 404–413.

Public Policy, „Southern California Interdisciplinary Law

64 R.L. Wiener i in., Consumer Credit Card Use: The Roles
of Creditor Disclosure and Anticipated Emotion, „Journal

Journal” 1997, vol. 6, s. 55.
59 P.H. Huang, Diverse Conceptions of Emotions in Risk Regulation, „University of Pennsylvania Law Review PENNumbra”

s. 32–46.
65 C.A. Bennett, Evaluations and Emotion: Influencing Public

2007, vol. 156, s. 435–447.
60 K. Abrams, Seeking Emotional Ends with Legal Means,
„California Law Review” 2015, vol. 103, s. 1657–1678.
61 O.R. Goodenough, Institutions, Emotions, and Law:
A Goldilocks Problem for Mechanism Design, „Vermont
Law Review” 2008, vol. 33, s. 395–405.
62 P.H. Huang, H.M. Wu, More order without more law:
A Theory of Social Norms and Organizational Cultures, „The
Journal of Law, Economics, and Organization” 1994, vol. 10,
s. 390–406.
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66 T.D. Barton. Therapeutic jurisprudence, preventive law, and
creative problem solving: An essay on harnessing emotion
and human connection, „Psychology, Public Policy, and
Law” 1999, vol. 5, nr 4, s. 921–943.
67 B. Kmieciak, Terapeutyczne działanie prawa, „Forum Prawnicze”, kwiecień 2012, s. 64–81.
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3. Emocje a konkretne instytucje i doktryny

Ogólne wytyczne i gwarancje, zawarte w konstytucjach i politykach prawnych, znajdują konkretyzację w aktach rangi ustawowej i wykonawczej oraz
w wykładni prawa. Niniejsza część pracy poświęcona
jest syntezie i uporządkowaniu korpusu prac odnoszących się do konkretnych dziedzin prawa. Na tym polu

logii ewolucyjnej – pierwotnej tendencji do alienacji
jednostek aspołecznych71, ale także w aktualnych
nastrojach społeczno-politycznych72. Dostrzega się
również wpływ mediów na to, jak postrzega się w sferze publicznej sprawiedliwość i prawo, oraz manipulowanie strachem i złością, którego media nierzadko
dopuszczają się, pisząc o przestępczości73.

To w prawie karnym uwidaczniają się często
instytucje i doktryny prawne, w których emocje
nie tylko grają pierwszą rolę, modyfikując
skutki prawne, ale wręcz definiują poszczególne
przestępstwa: mamy do czynienia z „zabójstwem
w afekcie”, „zabójstwem powodowanym
współczuciem” czy „zbrodnią z nienawiści”.
pojawiają się prace analizujące prawo przez pryzmat
emocji, badające miejsce poszczególnych emocji w prawie i ich wpływ na kształt instytucji oraz doktryn. Nie
brakuje również analiz wychodzących z perspektywy
konkretnych dziedzin i instytucji prawnych.
W ramach nurtu law & emotions zauważono rosnące
„wysycenie” prawa karnego emocjami, które przejawia
się w adaptacji kar powodujących konkretne emocje,
np. obrzydzenia i wstydu68. Badacze przyglądają się
roli oburzenia i gniewu oraz szukają powiązań tych
emocji ze zbiorowymi intuicjami moralnymi69. Korzeni
retrybucjonizmu karnego, kojarzonego niekiedy z „zinstytucjonalizowaną zemstą”70, upatrywano w psycho-

Mechanika działania emocji w zachowaniu przestępczym do tej pory nie uzyskała opisania w pełnym
wymiarze. Zdaniem części badaczy wiele dotychczasowych teorii kryminologicznych nie uwzględnia roli
emocjonalności w przestępczości, opierając się raczej

68 M.C. Nussbaum, Secret sewers of vice: Disgust, bodies, and

72 T.F. Hartnagel, L.J. Templeton, Emotions about Crime and

the law (w:) red. S.A. Bandes, The passions of law, New York

Attitudes to Punishment, „Punishment & Society” 2012,

1999, s. 19–62.

vol. 14, nr 4, s. 452–474; W. De Haan, I. Loader, On the Emo-

jubileuszowa ku czci Profesor Alicji Grześkowiak, Lublin
2006, s. 231–246.
71 A. Walsh, V.L. Hatch, Capital Punishment, Retribution, and
Emotion: An Evolutionary Perspective, „New Criminal Law
Review: An International and Interdisciplinary Journal”
2018, vol. 21, nr 2, s. 267–290.; J.G. Murphy, Forgiveness,
Mercy, and the Retributive Emotions, „Criminal Justice
Ethics” 1988, vol. 7, nr 2, s. 3–15.

69 S. Karstedt, Emotions and criminal justice, „Theoretical
criminology” 2002, vol. 6, nr 3, s. 299–317.
70 F. Ciepły, O dowartościowanie retrybutywnej racjonaliza-

tions of Crime, Punishment and Social Control, „Theoretical
Criminology” 2002, vol. 6, nr 3, s. 243–253.
73 S. Bandes, Fear Factor: The Role of Media in Covering and

cji kary (w:) red. ed. A. Dębiński, M. Gałązka, R.G. Hałas,

Shaping the Death Penalty, „Ohio State Journal of Criminal

K. Wiak, Hominum causa omne ius constitutum est. Księga

Law” 2003, vol. 1, s. 585–597.
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na teorii racjonalnego wyboru74, a niektóre doktryny
odpowiedzialności i winy są przestarzałe75. Obecnie
bada się emocje sprawców po popełnieniu przestępstwa
(wśród nich winę oraz wstyd) i ich wpływ na wybór
metody naprawienia popełnionego zła, uwzględniając emocjonalny wymiar skruchy i przeprosin76. To
w prawie karnym uwidaczniają się często instytucje
i doktryny prawne, w których emocje nie tylko grają
pierwszą rolę, modyfikując skutki prawne, ale wręcz
definiują poszczególne przestępstwa: mamy do czynienia z „zabójstwem w afekcie”, „zabójstwem powodowanym współczuciem” czy „zbrodnią z nienawiści”.
Badacze sprawdzają, czy wizja emocji, jaką posługuje
się w tych przypadkach prawo, jest zgodna z rzeczywistością. Nie brakuje głosów, że prawna interpretacja zabójstwa w afekcie zakłada utratę kontroli pod
wpływem emocji, co nie znajduje pokrycia w psychologicznej wiedzy na temat mechanizmów podejmowania
decyzji77. Z tematyką zbrodni z nienawiści związana
jest natomiast inna emocja – współczucie: to od tego,
czy ich ofiary wzbudzają współczucie społeczności, ma
zależeć skuteczność kar za przestępstwa78. Niektóre
emocje, choć niewątpliwie silne, zdaniem autorów nie
powinny nigdy spotykać się z łagodniejszym traktowaniem przez prawo ze względu na moralne implikacje
takiego stanowiska – tu wymieniane jest obrzydze-

74 M.L . Benson, vol. Livelsberger, Emot ions, choice, and crime, The Oxford handbook of criminological theory, 2012, https://www.oxfordhandbooks.com/
v iew/10.1093/ox ford hb/978 0199747238.0 01.0 0 01/
oxfordhb-9780199747238-e-26 (dostęp 24.01.2020); M. Mihai,
Emotions and the Criminal Law, „Philosophy Compass” 2011,
vol. 6, nr 9, s. 599–610.
75 E. Spain, The Role of Emotions in Criminal Law Defences:
Duress, Necessity and Lesser Evils, Cambridge 2011.

nie79, które ma się manifestować w przestępstwach
wymierzonych w członków mniejszości etnicznych
czy seksualnych.
Całkowicie odrębnym zjawiskiem jest łamanie
prawa podyktowane, jeśli nie właściwymi, to neutralnymi emocjami. Pomoc w zakończeniu życia osobie
cierpiącej w Polsce nazywana jest zabójstwem ze współczucia (art. 150 k.k.) i jako takie jest nieco lżej traktowana przez wymiar sprawiedliwości. Prawo zauważa
tym samym, że chęć ulżenia cierpieniom innej osoby
zasługuje – do pewnego stopnia – na uwzględnienie
przy wymierzaniu kary. Jednak w prawie niektórych
krajów brakuje takich rozwiązań, co sprawia, że badacze nawołują do prawnej kontratypizacji zabójstwa
ze współczucia, przez niektórych uważanego raczej
za kierowane miłością80.
Innym zagadnieniem są zbrodnie popełnione pod
wpływem przemożnego strachu, wśród nich te w obronie koniecznej. Często analizuje się tu przypadki, gdy
ofiara tkwiąca długo w warunkach przemocy domowej
zabija w końcu oprawcę. Te ostatnie prace rezonują
z nurtem, który stosuje perspektywę feministyczną do
emocji w prawie karnym – nie brakuje opinii, że stereotypy na temat płci przenikają do prawa, co skutkuje
przykładowo gorszym traktowaniem w sądzie kobiet
przejawiających „męskie” emocje (jak złość) i vice
versa (np. mężczyzn okazujących słabość), chociażby
na poziomie nieuświadomionych przekonań jury81.
Częścią systemu prawnego, w której emocje uwidaczniają się w sposób szczególny, wydaje się prawo rodzinne.
Jednakże badanie emocji w nim jest trudniejsze niż w publicznym prawie karnym – należy ono bowiem do szczególnie wrażliwej, prywatnej i przeważnie zamkniętej dla
regulacji sfery, a bariery obejmują dążenie do zachowania
prywatności oraz strach przed tym, że ingerencja prawa
79 M.C. Nussbaum, Hiding from Humanity: Disgust, Shame

76 S.P. Garvey, The Moral Emotions of the Criminal Law, „Que-

and the Law; Princeton 2006; V. Steinberg, A Heat of Pas-

ensland Law Reporter” 2003, vol. 22, s. 89–108; R. Weisman,

sion Offense: Emotions and Bias in “Trans Panic” Mitigation

Showing Remorse: Law and the Social Control of Emotion,

Claims, „Boston College Third World Law Journal” 2005,

Oxfordshire 2016.

vol. 25, nr 2, s. 499–524.

77 S. Sorial, Emotions and the Criminal Law: Anger and the
Defence of Provocation (w:) R. Patulny i in. (eds.), Emotions
in Late Modernity, Oxfordshire, 2019, s. 129–141.
78 G. Mason, The Symbolic Purpose of Hate Crime Law: Ideal

80 E. Spain, Love in Life and Death, „Northern Ireland Legal
Quarterly” 2012, vol. 64, nr 1, s. 91–109.
81 J.M. Salerno, L.C. Peter-Hagene, One Angry Woman: Anger
Expression Increases Influence for Men, but Decreases Influ-

Victims and Emotion, „Theoretical Criminology” 2014, vol. 18,

ence for Women, During Group Deliberation, „Law and

nr 1, s. 75–92.

human behavior” 2015, vol.. 29, nr 6, s. 581.
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w emocje pozbawi te ostatnie autentyczności82. Dostrze- łujących się do różnych konceptualizacji ludzkiej
żono jednak, że zachowania i konflikty, które ma rozwią- psychiki87. Ewolucja w piśmiennictwie przebiegła od
zywać prawo rodzinne, opierają się na mechanizmach kwestionowania prawdziwości szkody, która nie zostaneuronalnych i psychologicznych, o których nauki prawne wia fizycznych śladów, aż do niedawnych prognoz na
nie mają dostatecznej wiedzy83, oraz zaczęto proponować temat tego, jak neuronaukowe sposoby badania mózgu
rewizję prawa rodzinnego opartą na emocjach. Zdaniem pomogą w określeniu zadośćuczynienia za krzywdy
Clare Huntington obecny model dychotomicznie odno- psychiczne88.W polskim prawie zadośćuczynienie za
szący się do nienawiści i miłości nie uwzględnia psycho- krzywdę oddzielone jest od odszkodowania za szkody
logicznego cyklu miłości, ranienia i naprawy krzywd84, materialne, a emocjonalny wymiar tego pierwszego
występującego między ludźmi będącymi w bliskich rela- został dostrzeżony przez sądy.
cjach. Badaczka ta proponuje naprawczy model prawa
Emocje mają duże znaczenie również dla psycholorodzinnego, kładący nacisk na uzdrawianie relacji. Duży gicznego modelu praw majątkowych89: przywiązanie do
potencjał wpływu emocji powstaje w miejscach, gdzie obiektów oraz miejsc było mapowane na odpowiednie
prawo reguluje kwestie reprodukcyjne – przykładem instytucje prawa własności, a emocje przynależności
są prawne ramy wspomaganej prokreacji, np. umowy i bezpieczeństwa składają się na poczucie domu90. Emoo surogację – prawo ma zarządzać sieciami emocjonal- cje związane z własnością powodują, że sugerowany
nych powiązań, minimalizując tak konflikty, jak i przy- przez wczesne prace ruchu law & economics postulat
wiązanie85. Z kolei prawna regulacja aborcji, zwłaszcza ta Teorematu Coase’a – optymalny rozdział praw w drodze
dotycząca zgody na aborcję nieletnich lub utrudniająca negocjacji – nie jest możliwy do zrealizowania91. Znaczedostęp do aborcji, np. przez przymusowe badania ultra- nie emocji uwidacznia się nie tylko w prawie deliktów, ale
sonograficzne, według niektórych autorów uwzględniać także kontraktów: przestrzeganie umów zależy nie tylko
ma dojrzałość emocjonalną oraz emocje winy, smutku od wewnętrznego postanowienia o dotrzymaniu danego
i przywiązania, wpływające na decyzję kobiety86.
słowa, ale także od perspektywy doświadczenia wstydu
Emocje pojawiają się zatem w prawie publicznym, i poczucia winy związanego z ich naruszaniem92. Edona jego granicach z prawem prywatnym, a także – ardo Fittipaldi, dokonując psychologiczno-społecznej
na polu czystego prawa cywilnego. W anglosaskim interpretacji prawnego pojęcia długu, uważa poczucie
prawie czynów niedozwolonych przyjmuje się delikt winy za istotny element konstytuujący ten stosunek93.
wywołania negatywnych uczuć albo krzywdy psychicz87 A.K. Eisenberg, Criminal Infliction of Emotional Distress,
nej (emotional distress tort), który w trakcie swojej
„Michigan Law Review” 2015, vol. 113, s. 607–662.
prawnej ewolucji przez lata podlegał dyskusji odwo88 B. Grey, The Future of Emotional Harm, „Fordham Law

82 K. Abrams, Barriers and Boundaries: Exploring Emotion in
the Law of the Family, „Virginia Journal of Social Policy &
the Law” 2009, vol. 16, nr 2, s. 301–321.
83 J. Weinstein, I Know Better than That: The Role of Emotions

Review” 2015, vol. 83, nr 5, s. 2606–2653.
89 J.A. Blumenthal, To Be Human: a Psychological Perspective
on Property Law, „Tulane Law Review” 2008, vol. 83, s. 609.
90 H. Conway, J. Stannard, Property and Emotions, „Emotion

and the Brain in Family Law Disputes, „Journal of Law &

Review” 2016, vol. 8, nr 1, s. 38–43.; F. Flemsæter, Geography,

Family Studies” 2005, vol. 7, s. 351.

Law and the Emotions of Property: Property Enactment on

84 C. Huntington, Repairing Family Law, „Duke Law Journal”
2007, vol. 57, s. 1245.
85 H.L. Berk, The Legalization of Emotion: Managing Risk by

Norwegian Smallholdings, 2009, https://ntnuopen.ntnu.no/
ntnu-xmlui/handle/11250/265323 (dostęp 24.01.2020).
91 P.H. Huang, Reasons within Passions: Emotions and Inten-

Managing Feelings in Contracts for Surrogate Labor, „Law

tions in Property Rights Bargaining, „Oregon Law Review”

& Society Review” 2015, vol. 49, nr 1, s. 143–177.

2000, vol. 79, s. 435.

86 J.A. Blumenthal, Abortion, Persuasion, and Emotion: Impli-

92 P.H. Huang, Trust, Guilt, and Securities Regulation, „University

cations of Social Science Research on Emotion for Reading

of Pennsylvania Law Review” 2003, vol. 151, nr, s. 1059–1095.

Casey, „Washington Law Review” 2008, vol. 83, s. 1–38.;

93 E. Fittipaldi, Everyday Legal Ontology. A Psychological

C. Sanger, Legislating With Affect: Emotion And Legislative

and Linguistic Investigation Within the Framework of Leon

Law Making, „Nomos” 2013, vol. 53, s. 38–76.

Petrażycki’s Theory of Law, Milano: LED, 2012, s. 212 i n.
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4. Emocje aktorów prawnych

Badacze law & emotions biorą pod lupę dominujące w jurysprudencji założenie, że dobry sędzia nie
powinien przeżywać emocji, a na pewno nie powinien pozwalać im na wpływanie na swoje decyzje94,
decyzja sędziowska natomiast powinna stanowić wzór
racjonalności95. Przekonanie to jest echem wcześniej
wspomnianej dychotomii między emocjami a rozumem
w prawie. Dychotomia ta musi zostać obalona – ideał
stoickiego sędziego jest bowiem nie tylko niemożliwy
do zrealizowania96, ale potrafi być wręcz szkodliwy97.
Emocje sędziów badano za pomocą różnych metod –
wywiadów98, analizy opinii sądowych99, kwestionariuszy100, empirycznych badań socjologicznych101, a nawet
badań neuronaukowych102 i psychologicznych103.
Wiele miejsca poświęca się emocjom, które są niezbędne bądź pomocne do wykonywania roli sędziego:
badacze zgadzają się co do pozytywnej, a wręcz
koniecznej roli empatii, która ma być niezwykle istotna
94 T.A. Maroney, The Persistent Cultural Script of Judicial Dispassion, „California Law Review” 2011 629–681;
M. Minow, Stripped Down Like a Runner or Enriched by
Experience: Bias and Impartiality of Judges and Jurors, „William & Mary Law Review” 1991, vol. 33, s 1201.
95 K. Abrams, H. Keren, Who’s Afraid of Law and the Emotions,
„Minnesota Law Review” 2009, vol. 94, s. 1997.
96 T.A. Maroney, Judges and Their Emotions, „Northern Ireland
Legal Quarterly” 2013, vol. 64, s. 11.
97 C. Rapp, Dispassionate Judges Encountering Hotheaded Aris-

dla moralnego rozumowania i pozwalać na wnioski
niedostępne dla „czystego” rozumu104. Jednak empatia
może również przechodzić w bardziej niebezpieczne,
mogące zagrozić bezstronności sędziego, współczucie105. Słuszny i kontrolowany gniew może motywować
sędziego do podejmowania akcji z należytą powagą106,
a ciekawość (uważana za tzw. emocję epistemiczną,
czyli związaną z różnymi stanami wiedzy) sprawia, że
sędzia głodny poznania prawdy zgłębia zawisłą przez
sądem sprawę do końca107. Rola niektórych emocji
może być ambiwalentna w zależności od przyjętej
perspektywy emocji – obrzydzenie czy nienawiść
mogą paradoksalnie zarówno służyć bezstronności,
zwiększając dystans wobec oskarżonego, lub też pogłębiać stronniczość108, powodując uprzedzenia wobec
danego podsądnego.
Zaznacza się miejsca, w których sędziowskie emocje są dopuszczalne – np. gdy nie powodują wykroczenia poza udowodnione fakty109 – oraz sposoby
na to, jak odpowiednio zaprzęgać je do wykonywania sędziowskiego powołania. Służą temu metody
emocjonalnej regulacji110, postulujące, aby sędziowie
zamiast wykorzeniać emocje, uczyli się nimi zarządzać.
Dyrektywy te są przez niektórych badaczy formułowane w postaci maksym, którymi mają się kierować
sędziowie, przykładowo: „Nie wierz w dualizm prawa
i emocji”, „Ostudź pasje” czy „Doceń wpływ emocji na
ocenę sprawy”111. Odpowiednio regulowane emocje
104 R. West, The Anti-Empathic Turn, „Georgetown Law Faculty

totelians (w:) L. Huppes-Cluysenaer, N. Coelho (eds.), Aris-

Publications and Other Works” 2011, vol. 678; S.A. Bandes,

totle on Emotions in Law and Politics, Cham 2018, s. 27–49.

Empathetic Judging and the Rule of Law, „Cardozo Law

98 T.A. Maroney, The persistent cultural script…, s. 632.

Review De Novo” 2009, s. 133.; L. Henderson, Legality and

99 M.C. Nussbaum, Emotions in the Language…, s. 27.

Empathy, „Michigan Law Review” 1987, vol. 85, s. 1574–1617.

100 J.J. Rachlinski, S.L. Johnson, A.J. Wistrich, C. Guthrie, Does
Unconscious Racial Bias Affect Trial Judges, „Notre Dame
Law Review” 2008, vol. 84. S. 1195.
101 A.S. Roach, B.S. Bergman, K. Mack, Researching Emotion in
Courts and the Judiciary: A Tale of Two Projects, „Emotion
Review” 2015, vol. 7, nr 2, s. 145–150.
102 J.M. Salerno, B.L. Bottoms, Emotional Evidence and Jurors’

105 L.E. Little, Adjudication and Emotion, „Florida Coastal Law
Journal” 2001, vol. 3, s. 205.
106 T.A. Maroney, Angry judges, „Vanderbilt Law Review” 2012,
vol. 65, s. 1205.
107 R.F. Blomquist, Law and Curiosity, „UMKC Law Review”
2012;81:837.
108 L.E. Little. Adjudication…, s. 209.

Judgments: The Promise of Neuroscience for Informing Psycho-

109 M.C. Nussbaum, Emotions in the Language…, s. 28.

logy and Law, „Behavioral sciences & the law” 2009, vol. 27,

110 T.A. Maroney, Emotional Regulation and Judicial Behavior,

nr 2, s. 273–296.

„California Law Review” 2011, vol. 99, s. 1485.

103 N. Feigenson, J. Park, Emotions and Attributions of Legal

111 P.B. Bayer, Not Interaction but Melding-The Russian Dressing

Responsibility and Blame: A Research Review, „Law and

Theory of Emotions: An Explanation of the Phenomenology

Human Behavior” 2006, vol. 30, nr 2, s. 143.

of Emotions and Rationality with Suggested Related Maxims
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mogą być nie przeszkodą, a cnotą dobrego sędziego
i pomagać mu decydować sprawiedliwie, dostrzegać
człowieczeństwo tego, kto staje przed sądem112. To, co
znaczy być dobrym sędzią, zmieniło znaczenie wraz

jak na symulowanych ławników wpływają skrucha
przestępców i współczucie wobec ofiar118, graficzne
zdjęcia i inscenizacje119, celowo wywołany gniew120,
okazywane przez ofiarę gwałtu emocje121 czy sama

To, co znaczy być dobrym sędzią, zmieniło
znaczenie wraz ze stopniowym przyjmowaniem
dorobku badań nad emocjami do filozofii prawa.
ze stopniowym przyjmowaniem dorobku badań nad
emocjami do filozofii prawa113. Ideału sędziego nie
stanowi już zatem osoba pozbawiona emocji – jest nim
ten, kto je mądrze reguluje i wykorzystuje w służbie
sprawiedliwości, a dychotomia pomiędzy sędziowskim
sercem a rozumem114 jest widziana jako fałszywa.
Nie tylko w stosunku do sędziów istnieje wymaganie odłożenia na bok swoich emocji podczas podejmowania decyzji – podlega temu też ława przysięgłych,
która ma istotną rolę w anglosaskim systemie prawnym. Bezstronności służyć ma instruowanie ławników,
aby „sentymenty, pasje, sympatie”115 nie wpływały
na ich postępowanie. Istnieje sprzeczność pomiędzy
tym, że wymaga się od nich jednocześnie neutralności
oraz bycia głosem swojej społeczności, wyrażania jej
moralnych postaw i poglądów116. Za pomocą symulacji,
badań neuronaukowych i socjologicznych117 ocenia się,
for Judges and other Legal Decision Makers, „Mercer Law

instrukcja odcięcia się od swoich uczuć122. Efekty są
na tyle znaczące, iż apeluje się o wyłączanie niektórych z wyżej wspomnianych materiałów dowodowych
jako budzących nienawiść, hipokryzję i podlegających
instrumentalizacji, zwłaszcza w tak istotnych kwestiach

logical Perspective on Emotions in the Judiciary, „Emotion
Review” 2016, vol. 8 nr 1, s. 32–37.
118 A. Jehle, M.K. Miller, M. Kemmelmeier, The Influence of
Accounts and Remorse on Mock Jurors’ Judgments of Offenders,
„Law and Human Behavior” 2009, vol. 33, nr 5, s. 393–404;
S.A. Bandes, Empathy, Narrative, and Victim Impact Statements, „The University of Chicago Law Review” 1996,
vol. 63, nr 2, s. 361–411.
119 K. Douglas, D. Lyon, J. Ogloff, The Impact of Graphic Photographic Evidence on Mock Jurors’ Decisions in a Murder Trial:
Probative or Prejudicial?, „Law and Human Behaviour” 1997,
vol. 21, 489–509; D. Moore, R. Singh, Seeing Crime, Feeling
Crime: Visual Evidence, Emotions, and the Prosecution of

Review” 2000, vol. 52, s. 1033.
112 M.C. Nussbaum, Emotions in the Language…, s. 27.

Domestic Violence, „Theoretical Criminology” 2018, vol. 22,

113 T.A. Maroney, J.J.Gross, The Ideal…, s. 144.

nr 1, s. 116–132.

114 A.J. Wistrich, J.J. Rachlinski, C.Guthrie, Heart versus Head:

120 J.S. Lerner i in., Sober Second thought: The Effects of Acco-

Do Judges Follow the Law of Follow Their Feelings, „Texas

untability, Anger, and Authoritarianism on Attributions of

Law Review” 2014, vol. 93, s. 855.

Responsibility, „Personality and Social Psychology Bulletin”

115 S.A. Bandes, J.A. Blumenthal, Emotion and the Law, „Annual

1998, vol. 24, s. 563.

Review of Law and Social Science” 2012, vol. 8, s. 161–181.

121 L. Ellison, V.E. Munro, Reacting to Rape: Exploring Mock

116 R. Hastie, Emotions in Jurors’ Decisions, „Brooklyn Law

Jurors’ Assessments of Complainant Credibility, „The British

Review” 2000, vol. 66, s. 991.

Journal of Criminology” 2009 vol. 49, nr 2, s. 202–219.

117 J. M Salerno, B.L. Bottoms, Emotional Evidence and Jurors’

122 K. Edwards, T.S. Bryan, Judgmental Biases Produced by

Judgments: The Promise of Neuroscience for Informing Psycho-

Instructions to Disregard: The (Paradoxical) Case of Emotional

logy and Law, „Behavioral sciences & the law” 2009, vol. 27,

Information, „Personality and Social Psychology Bulletin”

nr 2, s. 273–296; S. Bergman Blix, Å Wettergren, A Socio-

1997, vol. 23, s. 849.

2 (64) · 2021 · 84 –105

|

FORUM PR AWNICZE

99

artykuły
jak kara śmierci123. Wpływ emocji na podejmowanie
decyzji ma znaczenie także w kontekście tych, którzy
zawodowo oceniają dowody – biegłych sądowych124.
Również emocje innych uczestników procesu sądowego trafiają pod lupę badaczy. Począwszy od emocjonalnej dynamiki samego procesu125 i emocji okazywanych przez litygantów126, wiele badań skupia się na
emocjonalnym koszcie związanym z wykonywaniem
pracy prawnika. Opisywane jest m.in. schizofreniczne
rozdarcie adwokatów, którzy nawet znając drastyczne
detale zbrodni, przejmują się losem swoich klientów
i odczuwają wobec nich empatię127. Prawnicy rozwijają
strategie radzenia sobie z tymi emocjami, tłamsząc je
bądź wypierając. Wykonywanie prawniczej pracy ma
wpływ na emocje nie tylko adwokatów, radców czy prokuratorów, ale także funkcjonariuszy i urzędników128.
Badano m.in. jaki wpływ dramatyczne opowieści osób
ubiegających się o azyl mają na emocje urzędników
zajmujących się sprawami imigracyjnymi129, a także
emocje policjantów w obliczu tragicznych zdarzeń,
z którymi często muszą się mierzyć130. Potencjalnym
niezbadanym kierunkiem może być również badanie
123 S.A. Bandes, Empathy, Narrative and…; S.E. Sundby, The
Capital Jury and Empathy: The Problem of Worthy and
Unworthy Victims, „Cornell Law Review” 2003, vol. 88, s. 343.
124 E. Lyneti, R. Rogers, Emotions Overriding Forensic Opinions?
The Potentially Biasing Effects of Victim Statements, „The
Journal of Psychiatry & Law” 2000, vol. 28, s. 449–455.
125 L. Dahlberg, Emotional Tropes in the Courtroom: On Representation of Affect and Emotion in Legal Court Proceedings,
„Law and Humanities” 2009, vol. 3, nr 2, s. 175–205.

uczuć komorników, których praca łączy spotykanie
się z dramatami ludzkimi oraz wymogi zachowania
neutralności.
Być może w reakcji na dostrzeżenie emocjonalnych
aspektów pracy prawnika, pojawia się część nurtu
law & emotions tworzona przez badaczy skupionych
na edukacji prawniczej. Wiele jest głosów nawołujących do uwzględnienia w nauczaniu prawa inteligencji emocjonalnej. Ma to przynosić wiele korzyści
adeptom i przyszłym praktykom prawa: podnosić
ich profesjonalizm131, uczyć zarządzania emocjami
w negocjacjach132, pomagać dbać o dobrobyt psychiczny133 a dostrzeżenie znaczenia emocji wpisuje się
w ogólne postulaty nowoczesnej szkoły prawniczej134.
Ujęcia te sytuują integrację emocji jako nieodzowny
element stosowania i nauczania prawa135; wyznaczając postulaty na przyszłość zarówno dla ruchu law &
emotions, jak i praktyki136.
Law & emotions mimo dużej świadomości metodologicznej i wypracowanych już praktyk interdyscyplinarności, wciąż ma do zbadania „białe plamy” –
zarówno nieporuszane dotychczas lub słabo zbadane
obszary prawa (np. prawo konsumenckie, prawo
ochrony danych osobowych, prawo międzynarodowe),
jak i egzotyczne dla głównego nurtu krajowe systemy
prawne. Do takich należy również system polski – choć
w różnych częściach Europy prawo kontynentalne
zaczyna się badać z perspektywy emocji, na rodzimym
gruncie refleksji tej podejmowali się dotąd nieliczni.
Pole do badań obejmuje większość przedstawionych
131 J.E. Montgomery, Incorporating Emotional Intelligence

126 P.H. Huang, H.M. Wu, Emotional Responses in Litigation,

Concepts into Legal Education: Strengthening the Professio-

„International Review of Law and Economics” 1992, vol. 12,

nalism of Law Students, „University of Toledo Law Review”

nr 1, s. 31–44.

2007 vol. 39, s. 323.

127 S. Bandes, Repression and Denial in Criminal Lawyering,

132 P. Reilly, Teaching Law Students How to Feel: Using Negotiations Training to Increase Emotional Intelligence, „Nego-

„Buffalo Criminal Law Review” 2006, vol. 9, nr 2, s. 339–389.
128 J.L. Pierce, Emotional Labor Among Paralegals, „The Annals
of the American Academy of Political and Social Science”

tiation Journal” 2005, vol. 21, nr 2, s. 301–314.
133 M.T. O’Brien, Connecting Law Student Wellbeing to Social
Justice, Problem-Solving and Human Emotions, „QUT Law

1999, vol. 561, nr 1, s. 127–142.
129 H. Baillot, S. Cowan, V.E. Munro, Second-hand Emotion?
Exploring the Contagion and Impact of Trauma and Distress

Review” 2014, vol. 14, s. 52.
134 M.A. Silver, Emotional Intelligence and Legal Education,

in the Asylum Law Context, „Journal of Law and Society”
2013, vol. 40, nr 4, s. 509–540.

„Psychology, Public Policy, and Law” 1999, vol. 5, nr 4, s. 1173.
135 Tamże.

130 M.R. Pogrebin, E.D. Poole, Police and Tragic Events: The

136 S. Daicoff, Law as a Healing Profession: The Comprehensive

Management of Emotions, „Journal of Criminal Justice”

Law Movement, „Pepperdine Dispute Resolution Law Journal:

1991, vol 19, nr 4, s. 395–403.

2006, vol. 6, s. 1.
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płaszczyzn refleksji prawa i emocji; przykładowo – na
gruncie teorii i filozofii prawa adaptacja podejścia
prawnoemocjonalnego może przejawiać się chociażby
w podejmowaniu dyskursu i próby uwspółcześnienia
czy rozbudowania poglądów wspomnianego wcześniej
Leona Petrażyckiego; podejmowali się już tego chociażby Bartosz Brożek137 czy Andrzej Dąbrowski138.
Taka refleksja nie musi jednak ograniczać się do stąpania po śladach słynnego socjologa prawa. Szansę konkretyzacji badań daje specyfika niektórych instytucji
polskiego systemu prawnego, obiecujących dla studiów
z punktu widzenia emocji i badań interdyscyplinarnych. Dla przykładu: funkcjonowanie obywatelskiej
inicjatywy ustawodawczej, w tradycyjnym piśmiennictwie określanej lakonicznie „wyrazem woli ogółu”,
daje duże możliwości refleksji na temat wpływu indywidualnych emocji na dynamikę grup oraz czynnika
emocjonalnego w działalności legislacyjnej. Szczególnie
interesujące może okazać się dochodzenie, jak emocjonalne postulaty społeczności, dotyczące jej żywotnych
interesów (takich jak ochrona środowiska naturalnego, praw zwierząt, czy kształt administracji lokalnej), znajdują przełożenie na język prawa. Przykładem
tego zjawiska może być parlamentarne starcie dwóch
obywatelskich projektów zmiany prawa aborcyjnego
w latach 2016–2018. Badania takie łączyłyby podejścia
nauk psychologicznych ze społecznymi, politycznymi
oraz prawem konstytucyjnym, pozwalając powiązać
pozornie odległe elementy w spójną opowieść o przejściu od pojedynczej psychiki do powszechnego prawa.
Jest to obiecujące zwłaszcza w kontekście badań nauk
politycznych nt. wpływu populizmu i emocji z nim
związanych na prawo. Lecz poziom tworzenia prawa
to tylko jedna z możliwych propozycji zastosowania law & emotions w Polsce. Nie mniej ciekawa jest
perspektywa badań poszczególnych nacechowanych
emocjonalnie instytucji prawnych, takich jak chociażby ochrona dóbr osobowych i zadośćuczynienie
krzywdzie niematerialnej lub też osobliwie sformu-

łowana karna „ochrona uczuć religijnych”. Polska
tradycja cywilistyczna interpretowała dobra osobiste
w kategoriach psychologicznych; długo dominowało
słynne ujęcie dóbr osobistych jako „indywidualnych
wartości świata uczuć, życia psychicznego człowieka”139
ukute przez Stefana Grzybowskiego. Sprawdzając empirycznie przekonania polskich sądów na temat emocji,
można skonfrontować ten obraz z odkryciami neuronauki na temat bólu emocjonalnego. Skodyfikowane
w art. 197 Kodeku karnego „uczucia religijne” dotykają
natomiast problematyki kognitywnej zawartości emocji
i moralnych intuicji, które się z nimi wiążą. Oba problemy są szeroko analizowane we współczesnej filozofii,
a studia nad religijnością korzystają z perspektyw afektywnych. Nie trzeba wspominać również o możliwości
badania na polskim gruncie uczuć aktorów prawnych
oraz elementów edukacji psychologicznej w dydaktyce
prawa. Badania oraz teoretyczny namysł nad nimi mogą
pozwolić polskiej myśli prawnej nie tyle zyskać, co
odkryć na nowo jej emocjonalną inteligencję.
Artykuł jest efektem realizacji projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki
przyznanych na podstawie decyzji numer 2017/27/B/
HS5/01053.
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The subject of the review is S. Solarski’s book ‘Revocation of a donation’. The layout together with some theses presented by the author were analysed. Despite the
shared view of the inadmissibility of donation’s revocation after the recipient’s
death, a polemic was presented against the argument proposed by the author. It
was agreed that the donation is not qualified as a causal act but the view that
a donation should be considered a double effect agreement, as it allegedly leads
to encumbrance of the ownership of the donated item with the right to revoke the
donation due to gross ingratitude, was criticized. The review also disagrees with
the opinion that requirement for the effectiveness of a donation is the existence
of an animus donandi, that an unpaid pension is a donation, as well as de lege
ferenda idea of introduction the ordinary written form as the principal form for
the donor’s will, postulate to change art. 899 § 1 of the Civil Code, or the grant of
a claim against the recipient for the provision of means enabling the implementation or supplementation of statutory maintenance obligations imposed on the
donor also to persons entitled to maintenance by the donor.
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Przedmiotem recenzji jest które do tej pory było podejmomonografia autorstwa Szymona wane w wielu opracowaniach – do
Solarskiego zatytułowana Odwo- najobszerniejszych należy zaliłanie darowizny, która ukazała się czyć pracę Michała Warcińskiego
w 2020 r. nakładem wydawnictwa (Odwołanie darowizny wykonanej,
Wolters Kluwer. Temat książki Warszawa 2012 r.) oraz odpowiedstanowi klasyczne, cywilistyczne nie rozdziały dwóch monografii
zagadnienie odwołania darowizny, Leopolda Steckiego (Umowa daro-
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wizny, Warszawa–Poznań 1974 r. oraz Darowizna,
Toruń 1998 r.). Ponadto problematyka odwołania
darowizny stanowiła przedmiot rozważań zawartych w opracowaniach systemowych, komentarzach
do Kodeksu cywilnego, a także w licznych artykułach
naukowych; zostało jej także poświęconych wiele orzeczeń sądowych. Brak było jednak do tej pory książki
poświęconej wyłącznie odwołaniu darowizny, która
podejmowałaby to zagadnienie kompleksowo i w sposób wyczerpujący. W tym stanie rzeczy po monografii
poświęconej odwołaniu darowizny można by spodziewać się podjęcia problematycznych zagadnień zasygnalizowanych w literaturze i orzecznictwie, których
stopień skomplikowania przekraczał ramy opracowań, w których zostały one dostrzeżone. Ponadto
zasadne jest oczekiwanie, że w książce poświęconej
odwołaniu darowizny zostaną dostrzeżone i przeanalizowane stanowiska dotyczące poszczególnych
zagadnień szczegółowych, które zostały wyrażone
w nowszej literaturze. Pod tymi względami monografia S. Solarskiego pozostawia pewien niedosyt,
ponieważ nie podejmuje ona wielu spornych kwestii
występujących w ramach problematyki odwołania
darowizny, a także nie uwzględniono w niej kilku
istotnych opracowań komentarzowych poświęconych darowiźnie1, w konsekwencji nie odnosząc się
do wyrażonych tam poglądów, często odbiegających
od utrwalonych w literaturze i stanowiących nowe
ujęcia analizowanych problemów.
Przechodząc do struktury monografii, należy wskazać, że w odniesieniu do przesłanek odwołania darowizny autor zastosował podział wprowadzony wcześniej
przez L. Steckiego przy systematyzowaniu zagadnienia
odwołania darowizny2 – mianowicie dokonał osobnego
omówienia przesłanek odwołania darowizny wykonanej i niewykonanej. Najpierw, w podrozdziale dotyczącym odwołania wykonanej darowizny, autor oma-

wia odwołanie darowizny przez darczyńcę z powodu
rażącej niewdzięczności obdarowanego3, a następnie
w podrozdziale dotyczącym odwołania niewykonanej darowizny autor omawia wyłącznie odwołanie
darowizny na podstawie art. 896 k.c.4, po wstępnym
zasygnalizowaniu, że niewykonana darowizna może
zostać odwołana także z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego i odsyłając w tej ostatniej kwestii
do uwag zawartych w podrozdziale o odwołaniu darowizny wykonanej5. Taka systematyka i struktura pracy
nie wydaje się poprawna. Powoduje bowiem, że treść
obu podrozdziałów nie odpowiada w pełni ich tytułom.
Ponadto skoro z powodu rażącej niewdzięczności może
dojść do odwołania zarówno darowizny wykonanej,
jak i niewykonanej (art. 898 i nast. k.c.), a odpowiednia zmiana stanu majątkowego darczyńcy uprawnia do odwołania darowizny niewykonanej (art. 896
k.c.) – przy czym przesłanki odwołania darowizny
na podstawie obu tych podstaw prawnych są różne –
to zastosowanie jako kryterium podziału odwołania
darowizny tego, czy darowizna została wykonana, nie
jest uzasadnione. Dodatkowo przesłanki odwołania
darowizny przez spadkobierców darczyńcy z powodu
rażącej niewdzięczności obdarowanego zostały przez
autora jedynie zasygnalizowane (bez szerszej analizy)
w podrozdziale dotyczącym podmiotów uprawnionych do odwołania darowizny. Wydaje się, że są to
istotne mankamenty, zważywszy, że przesłanki odwołania darowizny stanowią jedną z kluczowych kwestii w monografii poświęconej odwołaniu darowizny.
Na uznanie zasługują natomiast rozważania prawnoporównawcze poczynione przez autora, choć można się
zastanawiać, czy powoływanie się na regulacje prawne
z odległego kręgu prawnego (jak regulacja prawna Sri
Lanki6) dla wsparcia określonej wizji uregulowania
darowizny w prawie polskim jest uzasadnione. Aczkolwiek na pewno należy docenić przeanalizowanie

1 Takich jak: R. Trzaskowski, Art. 888–902 [Tytuł XXXIII

3 S. Solarski, Odwołanie darowizny, Warszawa 2020, s. 133 i n.

Darowizna] (w:) J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komen-

4 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny, t.j.

tarz, t. 5, Zobowiązania, Część szczegółowa, Warszawa

Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm. – dalej: k.c.

2017, s. 576–720; K. Mularski, Art. 888–902 [Tytuł XXXIII

5 S. Solarski, Odwołanie…, s. 154 i n.

Darowizna] (w:) M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny, Tom

6 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2017 r. uchwalona przez parla-

III, Komentarz, Art. 627–1088, Warszawa 2019, s. 821–903.

ment Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki

2 L. Stecki, Umowa darowizny, Warszawa–Poznań 1974,

pod tytułem Revocation of Irrevocable Deeds of Gift on the

s. 165 i n.; tenże, Darowizna, Toruń 1998, s. 229 i n.

ground of Gross Ingratitude Act.
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przez autora wielu, w tym również nowo przyjętych,
rozwiązań prawnych dotyczących darowizny, zawartych w obcych porządkach prawnych.
Przechodząc do poszczególnych zagadnień merytorycznych, chciałabym podkreślić, że podzielam
stanowisko autora, zgodnie z którym niedopuszczalne jest odwołanie darowizny z powodu rażącej
niewdzięczności po śmierci obdarowanego7. S. Solarski
zaznacza, że odwołanie darowizny po śmierci obdarowanego oddziaływałoby negatywnie na interesy
majątkowe osób trzecich, tj. spadkobierców obdarowanego, a ocena moralna ich postępowania w stosunku
do darczyńcy jest bez znaczenia. Za inne przeszkody,
uniemożliwiające dopuszczenie odwołania darowizny po śmierci obdarowanego, autor uznaje brzmienie art. 900 k.c. oraz funkcję odwołania darowizny,
mającego stanowić swoistą sankcję dla obdarowanego8.
W mojej ocenie kluczowy jest ostatni z wymienionych argumentów, a mianowicie funkcja represyjna
odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego, która powinna być realizowana
wobec obdarowanego9. Nie uważam natomiast za
decydujący argument w postaci brzmienia art. 900 k.c.
W mojej ocenie z uwagi na wykładnię celowościową
art. 896 k.c. należy uznać za dopuszczalne odwołanie
darowizny na podstawie tego przepisu wobec spadkobierców obdarowanego, mimo że art. 900 k.c. znajduje zastosowanie również do odwołania darowizny
z powodu kwalifikowanej zmiany stanu majątkowego
darczyńcy10. Skoro tak, powołanie się w przypadku
odwołania darowizny na podstawie art. 898 i nast. k.c.
na brzmienie art. 900 k.c. nie może zostać uznane za
decydujące. Wykładni funkcjonalnej należy bowiem
w tym przypadku przyznać pierwszeństwo przed
wykładnią językową.
Szymon Solarski wyraża pogląd, zgodnie z którym
darowiznę należy uznać za umowę o podwójnym
skutku (zobowiązująco-rozporządzającym) ze względu
na to, że prowadzi ona do obciążenia prawa o charakterze bezwzględnym (prawa własności darowanego

przedmiotu) prawem o charakterze względnym, za
które autor uznaje prawo do odwołania darowizny
z powodu rażącej niewdzięczności (art. 898 § 1 k.c.)11.
Punktem wyjścia jest tu dla autora stanowisko Stanisława Sołtysińskiego12, że niektóre czynności prawne
mają charakter zobowiązująco-rozporządzający w oderwaniu od skutków rozporządzających występujących
ex lege na podstawie art. 155 § 1 k.c., art. 510 § 1 k.c.
i art. 1052 § 1 k.c.13 Następnie, zwracając uwagę, że po
wykonaniu darowizny na obdarowanym ciąży obowiązek wdzięczności wobec darczyńcy, autor dochodzi do
wniosku, że „prawo do odwołania darowizny należy
przyporządkować do postaci czynności rozporządzających, jakimi są czynności prowadzące do obciążenia
prawa własności, negatywnie bowiem wpływa na sferę
korzystania i dysponowania prawem własności”. Prowadzi to autora do konkluzji, że obdarowany nie może
swobodnie wykonywać nabytego w drodze darowizny
prawa własności, ponieważ jest ono ograniczone postępowaniem wobec darczyńcy, które nie nosi znamion
rażącej niewdzięczności14. Ostatecznie S. Solarski
uznaje zaś darowiznę za czynność prawną o podwójnym skutku, za skutek rozporządzający uznając obciążenie przysługującego obdarowanemu prawa własności
podarowanego przedmiotu prawem względnym do
odwołania darowizny przez darczyńcę15.
Powyższą koncepcję zaproponowaną przez autora
należy uznać za nietrafną. Na wstępie wypada zaznaczyć, że to, czy w ramach skutku rozporządzającego
w postaci obciążenia prawo podmiotowe może zostać
obciążone prawem względnym, jest w doktrynie
sporne. Część autorów przyjmuje bowiem, że obciążenie może polegać jedynie na ustanowieniu prawa
bezwzględnego16. Przede wszystkim jednak z niewia11 S. Solarski, Odwołanie…, s. 39 i n.
12 S. Sołtysiński, Czynności rozporządzające. Przyczynek do
analizy podstawowych pojęć cywilistycznych (w:), J. Błeszyński, J. Rajski (red.), Rozprawy z prawa cywilnego, Księga
pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego, Warszawa 1985,
s. 328 i n.
13 S. Solarski, Odwołanie…, s. 39.

7 S. Solarski, Odwołanie…, s. 213.

14 Tamże, s. 39 i n.

8 Tamże.

15 Tamże, s. 41.

9 Zob. szerzej: M. Tenenbaum-Kulig, Darowizna w polskim

16 Z. Radwański, Rozdział IV. Rodzaje czynności prawnych (w:)

prawie zobowiązań, w druku.

Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego, t. 2, Prawo
cywilne – część ogólna, Warszawa 2002, s. 184.

10 Tamże.
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domych powodów autor ogranicza swoje rozważania
do darowizny, której przedmiotem jest przeniesienie własności określonej rzeczy. Tymczasem choćby
przytoczenie innych przykładów darowizn unaocznia, że zaproponowana przez autora koncepcja jest
błędna. Wystarczy posłużyć się przykładami darowizn
polegających na: nieodpłatnym zobowiązaniu się do
zwolnienia z długu, zobowiązaniu się do bezpłatnego
zrzeczenia się ograniczonego prawa rzeczowego, zobowiązaniu się do nieodpłatnego przejęcia długu, zobowiązaniu się osoby trzeciej wobec dłużnika za zgodą
tego ostatniego do spłaty jego długu z umownym
wykluczeniem wstąpienia w prawa zaspokojonego
wierzyciela, czy na zobowiązaniu się do nieodpłatnego przeniesienia posiadania. Co wówczas miałoby
być obciążone rzekomym prawem względnym do
odwołania darowizny? Skutek rozporządzający czynności prawnej, oznaczający bezpośrednie wywołanie
zmiany w kręgu praw podmiotowych o charakterze
majątkowym podmiotu dokonującego rozporządzenia, polega na przeniesieniu, obciążeniu, ograniczeniu
lub zniesieniu prawa podmiotowego17. Jakie prawo
podmiotowe ulegałoby obciążeniu w wymienionych
17 S. Grzybowski, Rozdział XII. Czynności prawne. Zasady
ogólne (w:), S. Grzybowski (red.), System prawa cywilnego,
t. I, Część ogólna, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–
Łódź 1985, s. 491; Z. Radwański, Rozdział IV…, s. 183 i n.;
Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna,
Warszawa 2015, s. 227; A. Brzozowski, W.J. Kocot, E. Skowrońska-Bocian, Prawo cywilne, Część ogólna, Warszawa
2015, s. 217; J. Mojak, Rozdział VIII. Czynności prawne
(w:) T.A. Filipiak i in., Zarys prawa cywilnego, Lublin 2008,
s. 149. Podobnie, wskazując przeniesienie, obciążenie albo
zniesienie prawa majątkowego – A. Wolter, J. Ignatowicz,
K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa
1999, s. 265; S. Szer, Prawo cywilne, Część ogólna, Warszawa
1967, s. 337; J. Wiszniewski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa
1969, s. 139; A. Kawałko, H. Witczak, Prawo cywilne – część
ogólna, Warszawa 2011, s. 156; J. Mojak, Obrót wierzytelnościami, Warszawa 2001, s. 47. Inni autorzy wskazują na
zbycie lub obciążenie prawa: E. Skowrońska-Bocian, Prawo
cywilne, Część ogólna, Zarys wykładu, Warszawa 2005,

wyżej przypadkach darowizn? Odwołując się natomiast do przykładu podanego przez S. Solarskiego,
należy podkreślić, że uwagi autora dotyczą jedynie
już wykonanej darowizny prawa własności. Niejasne
jest więc, jak autor oceniłby niewykonaną darowiznę
prawa własności, która wszak również może zostać
odwołana w razie spełnienia odpowiednich przesłanek (w związku z tym nieprawidłowy jest także pogląd
S. Solarskiego, że obowiązek wdzięczności wobec darczyńcy ciąży na obdarowanym dopiero po wykonaniu
darowizny). Jakie prawo podmiotowe miałoby podlegać wówczas obciążeniu? Za nietrafny należy uznać
pogląd autora omawianej monografii, że obowiązek
wdzięczności wobec darczyńcy dotyczy sfery korzystania i dysponowania przez obdarowanego prawem
własności (czy – ujmując szerzej – prawem nabytym
na podstawie darowizny). W mojej ocenie zasadniczo tak nie jest, a wyjątki mogą dotyczyć jedynie nielicznych przypadków18. Należy także podkreślić, że
uprawnienie darczyńcy do odwołania darowizny nie
ustaje w chwili wyzbycia się przez obdarowanego jej
przedmiotu. W odniesieniu do tego przypadku również
warto zadać pytanie, jakie prawo podmiotowe miałoby
podlegać wówczas obciążeniu? Ponadto uprawnienie
do odwołania darowizny powstaje w razie spełnienia
odpowiednich przesłanek, nie przysługuje więc każdemu darczyńcy. Powstaje ono w wyniku spełnienia
określonych przez ustawodawcę przesłanek, a nie
wskutek samego zawarcia umowy darowizny. Dlatego
nieprawidłowy jest wniosek, że w przypadku każdej
darowizny prawo nabyte przez obdarowanego na podstawie tej umowy jest obciążone prawem darczyńcy
do odwołania darowizny.
Podzielam pogląd S. Solarskiego, że darowizna nie
podlega kwalifikacji jako czynność kauzalna. Zdaniem
autora czynność prawna jest kauzalna wówczas, gdy
o jej ważności decyduje istnienie innego zdarzenia
prawnego, a związek ten wynika z konkretnej normy
prawnej – autor podaje jako przykład art. 156, 510
i 1052 k.c.19 S. Solarski zauważa, że w przypadku darowizny nie ma szczególnej normy prawnej uzależniającej
jej ważność od innego zdarzenia prawnego, brak jest

s. 173. S. Sołtysiński wyróżnia czynności przeniesienia
prawa, czynności znoszące prawo, czynności prowadzące
do obciążenia prawa i inne zmiany powodujące „osłabienie”
prawa” – Czynności…, s. 304 i n.

18 Zob. szerzej: K. Mularski, Art. 898…, s. 888; M. Tenenbaum-Kulig, Darowizna…, w druku.
19 S. Solarski, Odwołanie…, s. 43 wraz z przypisem nr 69.
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zobowiązania do rozporządzenia, co prowadzi autora w innym miejscu pracy – słusznym – poglądem, że
do wniosku, że darowizna nie podlega kwalifikacji jako motywy darczyńcy mogą być różne22, powyższe ujęcie
czynność kauzalna20. W mojej ocenie należy przyjąć, że oznacza wprowadzenie przez autora dodatkowej przegdy postanowienia przedmiotowo istotne danej umowy słanki ważności darowizny, która zawsze jest w przynazwanej obejmują zarówno treść przysporzenia, jak padku tej umowy spełniona. S. Solarski unika więc
i treść kauzy, to rozważania dotyczące kauzy jako wprowadzania dodatkowej – poza nieodpłatnością –
odrębnej przesłanki skuteczności czynności prawnej przesłanki skuteczności darowizny w postaci causa
są zbędne21. W przypadku darowizny kauza jest wią- donandi, wprowadzając jednak dodatkową przesłankę
zana z nieodpłatnością. Jeżeli zaś do zawarcia umowy w postaci animus donandi, odróżnianą od kauzy23.
darowizny niezbędne są zgodne oświadczenia woli Takie ujęcie nie wydaje się trafne, ponieważ wprowastron obejmujące essentialia negotii tej umowy (które dzanie dodatkowej przesłanki skuteczności darowizny,
stanowią zobowiązanie się darczyńcy do świadczenia którą miano by zawsze uznawać za spełnioną w razie
na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku i usta- uzgodnienia przez strony nieodpłatności świadczenia
lenie bezpłatności tego świadczenia – art. 888 § 1 k.c.), darczyńcy, niczego nie zmienia w procesie oceny dojpozbawione sensu jest tworzenie odrębnej przesłanki ścia darowizny do skutku. Skoro tak, to zabieg ten nie
ważności darowizny w postaci causa donandi. Gdy wydaje się być metodologicznie poprawny. Ponadto
strony nie osiągną porozumienia co do nieodpłatności, należy podkreślić, że motywacja konkretnego darnie dojdzie bowiem do zawarcia umowy darowizny. czyńcy może być różna, niekoniecznie musi on kieNie zachodzi więc potrzeba wprowadzania dodatko- rować się chęcią dokonania aktu szczodrobliwości na
wego kryterium w postaci kauzy dla uzasadnienia, że rzecz obdarowanego24.
umowa darowizny nie została zawarta.
Z lektury monografii S. Solarskiego zdaje się wyniJednocześnie, omawiając nieodpłatność darowizny, kać, że autor kwalifikuje umowę renty ustanowioną bez
S. Solarski wprowadza wymóg skuteczności darowizny wynagrodzenia jako darowiznę. Wskazując bowiem,
w postaci animus donandi – uważa bowiem, że zgoda że na podstawie art. 906 § 2 k.c. do takiej renty stosuje
stron co do tego, że świadczenie darczyńcy następuje się przepisy o umowie darowizny, twierdzi, że jest to
bezpłatnie, oznacza w rzeczywistości animus donandi, wyjątek wprowadzony przez ustawodawcę od reguły
gdyż sprowadza się do uzewnętrznienia woli dar- z art. 889 pkt 1 k.c., zgodnie z którą nie stanowią daroczyńcy dokonania aktu szczodrobliwości. Prowadzi wizny bezpłatne przysporzenia, gdy zobowiązanie do
do S. Solarskiego do wniosku, że elementem prze- bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowasłanki skutecznego dokonania darowizny jest animus nej innymi przepisami kodeksu25. Renta i darowizna
donandi, gdyż dokonanie nieodpłatnego świadczenia są jednak odrębnymi umowami nazwanymi, z czego
przez darczyńcę stanowi przejaw jego woli spełnienia wynikała konieczność wyraźnego postanowienia przez
aktu szczodrobliwości. Abstrahując od tego, że takie ustawodawcę w art. 906 § 2 k.c., że do renty ustanoujęcie stoi w sprzeczności z wyrażonym przez autora wionej bez wynagrodzenia stosuje się przepisy o darowiźnie. Gdyby bowiem renta ustanowiona bez wyna20 Tamże, s. 44.
grodzenia stanowiła podtyp darowizny, art. 906 § 2
21 Z. Radwański, Rozdział IV…, s. 195; K. Zawada, Umowa
k.c. byłby zbędny. W przypadku renty ustanowionej
przelewu wierzytelności, Kraków 1990, s. 52; tenże, Rozdział
bez wynagrodzenia reguła z art. 889 pkt 1 k.c. znajduje
VII. Przelew wierzytelności (w:) A. Olejniczak (red.), System
więc
pełne zastosowanie, czego konsekwencją była
Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań – część ogólna,
potrzeba
wyraźnego wskazania przez ustawodawcę,
Warszawa 2009, s. 1035; E. Drozd, Przeniesienie własności
nieruchomości, Warszawa–Kraków 1974, s. 104; R. Trzaskow- że do takiej renty stosuje się przepisy o darowiźnie.
ski, Art. 888–889…, s. 582; wyrok SN z dnia 3 października
2007 r., IV CSK 193/07, OSNC-ZD 2008, nr 3, poz. 78; wyrok

22 S. Solarski, Odwołanie…, s. 27.

SN z dnia 5 marca 2009 r., II CSK 484/08, LEX nr 507988;

23 Tamże, s. 44.

wyrok SN z dnia 20 października 2006 r., IV CSK 172/06, LEX

24 Zob. szerzej: M. Tenenbaum-Kulig, Darowizna…, w druku.

nr 564478; M. Tenenbaum-Kulig, Darowizna…, w druku.

25 S. Solarski, Odwołanie…, s. 47.
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Gdyby bowiem nie było art. 906 § 2 k.c., wykładnia
systemowa przemawiałaby przeciwko dopuszczalności
stosowania do renty ustanowionej bez wynagrodzenia
przepisów dotyczących darowizny.
Warto zwrócić uwagę na kilka z licznych propozycji sformułowanych przez S. Solarskiego de lege
ferenda. Pierwszą z nich jest postulat wprowadzenia
zwykłej formy pisemnej jako zasadniczej formy dla

ności od przedmiotu darowizny, jako przykłady podając art. 158 k.c., art. 1052 § 3 k.c., czy art. 180 k.s.h.30
Uważam, że wprowadzenie jako zasady zwykłej
formy pisemnej dla oświadczenia woli darczyńcy nie
byłoby dla niego korzystne, a to niewątpliwie darczyńca
jest stroną umowy, której zabezpieczeniu służy obecnie wymóg złożenia oświadczenia woli w formie aktu
notarialnego i której interes powinien być decydujący

Gdy strony nie osiągną porozumienia
co do nieodpłatności, nie dojdzie do zawarcia
umowy darowizny. Nie zachodzi więc
potrzeba wprowadzania dodatkowego
kryterium w postaci kauzy dla uzasadnienia,
że umowa darowizny nie została zawarta.
oświadczenia woli darczyńcy26 (wydaje się, że taka jest przy określaniu formy wymaganej dla oświadczenia
ostateczna propozycja autora, ze względu na zapro- (oświadczeń) woli stron tej umowy. Kluczową funkcją
ponowane w konkluzji nowe brzmienie art. 890 k.c., pełnioną przez formę aktu notarialnego, wymaganą
choć w poprzednich wywodach autor pisze o for- obecnie dla oświadczenia woli darczyńcy, jest zapewmie umowy darowizny, a nie oświadczenia woli dar- nienie odpowiedniego namysłu darczyńcy w celu
czyńcy27). S. Solarski uzasadnia tę propozycję przyjmu- ochrony go przed pochopnym zawarciem umowy
jąc, że zwykła forma pisemna pozwoli z jednej strony darowizny. Funkcję tę może do pewnego stopnia reana ustalenie z dużą dozą prawdopodobieństwa istnienia lizować zwykła forma pisemna, choć w mojej ocenie
woli darczyńcy dokonania darowizny, a z drugiej strony nie aż w takim stopniu co forma aktu notarialnego,
nie będzie stanowiła nadmiernej ingerencji w swo- zwłaszcza zważywszy konieczność wizyty w kancebodę postępowania stron28. Dodatkowo autor wska- larii notarialnej i obowiązek notariusza udzielania
zuje, że zwykła forma pisemna „wychodzi naprzeciw stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonypraktykom społeczeństwa” oraz może spowodować, wanej czynności notarialnej (art. 80 § 3 ustawy z dnia
że „w społeczeństwie zacznie przestrzegać się prze- 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie31). Istotne jest przy
widzianej prawem formy tej czynności prawnej”29. tym to, że aktualnie w razie niezachowania formy aktu
Równocześnie autor opowiada się za utrzymaniem notarialnego dla oświadczenia woli darczyńcy konwawymogów szczególnych dotyczących formy w zależ- lidacja nieważnej z tego powodu umowy darowizny
wymaga dokonania przez darczyńcę czynności, która
jest potwierdzeniem stanowczej woli darczyńcy doko26 Tamże, s. 269.
27 Tamże, s. 92 i 268.
28 Tamże, s. 93.

30 Tamże, s. 94 i 268.

29 Tamże, s. 93. Zob. też: tamże, s. 268.

31 T.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1192 z późn. zm.
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nania darowizny (art. 890 § 1 zd. 2 k.c. dla konwalidacji wymaga spełnienia przyrzeczonego świadczenia).
W przeciwnym razie umowa nie zostaje konwalidowana i z uwagi na swą nieważność bezwzględną nie
wywołuje skutków prawnych. Tymczasem, gdyby formą
wymaganą dla oświadczenia woli darczyńcy była co
do zasady zwykła forma pisemna, byłaby ona przewidziana dla celów dowodowych (art. 74 § 1 k.c.), przy

funkcji, jaką jest dążenie do skłonienia darczyńcy do
odpowiedniego namysłu i ochrony go przed pochopnym zobowiązaniem się do nieodpłatnego świadczenia, również ze względu na to, że byłaby ona zastrzeżona jedynie dla celów dowodowych. Według mnie
wymieniona funkcja jest zaś kluczową rolą, jaką pełni
obecnie wymóg zachowania formy aktu notarialnego
dla oświadczenia woli darczyńcy; za mniej istotne

Wprowadzanie dodatkowej przesłanki
skuteczności darowizny – animus donandi,
którą miano by zawsze uznawać za spełnioną
w razie uzgodnienia przez strony nieodpłatności
świadczenia darczyńcy, niczego nie zmienia
w procesie oceny dojścia darowizny do skutku.
czym należy podkreślić, że w razie jej niezachowania
dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron na
fakt zawarcia umowy darowizny byłby dopuszczalny
w szczególności żądanie obdarowanego (zob. art. 74 § 3
k.c.) oraz gdy fakt dokonania czynności prawnej byłby
uprawdopodobniony za pomocą dokumentu (art. 74 § 2
k.c.). Należy też mieć na uwadze, że przepisów o skutkach niezachowania formy pisemnej przewidzianej
dla celów dowodowych nie stosuje się do czynności
prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami
(art. 74 § 4 k.c.). Powoduje to, że zastąpienie wymogu
formy aktu notarialnego dla oświadczenia woli darczyńcy wymogiem zwykłej formy pisemnej prowadziłoby do osłabienia ochrony darczyńcy. Obdarowany
mógłby bowiem w razie skutecznego przeprowadzenia
dowodu ustnego zawarcia umowy darowizny – a więc
niekiedy bez odpowiedniego namysłu darczyńcy, czy
chce dokonać tej czynności prawnej – dochodzić od
darczyńcy jej wykonania. Z tego powodu postulowaną
przez S. Solarskiego zmianę uważam za niewskazaną.
W mojej ocenie wprowadzenie zwykłej formy pisemnej
dla oświadczenia woli darczyńcy nie spełni kluczowej
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uważam bowiem zapewnienie, by darczyńca wyraził
wolę w sposób eliminujący wszelkie wątpliwości co do
swego rzeczywistego zamiaru32. Za nietrafny należy
uznać ponadto pogląd S. Solarskiego, że zastąpienie
wymogu formy aktu notarialnego wymogiem zwykłej
formy pisemnej spowoduje, iż darczyńcy będą składali
swoje oświadczenia woli będące elementem umowy
darowizny w formie przewidzianej w Kodeksie cywilnym – wszak forma pisemna byłaby zastrzeżona tylko
dla celów dowodowych.
Niejasne jest stanowisko autora dotyczące konwalidacji, ponieważ w jednym fragmencie książki autor
opowiada się za równoczesnym utrzymaniem możliwości sanowania braku przewidzianej formy darowizny poprzez jej wykonanie33, by w innym miejscu
wskazać, że niedochowanie formy pisemnej przewidzianej ad probationem nie powoduje nieważności
czynności prawnej, więc nie ma potrzeby utrzymania
możliwości sanowania braku formy poprzez wyko-

2 (64) · 2021 · 1 06–1 18

32 Zob. szerzej: M. Tenenbaum-Kulig, Darowizna…, w druku.
33 S. Solarski, Odwołanie…, s. 93.
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nanie darowizny34. Wydaje się, że ostatecznie autor
Proponowaną zmianę uważam za niewskazaną.
opowiada się za tym drugim ujęciem. Skoro tak, to W mojej ocenie niewłaściwa jest kazuistyka w ramach
pośrednio przyznaje, że założony przez niego cel zmian poszczególnych przepisów prawnych, gdy odpowiednie
w zakresie formy oświadczenia woli darczyńcy, jakim narzędzia z zakresu części ogólnej kodeksu cywilnego
jest respektowanie w praktyce postanowień kodekso- są wystarczające do ich rozwiązania. Konieczne jest
wych dotyczących formy, nie zostanie zrealizowany przy tym podkreślenie, że zastosowanie art. 5 k.c. nie
w wyniku proponowanej zmiany.
zależy od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez

Zastąpienie wymogu formy aktu notarialnego
dla oświadczenia woli darczyńcy wymogiem
zwykłej formy pisemnej prowadziłoby
do osłabienia ochrony darczyńcy.
Wśród innych postulatów autora de lege ferenda
znajduje się sugestia dodania w art. 897 k.c., że darczyńcy nie przysługuje uprawnienie do żądania od
obdarowanego środków, których darczyńcy brak do
utrzymania odpowiadającego jego usprawiedliwionym potrzebom albo do wypełnienia ciążących na
nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych, gdy
z przyczyn aksjologicznych darczyńca nie zasługuje
na taką ochronę, to jest gdy rozmyślnie bądź wskutek
swego rażącego niedbalstwa popadł w stan niedostatku po wykonaniu darowizny. S. Solarski uznaje
bowiem za niewystarczającą możliwość uznania żądania darczyńcy za nieuzasadnione na podstawie art. 5
k.c.35 W konsekwencji autor proponuje dodanie do
art. 897 k.c. paragrafu drugiego o następującej treści:
„Obowiązek dostarczania darczyńcy po wykonaniu
darowizny środków, których mu brak do utrzymania
odpowiadającego jego usprawiedliwionym potrzebom
albo do wypełnienia ciążących na nim ustawowych
obowiązków alimentacyjnych jest wyłączony, jeżeli
darczyńca spowodował swój niedostatek umyślnie
lub przez rażące niedbalstwo”36.

jedną ze stron, lecz jest obowiązkiem spoczywającym na sądzie z urzędu37. Uregulowanie zaproponowane przez autora stanowiłoby więc superfluum ustawowe. Należy zaznaczyć, że de lege lata ugruntowana
w doktrynie i orzecznictwie wykładnia art. 897 k.c.
zapewnia ochronę obdarowanemu. Przyjmuje się
bowiem – z różnym uzasadnieniem – że obowiązek
alimentacyjny z art. 897 k.c. nie powstaje, gdy niedostatek został spowodowany przez darczyńcę umyślnie
albo wskutek rażącego niedbalstwa38. Jedno stanowi37 P. Machnikowski, Art. 5 [Nadużycie prawa] (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny, Komentarz,
Warszawa 2019, s. 22.
38 L. Stecki, Art. 897 (w:) J. Winiarz (red.), Kodeks cywilny
z komentarzem, t. 2, Warszawa 1989, s. 807; tenże, Umowa…,
s. 154; tenże, Rozdział V. Darowizna (w:) J. Rajski (red.),
System Prawa Prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań – część
szczegółowa, Warszawa 2004, s. 293; S. Dmowski, Art. 897
(w:) G. Bieniek (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego,
Księga trzecia. Zobowiązania, t. 2, Warszawa 2006, wyd. 6,
s. 736; Z. Gawlik, Art. 897 (w:) A. Kidyba (red.), Kodeks
cywilny, Komentarz LEX, Tom III. Zobowiązania. Część szczególna, Warszawa 2014, s. 1359 i n; J. Jezioro, Art. 897 [Niedostatek darczyńcy] (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski (red.),

34 Tamże, s. 94.

Kodeks cywilny, Komentarz, Warszawa 2019, s. 1740; G. Kara-

35 Tamże, s. 146 i n oraz 269 i n.

szewski, Art. 897 [Niedostatek darczyńcy] (w:) J. Ciszewski

36 Tamże, s. 270.

(red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2014, s. 1457;
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sko zakłada, że wina darczyńcy stanowi okoliczność,
którą sąd może wziąć pod uwagę przy dokonywaniu oceny tego, czy wysunięcie żądania opartego na
art. 897 k.c. nie stanowi nadużycia prawa podmiotowego przez darczyńcę (art. 5 k.c.)39, przy czym stanowisko to można odnieść generalnie do wywołania
przez darczyńcę niedostatku wskutek wszelkich jego
nagannych czynów40 – a więc także z rażącego niedbalstwa. Według innego ujęcia obowiązek alimentacyjny z art. 897 k.c. nie powstaje, gdy niedostatek
został spowodowany przez darczyńcę umyślnie albo

ochronę zapewnia przepis zawarty w części ogólnej
Kodeksu cywilnego (art. 5 k.c.), a należy uznać, że
działania pozwalające obdarowanemu zorientować
się w swojej sytuacji prawnej nie powinny bazować
na wyrywkowej lekturze przepisów kodeksowych.
W odniesieniu do art. 899 § 1 k.c. S. Solarski uważa,
że jego obecne brzmienie może budzić wątpliwości
co do stanu świadomości darczyńcy posiadającego
zdolność do czynności prawnych, ponieważ może
mylnie wskazywać, że wymóg dostatecznego rozeznania odnosi się wyłącznie do darczyńcy niemają-

Niewłaściwa jest kazuistyka w ramach poszczególnych
przepisów prawnych, wówczas gdy odpowiednie
narzędzia z zakresu części ogólnej kodeksu
cywilnego są wystarczające do ich rozwiązania.
wskutek rażącego niedbalstwa ze względu na analogię do art. 136 k. r.o.41 Nie przekonuje stwierdzenie
S. Solarskiego, że proponowana przez autora zmiana
powinna zostać przeprowadzona ze względu na funkcję
prewencyjną przepisów oraz potrzebę ochrony interesów stron umowy darowizny42. Jak już wskazano,
A. Janas, Art. 897 (w:) M. Habdas, M. Fras (red.), Kodeks
cywilny, Komentarz, t. 5, Zobowiązania. Część szczególna
(art. 765–92116), Warszawa 2019, s. 623 i n.
39 M. Nazar, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej
z dnia 27 listopada 1998 r., II CKN 31/98, „Orzecznictwo
Sądów Polskich” 1999, nr 10, poz. 175, s. 485; M. Safjan,
Art. 897 [Niedostatek darczyńcy] (w:) K. Pietrzykowski (red.),

cego zdolności do czynności prawnych. Prowadzi to
autora do wniosku, że darczyńca o pełnej zdolności do czynności prawnych mógłby przebaczyć pod
wpływem błędu, groźby, podstępu, czy też w stanie
wyłączającym świadome i swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli43. Autor proponuje więc zmianę
art. 899 § 1 zd. 2 k.c. poprzez nadanie mu następującej treści: „Przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło
z dostatecznym rozeznaniem, w szczególności, jeżeli
w chwili przebaczenia darczyńca nie miał zdolności do czynności prawnych”44. Podzielam pogląd,
że wymóg dostatecznego rozeznania jest przesłanką
skuteczności przebaczenia przez każdego darczyńcę45 –

Kodeks cywilny, t. 2, Komentarz do artykułów 450–1088, War-

43 Tamże, s. 153 i 272.

szawa 2005, s. 786; R. Trzaskowski, Art. 897…, s. 674; A. Janas,

44 Tamże, s. 273.

Art. 897…, s. 624; S. Solarski, Odwołanie…, s. 144 i n.; wyrok

45 S. Grzybowski, Rozdział VI, Darowizna (w:) S. Grzybowski

SN z dnia 27 listopada 1998 r., III CKN 31/98, OSP 1999,

(red.), System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Wrocław–Warszawa–Kraków–

nr 10, poz. 175.
40 K. Mularski, Art. 897…, s. 863.

Gdańsk 1976, s. 252; M. Krajewski, Przebaczenie i inne

41 Tak: L. Stecki, Umowa…, s. 154; tenże: Rozdział V…, s. 293;

okoliczności wyłączające możliwość uznania spadkobiercy za

J. Jezioro, Art. 897…, s. 1740. Podobnie: Z. Gawlik, Art. 897…,

niegodnego, „Państwo i Prawo” 1997, z. 5, s. 69 i n.; P. Księżak,

s. 1359 i n.

Przebaczenie w polskim prawie cywilnym, „Państwo i Prawo”

42 S. Solarski, Odwołanie…, s. 269.
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również mającego ograniczoną bądź pełną zdolność
do czynności prawnych. Takie stanowisko wynika
z przyjmowanego przeze mnie sposobu rozumienia
pojęcia dostatecznego rozeznania w aspekcie przedmiotowym i podmiotowym tego terminu oraz z jego
wykładni funkcjonalnej46. Równocześnie trafna jest
uwaga Pawła Księżaka, że obecna redakcja art. 899
§ 1 zd. 2 k.c. wynika z chęci wyeliminowania przez
ustawodawcę wątpliwości dotyczących tego, czy przy-

skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem”.
Należy jednak podkreślić, że ewentualnej zmianie
art. 899 § 1 zd. 2 k.c. powinna towarzyszyć odpowiednia zmiana art. 930 § 2 k.c. i art. 1010 § 2 k.c., w celu
zachowania spójności systemowej. Przede wszystkim
jednak należy starannie rozważyć, czy nowelizacja
art. 899 § 1 zd. 2 k.c. jest konieczna, zważywszy na –
jak się wydaje – ugruntowaną wykładnię zawartej
w nim normy prawnej.

Wymóg dostatecznego rozeznania jest przesłanką
skuteczności przebaczenia przez każdego darczyńcę.
Takie stanowisko wynika z przyjmowanego
sposobu rozumienia pojęcia dostatecznego
rozeznania oraz z jego wykładni funkcjonalnej.
sługiwanie zdolności do czynności prawnych jest
Można poddać pod rozwagę postulat S. Solarskiego,
warunkiem przebaczenia47. Moim zdaniem ewentualna polegający na wydłużeniu terminu na odwołanie darozmiana powyższej regulacji powinna mieć dwa cele – wizny z powodu rażącej niewdzięczności do dwóch
wyraźne wskazanie, że możliwość przebaczenia nie lat. Za nietrafną należy jednak uznać argumentację
jest uzależniona od przymiotu zdolności do czynności autora, zgodnie z którą aktualnie obowiązujący roczny
prawnych, w tym od określonego zakresu tej zdolności termin jest często zbyt krótki, żeby umożliwić obdaroprzysługującego darczyńcy, oraz że przesłanką sku- wanemu podjęcie przekonującego dla darczyńcy dziateczności przebaczenia (każdego) jest działanie przez łania w celu uzyskania przebaczenia48. Jeśli bowiem
darczyńcę z dostatecznym rozeznaniem. Odnosząc się intencją autora jest wzgląd na obdarowanego, to dla
więc do zaproponowanego przez S. Solarskiego nowego tego ostatniego korzystniejszy jest aktualnie obowiąbrzmienia art. 899 § 1 zd. 2 k.c., nie podzielam poglądu, zujący roczny termin zawity na odwołanie darowiże wymóg dostatecznego rozeznania ma znaczenie zny aniżeli wydłużenie terminu do dwóch lat, nawet
w szczególności, jeżeli darczyńca nie miał zdolności jeżeli miałoby to uczynić bardziej realnym uzyskanie
do czynności prawnych – moim zdaniem jest on tak przebaczenia ze strony darczyńcy. Ponadto odwosamo istotny w każdym przypadku przebaczenia. łanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności
Wydaje się więc, że – w razie uznania nowelizacji za obdarowanego jest związane z ocenianą negatywnie
konieczną – lepiej byłoby nadać przepisowi, o którym z moralnego punktu widzenia postawą obdarowanego,
mowa, następującą treść: „Możliwość przebaczenia który naruszył pozaprawny obowiązek wdzięczności
przez darczyńcę nie zależy od przysługiwania mu o charakterze moralnym, etycznym. Z całą pewnośzdolności do czynności prawnych. Przebaczenie jest cią więc to nie obdarowany jest osobą, której interes
w przeważającym stopniu powinien być brany pod
46 Zob. szerzej: M. Tenenbaum-Kulig, Darowizna…, w druku.
47 P. Księżak, Przebaczenie…, s. 59.

48 Tak: S. Solarski, Odwołanie…, s. 185 i 273.
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uwagę przy ustalaniu, jaka długość terminu na odwołanie darowizny jest odpowiednia. Wydłużenie terminu do odwołania darowizny służyłoby natomiast
ochronie interesu darczyńcy i z tego powodu może
zostać poddane pod rozwagę.
Warto odnieść się także do sformułowanego przez
S. Solarskiego postulatu przyznania roszczenia wobec
obdarowanego o dostarczanie środków umożliwiających realizację lub uzupełnienie ciążących na darczyńcy ustawowych obowiązków alimentacyjnych
również osobom uprawnionym do alimentacji przez
darczyńcę49. Autor proponuje następujące brzmienie
art. 897 § 2 k.c.: „W przypadku, o którym mowa w § 1,
z roszczeniem o dostarczanie środków, których darczyńcy brak do wypełniania ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych, mogą wystąpić na swoją rzecz także uprawnieni do alimentów od
darczyńcy bezpośrednio do obdarowanego”50. Autor
zastrzega także, że „gdy darczyńca wystąpił z żądaniem
z art. 897 k.c. o dostarczenie mu przez obdarowanego
środków na zaspokojenie roszczeń osób uprawnionych
do alimentacji i takie środki w pełni realizujące to
roszczenie otrzymuje, to uprawnienie samych wierzycieli alimentacyjnych winno zostać wyłączone”51.
Ponadto w związku z przedstawioną wyżej propozycją
dotyczącą nowego brzmienia art. 897 § 3 zd. 1 k.c.52,
autor proponuje art. 897 § 3 zd. 2 k.c. o następującej
treści: „Wyłączona jest także możliwość dochodzenia
przez uprawnionych do alimentów od darczyńcy do
dostarczania przez obdarowanego środków, których
darczyńcy brak do wypełniania ciążących na nim
ustawowych obowiązków alimentacyjnych”53.
Nie ulega wątpliwości, że art. 897 k.c. ma na celu
pośrednio ochronę interesu osób uprawnionych ustawowo do alimentacji przez darczyńcę, skoro obowiązek obdarowanego wobec darczyńcy wynikający

z art. 897 k.c. powstaje również wówczas, gdy darczyńca po wykonaniu darowizny nie jest w stanie
realizować ciążących na nim ustawowych obowiązków
alimentacyjnych. Oczywiste jest, że spełnienie świadczenia przez obdarowanego na rzecz darczyńcy ma na
celu umożliwienie mu wywiązania się z obowiązku alimentacyjnego, choć nie gwarantuje wykonania przez
darczyńcę ciążących na nim ustawowych obowiązków
alimentacyjnych. Propozycja przyznania osobom
uprawnionym ustawowo do alimentacji przez darczyńcę roszczenia bezpośrednio wobec obdarowanego
nie wydaje się jednak zasługiwać na aprobatę. Przede
wszystkim w mojej ocenie art. 897 k.c. dotyczy sytuacji, w której darczyńcy brak środków, niezbędnych do
utrzymania odpowiadającego jego usprawiedliwionym
potrzebom lub do zaktualizowania się ciążących na
nim potencjalnych ustawowych obowiązków alimentacyjnych54. Skoro tak, to w sytuacji, której dotyczy
art. 897 k.c., osobom potencjalnie uprawnionym na
mocy ustawy do alimentacji przez darczyńcę nie przysługuje jeszcze roszczenie alimentacyjne wobec darczyńcy. Równocześnie należy podkreślić, że przyznanie
w art. 897 k.c. znaczenia popadnięciu przez darczyńcę
w niedostatek dopiero po wykonaniu darowizny może
świadczyć o założeniu przez ustawodawcę, że gdyby
przed wykonaniem darowizny darczyńca był świadom
tego, że po jej wykonaniu popadnie w niedostatek, nie
wykonałby tej umowy, dążąc do zapobieżenia nadchodzącemu niedostatkowi55.
Skoro tak, przyjęcie rozwiązania zaproponowanego
przez S. Solarskiego oznaczałoby przesądzenie, że
w analizowanej sytuacji na ochronę zasługuje interes
potencjalnych ustawowych wierzycieli alimentacyj54 Zob. szerzej: M. Tenenbaum-Kulig, Darowizna…, w druku.
55 Roszczenie z art. 897 k.c. nie przysługuje więc darczyńcy,
gdy był on w niedostatku już w chwili zawierania umowy

49 Tamże, s. 221 i n oraz 270 i n.

darowizny – zgodnie z poszanowaniem autonomii darczyńcy

50 Tamże, s. 272.

i zasadą volenti non fit iniuria (R. Trzaskowski, op. cit.,

51 Tamże, s. 223.

s. 673; M. Tenenbaum-Kulig, Darowizna…, w druku) ani

52 „Obowiązek dostarczania darczyńcy po wykonaniu daro-

gdy niedostatek darczyńcy zostaje wywołany samym tylko

wizny środków, których mu brak do utrzymania odpo-

zawarciem umowy darowizny (L. Stecki, Umowa…, s. 139;

wiadającego jego usprawiedliwionym potrzebom albo do

tenże, Darowizna, s. 156; M. Safjan, Recenzja: Leopold Stecki:

wypełnienia ciążących na nim ustawowych obowiązków ali-

Umowa darowizny, Studia Iuridica Towarzystwa Naukowego

mentacyjnych, jest wyłączony, jeżeli darczyńca spowodował

w Toruniu, z. 1, Warszawa–Poznań 1974, s. 235, „Nowe Prawo”

swój niedostatek umyślnie lub przez rażące niedbalstwo”.

1974, nr 10, s. 1376; M. Tenenbaum-Kulig, Darowizna…,

53 S. Solarski, Odwołanie…, s. 272.
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nych darczyńcy, a nie autonomia woli darczyńcy. De
lege lata w przypadku, o którym mowa, darczyńca ma
bowiem swobodę decyzji, czy skorzysta z uprawnienia
z art. 897 k.c., a jego potencjalni ustawowi wierzyciele
alimentacyjni (nie mający jeszcze zaktualizowanego
roszczenia alimentacyjnego wobec darczyńcy) nie
mogą poprzez własne działania doprowadzić do osiągnięcia korzystnego dla nich rezultatu. Ustawodawca
przyznaje więc obecnie prymat autonomii woli darczyńcy i wydaje się, że jest to rozwiązanie trafne. Nie
wydaje się bowiem zasadne generalne przesądzenie
(niezależnie od stanowiska samego darczyńcy), że na
ochronę zasługują potencjalni wierzyciele alimentacyjni darczyńcy, a nie obdarowany, wobec którego
darczyńca mógłby nie chcieć realizować swojego roszczenia z art. 897 k.c. Należy także zwrócić uwagę na to,
że jedynie darczyńca jest w stanie precyzyjnie określić wysokość środków, których mu brak do wypełnienia ciążących na nim ustawowych obowiązków
alimentacyjnych. To darczyńca jest również osobą
dysponującą dowodami umożliwiającymi wykazanie
braku tych środków w odpowiedniej wysokości. Warto
podkreślić, że przyczyny braku alimentacji ze strony
darczyńcy mogą być różne, a jego potencjalnych ustawowych wierzycieli alimentacyjnych może być wielu.
W wyniku przedłożenia przez darczyńcę na żądanie
sądu odpowiednich dokumentów i złożenia zeznań
w charakterze świadka (w postępowaniu wszczętym
przez ustawowego wierzyciela alimentacyjnego darczyńcy przeciwko obdarowanemu) mogłoby więc okazać się, że roszczenie w istocie nie przysługuje, bądź
przysługuje w innej niż wskazana wysokości. Osoby
uprawnione ustawowo do alimentacji ze strony darczyńcy, choć de lege lata nie uzyskują żadnych roszczeń wobec obdarowanego, mogą jednak – w razie
spełnienia przesłanek – skorzystać z ochrony wynikającej z art. 527 i nast. albo art. 59 k.c.56 W efekcie
ostatecznie będą mogły więc wystąpić z roszczeniem
wobec darczyńcy, gdy po uzyskaniu świadczenia od
obdarowanego darczyńca nie zaspokoi roszczeń osób
ustawowo uprawnionych do alimentacji z jego strony.
W konkluzji należy uznać, że recenzowana monografia nie zawiera pogłębionej analizy zagadnienia
odwołania darowizny, a sformułowane przez jej autora

wnioski de lege ferenda zasadniczo nie zasługują na
aprobatę. Niektóre koncepcje autora wydają się chybione, czemu dano wyraz w niniejszej recenzji. Monografia pozostawia także pewien niedosyt, ponieważ
nie podejmuje wielu spornych kwestii występujących
w ramach problematyki odwołania darowizny, a także
nie uwzględniono w niej kilku istotnych opracowań
poświęconych darowiźnie, w konsekwencji nie odnosząc się do wyrażonych tam poglądów, często odbiegających od utrwalonych w literaturze i stanowiących
nowe ujęcia analizowanych problemów.
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