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Słowo wstępne
„Themis Polska Nova” to przedsięwzięcie wydawnicze Wydziału Prawa Szkoły
Wyższej Psychologii Społecznej. Redakcja postrzega je jako czasopismo prawnicze dostępne dla wszystkich autorów i obejmujące swoim zasięgiem rzeczowym cały system prawny. Chcielibyśmy publikować artykuły poświęcone zagadnieniom stanowiącym wspólną problematykę badawczą zespołu naszego
wydziału, a więc prawu medycznemu, ochronie zabytków, prawu własności
intelektualnej, ale chcemy również zachować szerokie spektrum analiz prawniczych.
Redakcja i Wydawca deklarują poszanowanie wolności prezentowanych
poglądów i zapewnienie swobody polemiki z tezami opublikowanych na jej
łamach artykułów. Deklarujemy także otwartość na nowe prawnicze trendy
i wyzwania.
Chcielibyśmy być postrzegani jako czasopismo niestosujące wewnętrznej
cenzury, prezentujące zróżnicowane poglądy i otwierające łamy zarówno dla
mistrzów prawniczego rzemiosła, jak dla prawniczej młodzieży. Oznacza to,
że powitamy z radością również zupełnie młodych autorów.
Tytuł nawiązuje do najlepszych tradycji polskich czasopism prawniczych,
co jest zobowiązaniem do zachowania kojarzonego z nim poziomu.
W piśmie znajduje się także dział Recenzje, który – mamy nadzieję – stanie
się forum prezentacji najnowszej literatury prawniczej oraz polem dyskusji
nad przedstawianymi w coraz liczniejszych monografiach prawniczych tezami.
W dziale Sprawozdania zamieszczać będziemy informacje o przebiegu konferencji, sympozjów i wszelkich prawniczych spotkań naukowych. Zachęcając
do publikacji artykułów i recenzji na łamach naszego pisma, mamy nadzieję, że
prezentowane w nim teksty okażą się przydatne także dla praktyki.
Przedstawiane do publikacji artykuły będą recenzowane. Towarzyszyć im
winno także streszczenie w języku angielskim. Dla ułatwienia pracy redakcji
prosimy przyszłych autorów, aby starali się swoje teksty oddać w kształcie odpowiadającym wymogom przedstawionym przez redakcję na końcu prezentowanego numeru.
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Mamy nadzieję, że Czytelnicy przyjmą nowy tytuł z przychylnością i zaszczycą nas swoją uwagą oraz zechcą zabrać głos na tych łamach. Ufamy, że
teksty zamieszczane w „Themis Polska Nova” będą istotne dla debaty o państwie i prawie.
Prof. dr hab. Teresa Gardocka
Dziekan Wydziału Prawa
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
w Warszawie

Prof. dr hab. Jacek Sobczak
Redaktor Naczelny „Themis Polska Nova”
Prodziekan Wydziału Prawa
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
w Warszawie

Artykuły
Bartosz Hordecki1
Jacek Sobczak2

Trzy Themis Polskie
W gruzach trzydziestego pierwszego roku
zginęła ówczesna redakcya Temidy,
nie myśl jej albo przyczyny,
które ją do życia powołały.
S. Posner3

P

ośród rodzimego czasopiśmiennictwa prawniczego „Themis Polska” zajmuje miejsce szczególne. Periodyk pod tym tytułem uznaje się za pierwsze polskie pismo naukowe poświęcone w całości zagadnieniom prawnym4.
Niemniej trud jego publikowania juryści związani z Uniwersytetem Warszawskim podejmowali po trzykroć. Pierwsza seria pisma ukazywała się w latach
1828–1830 (8 tomów). Po raz drugi „Themis Polską” redagowano w okresie
od roku 1913 do roku 1918 (8 tomów). Trzecia seria wychodziła w latach
1923–1937 jako organ Wydziału Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Towarzystwa Prawniczego w Warszawie (10 tomów).
Z racji jej pierwszeństwa, XIX-wieczną serię „Themis Polskiej” kilkakrotnie przebadano i opisano. Na początku XX w. prezentował ją Karol Dunin5.
Wzorcowo, choć wybiórczo, wypowiadał się o niej Stanisław Milewski6. Po1

Dr nauk humanistycznych, politolog, filozof, prawnik; adiunkt w Zakładzie Systemów Prasowych i Prawa Prasowego, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.
2 Prof. zw. dr hab. prawa, prodziekan Wydziału Prawa Szkoły Wyższej Psychologii
Społecznej, Kierownik Katedry Prawa Ochrony Własności Intelektualnej.
3 S. Posner, Themis Polska, „Themis Polska” [dalej: TH] 1913, t. I, p. I, s. 1.
4 Zdaniem S. Milewskiego twierdzenie takie jest słuszne, o ile pominie się wydawane
wcześniej we Lwowie „Roczniki” Antoniego Rosbierskiego. Zob. S. Milewski, Lwowskie
podglebie dla inicjatywy adwokata, „Palestra” 2004, nr 9–10, s. 135–138.
5 Zob. K. Pol, Leksykon Prawników Polskich. Karol Dunin (1850–1917), „Rzeczpospolita” z dn. 20 stycznia 2000; idem, Poczet prawników polskich, Warszawa 2000; idem,
Poczet prawników polskich XIX–XX w., Warszawa 2011; Dunin Karol Gustaw, „Polski
Słownik Biograficzny”, t. V, Kraków 1939–1946, s. 476–477.
6 S. Milewski opisywał „Themis Polską” w cyklu artykułów na łamach „Palestry”.
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nadto obfity zbiór informacji na temat periodyku przedłożył Wojciech Witkowski7. Znacznie szczuplej wypada zasób prac dotyczących drugiej8 oraz
trzeciej9 serii pisma.
Nie istnieje osobna monografia traktująca wyłącznie o wszystkich trzech
etapach rozwoju „Themis Polskiej”. Tym samym należy stwierdzić, iż dotychczas badano i prezentowano wszystkie trzy serie pisma z osobna, lecz brakuje
pracy, w której dokonano by ich porównania10. W rezultacie nie rozważono
gruntownie, w jakim stopniu trzy badane periodyki lokują się w obrębie tej
samej tradycji myślenia o nauce i praktyce prawa.
Porównanie trzech serii „Themis Polskiej” winno objąć: okoliczności, w jakich powstawała każda z serii; deklarowane założenia programowe periodyków; bezpośrednie nawiązania redaktorów do wcześniejszych przedsięwzięć
czasopiśmienniczych oraz tradycji prawniczych zarówno w sferze teoretyczW pierwszym z tych tekstów scharakteryzował wiodących redaktorów „Themis Polskiej”
oraz ich program. W drugim opisał najistotniejsze i najgłośniejsze zarazem polemiki, jakie podejmowano w czasopiśmie. W trzecim z artykułów kontynuował przegląd problematyki podejmowanej w periodyku. Ponadto wyłuszczył przyczyny, dla których redakcja
nie potrafiła skłonić do współracy większej liczby prawników-praktyków. W czwartym,
zamykającym cykl tekście, S. Milewski ponownie przybliżał sylwetki redaktorów, jak również prezentował ich poglądy na prawo, jego pochodzenie oraz rolę społeczną. W tekście
tym znalazło się również kilka zdań o przyczynach likwidacji „Themis Polskiej” oraz o jej
recepcji. Zob. S. Milewski, „Themis Polska” – periodyk naukowców i adwokatów, „Palestra”
2002, nr 11–12, s. 86–89; idem, „Themis Polska” – „Żywioły nauki prawa”, „Palestra” 2003,
nr 1–2, s. 103–107; idem, „Themis Polska” – „Piórem ojczystym nietknięte pole”, „Palestra” 2003, nr 5–6, s. 155–157; idem, „Themis Polska” – „Piórem ojczystym nietknięte pole”,
„Palestra” 2003, nr 7–8, s. 175–177 oraz idem, Początki czasopiśmiennictwa prawniczego
w Polsce, „Państwo i Prawo” 1979, nr 12, s. 89–92.
7 W. Witkowski, Aleksander This i Jan Kanty Wołowski wybitni prawnicy Królestwa
Polskiego, Lublin 2001, s. 53–131; idem, Szczytna prudenta godność – „Themis Polska”
i twórczość w niej Aleksandra Thisa, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2006,
t. 9, s. 393–406; idem, Themis Polska – die erste polnische Rechtszeitschrift (1828–1830),
w: M. Stolleis, T. Simon, „Juristische Zeitschriften in Europa”, Frankfurt am Main 2006,
s. 141–171.
8 W kwestii dziejów oraz zawartości drugiej serii „Themis Polskiej” krótko pisał
S. Milewski. Zob. S. Milewski, „Spichlerz czystej nauki” – Themis Polska II, „Palestra” 2007,
nr 304, s. 168–170.
9 Podstawowe wiadomości o trzeciej serii „Themis Polskiej” zob. A. Redzik, Trzecia
odsłona „pisma nauce prawa poświęconego”. „Themis Polska, seria III”, „Palestra” 2008,
nr 5–6.
10 Tak zarysowanego zadania nie zrealiozwano nawet w : S. Milewski, A. Redzik, Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku, Warszawa 2011.

Trzy Themis Polskie

nej, jak i praktycznej; składy redakcji – wykształcenie, pozycję zawodową,
poglądy na prawo i prawoznawstwo poszczególnych autorów publikujących
w „Themis Polskiej”; metody pracy redakcyjnej; usystematyzowaną zawartość
prezentowaną na łamach tych pism.
Dzieje trzech edycji „Themis Polskiej” wplatają się w zawikłane losy narodu
polskiego w XIX oraz w pierwszych dziesięcioleciach XX w. Wysiłek wydawniczy redaktorzy „Themis Polskiej” podejmowali trzykrotnie, zawsze w dobie
sporej niepewności społeczno-politycznej. Po dwukroć pismo wydawano
w warunkach cenzury prewencyjnej. Seria trzecia ukazywała się natomiast
w odrodzonym i niepodległym państwie polskim, które jednakże od roku
1926 konsekwentnie poświęcało rozwiązania demokratyczne na rzecz autorytarnych, ograniczając również wolność prasy. Pierwsza seria periodyku ukazywała się w Warszawie od stycznia 1828 r., a kres tej inicjatywy nastąpił wraz
z powstaniem listopadowym11. Drugą serię planowano wydawać od stycznia
1906 r. Ostatecznie jednak pierwszy jej poszyt ukazał się w roku 191312. Wybuch wojny światowej nie poskutkował wstrzymaniem pracy wydawniczej.
Twórcy pisma drukowali je aż do roku 1918, zyskując nie tylko fundusze, lecz
również niezbędne zezwolenia zrazu cenzury wojennej rosyjskiej, a następnie
niemieckiej. Ostatnia trzecia seria, dofinansowywana z Kasy Mianowskiego,
tudzież z puli Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
ukazywała się nieregularnie w wolnej Polsce, w latach 1923–1937 (za wyjątkiem roku 1936).
11 Po upadku powstania przez krótki okres pismo wzorowane na pierwszej „Themis
Polskiej” próbowano wydawać w Krakowie. Z inicjatywą jego publikowania występował
Feliks Słotwiński, adwokat, profesor prawa rzymskiego oraz kanonicznego. Periodyk
zatytułowany „Themis” okazał się efemerydą. W 1834 r. wyszły zaledwie dwa poszyty
tego pisma. Zob. S. Milewski, Periodyk profesorsko-adwokacki, „Palestra” 1998, nr 9–10,
s. 84–87; idem, Przedwczesna inicjatywa uczonego palestranta, „Palestra” 2003, nr 9–10,
s. 152–156.
12 Okoliczności wznowienia „Themis Polskiej” w XX w. oraz aspiracje, jakimi kierowali się jej nowi redaktorzy, znane są z „Gazety Sądowej Warszawskiej”, jak również
z relacji Stanisława Posnera. W tekście otwierającym drugą edycję periodyku ów wspominał, iż zamiar publikowania pisma pojawił się już w 1905 r. Zgodnie z jego relacją, 1 lipca
„przyniosła »Gazeta Sądowa Warszawska« wiadomość, że w większem gronie adwokatów
polskich z Królestwa i Cesarstwa postanowiono wydawać od przyszłego roku, wspólnemi
siłami rocznik, poświęcony nauce prawa w Polsce, pod tytułem Themis Polska”. Ponadto
w myśl wspomnień S. Posnera już w sierpniu na łamach „GSW” opublikowano artykuł
Themis Polska (Wskrzeszenie), w którym deklarowano, że pierwszy numer pisma ukaże się
w styczniu 1906 r., co jednak nie ziściło się. Zob. S. Posner, op.cit., s. 1.
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Pierwszą serię „Themis Polskiej” wydawano jako „Pismo Nauce i Praktyce
Prawa Poświęcone”. Zgodnie z podtytułami dwóch kolejnych serii, periodyk
poświęcano wyłącznie nauce prawa. Seria pierwsza i druga ukazywały się pod
mottem z Juwenalisa: „Qui juris nodos legumque aenigmata solvat”. Obie też
opatrzono jednaką grafiką przedstawiającą grecką boginię sprawiedliwości
(zob. rys. 1). Juwenalisowej paremii oraz rysunku zabrakło jednak w zeszytach trzeciej edycji „Themis Polskiej”.
Należy podkreślić, iż cytat z Juwenalisa
jako motto pierwszej i drugiej serii periodyku był nieco mylący. W pismach tych publikowano bowiem by wyjaśniać nie tylko zawiłości prawa i ustaw, lecz również z wyraźną
chęcią oddziaływania na ustawodawcę.
Autorzy pierwszej „Themis Polskiej” często
zgłaszali postulaty zmiany obowiązujących
w Królestwie Polskim aktów normatywnych
z zakresu prawa cywilnego i karnego. Ich
teksty odbijały przekonanie o przejściowości
systemu prawnego Kongresówki. Na podstawie tych prac wpada uznać, że ówcześni
prawnicy polscy dobrze wiedzieli, że trwały model stosunków prawnych Królestwa
Rys 1. Podobizna Temidy drukozarówno w sferze politycznej, jak i ekonowana na stronie tytułowej „Themis
micznej dopiero się kształtuje. Pragnęli takPolskiej” pierwszej oraz drugiej
że żywo uczestniczyć w debacie dotyczącej
procesu prawotwórczego. Z tego względu na łamach „Themis Polskiej” często
zgłaszano postulaty nie tylko korekt, lecz również gruntownych zmian w prawie. Pismo animowało kilka ważkich polemik, ze znawstwem opisanych przez
S. Milewskiego13.
13

Wprawdzie pierwsza z nich miała charakter historycznoprawny. Toczyła się pomiędzy Joachimem Lelewelem a Janem Nepomucenem Janowskim. J. Lelewel był wówczas już znanym i uznanym badaczem, J.N. Janowski – pilnym wprawdzie i cenionym,
lecz młodym absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim, jak również
autorem pracy, w której omawiał odwołania do prawa rzymskiego poczynione w kronice
Wincentego Kadłubka. Spór badaczy postrzegano raczej jako starcie między J. Lelewelm
oraz Janem Wincentym Bandtkiem, promującym J.N. Janowskiego, a zarazem lansującym
tezę, iż prawo rzymskie wywarło znaczący wpływ na prawo polskie. J. Lelewel nie godził
się z tym poglądem, toteż J.W. Bandtkie zwrócił się doń z prośbą o zapoznanie z nagrodzoną złotym medalem pracą J.N. Janowskiego. Według rachub J.W. Bandtkiego w obliczu
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Postulaty de lege ferenda pojawiały się także w drugiej edycji „Themis Polskiej”. Doraźność politycznych okoliczności i ram prawnych, w jakich wznowiono pismo, była jeszcze wyrazistsza aniżeli ta z czasów publikowania serii
pierwszej. W dobie wojny światowej wszyscy oczekiwali, iż jej koniec przyniesie porządek zupełnie odmienny od dotychczasowego. Niemniej „Themis
Polska” z lat 1913–1918 nie obfitowała w ostre polemiki i spory prawodawcze. Działania wojenne na ziemiach zaboru rosyjskiego, a następnie okupacja
niemiecka nie sprzyjały wyrazistemu prezentowaniu stanowisk politycznoprawnych.
Sytuacja zmieniła się diametralnie wraz z końcem wielkiej wojny. II Rzeczpospolita była państwem młodym, scalonym z terytoriów, na których dotychczas funkcjonowały różne porządki prawne. Z tego względu przed prawodawcami oraz radzącymi im prawnikami rysowały się rozmaite dylematy
praktyczne. Polacy musieli na nowo urządzić system prawny swego państwa.
Taki obrót zdarzeń skutkował bogatą, zażartą nieraz debatą dookoła modelu
ustrojowego oraz możliwych rozwiązań legislacyjnych. O zmianach w ustrojodawstwie i ustawodawstwie szeroko dyskutowano również w trzeciej serii
„Themis Polskiej”. Redaktorzy kierujący pracami nad pismem przynależeli do
Komisji Kodyfikacyjnej RP. Na łamach periodyku publikowano i komentowano liczne propozycje ustawodawcze, w tym chociażby głośny projekt prawa
małżeńskiego z 1929 r. autorstwa Karola Lutostańskiego. „Themis Polska” domateriału zgromadzonego w pracy J. Lelewel winien przynajmniej częściowo skorygować
swe stanowisko. Ten ostatni jednakże wykazywał, iż J.N. Janowski napisał rozprawę pod
tezę. Tym samym na łamach „Themis Polskiej” pojawił się żywszy sposób argumentacji,
niepozbawiony merytoryczności, lecz niewolny również od wtrętów ad hominem.
Należy podkreślić, iż polemika J. Lelewela z J.N. Janowskim mimo jej historycznoprawnego przedmiotu odnosiła się również do teraźniejszości oraz przyszłości. Stanowisko w kwestii źródeł i inspiracji dawnego prawa polskiego rzutowało niewątpliwie na postawy prawotwórcze jurystów Kongresówki. Akceptacja tezy o zależności praw polskich
od prawa rzymskiego mogła skutkować i skutkowała przekonaniem o dalszej potrzebie
recypowania obcych wzorców prawnych na grunt polski. Zwolennicy poglądu o oryginalności rodzimej myśli prawniczej łatwiej skłaniali się natomiast ku poglądowi, iż aktualne
zmiany w prawie polskim winny odpowiadać niepowtarzalnemu duchowi Polaków.
Oprócz sporów historycznoprawnych w periodyku przedkładano jednak również polemiki wybitnie aktualne i praktyczne. Pierwsza toczyła się wokół sądownictwa kasacyjnego,
za którego nieodzownością opowiadała się większość autorów periodyku. Przedmiotem
drugiej był najwłaściwszy dla Królestwa Polskiego model prawa spadkowego. Ponadto na łamach pisma R. Hube oraz inni prawnicy przeprowadzili gruntowną krytykę kodeksu karzącego z 1919 r. Zob. S. Milewski, „Themis Polska” – „Piórem”, cz. III, s. 155–156 ; idem, „Themis Polska” – „Piórem”, cz. IV, s. 175–176 ; idem, „Themis Polska” – „Żywioły”, s. 103–107.
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kument ten opatrzyła komentarzem samego autora, będącego zarazem jednym z trzech jej kierowników14.
Redakcja pierwszego polskiego periodyku prawniczego nie określiła wprost
linii programowej. Niemniej, jak wskazali S. Posner oraz S. Milewski, pismo
wyraźnie nawiązywało do wzorców wypracowanych przez wydawnictwa zagraniczne, a więc „Themis. Zeitschrift für Praktische Rechtswissenschaft”
(tzw. „Themis Niemiecką”) i „Thémis, ou Bibliothèque du Jurisconsulte” (tzw.
„Themis Francuską” lub „Themis Paryską”)15. Ponadto ważkie idee, dla których
powołano „Themis Polską”, zdają się wynikać z tekstu O stanie nauki prawa
w naszym kraiu. Tekst ten opublikowano jako pierwszy artykuł w pierwszym
tomie nowego pisma. Pracę sygnowano podpisem H-n. Zgodnie z opinią
S. Milewskiego fakt ten w przyszłości poskutkował wątpliwościami, czy był to
tekst autorstwa Karola Hoffmanna czy raczej Augusta Heylmana. Wątpliwość
ta zdaje się jednak niknąć, o ile uwzględni się argumentację S. Milewskiego,
zgodnie z którą omawiany tekst napisał K. Hoffmann16.
W O stanie nauki autor podkreślał olbrzymią rolę, jaką w życiu społecznym odgrywają dobrze zorganizowane nauki prawne. Jego zdaniem już Kazimierz Wielki, zakładając Akademię Krakowską, pojmował, „że dobre prawa są
skutkiem dobrego onych uczenia, że więc stan nauk w każdym kraiu więcéy
ma wpływu na szczęście narodu niż samo prawodawstwo”17. Ponadto zdaniem
K. Hoffmanna istnienie Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego z jego Wydziałem Prawa dawało nadzieję na pomyślny rozwój nauk prawnych pośród
14 Zob. Projet de loi sur le mariage, TH 1933, t. VIII, s. 177 i n.; również K. Krasowski, Próby unifikacji osobowego prawa małżeńskiego w II Rzeczypospolitej, „Kwartalnik
Prawa Prywatnego” 1994, z. 3, s. 487–502; Projekt prawa małżeńskiego uchwalony przez
Komisję Kodyfikacyjną w dniu 29 maja 1929 r., „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1994, z. 3,
s. 529–542.
15 S. Milewski, „Themis Polska” – periodyk, s. 87.
16 Według S. Milewskiego, wątpliwości te wyniknęły za przyczyną Adolfa Suligowskiego, który w „Bibliografii prawniczej XIX i XX wieku” błędnie uznał, iż artykuł otwierający „Themis Polską” napisał A. Heylman. Jako że dzieło A. Suligowskiego było poczytne i cenione, błąd rozprzestrzenił się i był wielokrotnie powtarzany. Tymczasem relacje
i wspomnienia byłych redaktorów „Themis Polskiej” nie tylko nie potwierdzają autorstwa
A. Heylmana, lecz pośrednio i wprost wskazują na autorstwo K. Hoffmanna (tak w nekrologu tego ostatniego w „Tygodniku Ilustrowanym”, jak również we wspomnieniach Józefa
Korytkowskiego, który stwierdził, iż A. Heylman nie zakładał „Themis Polskiej”, lecz dołączył do jej redakcji w późniejszym okresie działalności periodyku). Ibidem, s. 87.
17 K. Hoffmann, O stanie nauki prawa w naszym kraiu, TH 1828, t. I, p. I, s. 7–8.
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społeczeństwa polskiego18. Nowe pokolenie prawników polskich, wychowanków tej uczelni, tudzież uniwersytetów we Wrocławiu, Królewcu czy Berlinie
miało zapełnić nie tylko urzędy, lecz również uczelniane katedry. K. Hoffmann
twierdził, iż przyrost liczbowy prawników polskich poskutkuje jakże potrzebnym podziałem pracy pomiędzy praktyków oraz teoretyków. Dotychczasowa
szczupłość kadr prawniczych Królestwa sprawiała, iż podział ten był niemożliwy. W konsekwencji zdaniem K. Hoffmanna cierpiała przede wszystkim nauka polska19. Jedni i drudzy oczywiście nie mieli działać obok czy tym bardziej
w opozycji wobec siebie, lecz wspólnie, aby teoria wspierała praktykę, a praktyka dawała impuls postępom teoretycznym. Tym samym – uważał K. Hoffmann – dokonałaby się jakościowa zmiana w świadomości i praktyce prawnej
Polaków. Ufając w realność tej zmiany, autor kończył swój programowy artykuł życzeniem: „Obyśmy raz wyszli z rzędu kazuistów, obyśmy stawali zawsze
na punkcie, z któregoby ogół i razem wszystkie szczegóły nauk odkryć i poiąć
można; oby rozum nie dał się ujarzmiać formom, lub więzić zwyczaiom; oby
nakoniec stan prawniczy, przybieraiąc rzymskiéy powagi, był organem tworzącym potrzebę i życie ustaw kraiowych, wtedy się ziści pożądana praw definicya:
lex est... virorum prudentium consultum. (L. 1. fl. de leg.)”20. „Themis Polską”
pomyślano zatem jako pismo sprzyjające iszczeniu życzenia wyrażonego przez
K. Hoffmanna. Periodyk ów miał rozwijać i kierunkować świadomość prawną
18 „Themis Polska” od swego zarania wyrastała jako pismo ściśle związane właśnie
z tymże wydziałem. Wprawdzie starsi wykładowcy w większości zachowywali pewien dystans wobec periodyku i z reguły nie drukowali w nim swych tekstów. Niemniej to właśnie
młody profesor wydziału, Romuald Hube pełnił rolę kierownika naukowego i organizatora prac zespołu redakcyjnego. Ponadto wiodący redaktorzy „Themis Polskiej” byli absolwentami wydziału. Nt. początków Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz
ówczesnej profesury zob. Grażyna Bałtruszajtys (red.), „Profesorowie Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1808–2008”, Warszawa 2008; eadem (red.),
„Zarys dziejów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1808–2008”,
Warszawa 2008; A. Bosiacki, O dziejach Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego
oczami współczesnego rosyjskiego historyka prawa, „Studia Iuridica” 2006, t. 45, s. 19–30;
B. Leśnodorski, Prawnicy – pierwsi profesorowie i studenci Uniwersytetu Warszawskiego,
w: idem, „Ludzie i idee”, Warszawa 1972, s. 173–205 ; B. Leśnodorski, W. Sobociński, J. Sawicki, Studia z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1963.
19 K. Hoffmann wytykał nawet profesorom, a zarazem swym mistrzom: „Większa część
szanownych mężów, którzy są dziś ozdobą katedr naszéy Akademii, obok obowiązków Professorskich, piastuie dotąd ważne urzędy w wydziale sprawiedliwości. Zyskuie na tém służba
publiczna, ale zawsze cokolwiek traci nauka, która olbrzymich nie czyni postępów bez zwolenników wyłącznie do siebie przywiązanych”. Zob. K. Hoffmann, O stanie, s. 29.
20 Ibidem, s. 29–30.
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jurystów Królestwa Polskiego, czyniąc ich zwolennikami życzeń i dążeń przedłożonych w pierwszym tekście nowego periodyku.
Podobnie zarysowano linię programową drugiej serii „Themis Polskiej”.
Tekst programowy autorstwa S. Posnera składał się z dwóch części. Po pierwsze, autor charakteryzował pierwszą „Themis”. Po drugie, starał się określić,
czym zajmie się „Themis” druga. Przypominał więc skład redakcyjny serii pisma z lat 1828–1830, jak również treść deklaracji, którą adwokaci polscy ogłosili w czerwcu 1905 r. W tej wyrażonej kwiecistym, młodopolskim językiem
konstatowano: „Dziś wskrzeszamy Temidę. To, co być zaczynało pamiątką
i numerem bibliograficznym, chcemy, aby stało się na nowo życia świadectwem i życia czynnikiem. Przerzucaliśmy pożółkłe kartki THEMIS POLSKIEJ
z pietyzmem, pełni żalu i melancholii, dziś chcielibyśmy na jasnych kartkach
jej NOWEJ SERYI – czuć powiew i drżenie życia. Pożółkłe kartki odmłodnieją w ten sposób, albowiem stanie się, że one nie były ostatnie, że te, które
przyjdą, będą stanowiły tylko DALSZY CIĄG tych, które były, między jednemi i drugiemi była tylko długa, może przydługa, pauza, powiedzmy lepiej
była synkopa muzyczna. Zaczynamy od nowego wiersza. Chcemy znowu, jak
ONI przed ośmdziesięciu laty, stwierdzić łączność zasadniczą myśli umiejętnej naszej z myślą europejską w najszerszem i najdostojnieszem znaczeniu
tych wielkich treścią swoją i tradycyą wyrazów i pojęć, i przędziwo, tak szybko podówczas, tak gwałtownie zerwane, snuć dalej na krosnach duchowego
i społecznego postępu. Nie więcej ale i – nie mniej!”21.
Słowo wstępne, którym opatrzono trzecią serię „Themis Polskiej” było
znacznie krótsze aniżeli artykuł S. Posnera. Lapidarność tego tekstu wynikała
z faktu, iż redakcja podejmująca pracę w roku 1923 niewiele różniła się od redakcji z lat 1913–1918. Redaktorzy kierujący trzecią z serii „Themis Polskiej”
wznawiali własne pismo i deklarowali, iż „po paroletniej przerwie podejmują
na nowo pracę” i „rozpoczynają trzecią serję THEMIS POLSKIEJ”. W tekście
tym przypominano, iż pierwsza edycja pisma „zakończyła swe istnienie w epoce walk rewolucyjnych o byt niepodległy Polski”. O drugiej pisano natomiast:
„Po długim ośmdziesięcioletnim letargu powstała do nowego życia druga seria
THEMIS. W epoce niewoli chciała wiernie służyć polskiej myśli prawnej. Wysiłkiem niemałym dotrwała czasów, których nie było danem doczekać naszym
poprzednikom. Zamknęliśmy ją ósmym tomem w dniach wielkiej wojny”. Redaktorzy trzeciej edycji periodyku podkreślali również, że czują się kontynuatorami linii zakreślonej w poprzednich seriach wznawianego pisma. Zarazem
21

Cyt. za: S. Posner, op.cit., s. 1–2.
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zdawali sobie sprawę, że aktualne przedsięwzięcie rozpoczyna się w warunkach
dużo korzystniejszych aniżeli przedsięwzięcia poprzednie. Z tego względu konstatowano wiarę „w pomyślny rozwój pisma, opartego o najwyższe stołeczne
organizacje”. Periodyk zgodnie z założeniami składu redakcyjnego podobnie jak
dawniej znowuż służyć miał „pielęgnowaniu nauk prawnych”, jak również stymulowaniu „łączności z nauką zachodnio-europejską”22.
Należy podkreślić, iż w redakcjach wszystkich trzech serii „Themis Polskiej”
spory nacisk kładziono na kolektywność, wręcz wspólnotowość pracy redakcyjnej. R. Hube w swych wspomnieniach pisał, iż periodyk powstawał w toku
poważnej i systematycznej dyskusji składu redakcyjnego („myśl utworzenia
pisma peryodycznego prawnego, poświęconego teoryi i praktyce prawa ogarnęła w jednym niemal czasie kilku z dawniejszych kolegów uniwersyteckich”;
„Dla ciągłego zasilania Temidy pracami zbieraliśmy się kolejno u jednego z nas
wieczorem na rozmowę i skromną herbatkę”23). Ponadto redaktorzy „Themis
Polskiej” stale usiłowali kaptować nowych współpracowników, zwłaszcza spośród jurystów uprawiających praktykę24. Periodyk od jego zarania przygotowywano z myślą o całym środowisku prawników polskich. Zakładano, iż będzie
integrować jurystów-praktyków z prawnikami-teoretykami. Podobne założenia
odnajdziemy pośród redaktorów drugiej i trzeciej serii „Themis Polskiej”, aczkolwiek potrzebę pracy zespołowej i na rzecz całego środowiska prawniczego
silniej akcentowano w edycji z lat 1913–1918. Właśnie w tej serii S. Posner deklarował, iż „I wskrzeszona Temida jest owocem zbiorowej myśli prawniczej
i do zbiorowości odwołuje się. Odwołuje się do wszystkich prawników polskich,
do prawników wszystkich pokoleń żyjących, od nauczycieli i mistrzów naszych
22

Artykuł wstępny, TH 1923, t. I, p. I, s. 1.
Cyt. za: S. Posner, op.cit., s. 2–3.
24 Jednak mimo chęci i starań redakcji jej współpraca z jurystami-praktykami napotykała dość poważne przeszkody. Zgodnie z relacją S. Milewskiego, R. Hube żalił się, iż
praktycy niechętnie publikują w „Themis Polskiej”. Powody tego stanu rzeczy były dość
prozaiczne i chyba ponadczasowe. Po pierwsze, ówczesny prawnik na praktyce niechętnie
odrywał się od swych codziennych obowiązków, gdyż sumienne ich pełnienie i stałe nimi
zaabsorbowanie przynosiło spore profity. Po drugie, wielu chętnych do publikowania, głoszących ciekawe poglądy rezygnowało ze współracy z „Themis Polską”, bojąc się krytyki
i negatywnego przyjęcia ich tekstów. Jak słusznie zauważył bowiem R. Hube, „Przyczyną
tego u nas wstrętu do naukowego pisania upatrywałbym raczej w pewnym rodzaju nieśmiałości, obawie zaczęcia, podnieconej przez masę tak zwanych krytyków gotowych do
napaści na każdego, który przed publicznością z pismem wystąpić poważy się. Jeśli bowiem jest u nas wstręt do pracy naukowej, to znowu silny jest zapał i ochota do nicowania
cudzych poglądów”. Zob. S. Milewski, „Themis Polska” – „Piórem”, s. 156–157.
23
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aż do najmłodszych w regimencie naszym poruczników, aby przy THEMIS
POLSKIEJ stanęli i ołtarz Temidzie zbudować pomogli”. Dodawał ponadto, że
zarówno czasopismo, jak i uniwersytet z jego Wydziałem Prawa i Administracji mają być „punktami krystalizacyjnymi” myśli i twórczości polskich prawników. Uniwersytet bowiem, „gromadząc uczonych i uczących się, apostołów
i uczniów, wyznawców różnych teoryj, przedstawicieli różnych kierunków,
szkół i dyscyplin, tworzy życie, postęp nauki”. Periodyk natomiast „gromadzi
do wspólnego ogniska rozpierzchłe objawy pomysłów i umiłowań indywidualnych. Stanowi audytoryum, gdzie uczyć i spowiadać się mogą starsi, stanowi
arenę popisu i emulacyi dla młodszych”. Konstatował wreszcie: „Źle tam bywa,
gdzie i kiedy niema ani wydziału prawnego, ani czasopisma naukowego”25.
Jak już wspomniano, pośród redaktorów pierwszej „Themis Polskiej” prym
wiódł Romuald Hube (1803–1890)26. Prawnik i historyk, uchodził za wybit25

S. Posner, op.cit., s. 3–4.
Biografia R. Hubego zob. K. Dunin, Zarys biograficzno-krytyczny, w: R. Hube, „Pisma”, Warszawa 1905, s. VII–LXXXIV; Czyt. również: A. Grześkowiak, Poglądy Romualda Hubego na karę, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1974, t. 26, z. 2, s. 151–166;
S. Pałczyński, Romualda Hubego teoria działania i czynu: studium z zakresu podstaw
konstrukcyjnych pierwszego polskiego nowoczesnego systemu prawa karnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2000, z. 2, s. 15–54; A. Zębik, Poglądy Romualda
Hubego na przestępstwo, winę i karę, „Acta Universitatis Lodziensis. Fol. Iur.” 1988, z. 35,
s. 195–216. R. Hube pisał wiele, ostatnio sporo jego prac udostępniono na stronieTemida
i Klio – Historia Prawa, http://temidaiklio.info/ksiegozbior.php. Znajdują się tam takie
teksty, jak: Dwa rękopisy średniowiecznego zbioru praw kościelnych gnieźnieński i krakowski; Kilka aktów oryginalnych sądowych z wieku XIV i XV; Kilka uwag nad artykułem
O jurysprudencyi umieszczonym w Bibliotece Warszawskiej; Kodeks cywilny włoski; Kodeks
Czarnogórza; Kodeks dyplomatyczny Tyniecki; Krótki rys historyi literatury prawa; Księgi
ziemskie i grodzkie wieku XIV w Polsce; Mniemany statut króla Aleksandra o legitymacyi
dzieci; Niektóre uwagi nad historyą nauki prawa; O datach nadawanych statutom Kazimierza Wielkiego; O dawnych pisarzach prawa karnego w Polsce; O dawnych statutach synodalnych polskich dotąd nie wydanych; O formułach sirmondzkich; O stanie nauki prawa
w naszych czasach; O starożytnych zbiorach praw czeskich; O teoryach prawa kryminalnego; O znaczeniu prawa rzymskiego i rzymsko-bizantyjskiego u narodów słowiańskich; Pokora podług praw polskich i czeskich; Postępowanie sądowe w Czechach. Rękopis z XV wieku;
Prawo burgundzkie, historya jego powstania i ocenienie nowej jego edycji; Prawo polskie
w wieku trzynastym; Prawo salickie podług tekstu rękopisu Biblioteki Głównej warszawskiej; Przyczynek do objaśnienia historyi statutu wiślickiego; Przywilej żydowski Bolesława
i jego potwierdzenia; Roty przysiąg krakowskich z końca wieku XIV; Statut wartski Władysława Jagiełły; Statuty nieszawskie; Statuty ziemi krakowskiej; Uwagi nad systematem
kodeksu cywilnego francuskiego; Wiadomość o sądach Bożych, czyli ordaliach w dawnej
Polsce. Z rękopisu biblioteki miejskiej Elbląskiej; Wrożda, wrożba i pokora; Wyrok lwowski
26
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nie zdolnego, studia w Królewskim Uniwersytecie Warszawskim ukończył
w roku 1821, uzyskawszy stopień magistra „ze szczególnym odznaczeniem”.
Jak podaje Władysław Sobociński, R. Hube po studiach aplikował w sądzie
i w roku 1823 zdał egzamin asesorski. Następnie studiował w Berlinie, gdzie
uczestniczył w wykładach Savigny’ego i Hegla. Doktoryzował się na Wydziale
Prawa Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Jako profesor zwyczajny
tej uczelni prowadził wykłady z historii prawa, prawa karnego oraz prawa kanonicznego. W publikacjach na łamach „Themis Polskiej” występował przeciwko tezom niemieckiej historycznej szkoły prawa, aprobował natomiast
racjonalizm heglowski oraz Eduarda Gansa. R. Hube twierdził, że ustawa
jako źródło prawa góruje nad zwyczajem. Dlatego narody winny zmierzać do
samodzielnego wykreowania najlepszych dlań praw stanowionych, zgodnych
z ich tradycjami, lecz przyjmowanych jednorazowo, a nie w drodze powolnego
i żywiołowego mnożenia norm. Sądził też, że udane prawo nie może być eklektyczne. W jego opinii, niespójność i eklektyzm aktów normatywnych wynika
z niedojrzałości czy zapóźnienia prawnego danego narodu. Jednym z takich
niedojarzałych prawniczo narodów mieli być Polacy. R. Hube twierdził, iż
ze względu na ówczesne zacofanie polskiej myśli prawniczej, społeczeństwo
Królestwa Polskiego winno w pierwszej kolejności prowadzić studia historycznoprawne, odkrywające „ducha wiecznie ożywiającego i wszechwładnie
kierującego stosunkami społeczeńskimi”. Dzięki tak sprofilowanym dociekaniom świadomość prawna narodu polskiego miała rozwinąć się na tyle, by
można było podjąć planową i spójną akcję kodyfikacyjną27.
roku 1421; Wywód prawodawstwa polskiego cywilnego i kryminalnego aż do czasów jagielońskich. Materiały te zaczerpnięto z: R. Hube, Pisma, t. I–II.

27 Stanowisko to dobitnie wyraził we wstępnych słowach pracy O dawnych pisarzach
prawa karnego w Polszcze. Pisał, że „Każdy naród ma właściwe sobie pojęcia, właściwe
uczucia, właściwe potrzeby. Poznać te warunki istnienia naszego, jest niewątpliwie najważniejszą zagadką, naukowych usiłowań. Kto pracuje tylko dla czasu w którym żyje, tego
wzrok łatwo może zostać zacieśniony stosunkami i wypadkami momentalnemi. Rozumowania jego będą tworem ulotnym chwili jednéj. Inna będzie wartość pracy naszéj, jeśli ją
oprzemy na rezultatach wywiedzionych z całego przeszłego istnienia. Istnienie takowe
jakkolwiek znikło, znikło jednak o tyle tylko, o ile wypadki czasowe które go zrodziły,
przeminęły; duch przecież który go ożywiał, który nim władał, dziś jeszcze utrzymuje się”.
Na łamach „Themis Polskiej” poglądy na prawo i prawodawstwo R. Hube głosił w takich
tekstach, jak: O stanie nauki prawa w naszych czasach, Uwagi nad systematem kodeksu
cywilnego francuskiego, Niektóre uwagi nad historią nauki prawa. Mniemaniom głoszo-
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Jak wspomniano, zwłaszcza w początkowym okresie istnienia „Themis Polskiej”, czołową rolę pośród jej redaktorów bez wątpienia odgrywał również
K. Hoffmann (1798–1875). Ten prawnik, historyk, pisarz polityczny ukończył
prawo na Uniwersytecie Warszawskim pod koniec drugiego dziesięciolecia
XIX w., po czym uzyskał stanowisko asesora trybunału cywilnego województwa mazowieckiego. Jak podał Marian H. Serajski, K. Hoffmann był członkiem
tajnej organizacji „Panta Kojna” – po wykryciu związku został aresztowany
i usunięty z urzędu. W 1828 r. ułaskawiono go, po czym otrzymał posadę
radcy Banku Polskiego i niedługo potem został jednym z jego dyrektorów.
W czasie powstania dalej piastował funkcję dyrektorską. Twierdził, iż zryw
Polaków był legalny, jako że car łamał konstytucję Królestwa Polskiego. Jego
zdaniem było ono również nieuchronnym skutkiem utopijnej próby połączenia dwóch sprzecznych ustrojów pod berłem jednego monarchy, w ramach
jednego państwa federacyjnego. Po powstaniu wyemigrował28.
W pisanych po latach wspomnieniach R. Hube stwierdzał, iż po powołaniu do życia „Themis Polskiej” to właśnie na niego „spadł obowiązek zbierania i dostarczania potrzebnego materyału i kierowania redakcyą”. Zarazem
K. Hoffmann, „który służył w banku i utworzył był współkę drukarni znanej
pod firmą Gałęzowskiego, zobowiązał się zająć stroną materyalną wydawnictwa i wystąpić jako główny promotor przedsięwzięcia”. Ponadto do ścisłego
grona redaktorów „Themis Polskiej” R. Hube zaliczał: Cypriana Zaborowskiego – „podszefa wydziału prawnego Komisji Wojny”, Aleksandra Thisa – „podówczesnego urzędnika do specjalnych poruczeń przy księciu Lubeckim, ministrze skarbu”, Jana Kantego Wołowskiego – „mecenasa”, Augusta Heylmana
– „referenta Komisji Sprawiedliwości”, Ignacego Maciejowskiego – „urzędninym w tych artykułach R. Hube pozostał wierny także jako dojrzały badacz. Późniejsze
jego prace naukowe nie przeczyły wcześniejszym tekstom, lecz niosły rozbudowę i ugruntowanie wczesnych ustaleń sformułowanych w artykułach z „Themis Polskiej”. Ustalenia
te znalazły również potwierdzenie w działalności praktycznej R. Hubego, zwłaszcza jako
członka komisji przygotowującej Kodeks kar głównych i poprawczych Królestwa Polskiego
z 1847 r. Zaznaczyć jednak należy, iż praca kodyfikacyjna, wykłady na Uniwersytecie Petersburskim oraz lojalistyczna postawa R. Hubego wobec caratu budziły w społeczeństwie
polskim sporą niechęć. Krytykowano go za zbytnią ugodowość, oskarżano nawet o zdradę
narodu. Zob. R. Hube, O dawnych pisarzach prawa karnego w Polszcze, Warszawa 1830,
s. 3; J. Bardach, Studia prawa polskiego na Uniwersytetach Petersburskim i Moskiewskim
w latach 1840–1861, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1993, z. 1–2, s. 17–30; W. Sobociński, Romuald Hube, PSB, t. X, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962–1964, s. 70–73.
28 M.H. Serajski, Karol Hoffmann, PSB, t. IX, Wrocław–Warszawa–Kraków 1960–
–1961, s. 565–566.
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ka sądu policji poprawczej” oraz Franciszka Maciejowskiego – „później profesora prawa rzymskiego na Kursach Przygotowawczych”. Do redakcji wedle
wspomnienia R. Hubego nie należeli, choć ją wspierali: „Brzeziński, zmarły
jako dyrektor wydziału kryminalnego w Komisji Sprawiedliwości”, „Majewski
i Mędrzecki, mecenasi”, J. Lelewel, Józef Hube, który „bawił w Paryżu i przysyłał artykuły z historyi prawa dawnego francuskiego” i inni29.
Wyliczenie poczynione przez R. Hubego z grubsza tylko pokrywa się z informacją umieszczoną na stronie tytułowej siódmego tomu „Themis Polskiej” z 1830 r.
Zgodnie z tą notką pismo wydawał zespół w składzie: A. Heylman (1796–1872)30,
K. Hoffmann, J. Hube (1804–1891)31, R. Hube, Józef Korytkowski (1805–1893)32,
29

Wyliczenie i charakterystyki za: S. Posner, op.cit., s. 3.
Prawnik, wychowanek Liceum Warszawskiego, student uniwersytetów w Berlinie
i Getyndze (1815–1818). Od 1819 r. magister obojga praw Uniwersytetu Warszawskiego. Po
studiach aplikował w Trybunale Cywilnym Województwa Mazowieckiego; następnie pracował w Komisji Rządowej Sprawiedliwości (od 1819 r.). W roku 1830 został podprokuratorem
przy sądzie apelacyjnym. Ponadto A. Heylman był radcą Generalnego Konsystorza Ewangelickiego w Królestwie Polskim, a następnie członkiem świeckim Konsystorza EwangelickoAugsburskiego. W swoich pracach prawniczych podkreślał, iż jest zwolennikiem szkoły historycznej w nauce prawa. Niemniej odnosił się szeroko do osiągnięć doktryny francuskiej,
posługując się właściwymi jej metodami. Jak napisał o nim Władysław Sobociński, „Nie potrafił jednak utrzymać się na gruncie ścisłej interpretacji, dostosowanej tak do litery prawa,
jak i do interesów oraz poglądów przeważających w kraju. Dlatego w poglądach swoich był
na ogół odosobniony i spotykał licznych krytyków. Przylgnęło do niego miano »poety-prawnika« rzucone w jednej z zasadniczych i obszernych ocen krytycznych (1859)”. Ponadto A.
Heylman wyznawał poglądy idealistyczne. Wierzył, iż istnieje sprawiedliwość bezwzględna,
będąca kategorią nie tylko wiedzy, lecz również woli ludzkiej. Zob. W. Sobociński, August
Heylman, PSB, t. IX, Wrocław–Warszawa–Kraków 1960–1961, s. 503–504.
31 Prawnik, pisarz, później współzałożyciel zakonu zmartwychwstańców. Zdobywszy stopień magistra obojga praw na Uniwersytecie Warszawskim, praktykował w sądzie.
Następnie otrzymał stypendium rządowe i pobierał nauki w Berlinie i Paryżu. W 1828 r.
wrócił do Warszawy, gdzie pełnił funkcję asesora w prokuratorii generalnej. Zajmowała go
historia prawa, w 1830 r. wykładał ten przedmiot na uniwersytecie. Od roku 1828 wspomagał „Themis Polską” jako stały współpracownik redakcji. Zob. F. German, Józef Hube,
PSB, t. X, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962–1964, s. 63–64.
32 Prawnik, gubernator cywilny, członek Rady Stanu Królestwa Polskiego, publicysta.
Studiował na Uniwersytecie Warszawskim. Po ukończeniu studiów pełnił funkcję aplikanta sądowego w Trybunale Cywilnym Województwa Mazowieckiego. Jako aplikant napisał
Gramatykę czyli zasady języka łacińskiego. Od 1829 r. piastował posadę referenta Wydziału Prawnego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Do redakcji „Themis Polskiej”
wprowadzony przez A. Thisa. Zob. E. Muszalski, Józef Korytkowski, PSB, t. XIV, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968–1969, s. 148–149.
30

21

Bartosz Hordecki, Jacek Sobczak

22

Wacław Aleksander Maciejowski (1792–1883)33, I. Maciejowski (1797–1835)34,
Wincenty Majewski (ok. 1806–1888)35, Jakub Rudnicki, Józef (Jędrzej) Mędrzecki
33

Prawnik, polihistor, historyk praw słowiańskich i kultury. Studiował łacinę, grekę,
historię i prawo rzymskie na Uniwersytecie Krakowskim oraz we Wrocławiu. W 1816 r.
otrzymał stypendium oświatowe Królestwa Polskiego. Od marca 1817 r. przebywał w Berlinie, ucząc się u F. Savigny’ego, zgłębiając historię prawa niemieckiego u Johanna Gottfrieda Eichhorna oraz prawo rzymskie u G. Hugo. Po studiach osiadł w Warszawie, gdzie
objął posadę zastępcy profesora Liceum Warszawskiego. Do roku 1831 uczył tu filologii
klasycznej. Od 1819 r. bezpłatnie wykładał instytucje prawa rzymskiego na Uniwersytecie
Warszawskim. W 1826 r. został profesorem stałym tej wszechnicy, a w 1830 profesorem
zwyczajnym. W czasach publikowania „Themis Polskiej” zajmował się historią prawodawstw słowiańskich. Po powstaniu listopadowym emigranci polscy krytykowali go za
konformizm wobec władz rosyjskich. Zob. J. Bardach, Wacław Aleksander Maciejowski,
w: A. Gieysztor, J. Maternicki, H. Samsonowicz (red.), „Historycy warszawscy ostatnich
dwóch stuleci”, Warszawa 1986, s. 53–76 ; J. Bardach, Wacław Aleksander Maciejowski,
PSB, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974, t. XIX, s. 71–74; idem, Wacław Aleksander Maciejowski i jego współcześni, Wrocław 1971.
34 Prawnik, autor piosenek, emigrant. Początkowo studiował na Wydziale Nauk i Sztuk
Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego, następnie przeniósł się na Wydział Prawa. Członek tajnych organizacji, w tym Związku Wolnych Polaków. Po studiach pracował jako aplikant sądowy. W 1823 r. zdał egzamin asesorski. W związku z jego działalnością konspiracyjną był aresztowany. Jak zauważył W. Sobociński, Szymon Askenazy wyjątkowo ujemnie
oceniał kondycję moralną I. Maciejowskiego. Ten w toku śledztwa miał zachowywać się
niehonorowo. Zdaniem W. Sobocińskiego opinię tę należy uznać chyba za przesadzoną.
Wprawdzie w związku ze śledztwem doszło do oficjalnego zerwania więzów I. Maciejowskiego z rodziną. Niemniej zerwanie to mogło mieć charakter pozorny. Możliwe, że
rodzina sfingowała odcięcie się od I. Maciejowskiego, by nie narażać tych jego krewnych,
którzy zajmowali wówczas stanowiska urzędnicze. Podobnie I. Maciejowski najprawdopodobniej sam zabiegał o to, by wykreować się na „zmarnowanego”, „zgniłego hulakę”. Jak
twierdzi W. Sobociński, taka symulacja mogła ułatwić obronę w śledztwie. W „Themis
Polskiej” I. Maciejowski prezentował nowe trendy w zachodnim prawoznawstwie, zwalczał też nazbyt restrykcyjną egzegezę tekstu prawnego. Od roku 1826 pełnił funkcję asesora w warszawskim sądzie policji poprawczej. W roku 1830 był nominowany asesorem
sądu kryminalnego. Zob. W. Sobociński, Ignacy Maciejowski, PSB, t. XIX, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974, s. 54–55.
35 Prawnik. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, po czym pełnił funkcję aplikanta sądowego w sądach karnych i cywilnych, a następnie aplikował u rejenta Józefa Jeziorańskiego. Członek Komisji Rządowej Przychodu i Skarbu, współpracownik i przyjaciel
A. Thisa. W 1829 r. został mianowany patronem Trybunału Cywilnego w Warszawie. Po
powstaniu nie emigrował, lecz poświęcił się karierze adwokackiej. W dobie powstania
styczniowego stronnik „białych”, w czerwcu 1863 r. współformował Rząd Narodowy. Zesłany do Orenburga na 1,5 roku. Społecznik i filantrop. Zob. J. Żurawicka, Wincenty Majewski, PSB, t. XIX, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974, s. 197–198.
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(1786–1830)36, A. This (1803–1846)37, J.K. Wołowski (1803–1864)38, Teofil Wołowski oraz C. Zaborowski (1799–1866)39. Podobną informację wydrukowano na
36 Prawnik, mecenas przy Sądzie Najwyższej Instancji Królestwa Polskiego. Najprawdopodobniej studiował prawo we Lwowie. Od roku 1807 aplikował u adwokata Sądu
Szlacheckiego w Lublinie Adama Ratyńskiego. Następnie zdał egzamin z nauk prawnych
w warszawskiej Szkole Prawa. W 1810 r. został nominowany na asesora Trybunału Cywilnego w Siedlcach, po czym poświęcił się karierze obrońcy w Warszawie. Piastował funkcje
patrona Trybunału Cywilnego, później adwokata Sądu Apelacyjnego i mecenasa Sądu Najwyższej Instancji (od 1826 r.). Ceniony zwłaszcza w sprawach rozwodowych. Do redakcji
„Themis Polskiej” dołączył po publikacji rozprawy O prawie rzeczowym polskim opartym
na jawności ksiąg ziemskich lub grodzkich a w skutku tego o ważności zapisu i przeniesienia ad forum proprium recognoscentis. Na łamach periodyku opublikował jednak zaledwie
jeden tekst. W 1830 r. deputowany na Sejm Królestwa Polskiego. Zob. W. Sobociński,
J. Mędrzecki, PSB, t. XX, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975, s. 507–508.
37 Prawnik. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uchodził za studenta wybitnego. Po studiach aplikował przy trybunale cywilnym i sądzie kryminalnym. Niebawem
przeszedł do Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, gdzie krótko pełnił funkcję asesora
prawnego Komory Konsumowo-Składowej w Warszawie. Po niespełna dwóch miesiącach
został asesorem prawnym w Wydziale Skarbu Komisji Mazowieckiej. Zajmując to stanowisko, A. This wykazywał się sporą inwencją. Dostrzegł go, cenił i wspierał Franciszek
Ksawery Drucki-Lubecki. Za jego przyczyną A. This objął stanowisko referenta prawnego
w wydziale prawnym Dyrekcji Dochodów Niestałych. W lipcu 1828 r. F.K. Drucki-Lubecki
mianował A. Thisa urzędnikiem służby ogólnej w KRPiS. Podczas powstania A. This nie
przyłączył się do działań powstańczych, lecz strzegł interesów i oportunistycznej wobec
caratu linii politycznej F.K. Druckiego-Lubeckiego. Po powstaniu przebywał w Petersburgu, a następnie pracował jako prokurator IX Departamentu Rządzącego Senatu w Warszawie. Zob. W. Witkowski, Aleksander, s. 31–40, 133–140, 169–177.
38 Prawnik, studiował na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach aplikował w sądach
Kongresówki, a następnie pracował jako asesor sądu policji poprawczej w Warszawie. W 1828
r. nominowano go na stanowisko adwokata przy sądzie apelacyjnym Królestwa. Prowadził
głównie sprawy cywilne. W czasie powstania przynależał do Rady Municypalnej Warszawy. Po
powstaniu wrócił do zawodu adwokata, po czym pracował jako prokurator IX Departamentu
Rządzącego Senatu w Warszawie. Krótko pełnił funkcję ministra sprawiedliwości. Objął również profesurę w Szkole Głównej w Warszawie. Prezentował wówczas poglądy antycarskie, które wyrażał w korespondencji. W czerwcu 1863 r. zrewidowano jego mieszkanie, aresztowano
go i zesłano do Penzy. Zmarł jako zesłaniec. Zob. Ibidem, s. 46–52, 178–180, 217–229.
39 Prawnik. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, jak również
w Berlinie i Paryżu. Po studiach asesorował w Płocku, następnie pracował w Audytoriacie Generalnym Komisji Rządowej Wojny. Na początku czwartego dziesięciolecia XIX w.
objął posadę radcy prawnego Banku Polskiego. Po powstaniu współpracował z R. Hubem.
Członek petersburskiej komisji kodyfikacyjnej dla Królestwa Polskiego. Później piastował
funkcje sędziego, senatora, prezesa Heroldii Królestwa. Przynależał do odnowionej Rady
Stanu. Zob. Ibidem, s. 17.
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początku tomu ósmego, atoli zamiast J. Mędrzeckiego do grona wydawców „Themis Polskiej” zaliczono T. Święckiego40.
Spoza grona redakcyjnego pisali też do „Themis Polskiej”: Franciszek Ksawery
Szaniawski41, Joachim Lelewel, Jan Nepomucen Janowski. Redaktorzy „Themis
Polskiej” współpracowali również ze znanym adwokatem Damazym Dzierożyńskim. Ponadto sporadycznie, zwłaszcza w dwóch ostatnich tomach periodyku,
zamieszczano głosy czystopraktyczne. Jak skrupulatnie wyliczył W. Witkowski,
do grona praktyków drukujących w „Themis Polskiej” należeli więc: Andrzej
Łanowski i Stanisław Węgrzecki – sędziowie sądu apelacyjnego, Adam Jasiński
– pisarz warszawskiego sądu policji poprawczej, Edward Poklękowski – prokurator sądu kryminalnego lubelskiego, Tomasz Nowakowski – patron trybunału cywilnego w Płocku, Jan Łubieński – sędzia Sądu Najwyższej Instancji oraz
Wojciech Brzeziński – podprokurator Sądu Najwyższego w Warszawie42. Teksty
tych autorów miały charakter komunikatów i spostrzeżeń dotyczących bieżących spraw, którymi żyły ówczesne instytucje prawne Kongresówki.
Drugą serię „Themis Polskiej” drukowano w drukarni K. Kowalewskiego,
przy ul. Pięknej 15. Periodyk ukazywał się pod kierunkiem Karola LutostańNotka zamieszczona na stronie tytułowej siódmego tomu „Themis Polskiej” brzmiała:
„Themis Polska. Pismo Nauce i Praktyce Prawa Poświęcone wydawane przez A Heylmana
Podpr. Sądu Appel. – K.A. Hoffmana Radcę Pr. Banku J. Hubego Mag. P.-R. Hubego Prof.
Uniwer., Czł. Tow. K. W. P. N.-J. Korytkowskiego Ref. Pr. K. R. P. i S. – A.W. Maciejowskiego Prof. U. – J. Maciejowskiego Asses. – W. Maiewskiego Patr. T. C. W. M.-J. Rudnickiego
Mec. – T. Święckiego Mecen/ Czł. Tow. K. Prz. N.-A. Thisa Urz. K. R. P. i S. – J. K. Wołowskiego Adw.-T. Wołowskiego Reg. P. i M. W.-C. Zaborowskiego Pod-Szefa B. K. R. W.”.
Zob. TH 1830, t. VII, s. tytułowa.
40 Zob. TH 1830, t. VIII, s. tytułowa.
41 F.K. Szaniawski opublikował w periodyku następujące teksty: Wykład księgi I. (tylko co
do wstępu i tyułu I.), TH 1828, t. I, s. 232 i n.; Uwagi z powodu zakazu w art. 103 zapisywania
ojca dziecięcia w akcie jego urodzenia, które dziecię w kazirodztwie zrodzone, TH 1829, t. V, s.
107 i n.; Uwagi z powodu zastrzeżenia w artykule (203) i 249, że nieważność małżeństwa, rozwiązanie onegoż i rozłączenie co do stołu i łoża jedynie na zasadzie ustaw wyznania małżonków uznanemi bydź mogą (czyli raczéj wykład objaśniający właściwe zasady ustaw wyznania
Rzymsko-katolickiego o małżeństwie), TH 1828, t. III, s. 133 i n.; Uwagi nad artykułem 676
i 677 o widokach na własność sąsiada, TH 1830, t. VII, s. 241 i n; Objaśnienie, zabronienia
substytucyi przez art. 896 a przez art. 899 pozwolenia, rozrządzeń przez które jednéj osobie
ma służyć użytkowanie a drugiéj własność, TH 1829, t. V, s. 409 i n.; O zobowiązaniach podzielnych i niepodzielnych, TH 1828, t. II, s. 249 i n.; Niektóre uwagi nad artykułem 1244,
TH 1828, t. IV, s. 27 in.; Uwagi o sukcessyach, TH 1830, t. VII, s. 415 i n.; Historyczny wywód,
jakim sposobem sobor Trydentski przyjęty był w Polsce, TH 1830, t. VII, s. 351 i n.
42 W. Witkowski, op.cit., s. 54–55.
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skiego, Zygmunta Nagórskiego i Szymona Rundsteina. Redaktorem i wydawcą pisma był Dominik Anc. Biogramy kierowników drugiej „Themis Polskiej”
wypada uznać za świadectwo specjalizacji i profesjonalizacji polskiej jurystyki
u progu XX stulecia.
Zgodnie z danymi przedstawionym przez Edwarda Muszalskiego Karol Lutostański (1880–1939) studiował na Wydziale Prawa Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył go w 1903 r. uzyskując stopień kandydata praw
w oparciu o rozprawę O pojęciu giełdy. Następnie dzięki stypendium-pensji uzupełniał swe wykształcenie prawnicze w Lipsku, Berlinie i Paryżu. Do Polski powrócił w 1905 r. Wykładał na uniwersytecie, do 1918 r. pracował jako pomocnik
adwokata przysięgłego. Pracę tę zawiesił w okresie od września 1905 do września 1908 r. Pełnił wówczas funkcję młodszego kandydata do posad sądowych
przy Warszawskim Sądzie Okręgowym. Przez wiele lat pisywał do „Gazety Sądowej Warszawskiej”. Wspomagał Adolfa Suligowskiego w pracach nad bibliografią prawniczą za lata 1800–1910. Aktywny działacz Towarzystwa Prawniczego
w Warszawie (m.in. organizator komisji projektującej prawo autorskie do utworów literackich). W 1906 r. K. Lutostański utworzył periodyk „Biblioteka PrawnoSpołeczna”. Rozgłos zyskiwał poprzez współredakcję z Janem Jakubem Litauerem
Prawa cywilnego obowiązującego w Królestwie Polskim, publikację prac Z badań
nad pierwiastkiem prywatnym i publicznym w procesie cywilnym czy Zaręczyny w prawie małżeńskim z r. 1836. Przekładał również teksty prawnicze francuskie i niemieckie. W chwili wybuchu I wojny światowej przebywał w Szwajcarii,
współpracując z Centralną Agencją Polską – Polskim Biurem Studiów i Publikacji Politycznych – instytucją kontrolowaną przez Polski Komitet Narodowy.
Po wojnie tłumaczył traktaty z Wersalu oraz Saint Germain-en-Laye. W 1919 r.
kierował Biurem Prac Kongresowych, obsługującym delegatów polskich na konferencję paryską. Po powrocie do Polski wykładał prawo cywilne na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1929/1930 1932/1933, 1934/1935 piastował godność
dziekana Wydziału Prawa. Ponadto od 1919 r. K. Lutostański działał w Komisji
Kodyfikacyjnej. Za jego przyczyną w 1921 r. przyjęto regulacje likwidujące przewagę prawną męża nad mężatką. W latach kolejnych współuczestniczył w przygotowaniu licznych projektów ustaw. Najgłośniejszym z nich był bez wątpienia
projekt prawa małżeńskiego. Komisja Kodyfikacyjna przyjęła go w maju 1929 r.,
po czym uzupełniono go projektem prawa o aktach Stanu Cywilnego. W roku
1931 K. Lutostański omawiał ów projekt w Sądzie Najwyższym, twierdząc, że
prawo państwowe małżeńskie nie może być nierozerwalnie powiązane z regulacjami wyznaniowymi. Zakładał jednak również, iż prawodawca winien regulować daną sferę życia społecznego z respektem dla podstawowych jego instytucji.
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Projekt K. Lutostańskiego ostatecznie upadł – nie godził się nań Kościół katolicki,
silnie zwalczali go również konserwatyści. W roku 1933 K. Lutostański opacował
projekt małżeńskiego prawa majątkowego, jak również został dyrektorem Departamentu Ustawodawczego Ministerstwa Sprawiedliwości. Ponadto zgodnie
z wyliczeniem E. Muszalskiego pełnił wiele funkcji społecznych. Na szczególne
podkreślenie zasługuje fakt, iż przez wiele lat K. Lutostański działał na rzecz Kasy
Pomocy im. J. Mianowskiego, od roku 1923 piastując stanowisko jej prezesa. Właśnie ta instytucja współfinansowała publikację trzeciej serii „Themis Polskiej”43.
Zygmunt Nagórski (1884–1973) był przede wszystkim adwokatem, jak również działaczem ruchu ludowego. Studiował prawo na Cesarskim Uniwersytecie
Warszawskim. Ze względu na strajk studentów oraz zamknięcie tej uczelni uzupełniał jednak edukację w Berlinie i w Paryżu. Ostatecznie ukończył Uniwersytet
w Odessie. Studiował ponadto w Charkowie, a rozprawę doktorską obronił na
Uniwersytecie w Zurychu. Po powrocie do Warszawy pracował jako pomocnik
adwokata przysięgłego Henryka Cederbauma. Aktywnie uczestniczył w działaniach Koła Prawników Polskich w 1914 r. Współdziałał przy kodyfikowaniu
etyki adwokackiej, jak również publikował w „Gazecie Sądowej Warszawskiej”.
W latach 1910–1911 służył w armii rosyjskiej w stopniu porucznika Korpusu
Sądowego w charakterze sędziego śledczego wojskowego w Mińsku Litewskim.
Przynależał do zarządu Związku Wojskowych Polaków Frontu Zachodniego.
W czerwcu 1917 r. wziął udział w zjeździe delegatów lewicy niepodległościowej
Wojskowych Polaków w Piotrogrodzie, po czym wybrano go do sekcji wojskowej komitetu Głównego Związku Wojskowych Polaków (lewicy). Ponadto działał w Polskim Związku Demokratycznym w Mińsku, grupującym ludzi o poglądach demokratyczno-socjalistycznych. Z. Nagórski działał także na rzecz Rady
Regencyjnej, którą informował o stanie wojsk na Wschodzie. Po powrocie do
Polski objął posadę starszego referenta w Sekcji Ustawodawczej Ministerstwa
Sprawiedliwości. Wykładał też prawo cywilne na Uniwersytecie Warszawskim
oraz działał w Komisji Kodyfikacyjnej RP. Obejmował też takie stanowiska, jak
radca i naczelnik Wydziału Prawngo w Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Państwowych czy wiceprzewodniczący Głównej Komisji Ziemskiej. Po zwolnieniu
ze służby państwowej prowadził praktykę adwokacką w zakresie cywilistyki. Obsługiwał Asiciurazioni Generali di Sicurtà, Szwedzkie Przedsiębiorstwo Urządzeń Elektrycznych czy Krajową Hutę Bankową należącą do Francuzów. Gdy
ministrem był Władysław Grabski, Z. Nagórski występował jako radca prawny
Ministerstwa Skarbu. Pełnił też rolę naczelnego radcy prawnego Powszechnego
43

E. Muszalski, Karol Lutostański, „PSB”, t. XVIII, Wrocław–Warszawa–Kraków–
–Gdańsk 1973, s. 158–160.
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Banku Związkowego. W procesie brzeskim współbronił Norberta Barlickiego.
Ponadto działał w samorządzie adwokackim. Początkowo popierał zamach majowy, następnie przeciwstawiał się rządom sanacyjnym. Związał się z PSL „Wyzwolenie”, współcześni brali go za masona. Uczestniczył w międzynarodowym
ruchu prawniczym, współredagował „Przegląd Prawa Publicznego”. Na emigracji Z. Nagórski pełnił rolę wiceprezesa NIK przy Rządzie Polskim. Sytuował się
w opozycji zarówno wobec rządu Sikorskiego, jak i Mikołajczyka44.
Szymon Rundstein (1876–1942) specjalizował się w prawie międzynarodowym.
Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Jego pracę dyplomową pt. Ludność wieśniacza ziemi halickiej w wieku XV opublikowano w Studiach nad historią
prawa polskiego redagowanych przez Oswalda Balzera. Następnie S. Rundstein
kształcił się uzupełniająco w Heidelbergu (lata 1898–1900). W 1900 r. został doktorem prawa, po czym zamieszkał w Berlinie, gdzie pracował jako starszy asystent
u teoretyka prawa i komparatysty J. Kohlera. Niemniej wkrótce powrócił do Warszawy, gdzie od 1906 r. działał w charakterze adwokata przysięgłego, przyjmując
sprawy z prawa cywilnego oraz handlowego. Praktykę prowadził do 1939 r., przerwał ją jedynie w latach 1917–1923. Gdy w 1915 r. w Warszawie powstawało sądownictwo obywatelskie, S. Rundsteinowi powierzono stanowisko referenta Sądu
Głównego. Od 1917 r. pracował w Departamencie Politycznym Tymczasowej
Rady Stanu. Zajmował się wówczas sprawami zagranicznymi i niebawem awansowano go na radcę ministerialnego. Do 1926 r. był prawcownikiem etatowym
MSZ, następnie do roku 1935 działał jako kontraktowy radca prawny. W 1919 r.
S. Rundstein został członkiem Komisji Kodyfikacyjnej RP, z której z czasem jednak zrezygnował. Współredagował ustawę o obywatelstwie polskim z 1920 r.,
konsultował traktaty zawierane przez RP, występował na rzecz Polski przed różnymi gremiami międzynarodowymi. S. Rundstein był również członkiem Biura
Prac Kongresowych polskiej delegacji na konferencji paryskiej oraz występował
w charakterze specjalisty w toku rokowań w Mińsku, Rydze i Berlinie. W 1919 r.
wypowiadał się o problemach obywatelstwa na konferencji prawa międzynarodwego w Hadze, tam też jako przedstawiciel Polski sygnował stosowną konwencję międzynarodową. Uczestniczył także w konferencji Ligi Narodów dotyczącej
stopniowej kodyfikacji prawa międzynarodowego, był ponadto członkiem Stałego
Trybunału Arbitrażowego w Hadze. S. Rundstein występował w sporze między
Polską i Niemcami w sprawie reprezentacji Wolnego Miasta Gdańska w MOP, jak
również lansował tezę o wygaśnięciu ex lege uprawnień Trybunału Rozjemczego dla Górnego Śląska z siedzibą w Bytomiu. Oprócz praktyki prowadził również
44

E. Muszalski, Zygmunt Nagórski, PSB, t. XXII, Wrocław–Warszawa–Kraków–
–Gdańsk 1977, s. 450–452.
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działaność wykładowczą. Wykładał prawo międzynarodowe prywatne i publiczne na Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. Od roku 1921 do 1927 kierował
Katedrą Prawa Narodów. Ponadto w latach 1928 oraz 1933 wykładał w Akademii
Prawa Międzynarodwego w Hadze. Współpracował nie tylko z „Themis Polską”,
lecz także z „Palestrą” i „Przeglądem Prawa Handlowego”. Przez wiele lat S. Rundstein prezesował Towarzystwu Prawniczemu w Warszawie, jak również przynależał do wielu prawniczych organizacji krajowych i międzynarodowych. Obok
prawa międzynarodwego zarówno publicznego, jak i prywatnego specjalizował
się również w prawie pracy, prawie upadłościowym oraz prawie szkód wojennych
oraz problematyce indemnizacji. W zakresie teorii i filozofii prawa opowiadał się
za normatywizmem szkoły wiedeńskiej. Zginął w Treblince45.
Wreszcie Dominik Anc (1844–1918) początkowo studiował w Szkole Sztuk
Pięknych, a następnie na Wydziale Prawa i Administracji Szkoły Głównej w Warszawie. Jego edukacja przypadła na czasy powstania styczniowego, w którym
D. Anc wziął udział (m.in. walczył pod Małogoszczą). Szkołę Główną ukończył
w 1867 r., uzyskując stopień magistra praw i administracji. Aplikował w Trybunale Cywilnym w Warszawie. Pracował jako zastępca patrona, patron i wreszcie
adwokat przysięgły. Żywo uczestniczył w życiu warszawskiej adwokatury. Należał
do Komisji Adwokatów Przysięgłych, współtworzył Biuro Bezpiecznych Porad
Prawnych. D. Anc był założycielem Towarzystwa Prawniczego w Warszawie, następnie piastował funkcję jego wiceprezesa i prezesa. W trakcie I wojny światowej
przewodniczył Delegacji Adwokatury Polskiej wystawionej po wkroczeniu wojsk
trójprzymierza na ziemie zaboru rosyjskiego. Tymczasowa Rada Stanu powierzyła mu stanowisko członka Departamentu Sprawiedliwości celem prowadzenia
prac prawodawczych, jak również komisji kwalifikacyjnej dla osób ubiegających
się o posady w sądownictwie polskim. Ponadto D. Anc przewodniczył Komisji
Departamentu Sprawiedliwości ds. Opracowania Statutu Palestry Polskiej. Od
1916 r. wykładał prawo cywilne na Uniwersytecie Warszawskim. Ceniono jego
rady, polecano jako adwokata46.
Redakcją trzeciej „Themis Polskiej” nadal kierowali K. Lutostański, będący zarazem redaktorem i wydawcą, Z. Nagórski oraz S. Rundstein. Tym samym istniała
personalna ciągłość między pismem z lat 1913–1918 oraz edycją z lat 1923–1937.
Atoli w ostatnim składzie redakcyjnym brakowało zmarłego w 1918 r. Dominika
Anca. Ponadto skład ów poszerzył się o trzech członków komitetu redakcyjnego. Początkowo byli to Stanisław Bukowiecki, niegdyś członek Tymczasowej Rady
45 Zob. W. Szyszkowski, Szymon Rundstein, PSB, t. XXXIII, Wrocław–Warszawa–
–Kraków 1991, s. 100–102.
46 Zob. C. Ponikowski, Dominik Anc, PSB, t. I, Kraków 1935, s. 89–90.
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Stanu, minister sprawiedliwości w rządzie Jana Kucharzewskiego, wiceprezydent
Komisji Kodyfikacyjnej RP oraz prezes Prokuratorii Generalnej; Leon Petrażycki oraz Edward Strasburger, ekonomista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.
W 1924 r. po śmierci tego ostatniego jego miejsce w redakcji zajął Ignacy Kochembahr-Łyskowski, m.in. profesor i rektor Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista
w prawie rzymskim, cywilnym, teorii prawa oraz komparatystyce prawniczej.
W latach 1924–1932 redakcja posiadała sekretarza w osobie Jana Wasilkowskiego.
Poza tym pracowano jak wcześniej, oczekując na rękopisy nadsyłane zarówno przez tuzy ówczesnej myśli prawnej, jak i zdolnych młodych adeptów tej
dziedziny. Tym samym pismo nie było prezentacją prac lokalnych, jak de facto
pierwsza „Themis Polska”. Redakcja trzeciej edycji periodyku publikowała owoce badań prawników z całego kraju. Ponadto drukowano też teksty uczonych
zagranicznych, głównie Francuzów.
Zgrabną systematykę tekstów opublikowanych w pierwszej serii „Themis”
zaproponował anonimowy autor Spisu rzeczy objętéj w Temidzie Polskiej47. Spis
ten sporządzono w 1836 r. Jego twórca doceniał wielce wysiłek redaktorów „nagle zgasłego pisma”. W jego opinii „Themis Polska, czyli pismo nauce i praktyce
prawa poświęcone, które przez lat trzy od początku roku 1828 aż po koniec roku
1830 w Warszawie wychodziło, było zaiste jedném z najużyteczniejszych pism
periodycznych kraju naszego: gdyż zmierzało do wskrzeszenia życia naukowego
w obszernéj i zawiłéj dziedzinie obowiązujących prawodawstw cywilnych i kryminalnych; do utrzymywania koniecznéj wzajemności i spojni miedzy praktyką a teoretyczną umiejętnością; do traktowania prawa śrzodkami nauki i dobrą
wiarą; do dozorowania praktyki duchem sprawiedliwości, słowem do ustalenia teoretyczno-praktycznéj nauki prawa: praktyka sądowa bowiem własnemu
przemysłowi pozostawiona bez zasilenia naukowego, puszcza się na bezdroża,
wałęsa się i gubi w manowcach”. Dlatego też zdaniem autora zestawienia z 1836 r.
sensownym było „przypomniéć to zgasłe pismo, wydaniem uporządkowanego
spisu materyj i rozpraw w niém objętych”48.
Zgodnie z podziałem zaproponowanym w Spisie wśród tekstów publikowanych
w pierwszej serii „Themis Polskiej” można wydzielić odnoszące się do prawa obowią47

Na spis ten natrafiono w toku lektury egzemplarzy „Themis Polskiej” należących
do Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W katalogu zbiorów tej książnicy omawiana
systematyka nie figuruje jako odrębna pozycja. Introligator wpiął ją pomiędzy tomy I i II
charakteryzowanego periodyku. O rzeczonym spisie wspomina także S. Posner w artykule
rozpoczynającym drugą serię „Themis Polskiej”.
48 Spis rzeczy objętéj w Temidzie Polskiej, Warszawa 1836, s. I.
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zującego oraz mające za przedmiot zagadnienia czysto naukowe bądź obce polskiej
praktyce prawniczej49. Ponadto teksty z zakresu prawa obowiązującego podzielono
na część karną oraz cywilną. W każdej z nich natomiast wyróżniono część ogólną,
traktującą o całokształcie danego podsystemu prawa oraz części szczegółowe odnoszące się do konkretnych zagadnień prawodawczych. W efekcie autor zestawienia
otrzymał następującą siatkę zagadnień: „I. Prawo kryminalne; 1. Przedmioty ogólne;
2. Kodex kryminalny; 3. Procedura kryminalna; II. Prawo cywilne; 1. Przedmioty
ogólne; 2. Kodex cywilny; 3. Kodeks handlowy; 4. Procedura cywilna; 5. Postępowanie kasacyjne; III. Sądownictwo; IV. Ustawa stemplowa; V. Roboty praktyczne;
VI. Nauka prawa i prawodawstwa; VII. Prawodawstwo; VIII. Prawa polskie i inne
współplemienne; IX. Przedmioty obcych prawodawstw; X. Literatura”.
Przez trzy lata funkcjonowania pierwszej „Themis Polskiej” opublikowano w niej
20 artykułów dotyczących prawa karnego. 3 z nich traktowały o zagadnieniach
ogólnych50. W 14 tekstach analizowano fragmenty prawa karnego materialnego51.
3 teksty traktowały natomiast o zagadnieniach z zakresu postępowania karnego52.
49

Ibidem, s. III.
Były to: Rzut oka na stan prawodawstwa kryminalnego w Polsce, przez Teofila Wołowskiego, TH 1830, t. VII, s. 209 i n.; Uwagi nad prawem karném Polskiém, przez D. Dzierożyńskiego, TH 1830, t. VIII, s. 1 i n. oraz 73 i n.; O potrzebie połączenia więzień inkwizycyjnych i tak zwanych aresztów policyjnych z miejscem posiedzeń sądów policyi poprawczéj
i kryminalnych w jednym lokalu, przez Teofila Wołowskiego, TH 1830, t. VII, s. 388 i n.
51 Zob. O działaniach bezprawnych ze względu na wolę osoby działającéj [o imputacyi], TH
1828, t. IV, s. 130 i n.; Wykład zasad o usiłowaniu występku z zastosowaniem do kodexu karnego Król. Polsk. Przez R. H., TH 1828, t. I, s. 30 i n.; Czy chłostę podług przepisów art. 219 i 226
uważać należy za obostrzenie, czyli za podstawienie kary więzienia na podpalaczy i złodziei?
Przez R. Hube, TH 1828, t. I, s. 176 i n.; Artykuł 227 [o zmianie aresztu na karę pieniężną czyli
o wyborze kar], jak stosowany bydź powinien, przez R. H-e”, TH 1829, t. V, s. 365 i n.; Odpowiedź
na artykuł Pana R. H-e dotyczący tłómaczenia artykułu 227 o wyborze kar, przez W.B., TH 1830,
t. VII, s. 97 i n.; Artykuł 475 lit. c. w porównaniu z artykułem 226, przez Ignacego Maciejowskiego,
TH 1830, t. VII, s. 234 i n.; Artykuł 478 w związku z artykułem 402 (o powtarzaniu przewinień
policyjnych kradzieży), przez Ignacego Maciejowskiego, TH 1830, t. VII, s. 237 i n.; Jak artykuł
234 (o powtarzaniu występków) rozumiéć i stosować należy, przez W.B., TH 1830, t. VII, s. 477
i n.; Czy w razie powtarzania przestępstw kara podzwyczajna ma u nas te same skutki co kara
zwyczajna, przez J. M., TH 1828, t. II, s. 60 i n.; Kilka uwag nad art. 154 (o definicyi kradzieży
gwałtownéj), przez R. H., TH 1829, t. VI, s. 395 i n.; Jak tłómaczyć wypada art. 323 (o spędzeniu
płodu), TH 1828, t. II, s. 255 i n.; Przestępstwo w art. 352 (o nieostróźném obejściu się z bronią)
opisane, czy jest z dopuszczenia lub opuszczenia przestępstwem, przez T-s., TH 1829, t. V, s. 340
i n.; Artykuł 352 łącznie z art. 351 stanowi o występku z dopuszczenia (committendo), przez J.M.,
TH 1829, t. VI, s. 139 i n.; O obelgach przez Adama Jasińskiego, TH 1830, t. VII, s. 402 i n.
52 Zob. O obronie obwinionego podług ordynacyi kryminalnéj pruskiéj i obowiązują50
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Najczęściej na łamach pierwszej „Themis Polskiej” roztrząsano kwestie
prawnocywilne. W 4 tekstach poruszano zagadnienia ogólne prawa cywilnego53. 30 artykułów traktowało o szczegółowych kwestiach z kodeksów cywilnego oraz handlowego54. W 14 artykułach wykładano elementy procedury
cych nas przepisów, przez Ignacego Maciejowskiego, TH 1829, t. V, s. 94; Statut Wiślicki,
jakie śrzodki wskazuje do oczyszczenia się z zarzutów kryminalnych, jakie zaś służą nam
z praw teraźniejszych, przez Ignacego Maciejowskiego, TH 1829, t. V, s. 350; Niektóre uwagi
z powodu artykułu w tomie II na stronicy 60 umieszczonego (o karze podzwyczajnéj czyli
extraordynaryjnéj), przez J. K. W., TH 1828, t. II, s. 161.
53 Zob. Uwagi nad stanem [duchem nowego] prawodawstwa Francuzkiego. Wyjątek
z dzieła P. Lerminier, przetłóm: przez Ignacego Maciejowskiego, TH 1830, t. VII, s. 371 i n.;
Uwagi nad systematem kodexu cywilnego Francuzkiego, przez R. H-e, TH 1829, t. V, s. 297
i n.; Uwagi nad tém co nazywają mocą wsteczną praw, przez P. Blondeau, tłóm. Przez H-n,
TH 1828, t. I, s. 247 i n., t. II, s. 32 i n.; Czy prawo Francuzkie zna nieważności z samego
prawa, przez T-s., TH 1828, t. I, s. 193 i n.
54 Były to: w odniesieniu do Księgi I z roku 1825: Wykład księgi I [tylko co do wstępu
i tytułu I.], przez X. Szaniawskiego, TH 1828, t. I, s. 232 i n.; Uwagi nad artykułem 22 tudzież
ustępem 1szym lit. c. artykułu 21 [o skutkach cywilnych skazania na karę główną], przez Z., TH
1828, t. II, s. 147 i n.; Uwagi z powodu zakazu w art. 103 zapisywania ojca dziecięcia w akcie
jego urodzenia, które dziecię w kazirodztwie zrodzone, przez X. Szaniawskiego, TH 1829, t. V,
s. 107 i n.; Jak pojednać artykuły 218 i 219 kodexu cywilnego Francuzkiego, artykuł 816 kodexu
postępowania i art. 185 kodexu cywilnego z roku 1825 (o upoważnieniu żony przez sąd do działań cywilnych), przez T-s, 1829, t. V, s. 162 i n.; Uwagi z powodu zastrzeżenia w artykule (203)
i 249, że nieważność małżeństwa, rozwiązanie onegoż i rozłączenie co do stołu i łoża jedynie na
zasadzie ustaw wyznania małżonków uznanemi bydź mogą [czyli raczéj wykład objaśniający
właściwe zasady ustaw wyznania Rzymsko-katolickiego o małżeństwie], przez X. Szaniawskiego, TH 1828, t. III, s. 133 i n.; O dzieciach zrodzonych w małżeństwie [podług nowego kodexu],
przez Z., TH 1828, t. I, s. 150 i n.; w odniesieniu do Księgi II: O rzeczach ruchomych i nieruchomych czyli rozbiór artykułów 517–526, przez C.Z., TH 1828, t. VI, s. 61 i n.; Rozwiązanie
niektórych zagadnień w rozprawie [powyższéj] o rzeczach ruchomych i nieruchomych usuniętych, przez T-s., TH 1830, t. VII, s. 306 i n.; O prawach służebności, przez Józefa Hube, TH
1828, t. V, s. 210 i n.; Uwagi nad artykułem 676 i 677 o widokach na własność sąsiada, przez
X. Szaniawskiego; TH 1830, t. VII, s. 241 i n.; w odniesieniu do Księgi III.: Rozbiór artykułów
841 i 1699, przez Rudnickiego, TH VII, t. 1830, s. 449 i n.; Kto jest w obowiązku zaspokoić dług
zapisany tytułem szczególnym nieruchomość ciążący, czy legataryusz czy dziedzic a stąd czy
między artykułem 874 a 1020 jest antinomia, przez T-s., TH 1829, t. VI, s. 234 i n.; Uwagi nad
témże pismem: kto jest w obowiązku zaspokoić dług i t. d., przez Józefa Hube, TH 1830, t. VII,
s. 145 i n.; Czyli przepis artykułu 931 każdą darowiznę między żyjącemi zaszłą, dla braku aktu
urzędowego, za nieważną poczytuje, przez J.R., TH 1828, t. II, s. 66 i n.; Uwagi nad artykułem 960, przez Wacława Alexandra Maciejowskiego, TH 1830, t. VII, s. 229 i n.; Jak rozumieć
artykuł 896 o substytucyach i jak go pogodzić z art. 900., przez H-n, TH 1828, t. III, s. 18 i n.;
Objaśnienie, zabronienia substytucyi przez art. 896 a przez art. 899 pozwolenia, rozrządzeń
przez które jednéj osobie ma służyć użytkowanie a drugiéj własność, przez X. Szaniawskiego,
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cywilnej55. Wreszcie przedmiotem 3 artykułów były zagadnienia z zakresu postępowania kasacyjnego56.
W 5 tekstach autorzy pierwszej „Themis Polskiej” dotykali problemów sądowoustrojowych57. Jedna z prac odnosiła się do ówczesnej ustawy stemplo57

TH 1829, t. V, s. 409 i n.; Ponadto: Ocenienie zasad ogólnych kodexu o umowach obejmujące
w sobie uwagi nad działem I i II tytułu III, ks. III. Przez J. H-e, TH 1830, t. VIII, s. 111 i n.; Teoria P. Demanta względnie możności rozrządzania przez małoletniego, TH 1828, t. III, s. 39
i n.; O zobowiązaniach podzielnych i niepodzielnych, przez X. Szaniawskiego, TH 1828, t.
II, s. 249 i n.; O obligacyach podzielnych i niepodzielnych; rozbiór art. 1217 i następnych,
przez C.Z., TH 1828, t. III, s. 146 i n. oraz 184 i n.; Niektóre uwagi nad artykułem 1244,
przez X. Szaniawskiego, TH 1828, t. IV, s. 27 i n.; Czy między artykułami 1340 i 2054 jest
antinomia, przez T-s., TH 1828, t. I, s. 71 i n.; Czy przysięga deferowana i przyjęta, dla
zaszłéj śmierci niewykonana, może się za wypełnioną poczytać, przez T-s., TH 1829, t. V,
s. 115 i n.; Wywód zasad co do stosunków majątkowych między małżonkami podług prawa sejmowego z dnia 26 kwietnia 1818 roku w związku z kontraktem małżeńskim kodexu
cywilnego Francuzkiego, przez Aug. Heylmana, TH 1828, t. II, s. 120 i n., t. IV, s. 205 i n.;
O wspólności majątkowéj podług dawnych praw Francuzkich, przez Józefa Hube, TH 1829,
t. VI, s. 168 i n.; Niektóre uwagi względnie majątkowych między małżonkami stosunków,
przez J.Ł., TH 1830, t. VII, s. 224 i n.; w odniesieniu do Kodeksu handlowego: Kto może
wystawiać wexle, przez H-n., TH 1828, t. III, s. 238 i n.; Czy wexle przedawnione mają jako
cywilne rewersa prawne znaczenie, przez T-s., TH 1828, t. II, s. 70 i n.; Co znaczy wyraz
„opposition” użyty w artykule 149, przez T-s., TH 1829, t. V, s. 401 i n.
55 Zob. w odniesieniu do Księgi II: Czy prokurator jest w obowiązku czynienia wniosków
na korzyść stron w artykule 83 wymienionych, przez T-s., TH 1829, t. VI, s. 98 i n.; Jaka zachodzi
różnica między sprawdzeniem pisma a cywilnem poszukiwaniem fałszu, przez T-s., TH 1829,
t. V, s. 388 i n.; Słów kilka o zapytaniach (interogatoryach), przez J. Ł., TH 1830, t. VII, s. 222
i n.; w odniesieniu do Księgi III.: Odkąd zaczynają upływać fatalia appelacyi przy wyrokach
zaocznych, przez T-s., TH 1829, t. VI, s. 380 i n.; Spostrzeżenia względem glównéj i incydentalnéj appellacyi, przez R. Adw, TH 1828, t. I, s. 224 i n.; w odniesieniu do Księgi IV.: Co znaczy
wyraz „valablement” użyty w ustępie artykułu 481, przez J.K. W., TH 1828, t. I, s. 62 i n.; O restytucyi i kassacyi, wywód historyczno-dogmatyczny, przez Cypr. Zaborowskiego, TH 1830, t. VIII,
s. 26 i n. oraz 141 i n.; w odniesieniu do Księgi V.: Czy areszt potrzebuje bydź zawsze wyrokiem
zatwierdzony, przez T-s., TH 1829, t. V, s. 145 i n.; Uzupełnienia, jakichby wymagał tytuł VII
księgi V o zapowiedzeniu czyli aresztowaniu funduszów w ręku trzeciego, przez K. A. Hoffmana,
TH 1830, t. VII, s. 482 i n.; Czy przy zajęciu nieruchomości komornik ma przybierać świadków,
przez T-s., TH 1828, t. III, s. 33 i n.; Czy w subhastacyach taxa pod prekluzją i kosztem dłużnika
może bydź nakazywaną, przez Jana Kantego Wołowskiego”, TH 1830, t. VII, s. 441 i n.
56 Zob. Czy można zaskarżać drogą kasacyi powody wyroku poprzestając na rozporządzeniu, przez T-s., TH 1828, t. IV, s. 256 i n.; Czy skarga kassacyjna przeciw wyrokom zaocznym sądu appellacyjnego, odwołanie lub oppozycya dla niepopierania odrzucającym jest
dopuszczalną, przez T-s., TH 1828, t. II, s. 226 i n.; Kilka słów o tymże artykule: czy skarga kassacyjna przeciw wyrokom zaocznym... jest dopuszczalną, przez Z., TH 1828, t. III, s. 50 i n.
57 Zob. Niektóre uwagi o kollizyi praw kryminalnych z cywilnemi, przez J. K. W., TH
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wej58. W „Themis Polskiej” z lat 1828–1830 opublikowano też 5 „robót praktycznych”59. Ponadto na jej XIX-wiecznych łamach zamieszczono również 8 rozpraw
z zakresu nauki prawa i prawodawstwa60 oraz 9 tekstów stricte prawodawczych,
niosących rozbudowane postulaty de lege ferenda61. Autorzy publikujący w pierw1828, t. III, s. 56 i n.; Czy nasze sądy mogą nakazywać wykonanie wyroków zagranicznych bez
rozpoznawania samego przedmiotu sporu, przez Jana Kantego Wołowskiego, TH 1828, t. IV,
s. 245 i n.; Czy wydziały sporne sądów pokoju są mocne wyrzekać exmissyą, przez podsędka
S., TH 1830, t. VII, s. 244; O stanie sądownictwa administracyjnego w kraju naszym, przez
K. A. Hoffmana, TH 1830, t. VII, s. 277; O sporach jurisdykcyjnych, TH 1830, t. VIII, s. 261.
58 Zob. Czy od udziału w spadku dzieciom naturalnym przyznanego opłata stempla
kollateralnego może bydź wymaganą, przez T-s., TH 1828, t. III, s. 194.
59 Zob. Obrona dodatkowa czyli przymówienie Mędrzeckiego Mecenasa w sprawie
szesnastoletniéj Franciszki F.... skazanéj za podpalenie na dożywotnie więzienie, TH 1829,
t. VI, s. 119 i n.; Wniosek prokuratora królewskiego przy sądzie kassacyjnym xięstwa Warszawskiego w przedmiocie restytucyi, TH 1830, t. VII, s. 225 i n.; Wniosek prokuratora
królewskiego przy sądzie kassacyjnym xięstwa Warszawskiego o ważności testamentu za
granicą w roku 1784 sporządzonego, TH 1830, t. VII, s. 315 i n.; Głos prokuratora królewskiego prze sądzie kryminalnym wdztw Lubelskiego i Podlaskiego: w sprawie przeciwko
Annie Puszczakowéj o morderstwo męża obwinionéj, przez E. P., TH 1830, t. VIII, s. 57
i n.; Mowa P. Mourre prokuratora jeneralnego przy sądzie kassacyjnym Francuzkim z roku
1828, przetłóm: przez Heylmana, TH 1829, t. V, s. 280 i n.
60 O stanie nauki prawa w naszym kraju, przez H-n, TH 1828, t. I, s. 1 i n.; O stanie nauki
prawa w naszych czasach, przez R. H-e, TH 1828, t. III, s. 1 i n.; Stan obecny nauki prawa we
Włoszech, TH 1829, t. V, s. 431 i n.; Wywód zasad ogólnych nauki prawa i prawodawstwa,
przez Aug. Heylmana, TH 1830, t. VII, s. 1 i n.; Niektóre uwagi nad historyą nauki prawa, przez
R. Hube, TH 1830, t. VII, s. 157 i n.; Myśli o nauce prawa i prawodawstwa w kraju naszym, przez
Aug. Heylmana, TH 1830, t. VII, s. 109 i n.; O powołaniu naszego wieku do czynienia odmian
w prawach kryminalnych (wyjątek z mowy P. Birnbauma z roku 1828), TH 1829, t. VI, s. 41 i n.;
Summum jus summa injuria czyli o słuszności i sprawiedliwości, TH 1830, t. VII, s. 462.
61 Rzut oka na upominek Pliszki o sukcessyi, przez K. W., TH 1829, t. VI, s. 1 i n.;
Wyrzut rzutowi oka na upominek Pliszki o sukcessyi, przez K....icza, TH 1829, t. VI, s. 145
i n.; Rozbiór krytyczny dzieła pod tytułem upominek pogrobowy ś. p. Kazimierza Pliszki
Podlasianina, rzecz o sukcessyi czyli uwagi nad prawem przyrodzonem do spadku, przez
C. Z., TH 1829, t. VI, s. 212 i n.; Uwagi o sukcessyach, przez X. Szaniawskiego, TH 1829,
t. VII, s. 415 i n.; Niektóre uwagi o sądzie kassacyjnym, przez X. L., TH 1828, t. I, s. 266 i n.;
Rozbiór krytyczny dzieła D. Dzierżyńskiego pod tytułem: Rzecz o sądownictwie najwyższém
czyli o potrzebie przywrócenia zupełnego sądu kassacyjnego w królestwie Polskiem, przez
C. Z., TH 1828, t. IV, s. 1 i n.; O sądzie kassacyjnym słów kilka, przez S. K., TH 1829, t. V,
s. 273 i n.; Materyały do komentarza nad organizacyą sądu kassacyjnego xięstwa Warszawskiego, zebrane w latach 1811,1812, TH 1829, t. VI, s. 317 i n. oraz TH 1830, t. VII,
s. 56 i n.; Jurisprudencya sądu kassacyjnego xięstwa Warszawskiego i związek instytucyi
kassacyjnéj z ogólném życiem prawném w kraju, przez C. Z., TH 1829, t. VI, s. 361 i n.
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szej „Themis Polskiej” nie stronili również od zagadnień historycznoprawnych.
11 artykułów traktowało o dawnym prawie polskim i innych prawach „współplemiennych”62. Problematykę historycznoprawną poruszano również w zeszycie
szóstym VIII tomu „Themis Polskiej”, którego zawartości nie ujęto w spisie bibliograficznym z 1836 r. W zeszycie tym ukazała się tylko jedna rozprawa. Tekst napisał J. Hube, a tytuł tej pracy brzmiał: Wywód praw spadkowych słowiańskich.
Artykuł opatrzono dodatkiem autorstwa R. Hubego63. Wreszcie pierwsza „Themis
Polska” niosła też opisy prawodawstw spoza Królestwa Polskiego. O zagranicznych instytucjach prawnych traktowano w 9 tekstach64.
Na podstawie tekstów opublikowanych w pierwszej „Themis Polskiej” wypada
zauważyć, iż liczebnie dominowały w niej prace z zakresu prawa cywilnego oraz
karnego. Pismo przede wszystkim traktowano jako przestrzeń interpretacji prawa
Królestwa Polskiego. Ponadto w związku z tą interpretacją autorzy „Themis Polskiej” niejednokrotnie wysuwali postulaty zmian normatywnych. Z tego rodziły
się żywe polemiki. Rację wypada przyznać S. Milewskiemu, który podkreślał, iż
62 Zob. Wywód prawodawstwa polskiego cywilnego i kryminalnego aż do czasów Jagiellońskich, TH 1828, t. IV, s. 33 i n.; Academiae Cesareae Dorpatensis solemnia etc. czyli wiadomość o rękopismach prawa Rzymskiego w dawnéj Polsce, przez J. M., TH 1828, t. IV, s. 66
i n.; Prawo Rzymskie jakim sposobem w Polsce w sprawach kryminalnych użyte było, przez
J. Lelewela, TH 1828, t. I, s. 97 i n.; Kilka słów w odpowiedzi na uwagi nad moją rozprawą pod
napisem: Prawo Rzymskie jakim sposobem w Polsce w sprawach kryminalnych użyte było,
przez Jana N. Janowskiego, TH 1828, t. II, s. 101 i n.; Statut Wiślicki jakie śrzodki wskazuje do
oczyszczenia się z zarzutów kryminalnych, przez Ign. Maciejowskiego, TH 1829, t. V, s. 350
i n.; Pokora podług praw Polskich i Czeskich, przez R. Hube, TH 1829, t. VI, s. 288; Czy obowiązywała u nas korektura Pruska, przez Węgrzeckiego, TH 1828, t. I, s. 140 i n.; Czy axioma „successio descendit non ascendit” może bydź do spadków bocznych przystosowane, przez
T-s., TH 1829, t. V, s. 16 i n.; Historyczny wywód, jakim sposobem sobor Trydentski przyjęty
był w Polsce, przez X. Szaniawskiego, TH 1830, t. VII, s. 351 i n.; O starożytnych zbiorach
praw Czeskich, TH 1829, t. V, s. 1 i n.; Dyplomata dawne Polskie, TH 1829, t. VI, s. 415.
63 �S. Posner, op.cit., s. 6.
64 Zob. Wyciąg z dzieła Feuerbacha o sądownictwie i postępowaniu sądowém Francuzkiém, TH 1828, t. IV, s. 83 i n.; TH 1830, t. VIII, s. 221 i n.; O prokuratorach we Francyi, przez
R. H., TH 1828, t. II, s. 1 i n.; Krótki rys historyczny wystawiający wpływ prawa Rzymskiego
na stosunki prawne Francyi, przez Józefa Hube, TH 1828, t. II, s. 194; O instytucyach sądowych w Anglii, przez J.N.J...., TH 1828, t. III, s. 107 i n.; O sądach przysięgłych, przez J. H., TH
1830, t. VII, s. 177 i n.; O własności literackiéj we Francyi, przez H-n, TH 1828, t. II, s. 181 i n.;
Rozbiór trzech najnowszych kodexów postępowania sądowego Bawarskiego, Niderlandzkiego
i Hanowerskiego, TH 1828, t. III, s. 77 i n. oraz t. IV, s. 181 i n., TH 1829, t. V, s. 69 i n.; Ważniejsze wypadki z prawa handlowego i kryminalnego we Francyi, TH 1828, t. IV, s. 71 i n. oraz
75 i n.; Uwagi Prof. Gansa nad nauką o skarbie, TH 1829, t. V, s. 199.
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profil pisma nie w pełni odpowiadał zakresowi przedmiotowemu wskazanemu
w podtytule. „Themis Polską” pierwszą poświęcano głównie nauce prawa. Tekstów odnoszących się do praktyki prawniczej, a także spajających kwestie praktyczne z teoretycznymi było stosunkowo niewiele, te zaś, które publikowano, nie
zawsze były pierwszego gatunku65. Jak wskazał S. Milewski, taki stan rzeczy był
efektem niechęci praktyków do angażowania się w pracę badawczą i naukową. Jak
już wspomniano, warszawscy juryści trzeciego dziesięciolecia XIX w. uważali, iż
publikacja naukowa znacznie łatwiej aniżeli przyczynkiem do chwały okazuje się
powodem krytyki. Chcąc uniknąć tej ostatniej, z reguły rezygnowano z publicznego prezentowania swoich poglądów.
65 Fakt ten dostrzegali przede wszystkim czytelnicy „Themis Polskiej” W tomie ósmym
pisma odbiorca twierdził wprawdzie, „nie pochlebiaiąc Szanownym Redaktorom”, iż starali
się dotąd zamieszczać przedmioty ściśle z nauką i praktyką prawa połączone”. Niemniej zgłaszał również uwagę, iż bezcelowo opublikowano w periodyku „głos Prokuratora Królewskiego
przy Sądzie Sprawiedliwości Kryminalnéy Woiewództw Lubelskiego i Podlaskiego, w sprawie przeciwko Annie Puszczakowéy o morderstwo męża obwinionéy”. Jego zdaniem, „Wszkaże z głosu tego ani nauka, ani praktyka prawa żadnéy nie odniesie korzyści”. Pierwsza, bo
mówca „nie zatrudnił się rozbiorem samego czynu przestępnego, nie zgłębiał przepisu prawa, w zastosowaniu go do przypadku”. Druga, bo „nie przedstawił nam żadnych wątpliwości
z poczytania czynu lub prawa wynikłych, nic naukowo nie wyiaśniał, ale prosto bez żadnego
rozbioru opowiedział czyn, bez iakiego bądź na naukę, lub praktykę prawa względu”, ponadto stylem napuszonym i nazbyt pompatycznym. Wyłuszczywszy ten stan rzeczy, czytelnik
zarzucał redaktorom, iż sprzeniewierzyli się linii programowej pisma i apelował, by więcej
tekstów tego sortu nie zamieszczali. Redakcja odpowiadała, iż faktycznie opublikowany tekst
nie był najwyższej próby, lecz zarazem podnosiła „bardzo ważne pobudki do nieodrzucenia
Onego”. W odpowiedzi czytelnikowi podnoszono, iż „Prawnictwo nie żyje tylko w świecie naukowym, zakres i wpływ onego sięga i rzeczywistego świata. W naszym kraiu tyle doznaiącym przeszkód w ukształceniu swoiém, bardzo mała jest liczba zwolenników szczerych nauki
prawa, którzy iuż uzywaią ustalonéy sławy. Wszyscy prawie iesteśmy młodzi, wszycy niemal
musiemy wiele ieszcze pracować, za nim płody nasze z zupełną korzyścią przyczyniać się będą
do oświecenia powszechności”. Z tego względu, konstatowano w odpowiedzi na list czytelnika, „Themis Polska” nie tylko miała prezentować teksty wzorcowe, lecz dać „pole popisu
dla młodych prawników, którzyby za iéy pośrednictwem udzielaiąc swe myśli, kształcili się
na teoretyków i pisarzy”. Zdaniem redakcji ten ostatni cel nie został osiągnięty w stopniu zadowalającym – niewielu prawników-praktyków nadsyłało teksty do druku. Przyczynę tego
„wstrętu od naukowego pisania” dostrzegano „raczéy w pewnym rodzaiu nieśmiałości, obawie
zaczęcia, podnieconéy przez massę tak zwanych krytyków gotowych do napaści na każdego, który przed publicznością z pismem wystąpić poważy się”. Ponadto w odpowiedzi na list
konkludowano, że „Redakcja zachęcaiąc Prokuratora kryminalnego Lubelskiego, do okazania
gorliwości około polepszenia prawodawstwa kryminalnego, wierną był pierwotnej myśli, która przewodniczyła zawiązaniu Themidy Polskiéy”. Do Redaktorów Themidy Polskiéy, TH 1930,
t. VIII, s. 419–424.
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Zawartość większości tomów z serii drugiej „Themis Polskiej” obejmowała
pięć działów. W tomach I–VII gromadzony materiał dzielono na „Rozprawy naukowe”, „Collectanea”, „Przegląd Prawodawstwa”, „Przegląd orzecznictwa” oraz
„Przegląd piśmiennictwa”.
Rozprawy naukowe drukowane w tomach I–VII66 drugiej serii „Themis Polskiej” można podzielić na historycznoprawne; teoretycznoprawne i filozoficznoprawne; z zakresu prawa dzielnicowego i międzydzielnicowego; tyczące prawa
wewnętrznego obcego; prawnomiędzynarodowe. Liczba rozpraw historycznoprawnych wynosi 1567; z zakresu teorii i filozofii prawa – 768; dotyczących prawa
dzielnicowego i międzydzielnicowego – tylko 1269; prawa wewnętrznego obce66

Prezentowany przegląd zawartości drugiej edycji „Themis Polskiej” nie uwzględnia
tekstów opublikowanych w tomie ósmym z roku 1918. Tom ten pominięto, jako że w trakcie
kwerendy okazało się, iż żadna z czterech wiodących bibliotek poznańskich nie posiada go
w swoich zbiorach.
67 Zob. S. Posner, Themis Polska, TH 1913, t. I, p. I, s. 1 i n.; W. Holewiński, Szkoły
prawa rzymskiego w wiekach średnich we Włoszech i Francyi, TH 1913, t. I, p. I, s. 16 i n.;
W. Konopczyński, Jan Jakób Rousseau doradcą Polaków, TH 1913, t. I, p. II, s. 1 i n.; A. Peretiatkowicz, Umowa społeczna Jana Jakóba Rousseau’a na tle historycznem, TH 1913, t. I,
p. II, s. 29 i n.; M. Handelsman, Zasady napoleońskie w życiu Księstwa Warszawskiego, TH
1913, t. II, p. I, s. 1 i n.; I. Baranowski, Nadanie jure feudi w nowożytnej Polsce, TH 1913,
t. II, p. II, s. 26 i n.; B. Nawroczyński, Prawo narodów i prawo przyrodzone w trzech księgach Hugona Grocyusza „O prawie wojny i pokoju”, TH 1913, t. II, p. II, s. 47 i n.; J. Paygert,
Zasady prawa natury w nauce Tomasza Hobbesa, TH 1914, t. III, p. II, s. 1 i n.; S. Zachorowski, Polityka kościelna Polski w okresie wielkich soborów, TH 1914, t. IV, p. I i II, s. 1
i n.; H. Grynwaser, Kodeks Napoleona w Polsce, TH 1914, t. IV, p. I i II, s. 130 i n.; J. Kapras, Dzieje prawa czeskiego, TH 1915, t. V, p. I i II, s. 113 i n.; J.J. Litauer, Sąd Kasacyjny
Księstwa Warszawskiego, TH 1915, t. V, p. I i II, s. 185 i n.; W. Makowski, Początki religii,
etyki i prawa, TH 1916, t. VI, p. I i II, s. 198 i n.; J. Siemieński, Konstytucja 3-go maja 1791
jako wyraz polskiej kultury politycznej, TH 1916, t. VI, p. I i II, s. 292 i n.; M. Handelsman,
Z metodyki badań feodalizmu. Podstawy porównania, TH 1917, t. VII, p. I i II, s. 81 i n.
68 Zob. S. Rundstein, Orzecznictwo jako źródło prawa, TH 1913, t. I, p. I, s. 45 i n.;
idem, O zaprzeczaniu własnego czynu (venire contra factum proprium) w teoryi prawa
francuskiego, TH 1914, t. III, p. I, s. 122 i n.; W. Makowski, Przyczynek do psychologii kryminalnej (Teorya „r=p”), TH 1914, t. IV, p. I i II, s. 20 i n.; S. Rundstein, O socyologicznych
podstawach wykładni prawa, TH 1914, t. IV, p. I i II, s. 65 i n.; A. Mogilnicki, Pierwiastek
zemsty w pojęciu kary, TH 1916, t. VI, p. I i II, s. 86 i n.; W. Maliniak, Przyczynki do teoryi
zasadniczych zagadnień metodologii i filozofii prawa oraz prawa państwowego. I, TH 1916,
t. VI, p. I i II, s. 115 i n.; idem, Przyczynki do teoryi zasadniczych zagadnień metodologii
i filozofii prawa oraz prawa państwowego. II, TH 1917, t. VII, p. I i. II, s. 1 i n.
69 Zob. J. J. Litauer, Zadośćuczynienie za krzywdy moralne ze stanowiska prawa cywilnego, TH 1913, t. I, p. I, s. 74 i n.; S. Bukowiecki, Szkoła wobec prawa publicznego, TH
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go70 oraz prawa międzynarodowego71 – zaledwie po 3. Należy zaznaczyć, iż publikowane wówczas teksty z reguły odznaczały się wyczerpującym podejściem
do tematu. Redakcja o ile wymagała tego prezentowana materia, nie szczędziła
miejsca na daną publikację. Niektóre teksty miewały po kilkaset stron.
Redakcja drugiej „Themis Polskiej” z pieczołowitością relacjonowała aktualności frapujące warszawskich jurystów, prezentowała przeglądy prawodawstwa72,
1914, t. III, p. I, s. 122 i n.; M. Koczanowicz, Przymusowe wywłaszczenie nadań górniczych,
TH 1915, t. V, p. I i II, s. 1 i n.; J. Siemieński, Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej, TH 1915, t. V,
p. I i II, s. 73 i n.; F. Ochimowski, Samozarząd, TH 1915, t. V, p. I i II, s. 130 i n.; D. Anc, Dziedziczenie i działy majątków rolnych, TH 1916, t. VI, p. I i II, s. 1 i n.; R. Kuratów, O zawisłości
prawa zastawu, TH 1916, t. VI, p. I i II, s. 43 i n.; H. Strasburger, Świadczenia przymusowe,
TH 1917, t. VII, p. I i II, s. 164 i n.; J. Kaczkowski, Z badań nad prawem akcyjnem, TH 1917,
t. VII, p. I i II, s. 181 i n.; J. Glass, Ograniczenia ludności polskiej pod zaborem rosyjskiem
w dziedzinie prawa cywilnego, TH 1917, t. VII, p. I i II, s. 268 i n.; R. Kuratów, Dochodzenie
ojcostwa w Królestwie Polskiem, TH 1917, t. VII, p. I i II, s. 299 i n.; S. Rundstein, Zgadnienia
międzydzielnicowego prawa prywatnego, TH 1917, t. VII, p. I i II, s. 341 i n.
70 X. Fierich, Współczesne zadania sędziego cywilnego a kwestya organizacji sądów ze
szczególnem uwzględnieniem stosunków austriackich, TH 1913, t. II, p. II, s. 1 i n.; B. Winiarski, Reforma wyborcza i przedstawicielstwo ustosunkowane we Francyi, TH 1913, t. II,
p. I, s. 20 i n.; H. Konic, Stanowisko sędziego w świetle nowego kodeksu Szwajcarskiego
w zestawieniu z innemi prawodawstwami, TH 1917, t. VII, p. I i II, s. 223 i n.
71 S. Rundstein, Wojna powietrzna wobec prawa, TH 1915, t. V, p. I i II, s. 32 i n.; idem, Przyczynki do teoryi deliktu międzynarodowego, TH 1916, t. VI, p. I i II, s. 254 i n.; Adam Dziedzicki,
Stosunek prawno-państwowy Królestwa Kongresowego do Rosyi, TH 1917, t. VII, s. 37 i n.
72 Zob. S. Rundstein, Francusko-rosyjska konwencya w przedmiocie obrony utworów
literackich i artystycznych, TH 1913, t. I, p. I, s. 119 i n.; C. Poznański, Nowa ustawa holenderska o patentach, TH 1913, t. I, p. I, s. 131 i n.; W. Makowski, Nowe prawo rosyjskie o szpiegostwie, TH 1913, t. I, p. I, s. 135 i n.; Z. Gargas, Prawo do wychodźstwa, TH
1913, t. I, p. I. s. 144 i n.; S. Nowodworski, Nowe ustawy rosyjskie z dnia 6 lipca 1912 r.
o ubezpieczeniach robotniczych, TH 1913, t. I, p. II, s. 105 i n.; Ułaskawienie przestępców
w manifeście 6 marca (21 lutego) 1913 r., TH 1913, t. I, p. II, s. 115 i n.; M. Kuratów, Prawa austryackie z d. 30 listopada 1912 r. o wpływie siły większej na dopełnienie czynności
wekslowo prawnych, TH 1913, t. I, p. II, s. 123 i n.; B. Winiarski, Kronika ustawodawcza
Sejmu Galicyjskiego w r. 1912, TH 1913, t. I, p. II, s. 128 i n.; W. Makowski, Prawo rehabilitacyi, TH 1913, t. II, p. II, s. 108 i n.; S. Posner, Autonomia Irlandyi, TH 1913, t. II,
p. I, s. 171 i n.; J. Światopełk-Zawadzki, Prawo o pobieraniu stempla alienacyjnego od aktów ustalania i przelewu wieczystego posiadania i użytkowania nieruchomości z dn. 6. I.
1913, TH 1913, t. II, p. I, s. 179 i n.; idem, Nowe przepisy o sprzedaży i dzierżawie dóbr
majoratowych i poduchowych, TH 1913, t. II, p. II, s. 93 i n.; S. Rundstein, Niemiecko-Rosyjska konwencya w przedmiocie utworów literackich i artystycznych, TH 1913, t. II, p. II,
s. 102; J. Heryng, Projekt prawa o kontrakcie pracy urzędników prywatnych i subjektów we
Włoszech, TH 1914, t. III, p. II, s. 133 i n.; Z. Nagórski, Ustawa francuska o poszukiwaniu
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orzecznictwa73 oraz literatury prawniczej. Na łamach pisma opublikowano
odezwę rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego do redaktorów „Themis Polskiej”74, wzywano do utworzenia biblioteki prawniczej75, upamiętniono 500
ojcostwa, TH 1914, t. III, p. I, s. 183 i n.; idem, Ustawa 13/26 maja 1913 roku o dzieciach
nieślubnych, TH 1914, t. III, p. II, s. 111 i n.; B. Winiarski, Kronika ustawodawcza Sejmu
galicyjskiego. Sejmowa reforma wyborcza, TH 1914, t. III, p. I, s. 159; J.J. Litauer, Nowe
służebności w naszem prawie cywilnem, TH 1914, t. IV, p. I i II, s. 243 i n.; D. Anc, Ustawodawstwo francuzkie moratoryjne, sekwestracyjne i rekwizycyjne, TH 1915, t. V, p. I i II,
s. 267 i n.; S. Rundstein, Ustawodawstwo cywilne Belgii, TH 1916, t. VI, p. I i II, s. 321 i n.;
S. Goldstein, O zarządzeniu nadzoru celem uniknięcia upadłości, TH 1916, t. VI, p. I i II,
s. 335 i n.; J. Paygert, Projekt austryackiej ustawy karnej, TH 1917, t. VII, p. I i II, s. 433
i n.; S. Goldsztein, Rosyjskie ustawodawstwo wyjątkowe w okresie wojny, TH 1917, t. VII,
p. I i II, s. 454 i n.; J. Glass, W przedmiocie dalszego istnienia moratoryum na obszarze
okupacyi austryackiej, TH 1917, t. VII, p. I i II, s. 485 i n.
73 Orzecznictwo Senatu rosyjskiego za rok 1911, w opracowaniu pp. Dominika Anca,
Aleksandra Jackowskiego, Jana Namitkiewicza i Szymona Rundsteina, TH 1913, t. I, p. I, s.
165 i n.; Orzecznictwo Senatu rosyjskiego w sprawach karnych za rok 1911 przez W. Makowskiego, TH 1913, t. I, p. II, s. 137 i n.; Orzecznictwo Niemieckiego Sądu Rzeszy: wyroki
w sprawach cywilnych przez S. Rundsteina, TH 1913, t. I, p. II, s. 143 i n.; Orzecznictwo Senatu Rosyjskiego w sprawach cywilnych 1911/1912 w opracowaniu pp. Karola Dunina, Karola
Lutostańskiego, Dominika Anca i Stanisława Goldsteina, Al. Jackowskiego, J. Mrozowskiego, J.
Namitkiewicza, TH 1913, t. II, p. I i II, passim; Orzecznictwo Senatu Rosyjskiego w sprawach
karnych 1912 w opracowaniu W. Makowskiego, TH 1913, t. II, passim; Orzecznictwo Senatu
rosyjskiego w sprawach handlowych za rok 1911 w opracowaniu M. Kuratowa, TH 1914, t.
III, p. I, s. 205 i n.; Orzecznictwo Senatu rosyjskiego w sprawach cywilnych za rok 1913 i 1914
w opracowaniu D. Anca, S. Goldsteina, M. Kurmana, A. Mogilnickiego, J. Światopełk-Zawadzkiego, TH 1914, t. III, p. I i II, passim; Orzecznictwo ogólnego zebrania Senatu rosyjskiego w opracowaniu J. Światopełk-Zawadzkiego, TH 1914, t. III, p. II, s. 155 i n; Orzecznictwo
Senatu rosyjskiego w sprawach karnych w r. 1913 w opracowaniu W. Makowskiego, TH 1914,
t. IV, p. I i II, s. 265 i n.; Orzecznictwo Senatu rosyjskiego w sprawach cywilnych w opracowaniu J. Glassa, TH 1914, t. IV, p. I i II, s. 272 i n.; Orzecznictwo francuzkiego sądu kasacyjnego
przez Stefana Dratwę, TH 1915, t. V, p. I i II, s. 289 i n.; Orzecznictwo Senatu rosyjskiego
w sprawach cywilnych z r. 1914 przez Stanisława Goldszteina, TH 1915, t. V, p. I i II, s. 297
i n.; Orzecznictwo ogólnego zebrania Senatu przez Józefa Światopełk-Zawadzkiego, TH 1915,
t. V, p. I i II, s. 306 i n.; Orzecznictwo ogólnego zebrania Senatu przez Jakuba Glassa, TH
1916, t. VI, p. I i II, s. 349 i n.; Orzecznictwo Trybunału Rozjemczego w Hadze przez Stefana
Dratwę, TH 1916, t. VI, p. I i II, s. 359 i n.; Orzecznictwo Izby Lordów przez Lucyana Bekermana, TH 1917, t. VII, p. I i II, s. 501 i n.; Orzecznictwo Sądu Kasacyjnego Belgijskiego przez
Stefana Dratwę, TH 1917, t. VII, p. I i II, s. 516 i n.
74 Odezwa Rektora Wszechnicy Jagiellońskiej do Redaktorów „Themis Polskiej”, TH
1913, t. I, p. I, s. 107 i n.
75 S. Posner, Pomoce naukowe dla użytku prawników, TH 1913, t. II, p. I, s. 161 i n.

Trzy Themis Polskie

rocznicę uzupełnienia prawa chełmińskiego dla Warszawy76, planowano powstanie drukarni prawniczej77. Ponadto F. Zoll prezentował warsztat sędziego cywilisty78, a S. Posner przedstawił materiały biograficzne o R. Hubem79.
Dyskutowano także w kwestii hipotek włościańskich80, pisano o sądownictwie
okupacyjnym w Polsce81, o stosowaniu prawa karnego w dobie Wielkiej Rewolucji Francuskiej82, o wadliwym prowadzeniu licytacji83 i o hipotekach dla
drobnej własności w Królestwie Polskim84.
Trzecia seria „Themis Polskiej” nabrała profilu akademickiego jeszcze wyraźniej aniżeli seria druga. Zawartość kolejnych zeszytów wyraźnie pokazuje,
iż redaktorzy tej edycji byli przede wszystkim ludźmi nauki, ludźmi uniwersytetów. Ścisła redakcja, w skład której wchodzili przedstawiciele Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Towarzystwa Prawniczego zbierała i redagowała teksty
specjalistów różnych dziedzin prawnych, niemniej pośród rozpraw dominowały teksty historycznoprawne oraz z zakresu prawa krajowego. Obok tekstów
prawnych pojawiły się również prace, które dziś bez wahania uznaje się za politologiczne lub socjologiczne. Atoli zauważyć wypada, iż unaukowienie profilu pisma nie oznaczało zerwania z praktycznymi ambicjami pierwszej „Themis
Polskiej”. Było ono raczej efektem rozwoju nauki polskiej i wzrostu umiejętności
Polaków w zakresie naukowego oglądu i obróbki zagadnień prawnych. Tym samym można i należy przyjąć, iż trzecia „Themis Polska” podobnie jak „Themis
Polska” druga w sporej mierze realizowały niepisany program „Themis Polskiej”
pierwszej.
76 D. Anc, Z powodu 500-lecia uzupełnienia prawa miejskiego Chełmińskiego Warszawie nadanego, TH 1913, t. II, p. II, s. 79 i n.
77 Prospekt do założenia drukarni prawnej ze zbieranych akcyi przez redaktorów Temidy polskiej projektowanego i odpowiedź Mędrzackiego A., TH 1913, t. II, p. II, s. 84 i n.
78 F. Zoll, Z pracowni sędziego cywilisty, TH 1913, t. I, p. I i II, s. 109 i n.
79 S. Posner, Przyczynki do biografii Romualda Hubego, TH 1914, t. III, p. II, s. 77 i n.
80 Z. Nagórski, Hypoteki dla osad włościańskich, TH 1914, t. IV, p. I i II, s. 199 i n.;
J. Domaszewski, Uwagi nad referatem p. Zygmunta Nagórskiego, TH 1914, t. IV, p. I i II,
s. 219 i n.; J. Glass, Wnioski ogólne, TH 1914, t. IV, p. I i II, s. 230 i n.
81 J.J. Litauer, Z dziejów sądownictwa okupacyjnego w Polsce, TH 1915, t. V, p. I i II,
s. 225 i n.
82 W. Makowski, Sprawiedliwość kryminalna podczas wielkiej rewolucyi francuzkiej,
TH 1915, t. V, p. I i II, s. 241 i n.
83 J. Światopełk-Zawadzki, „Spalanie świeczek”, TH 1916, t. VI, p. I i II, s. 313 i n.
84 J. Glass, W sprawie zakładania hipotek dla drobnej własności w Królestwie Polskiem, TH 1917, t. VII, p. I i II, s. 407 i n.
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Zbiór rozpraw historycznoprawnych opublikowanych w trzeciej serii „Themis Polskiej” urósł do liczby 1885; z zakresu teorii i filozofii prawa – 686; ogólnie
ujmujących pewne zagadnienie prawne – 1187; prawa krajowego – 1888; prawa
85

Zob. I. Koschembahr-Łyskowski, Czynnik społeczny, a czynnik państwowy w prywatnem prawie rzymskiem, TH 1923, t. I, s. 19 i n.; W. Konopczyński, Rady Miercier de
la Rivière’a dla Polski, TH 1924/5, t. II, s. 130 i n.; W. Namysłowski, Zarys postępku sądowego w średniowiecznej Serbji, TH 1924/5, t. II, s. 159 i n.; P. de Francisci, Esquisses de
droit romain, TH 1926/7, t. III, s. 1 i n.; J. Rafacz, Instygator ziemski, TH 1926/27, t. III,
s. 47 i n.; idem, Początki apelacji w średniowiecznym procesie polskim, TH 1926/27, t. III,
s. 69 i n.; idem, Instytucja początku w średniowiecznem prawie mazowieckiem, TH 1931,
t. VI, s. 10 i n.; idem, Kara rocznicy w dawnem prawie mazowieckiem, TH 1931, t. VI, s. 50
i n.; idem, Kara „sześć grzywien” w Łęczyckiem w późniejszem średniowieczu, TH 1932,
t. VII, s. 46 i n.; idem, Kradzież w statucie łęczyckim z r. 1502, TH 1932, t. VII, s. 66 i n.;
idem, Biecka ordynacja bartna z r. 1538, TH 1933, t. VII, s. 27 in.; idem, Przymus propinacyjny w dobrach królewskich koronnych w epoce nowożytnej, TH 1933, t. VII, s. 35 in.;
idem, Fundacja Jana Lipnickiego, TH 1935, t. IX, s. 115 i n.; idem, Przyjęcie poddaństwa
w Sieradzkiem w epoce nowożytnej, TH 1933, t. VII, s. 136 i n.; S. Kutrzeba, Idea wolności
w ustroju dawnej Rzeczypospolitej Polskiej, TH 1930, t. V, s. 28 i n.; S. Borowski, Hojemstvi
(studjum z dawnego prawa czeskiego), TH 1931, t. VI, s. 161 i n.; G. Agosti, Kilka uwag do
„De Republica Emendanda”, TH 1933, t. VIII, s. 103 i n.; W. Kozubski, Elementy Kodyfikacji Justyniańskiej, TH 1935, t. IX, s. 152 i n.
86 Zob. F. Gény, Idealizm czy pozytywizm prawniczy, TH 1923, t. I, s. 1 i n.; W.L. Jaworski,
Rola romantyzmu w prawie, TH 1928/29, t. IV, s. 1 i n.; E. Jarra, Wawrzyniec Goślicki jako filozof prawa, TH 1931, t. VI, s. 92 i n.; idem, Monumentum Ostroroga w świetle filozofji prawa,
TH 1928/9, t. VIII, s. 1 i n.; S. Glaser, Les relations entre la sanction civile et la sanction pénale,
TH 1937, t. X, s. 107 i n.; W. Wolter, Begriff und Folgen Rückfalls, TH 1937, t. X, s. 142 i n.
87 Zob. W. Makowski, Zbrodnie stanu, TH 1923, t. I, s. 103 i n.; B. Hełczyński, O prawach mniejszości w spółkach akcyjnych, TH 1928/9, t. IV, s. 49 i n.; X. Janne, Du droit des
minorités dans es sociétés anonymes – koreferat, TH 1928/9, t. IV, s. 77 i n.; B. Wasiutyński, Udział czynnika społecznego w administracji państwowej, TH 1928/9, t. IV, s. 91
i n.; K. Windakiewicz, Udział czynnika społecznego w administracji państwowej – koref.,
TH 1928/9, t. IV, s. 103 i n.; S. Glaser, Zagadnienie spędzenia płodu w ustawodawstwie
nowoczesnem, TH 1928/9, t. IV, s. 225 i n.; W. Sokalski, Spędzenie płodu w nowoczesnem
ustawodawstwie, TH 1930, t. V, s. 52 in.; T. Buczkowski, Prawa mniejszości w spółkach
akcyjnych, TH 1930, t. V, s. 64 i n.; R. Longchamps de Berier, Formation et inexécution
des contrats en géneral, TH 1932, t. VII, s. 100 i n. I. De Kochembahr-Łyskowski, Le devoir
(droits passifs). Théorie objective de V. Puntschart, TH 1937, t. X, s. 32 i n.; L. Dworzak,
L’organisation de la rééducation morale et de la réadaptation sociale des délinquants (reclassement), TH 1937, t. X, s. 119 i n.
88 Zob. I. Kochembahr-Łyskowski, W sprawie kodyfikacji naszego prawa prywatnego, TH 1924/5, t. II, s. 1 i n.; H. Konic, Prawo spadkowe wobec nowoczesnych prądów
w prawie cywilnem, TH 1924/5, t. II, s. 113 i n.; F. Zoll, O koncepcji podstawowej dla
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wewnętrznego obcego – 789; prawa międzynarodowego – 890; i wreszcie tekstów traktujących o zagadnieniach socjologicznych i politologicznych – 591.
kodyfikacji praw rzeczowych na nieruchomościach, TH 1928/9, t. IV, s. 8 i n.; J. Kopczyński, J.J. Litauer, Czy należy utworzyć Radę Stanu R.P. i jak ją zorganizować?, TH 1928/9,
t. IV, s. 44 i n.; J. Jamontt, Zakres zbierania dowodów w II-ej instancji, TH 1928/9, t. IV,
s. 159 i n.; S. Posner, Czy zaleca się szczególne postępowanie przy uchwalaniu w ciałach
ustawodawczych kodeksów cywilnego i karnego?, TH 1928/9, t. IV, s. 176 i n.; A. Wereszczyński, Czy zaleca się szczególne postępowanie przy uchwalaniu w ciałach ustawodawczych kodeksów cywilnego i karnego? – koref., TH 1928/9, t. IV, s. 184 i n.; M. Waśkowski,
Sprawa rozbudowy sadownictwa administracyjnego w Polsce, TH 1928/9, t. IV, s. 189
i n.; T. Hilarowicz, Sprawa rozbudowy sadownictwa administracyjnego w Polsce – koref.,
TH 1928/9, t. IV, s. 204 i n.; J.S. Langrod, Sprawa rozbudowy sadownictwa administracyjnego w Polsce – koref., TH 1928/9, t. IV, s. 210 i n.; J. Kopczyński, Prawo urzędnicze
obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, TH 1930, t. V, s. 80 i n.; I. De KochembahrŁyskowski, La réparation morale dans la législation polonaise la plus récente, TH 1932,
t. VII, s. 74 i n.; E. Jarra, Elements religieux dans la legislation polonaise, TH 1932, t. VII,
s. 74 i n.; idem, Szkody moralne a Polski Kodeks Zobowiązań, TH 1935, t. IX, s. 1 i n.;
R. Longchamps de Berier, La responsabilité du fait des choses d’après le droit civil polonais, TH 1937, t. X, s. 38 i n.; F. von Bossowski, Die Erbfolge im ostpolnischen Recht, TH
1937, t. X, s. 77 I n.; A. Deryng, Le problème de l’équilibre entre le pouvoir législatif et le
pouvoir exécutif, et la nouvelle Constitution Polonaise, TH 1937, t. X, s. 89 i n.; K. Przybyłowski, Le problème des multiples nationalités en Pologne, TH 1937, t. X, s. 142 i n.
89 �Zob. H. Berthélemy, Comparison des principes du droit administratif français aux
pratiques administratives de pays anglo-saxons, TH 1930, t. V, s. 1 i n.; J. Péritch, Les efforts d’unification législative de la Yugoslavie en comparaison avec ceux de la Pologne, TH
1930, t. V, s. 45 i n.; A. Vetulani, Włoska ustawa o ślubach kościelnych, TH 1930, t. V, s. 108
i n.; H. Mazeaud, L’importance pratique actuelle des problèmes de responsabilité civile,
TH 1931, t. VI, s. 1 i n.; idem, Quelques réflections sur la responsabilité délictuelle dans le
nouveau Code des Obligations – Kilka uwag o odpowiedzialności z występku w nowym Kodeksie Zobowiązań, TH 1935, t. IX, s. 93 i n.; V. Cadere, De la responsabilité civile en droit
roumain – Odpowiedzialność cywilna w prawie rumuńskim, TH 1935, t. IX, s. 81 i n.; F. de
Castro, Nowe kierunki w hiszpańskiem prawie cywilnem, TH 1935, t. IX, s. 174 i n.
90 �Zob. S. Rundstein, Rejestracja traktatów, TH 1923, t. I, s. 137 i n.; I. Kochembahr-Łyskowski, O zagadnieniu międzynarodowego ujednostajnienia prawa o zobowiązaniach,
TH 1928/9, t. IV, s. 41 i n.; R. Longchamps de Berier, O zagadnieniu międzynarodowego
ujednostajnienia prawa o zobowiązaniach – koereferat, TH 1928/9, t. IV, s. 41 i n.; H. Capitant, Le caractère social du projet de code international des obligations et des contrats,
TH 1930, t. V, s. 15 i n.; K. Hermann-Otavsky, Le problème de l’unification internationale
du droit commercial, TH 1930, t. V, s. 36 i n.; Z. Cybichowski, Odpowiedzialność Polski
za zobowiązania Rosji, TH 1931, t. VI, s. 72 i n.; L. Babiński, Méthodes de conclusion des
traités internationaux, TH 1932, t. VII, s. 138; A. Deryng, L’application des convention
internationales par le droit national, TH 1937, t. X, s. 147.
91 � Zob. W. Makowski, Le problème du pouvoir, TH 1926/7, t. III, s. 77 i n.; idem,
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Podobnie jak jej poprzedniczki trzecia „Themis Polska” rejestrowała i przedstawiała orzecznictwo, piśmiennictwo oraz istotne zdarzenia z życia warszawskiej społeczności prawniczej. Redaktorzy zajmowali się m.in. poziomem
wykształcenia polskich kadr naukowych92 czy kazusem parowca Wimbledon,
rozpatrywanym przez Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej w Hadze93. Omawiali też tezy z orzeczeń francuskiego sądu kasacyjnego94, orzeczenia Mieszanego Trybunału Polsko-Niemieckiego95, orzeczenia sądów
francuskich dotyczące waloryzacji zobowiązań prywatnoprawnych96 oraz
orzecznictwo polskiego Sądu Najwyższego97.
Periodyk „Themis Polska” po trzykroć powstawał i ukazywał się w warunkach trudnych. Dlatego też należy traktować go jako objaw starań, jakie prawnicy polscy podejmowali, by niwelować jakże doskwierające braki ówczesnych
systemów prawnych. Dziś „Themis Polska” w każdej z jej trzech odsłon jawi
się przede wszystkim jako niezwykle ciekawa kronika świadomości prawnej
polskich jurystów warszawskich, działających u progu powstania listopadowego, u zarania i w trakcie I wojny światowej oraz w okresie międzywojnia.
Porównując teksty zawarte w każdej z serii, zauważa się pieczołowitość, troskę
i zapał, z jakimi autorzy „Themis Polskiej” dążyli do rozwoju i popularyzacji
głównie teoretycznej, lecz również praktycznej wiedzy prawniczej w polskim
społeczeństwie.
Niemniej „Themis Polska” to nie tylko dokument czasów minionych. Pismo to zawiera zbiór rozpraw naukowych, które do chwili obecnej zachowuReklama polityczna a t. zw. wola społeczna, TH 1932, t. VII, s. 1 i n., H. Piętka, Przedmiot
i metoda socjologji prawa, TH 1933, t. VIII, s. 143 i n.; L. de Halban, Les idées sociales dans
le Codex Iuris Canonici, TH 1937, t. X, s. 1 i n.; F. Zoll, Les mesures prises à la suite de la
crise économique en faveur des débiteurs – agriculteurs, TH 1937, t. X, s. 55 i n.
92 O. Balzer, Luźne uwagi o wyszkoleniu sił naukowych w Polsce, TH 1924/5, t. II,
s. 189 i n.
93 J. Makowski, Sprawa parowca Wimbledon, TH 1924/5, t. II, s. 202 i n.
94 Tezy z orzeczeń francuskiego sądu kasacyjnego, TH 1924/5, t. II, s. 225 i n.; J. Wasilkowski, Tezy orzeczeń francuskiego sądu kasacyjnego w sprawach cywilnych, TH 1926/7,
t. III, s. 165 i n.; Z. Gawrońska, Tezy z orzeczeń francuskiego Sądu Kasacyjnego w sprawach
cywilnych, TH 1932, t. VII, s. 159 i n.
95 Orzeczenia Mieszanego Trybunału Polsko-Niemieckiego, TH 1924/5, t. II, s. 253
i n.
96 J. Wasilkowski, Zagadnienie waloryzacji zobowiązań prywatno-prawnych w orzecznictwie francuskim, TH 1926/7, t. III, s. 95 i n.
97 �L. Babiński, La jurisprudence de la Cour sumprême de la Pologne, TH 1926/7, t. III,
s. 188 i n.
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ją aktualność. Teksty te mogą z pożytkiem kształtować świadomość prawną
współczesnego czytelnika. W niektórych z nich autorzy dotykają i z wirtuozerią roztrząsają zagadnienia i problemy ponadczasowe.
Ponadto należy zaznaczyć, że część rozpraw naukowych zamieszczonych
w „Themis Polskiej” jawi się jako wzorce prezentacji wyników pracy badawczej. Bez wątpienia warto z nich korzystać również aktualnie.
Jak pokazano, „Themis Polska” wychodziła w dalece różnorodnych warunkach społeczno-politycznych. Wraz z okolicznościami zmieniali się również
ludzie związani z pismem. Redakcje „Themis Polskiej” borykały się z istotnie
odmienną problematyką. Skład pierwszej „Themis Polskiej” starał się pielęgnować kulturę prawną Polaków w warunkach wysoce niesprzyjających, kiedy carat czynił wiele, by likwidować liberalne odrębności prawne Królestwa
Polskiego. Redakcja „Themis Polskiej” drugiej redagowała pismo w warunkach
wielkiej wojny, starając się przygotować świadomość prawną społeczeństwa
zaboru rosyjskiego, przez spory czas okupowanego przez Niemców oraz Austriaków, na chwilę, gdy skończą się działania wojenne a narody na nowo ustalać będą ład międzynarodowy. „Themis Polska” trzecia była dziełem jurystów
krzątających się wytrwale dookoła prawnego urządzenia II Rzeczpospolitej.
Prawdą jest, iż pismo mimo ambicji praktyczno-profesorskich funkcjonowało jednak jako periodyk profesorsko-praktyczny. Niemniej redaktorzy
drugiej i trzeciej serii „Themis Polskiej” trafnie uważali, iż kontynuują pracę
redakcyjną i kształceniową zapoczątkowaną przez R. Hubego i K. Hoffmanna.
Składy redakcyjne wszystkich trzech edycji pisma łączyło ponadto przeświadczenie, zgodnie z którym historia prawnictwa polskiego jest źródłem bogatej
i wartej kultywowania tradycji. Ponadto praca redaktorów „Themis Polskiej”
potwierdza tezę S. Posnera, który z mocą twierdził, iż „Linia rozwojowa myśli
prawniczej polskiej jest jedna”. Dzieje „Themis Polskiej” poświadczają również,
że S. Posner miał rację, gdy twierdził, iż środowisko prawnicze Warszawy rosło stopniowo. Rozwój jego posuwał się „w ciągu dziewiętnastego stulecia,
pomimo wstrząśnień i przerw długotrwałych, pomimo walki politycznej, która od pracy kulturalnej i ściśle naukowej odrywała pokolenia całe, – etapami,
które od Hubego prowadzą do Szkoły Głównej, od THEMIS POLSKIEJ do
GAZETY SĄDOWEJ”98.
Słuszne zdaje się na koniec twierdzenie, iż redaktorzy i współpracownicy
wszystkich trzech edycji „Themis Polskiej” uprawiali swoisty kult prawa. Możliwe, iż wielu z nich, a może i wszyscy podpisaliby się pod następującą konklu98 �S.

Posner, op.cit., s. 13.
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zją: „Prawo rozwiązać się stara antynomie wiekuiste wolności i konieczności.
Prawo wyrównywa różnice, nie twardym mieczem gordyjskim, jeno wskazaniem rozumu i słuszności. Prawo zbliża, organizuje. Stwarza podłoże konieczne pracy zbiorowej, życia ludzkiego. Prawo jest domem, który ludzkość
cywilizowana przeciwstawia szałasom koczowników, zasypiających nad ogniskami z kamienną bronią w ręku, zwróconą przeciwko zwierzętom i sąsiadom. Prawo urabia charaktery, stwarza dla jednostki warunki życia wolnego.
Prawo jest walką. Prawo jest wolnością. Wolnością jednostki i zbiorowości.
Wolnością Społeczeństwa i Narodu. Jest siłą – jako środek, jest ideałem – jako
cel. I celem jego może być tylko wolny człowiek w wolnym narodzie”99.

99 �Ibidem,

s. 15.

Jan Baszkiewicz 1
Henryk Olszewski2

O kształtowaniu się idei ustaw zasadniczych
i drogach do polskiej Konstytucji marcowej z 1921 r.

J

esteśmy historykami ustroju i prawa oraz historykami idei. I przez pryzmat
tych dwóch dyscyplin prawoznawstwa pragniemy podzielić się garścią uwag
o Konstytucji marcowej, której jubileusz 90-lecia obchodziliśmy w zeszłym roku.
Interesuje nas „prehistoria”, z uwzględnieniem, której została napisana i znaczenie, jakie w historii Polski posiadała3. Zaczniemy od kilku refleksji o narodzinach
i ewoluowaniu samej idei ustawy zasadniczej w Europie, bo tylko w tak szerokim
kontekście należy ją postrzegać, by trafnie uchwycić jej miejsce w dziejach państwa i narodu, ponieważ była aktem politycznej dojrzałości Polski odradzającej
się po zaborach, pomnikiem kultury prawnej Polaków i wielkim wyznaniem wiary w ustrój demokratyczny. Potem przyjdzie wspomnieć o trudnych drogach,
jakie do niej wiodły i o atmosferze towarzyszącej jej uchwaleniu. Zamierzamy
przedstawić najważniejsze jej postanowienia, te, które tworzyły jej tło a zarazem
wyjaśniały tajemnicę konstytucyjnej praktyki w latach 20. Tekst jest m.in. rezultatem długich rozmów i dyskusji, jakie przed laty prowadzili z sobą autorzy. Marzył się nam wspólny podręcznik z powszechnej historii ustrojów państwowych,
nawiązujący do tekstu Jana Baszkiewicza z roku 1998, w którym wszakże miało
się znaleźć poczesne miejsce również dla spraw polskich4.
Ideę ustaw zasadniczych łączy się słusznie z powstaniem i karierą państwa
liberalnego, które – niesione na fali wrogości wobec despotyzmu, wspierając
się o zasady indywidualizmu, racjonalizmu i kontraktualizmu – nawiązywało
do konceptu umowy społecznej i do filozofii praw człowieka. Obwieszczała
1

Prof. zw. dr hab. prawa, Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, zm. 2010 r.
Prof. zw. dr hab., Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, Członek krajowy
Polskiej Akademii Umiejętności, profesor w Katedrze Prawa Rzymskiego oraz Teorii i Historii Prawa na Wydziale Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
3 Tekst jest nieznacznie zmienioną wersją referatu wygłoszonego przez H. Olszewskiego w Trybunale Konstytucyjnym dnia 3 maja 2011 r., z okazji Święta Konstytucji.
4 Poglądy zmarłego niedawno J. Baszkiewicza zostały najobszerniej przedstawione
w jego akademickim podręczniku Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk
2001. Przytaczam je możliwie ściśle bez cytowania stron.
2
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ona, że naturalne prawa człowieka są dyrektywą dla ustawodawcy konstytucyjnego, tak jak konstytucja jest dyrektywą dla ustaw zwykłych.
Oczywiście normy określające podstawy ustroju politycznego państwa pojawiły się już wcześniej. Pamiętamy, jak w czasie narzuconej środowisku poznańskiemu dyskusji nad projektem konstytucji PRL z 1952 r. jeden z usłużnych profesorów domagał się uznania, że pierwszą konstytucją dla Polski był
testament Bolesława Krzywoustego. To była oczywiście przesada. Niemniej
konstytucja jako zbiór fundamentalnych norm ustrojowych funkcjonowała
już we wczesnych czasach nowożytnych, zanim jeszcze filozofowie zachodniej Europy wymyślili teorię podziału władz, zaczęli tworzyć zasady racjonalnej szkoły prawa natury, sformułowali ideę państwa „nocnego stróża”. Warto
przypomnieć, że w Zjednoczonych Prowincjach Niderlandów z powodzeniem
testowano zasady państwa złożonego na długo przed wprowadzeniem konfederacji i federacji amerykańskiej. Prawa fundamentalne monarchii francuskiej
kształtowały się na drodze długiej praktyki, w uznaniu, że moc wiążącą nadaje
im „starożytny zwyczaj”. Polskie Artykuły Henrykowskie, zatwierdzone – jak
pamiętamy – dopiero przez Batorego w 1576 r. były konstytucją uchwaloną
w formie ustawy sejmowej. Angielska konstytucja z 1653 r., ustawa zasadnicza
efemerycznej Republiki Angielskiej, stanowiła w istocie konstytucję oktrojowaną, ogłoszoną po tym, jak Cromwell rozpędził dwa parlamenty. Liberalna
Wielka Brytania za swe podstawowe zasady ustrojowe uznawała akty, które
wypełniały cały długi okres trwania rewolucji od roku 1628, kiedy to powstała
tzw. petycja o prawach, aż po ustawę o następstwie tronu z 1701 r.. Zasada
rządów oligarchii przeciwstawiana rządom szlachty tworzyła fundament republiki weneckich dożów.
Konstytucjami w nowoczesnym tego słowa znaczeniu, czyli systematycznie
uporządkowanymi ustawami, nadrzędnymi w stosunku do ustaw zwykłych, były
jednak dopiero konstytucje schyłku XVIII w.: amerykańska z roku 1787, oraz
polska i francuska, obie z roku 1791. Wprowadzały one liberalne zasady ustroju politycznego, choć w tamtym czasie nie było jeszcze jasnej świadomości, co
właściwe należy umieszczać w konstytucji. Amerykanie wcale nie sądzili, że ich
system socjopolityczny – samorząd lokalny, wymiar sprawiedliwości, stosunki
religijne i własnościowe – należy budować od początku, na gruzach. Zdecydowali się zatem na tekst jurydyczny, określający strukturę władz publicznych
i ich wzajemne relacje. Inaczej we Francji. Ustrojodawca francuski pragnął zerwać z całą przeszłością ancien regime. Zmienił on nie tylko sposób rządzenia,
lecz całość relacji między ludźmi we wszelkich sferach: rodzinnej, zawodowej,
religijnej, ekonomicznej itd., zaś konstytucja miała być sprawnym instrumen-
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tem tej wielkiej transformacji i samoorganizacji społeczeństwa. Konstytucji
francuskiej daleko było zatem do zwykłego kontraktu rządowego, za jaki mogła
uchodzić konstytucja amerykańska. Z kolei Polska konstytucja trzeciomajowa
zajęła pozycję pośrednią: nie pragnęła wywracać całkowicie dawnego porządku
społecznego, ale też nie uchyliła się od dość głębokiego wejścia w sferę społeczeństwa obywatelskiego. Traktowała – jak wiemy, nie tylko o królu, posłach,
senatorach, rządzie, lecz także o szlachcie – ziemianach, o miastach i mieszczanach, o chłopach, o stosunkach religijnych, problemach edukacji, o sądach,
wojskowości, o wieżach między Koroną a Wielkim Księstwem Litewskim itd.
Zapisane w niej wolności polsko-litewskiej szlachty – swoboda polityczna, wolność osobista, tolerancja religijna, niemal pełna wolność słowa i inne – odpowiadały kanonowi liberalnych „wolności koniecznych”. Nie było tu przeświadczenia francuskiego ustrojodawcy o realnej możliwości ukształtowania nowego
społeczeństwa przy pomocy papieru i atramentu, ale też nie było amerykańskiego redukowania materii konstytucyjnej do problemów prawa publicznego.
Twórcy Konstytucji majowej na czele z królem pragnęli zmodernizować Polskę
i „dogonić Europę oświeconą”, a zatem uchylić najbardziej wadliwe, anachroniczne instytucje w ustroju, takie m.in. jak liberum veto czy wolna elekcja5. Rozumieli oni dobrze, że muszą liczyć się z potęgą magnatów, konserwatyzmem
większości szlachty, słabością miast oraz tym, co Stanisław August nazwał społeczną małoletniością wsi. Prawda, Konstytucja 3 maja nie zapobiegła upadkowi kraju, do jej rozwiązań nie nawiążą ani insurgenci Kościuszki, ani Księstwo
Warszawskie czy Królestwo Polskie, ale sam fakt, że Polska upadła wtedy, kiedy
zerwała się do walki z ustrojem złotej wolności, pozostał symbolem żywotności
narodu i jego woli odzyskania niepodległego państwa. O Konstytucji pamiętano
przez cały czas zaborów, a jej rocznicę uroczyście świętowano.
Liberalne konstytucje miały zapewnić korzystanie z praw człowieka, bo
przecież – jak głosi amerykańska Deklaracja Niepodległości – „to dla zagwarantowania owych praw ludzie ustanawiają sobie rządy”. Podejście do owych
gwarancji wykazywało wszakże różnice. Amerykanie z całej swej tradycji wynieśli nieufność do każdej władzy, także tej umocowanej za zgodą rządzonych.
Prawa człowieka nie były przez nich postrzegane jako fundament, na którym
można zbudować doskonały system rządzenia, lecz jako bariery mające chronić ludzi przed nadużyciami władzy. Przejęli oni od Anglików dobrą zasadę,
że bez środków proceduralnych prawa tracą wartość. Natomiast w europejskiej
tradycji prawnej mniej uwagi zwracano na procedury, więcej zaś na struktury
5

Por. znakomitą monografię J. Jedlickiego, Klejnot i bariery społeczne. Przeobrażenia
szlachectwa polskiego w schyłkowym okresie feudalizmu, Warszawa 1968.
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władzy. Mniej się liczyły treść aktu i tryb prac legislacyjnych, bardziej liczyło
się to, jaki organ jest uprawniony do wydawania aktów prawnych. To efekt doświadczeń z absolutyzmem, którego Anglosasi na dobrą sprawę nie znali w jego
klasycznej postaci. Francuska konstytucja z 1791 r. inkorporowała wcześniejszą
o dwa lata Deklarację Praw Człowieka i Obywatela, wymieniała też gwarancje
tych praw, które wszelako niczego solidnie nie gwarantowały. Już Deklaracja
Praw ufnie powierzyła ustawom określenie rzeczywistych treści praw człowieka
i obywatela, ich granic, sposobów korzystania z nich, wreszcie ich gwarancji.
Rzecznikom takiego rozwiązania obca była myśl, że w państwie, w którym suwerenem jest nie despota, lecz naród, ustawodawstwo mogłoby być niemądre
i niesprawiedliwe. Francuski ustawodawca otrzymał de facto status gospodarza
całego prawa, w tym i ponadpozytywnych praw człowieka.
Niepowodzenie Konstytucji francuskiej – podobnie jak szybki upadek Konstytucji trzeciomajowej w Polsce – sygnalizuje zawodność różnych metod
„opancerzania” konstytucji przed pochopnymi zmianami. Jak wiadomo, już
pierwsze konstytucje liberalne operowały tu różnymi barierami. To najpierw
długie terminy, które musiałyby upłynąć: Konstytucja 3 maja mogła być nowelizowana dopiero w roku 1816, konstytucja francuska z 1791 r. najwcześniej
w 1801 r., konstytucja z 1795 r. – najwcześniej po upływie 9 lat. Francuzi wymyślili specjalne zgromadzenia rewizyjne, Polacy powierzali rewizję Konstytucji
nadzwyczajnemu sejmowi, Amerykanie godzili się na kwalifikowaną większość
obu izb Kongresu przy uchwalaniu poprawek do konstytucji. Jedną z przyczyn
klęski wielu konstytucji był fakt, że ich twórcy nie kłopotali się zbytnio ich giętkością, zdolnością adaptowania do nowych sytuacji, że bardziej zaprzątało ich
uwagę naprawienie błędów przeszłości i zapobieżenie ich recydywie, niż szukanie odpowiedzi na nowe wyzwania, mogące się pojawić w przyszłości6.
Warto podkreślić, że wczesne konstytucje liberalne znały już podstawowe
strategie adaptowania konstytucji do zmieniającej się socjopolitycznej sytuacji. Były to po pierwsze – zwyczaje konstytucyjne zmieniające stan ustroju w drodze praktyki, po drugie – nowelizacja konstytucji oraz po trzecie
– orzecznictwo sądu konstytucyjnego. Giętka i w znacznej części zwyczajowa konstytucja brytyjska znała sytuacje, w których podstawowe zasady były
wywracane przez konstytucyjną praktykę. Nowelizację ustawy zasadniczej
przewidywały konstytucje XVIII-wieczne w Polsce, Francji i Stanach Zjednoczonych. Spośród nich jednak tylko Konstytucja amerykańska miała szansę
skorzystania z tej możliwości, później otrzymała ją Konstytucja francuska,
6

J. Baszkiewicz, Powszechna historia ustrojów państwowych..., s. 214 i n.
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tzw. Karta z roku 1814, znowelizowana w roku 1830. Liberalne konstytucje
francuskie z lat 1791 i 1795 po prostu upadały po krótkim żywocie. To samo
dotyczyło ustaw zasadniczych na ziemiach polskich z 1807 i 1815. Orzecznictwo sądów konstytucyjnych jest wynalazkiem amerykańskim, co odpowiada anglosaskiej kulturze prawnej z jej normotwórczą prerogatywą sądów.
Podkreślając poważną rolę graną przez Sąd Najwyższy USA, który przez 200
lat unieważnił setki ustaw z racji ich niezgodności z konstytucją, stwierdzić
należy, iż jego orzecznictwo konstytucyjne, określające co jest zgodne, a co
niezgodne z konstytucją, często naginało treść ustawy zasadniczej do zmieniającego się układu sił społecznych i sytuacji politycznej. A wiemy, że znaczna łatwość tworzenia zwyczajów konstytucyjnych osłabiała skłonność do sięgania po instrument nowelizacji.
Druga połowa XIX i początek XX stulecia charakteryzowały się coraz częstszym zwracaniem się w stronę ustroju demokratycznego. Trend ten nie był
jednak ani powszechny, ani trwały. Rychło bowiem miało się okazać, że dla
ustanowienia demokracji nie wystarczy uchwalenie demokratycznej konstytucji. Nawet ogłaszanie demokratycznych ordynacji wyborczych nie było tu
wystarczającą rękojmią. Konieczne stawało się wprowadzenie demokratycznej
kultury obywatelskiej. Demokracja wymagała odpowiedniego „środowiska”7.
I tak łatwy sukces demokracji amerykańskiej był możliwy dzięki rozwiązaniom
kompromisowym, zaniżającym zresztą demokratyczne standardy. Dla odmiany we Francji, w której brakowało demokratycznego „treningu” i w której szukano nie kompromisów, a pełnej, „prawdziwej” demokracji, długo nie udawały
się próby ustabilizowania demokratycznego ładu. Potwierdzał to los konstytucji z 1848 r. O tym samym świadczyło fiasko prób demokratyzowania ustroju
w niektórych republikach latynoamerykańskich.
Rzeczywistość demokracji XIX w. – nie tylko „długiego”, ale i coraz bardziej
brutalnego i imperialnego – szybko pozbawiała się pięknych marzeń o społeczeństwie jednocześnie wolnym, równym i braterskim. W państwach, które
kontrolowały coraz bardziej rozległe pola publicznej aktywności, ale i same
podlegały coraz silniejszej presji społecznej, braterstwo stawało się artykułem
deficytowym, a konflikty interesów – zjawiskiem nieuniknionym, grożącym
rewolucją i zapowiadającym wojnę. Harmonijne społeczeństwo fundowane
głównie na drobnej własności jawiło się coraz bardziej jako utopia. Wszystko to
wymagało przebudowy teorii i praktyki rządów demokratycznych: prowadziło
do refleksji nad kontrolą władzy i rozwijało dyskurs nad mniej zawodnym i bez7

Szerzej H. Olszewski, O odchodzeniu od demokracji. Kilka uwag historyka prawa,
„Państwo i Prawo” 2006, R. LXI, z. 8, s. 3 i n.
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pieczniejszym przestrzeganiem katalogu swobód obywatelskich. Torował sobie
drogę pogląd, że w imię praw mniejszości i społecznej stabilizacji potrzebna jest
parlamentarna reprezentacja różnych opinii i interesów – reprezentacja wyłaniana choćby trybem wyborów proporcjonalnych.
Rezultat wielkiej wojny znów zdawał się obwieszczać triumf demokracji.
Odeszły wielkie dynastie symbolizujące stary porządek: Hohenzollernowie, Ottomani, Habsburgowie, Romanowowie. Zwycięzcami były państwa o ugruntowanej tradycji demokratycznej. „Okrutne lecz egalitarne doświadczenie wojny
w okopach” sprzyjało demokratycznemu klimatowi pierwszych lat pokoju. Na
drogę demokratycznego rozwoju próbowały wejść państwa pokonane w wojnie
– Niemcy i Austria. Przede wszystkim jednak państwa „nowe”: poza Polską były
to Irlandia, Finlandia, republiki bałtyckie, Czechosłowacja, Jugosławia, Grecja,
z czasem Hiszpania. Prawie wszystkie sięgały po cudze wzory; najliczniejsze
do III Republiki Francuskiej, niektóre do Konstytucji Republiki Weimarskiej.
Jednak również te demokracje nie okazały się trwałe. Uginały się pod ciężarem ekonomicznych zapaści, załamywały w konfrontacji z wysoką temperaturą społecznych frustracji. Gubiły energię w walkach o granice, organizowanie
administracji. Coraz częściej szukały rozwiązań w interwencjonizmie państwa,
ustępując przed rozwiązaniami, które zwiastowały autorytaryzm8.
Gorzej też niż „stare demokracje” radziły sobie z dylematami natury bardziej
jurydycznej. Były kłopoty z problemem relacji między władzą ustawodawczą
a rządem oraz między parlamentem a sądami. Dylematem był spór o to, czy
przyznać sądom prawo badania konstytucyjności ustaw. Namiętności wywoływał spór o to np. czy i jak tworzyć wyspecjalizowane sądownictwo administracyjne celem sądowej kontroli administracji na tle częstych zatargów między
urzędem a obywatelem.
Odrodzenie państwa polskiego w 1918 r. nie mogło być połączone z przywróceniem mocy Konstytucji 3 Maja, której postanowienia nie odpowiadały
standardom XX w., choć należy pamiętać, że przez cały wiek XIX pozostawała
ona symbolem żywotności narodu, że już w 1919 r. 3 maja ogłoszono „uroczystym świętem po wsze czasy”. Nie było też możliwe recypowanie konstytucji
Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, choćby dlatego, że były to
akty narzucone przez mocarstwa obce, oktrojowane. Konstytucja z 17 marca 1921 r. była dziełem rozumu politycznego, a zarazem aktem kompromisu
między skrajnymi opcjami politycznymi, reprezentowanymi w Sejmie Ustawodawczym i wśród członków jego Komisji konstytucyjnej. Stanowiła wyraz
8
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patriotycznej troski o dobro wspólne, jakim było odrodzone państwo, troski
pozwalającej przygotować ją po burzliwych debatach w stosunkowo krótkim
czasie sprawnie9. Podkreślmy wyjątkowo trudny czas, a jakim gigantyczne zadanie należało wykonać: w kraju trwała wojna o granice, część ziem polskich
zajęta była przez obce wojska, Polacy dopiero zbierali siły do gospodarowania
odzyskanym państwem. Szukano dobrych wzorów, widziano je w konstytucji
III Republiki Francuskiej, uwzględniano trendy społecznego rozwoju w Europie wyłaniające się po zakończeniu wielkiej wojny, starano się połączyć
treści liberalne z na wskroś demokratycznymi. Odwoływano się do tego, co
łączyło Polaków powracających z różnych zaborów – społecznie, etnicznie,
historycznie. Ich wyrazem był m.in. wstęp do Konstytucji, w którym podkreślono wagę tradycji konstytucyjnej w przerywanej historii polskiej państwowości. Głosił on: „[W imię Boga Wszechmogącego!] My, Naród Polski, dziękując Opatrzności za wyzwolenie nas z półtorawiekowej niewoli, wspominając
z wdzięcznością męstwo i wytrwałość ofiarnej walki pokoleń, które najlepsze
wysiłki swoje sprawie niepodległości bez przerwy poświęcały, nawiązując do
świetnej tradycji wiekopomnej konstytucji 3 maja – dobro całej, zjednoczonej i niepodległej Matki-Ojczyzny mając na oku, a pragnąc jej byt niepodległy, potęgę i bezpieczeństwo oraz ład społeczny utwierdzić na wiekuistych
zasadach prawa i wolności, pragnąc zarazem zapewnić rozwój wszystkich jej
sił moralnych i materialnych dla dobra całej odradzającej się ludzkości, wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej równość, a pracy poszanowanie, należne
prawa i szczególną opiekę Państwa zabezpieczyć – tę oto Ustawę Konstytucyjną na Sejmie Ustawodawczym Rzeczypospolitej Polskiej uchwalamy i stanowimy”10. Nawiązując do tradycji przedrozbiorowego konstytucjonalizmu,
przejmując staropolską nazwę państwa i wspominając walkę narodu o polskość w czasie zaborów, formułowano zasadę ciągłości państwa polskiego.
Podkreślano, że Druga Rzeczpospolita nie jest państwem nowym, lecz odrodzonym, kontynuacją – w zmienionym kształcie terytorialnym i ustrojowym –
Polski przedrozbiorowej. Art. 2 Konstytucji stanowił, że „władza zwierzchnia
w Rzeczypospolitej należy do narodu”, narodu – podkreślmy – który jest już
w pełni nowoczesny, który nie zna stanu szlachty, który przygarnął chłopów.
Było to zgodne z ówczesną europejską normą. Twórcy Konstytucji odrzucili
wszelako koncepcję demokracji bezpośredniej, przewidującą instytucję refe9
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10 Ibidem, s. 70.
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rendum, które ustanawiała na przykład Konstytucja Republiki Weimarskiej.
Organami narodu w zakresie ustawodawstwa były Sejm i Senat, w zakresie
władzy wykonawczej – Prezydent Rzeczypospolitej łącznie z odpowiedzialnymi ministrami, zaś w zakresie wymiaru sprawiedliwości – niezawisłe sądy.
Wprowadzona do Konstytucji zasada podziału władz, znana już w Konstytucji z 3 maja 1791 r., pochodziła z projektu tzw. Ankiety11, przyjmując zasadę
demokracji reprezentacyjnej Konstytucja marcowa ograniczała ją – podobnie
jak większość konstytucji tego okresu – do organów władzy ustawodawczej.
Organy władzy wykonawczej nie mogły zająć miejsca równorzędnego Sejmowi i Senatowi, ponieważ jedynie te wyłaniane były w pięcioprzymiotnikowych wyborach. Warto wszelako pamiętać, że Konstytucja – uznając zasadę
dwóch organów reprezentacyjnych w zakresie ustawodawstwa – nie zapewniała izbom równorzędności. Wyraźną przewagę uzyskał Sejm, co wyrażało
się zarówno w zakresie realizacji kompetencji ustawodawczych, jak i w kreowaniu rządu oraz wykonywaniu funkcji kontrolnych. Demokratyczne były
zasady prawa wyborczego – czynne prawo wyborcze do Sejmu przysługiwało
wszystkim obywatelom, którzy ukończyli 21 lat, do Senatu – 30 lat. Bierne
prawo wyborcze posiadali obywatele, którzy ukończyli odpowiednio 25 i 40
lat. Wiązały one obywatela z państwem i czyniły go odpowiedzialnym za sprawowanie władzy12.
Dominująca rola parlamentu wyrażała się przede wszystkim w wyposażeniu go w pełnię władzy ustawodawczej oraz w wykluczeniu możliwości delegowania jej organom władzy wykonawczej. Konstytucja zastrzegała stanowienie prawa do wyłącznej kompetencji Sejmu i Senatu i przez wymóg formy
ustawowej dla decyzji w najważniejszych sprawach państwa. Wszystkie rozporządzenia władz, z których wynikały prawa i obowiązki obywatela, mogły
być wydawane wyłącznie z upoważnienia ustawy. Inicjatywa ustawodawcza
przysługiwała rządowi i posłom. Uchwalane przez sejm ustawy przekazywane
były do Senatu, który mógł wnosić do nich poprawki. Mogły one być z kolei
odrzucone przez Sejm większością 11/20 głosów. Wyposażeni w immunitet
posłowie i senatorowie byli traktowani jako przedstawiciele całego narodu
i nie mogli być krępowani instrukcjami wyborców.
11

Ibidem, s. 19 i n. Zob. też Ankieta konstytucyjna, red. B. Banaszaka, J. Zbieranka,
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
12 M. Pietrzak, Państwo prawne w Konstytucji z 17 marca 1921, „Czasopismo Prawno-Historyczne”1987, t. XXXIX, z. 2, s. 103 i n.; idem, Parlament Drugiej Rzeczypospolitej, „Społeczeństwo obywatelskie i jego reprezentacja (1493–1993)”, Warszawa 1995,
s. 139 i n.

O kształtowaniu się idei ustaw zasadniczych...

Relacje między parlamentem a Prezydentem RP kształtowała Konstytucja w sposób typowy dla rozwiązań przyjętych przez większość powojennych
konstytucji w Europie. Prezydent był wybierany przez Zgromadzenie Narodowe złożone z posłów i senatorów. Co prawda kadencja Prezydenta była
dłuższa od kadencji izb ustawodawczych, bo wynosiła 7 lat, co wzmacniało
jego stanowisko, ale sposób wyboru wpływał na osłabienie jego samodzielności funkcjonalnej. rezydent nie ponosił odpowiedzialności politycznej za swą
działalność. Odpowiadał jedynie konstytucyjnie za pogwałcenie konstytucji,
za zdradę stanu i naruszenie prawa karnego. Wszystkie decyzje Prezydenta wydawane w ramach przyznanych mu uprawnień wymagały dla swej ważności
kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów i właściwego ministra. Tak więc formalnie prezydent, ale de facto rząd decydował we wszystkich sprawach należących
do kompetencji Prezydenta.
Z kolei stosunki między parlamentem a rządem rozwiązywała Konstytucja
marcowa zgodnie z zasadami ustroju parlamentarnego. Powoływany przez
Prezydenta rząd musiał już w chwili swego powstania i przez cały okres istnienia posiadać zaufanie większości sejmu. Ogólne zasady i kierunek działalności rządu wytyczał parlament, uchwalając ustawy, które rząd obowiązany
był wykonywać. Działalność gospodarczą rząd mógł prowadzić jedynie w ramach budżetu. Uprawnienia do kontroli nad działalnością rządu przysługiwały w pełnym zakresie sejmowi i w ograniczonym – senatowi. Obie izby dysponowały uprawnieniem interpelowania we wszystkich sprawach należących
do zakresu jego działania. Prawo do pociągania rządu do odpowiedzialności
politycznej i konstytucyjnej przyznawała Konstytucja jedynie sejmowi.
Przypominając, że sejm i senat stanowiły podstawowy czynnik aktywności politycznej obywateli, podkreślmy, że Konstytucja stwarzała sprzyjające
warunki dla kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego. Przyznała szeroki katalog praw i wolności, pozwalający obywatelowi na prowadzenie w formie indywidualnej lub zbiorowej różnych form działalności gospodarczej,
społecznej, politycznej i kulturalnej. Przewidywała rozwój form życia samorządowego. Umożliwiała organizowanie się obywateli dla obrony interesów
indywidualnych, lokalnych i ogólnych. Gwarantowała możliwość zrzeszania
się w partie polityczne. Wprowadzała kontrolę sądownictwa powszechnego
i administracyjnego nad działalnością organów administracji państwowej13.
Konstytucja marcowa była w dziejach polskiego konstytucjonizmu wydarzeniem, którego doniosłości nie można przecenić. Podkreślała ciągłość przery13

A. Ajnenkiel, Polskie konstytucje, Warszawa 1983, s. 235–287.
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wanej historii kraju, łączyła uznanie dla staropolskich tradycji z wrażliwością
na trendy trudnego powojennego czasu. Stanowiła wyznanie wiary w ideały
republikanizmu, liberalizmu i demokracji. Była manifestem narodu, który powstawał z ponad 100-letniej niewoli, świadom swej mocy, zwartości i swych
praw do niepodległego bytu. Nawiązywała do zdobyczy konstytucjonalizmu
Europy Zachodniej. Starała się uwzględniać realia kraju i tworzącego go nowoczesnego narodu, sięgała do pokładów polskiej myśli prawniczej.
Obowiązywała w latach, w których to, co nowe, dopiero się rodziło, w których układ politycznych sił w stronnictwach sejmowych się szybko, bardzo
szybko, za szybko zmieniał, w których rozgrywano zaciekłe boje, w szczególności między sejmem a głową państwa, w których większość społeczeństwa
akceptowała gwałtowną krytykę sejmowładztwa czy sejmokracji. Pamiętajmy
też, że w Polsce po roku 1921 ciągle obowiązywał szereg ustaw zaborczych,
jawnie sprzecznych z ustawą zasadniczą. Nie można było szybko ich zmienić
i nie można było uznać, że straciły moc jako sprzeczne z konstytucją. Osłabiało to autorytet Konstytucji, podważało powagę całego stanu prawnego, bo
obywatele nie w pełni mogli korzystać z praw przyznanych im przez ustawę
zasadniczą. Wszystko to sprawiało, że demokracja parlamentarna w Drugiej
Rzeczypospolitej trwała krócej niż obowiązywała Konstytucja marcowa.

Bogdan Grzeloński1

Śmierć Stalina. Reakcja Białego Domu

R

ano 4 marca 1953 r. czołowy spiker radia Moskwa, Jurij Lewitan odczytał „Komunikat Rządowy” przygotowany przez Komitet Centralny KPZR
i Radę Ministrów, że „w nocy na 2 marca, kiedy towarzysz Stalin znajdował
się w swoim moskiewskim mieszkaniu, miał on wylew krwi do mózgu. Towarzysz Stalin stracił przytomność. Nastąpił paraliż prawej ręki i nogi oraz
utrata mowy”2. Ta wiadomość przesłana depeszą przez charge d’affaires ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Moskwie Jacoba D. Beama do Waszyngtonu od razu zelektryzowała Biały Dom i przykuła uwagę rządowego
establishmentu, szczególnie że prezydent i jego gabinet doradcy rozpoczęli
urzędowanie zaledwie 44 dni wcześniej3.
W polskiej literaturze historycznej i politologicznej nie opisywano reakcji Białego Domu, prezydenta i jego ludzi, doradców na nadchodzące właśnie
z Moskwy informacje o tworzącym się na Kremlu nowym układzie władzy
z powodu stanu zdrowia Stalina i ewentualnej jego śmierci. Zatem w artykule
koncentruję się na problemie, jak patrzyło i oceniało amerykańskie centrum
władzy wykonawczej tę nową sytuację w okresie od 4 marca do 11 maja, kiedy
to Eisenhower dokonał pierwszej ewaluacji Kremla i wystąpił wobec niego
ze swoją propozycją ułożenia stosunków międzynarodowych. Opis i analiza
problemu, tych pierwszych reakcji i działań, oparte zostały głównie na materiałach Departamentu Stanu i Białego Domu.
Objęcie 20 stycznia 1953 roku prezydentury przez Dwighta D. Eisenhowera, byłego dowódcę sił zbrojnych na zachodnim froncie europejskim w czasie
II wojny światowej, niewiele zmieniło w stosunkach Stanów Zjednoczonych
i Związku Sowieckiego. Choć w grudniu 1952 r. Stalin ogłosił, że gotów jest
spotkać się z prezydentem elektem, ten jednak odniósł się sceptycznie do tej
1 Prof. dr hab., profesor w Katedrze Prawa Rzymskiego oraz Teorii i Historii Prawa na
Wydziale Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
2 „Current Diegest of the Soviet Press”, vol. V, No. 6, March 21, 1953, s. 3; „Prawda”,
4 marca 1953, s. 1.
3 Patrz wspomnienia speechwriter Eisenhowera: E. J. Hughes, The Ordeal of Power.
A Political Memoir of the Eisenhower Years, New York 1963, s. 88.
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inicjatywy4. Odczytał ją jako propagandowe posunięcie. Pytany w miesiąc po
zainstalowaniu się w Białym Domu na konferencji prasowej 25 lutego czy nie
dojdzie do jego spotkania ze Stalinem, Eisenhower odpowiedział, że jest gotów spotkać się z każdym gdziekolwiek, jeśli istnieje choćby najmniejsza szansa na osiągnięcie czegoś pożytecznego dla świata5. Postrzegał bowiem zimną
wojnę jako konfrontację o fundamentalnym znaczeniu dla ludzkości i unikał
wszelkich negocjacji, spotkań na niemal wszystkie tematy w oczekiwaniu na
zasadnicze zmiany w systemie sowieckim. Ale wiadomość z Moskwy wydawała się oczekiwanym sygnałem do ewentualnego działania. Tym bardziej że
od dwóch tygodni było głucho o aktywności Stalina.
Dnia 7 lutego przyjął on młodego ambasadora Argentyny Leopolda Bravo,
na którym zrobił dobre wrażenie „zdrowego, wypoczętego i zręcznego rozmówcy”, a 17 lutego o godzinie 20.00 z własnej inicjatywy przez pół godziny
rozmawiał ambasadorem Indii Kriszną P. S. Menonem. Wtrącił wówczas, że
USA rządzone jest przez zysk i że z tym państwem trudno rozwiązuje się problemy. Jak zauważył Menon, w czasie konwersacji Stalin rysował na kartkach
notesu wilki i poczynił uwagę, która zdumiała ambasadora, że wieśniacy dobrze robią, zabijając wściekłe wilki. W godzinę później przez około 70 minut
podejmował hinduskiego polityka i pisarza, laureata jego nagrody, Saifuddina
Kiczlu. Jemu zaś powiedział, że żywi sympatię do Eisenhowera i wie, że ma
on ręce związane przez kapitalistyczne otoczenie6. Po tej rozmowie Stalin już
nie pokazywał się w „Kąciku”, swoim mieszkaniu na Kremlu, znajdującym się
na parterze trójkątnego Pałacu Żółtego, dawniej budynku Senatu, prawie pod
jego gabinetem. O godzinie 22.30 wraz z Ławrientijem Berią, Gieorgijem Malenkowem i nowym faworytem Nikołajem Bułganinem wyjechał na obiad na
„najbliższą daczę”, prawdopodobnie do „twierdzy” Kuncewo7. Przez następne
4

Jak twierdzi Nikita S. Chruszczow we wspomnieniach, Stalin, mówiąc w swoim gronie o Eisenhowerze, miał zawsze podkreślać jego przyzwoitość, wielkoduszność i rycerskość w stosunku do aliantów. N. S. Kruschchew, Remembers by Edward Crankshaw, New
York 1971, s. 232.
5 Public Papers of the Presidents of the United States. Dwight D. Eisenhower 1953,
Washington 1960, s. 69–70.
6 A. Z. Barbosa, El Federalismo Bloquista. Bravo o el pragmatismo politico, Buenos
Aires 1988, s. 22–31; K. P. S, Menon, The Flying Troika, London 1963, s. 27–29; rozmowa
Menon-Beam, dok. nr 543, The Charge in the Soviet Union (Beam) to the Department of
State, Secret, Moscow, February 19, 1953, 3-p.m., czasu moskiewskiego, Foreign Relations
of The United States. Eastern Europe. Soviet Union. Eastern Mediteranean (dalej FRUS)
1952–1954, Washington 1998, v. VIII, s.1078–1079.
7 S. Sebag Montefiore, Stalin. Dwór czerwonego cara, Warszawa 2003, s. 641. O tym,
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dni, do 27 lutego, miał tam pracować nad kolejną fazą rozpoczętego przez
siebie od października 1952 r. terroru, głównie wymierzonego w tych, którzy „uważają, że obecnie niebezpieczeństwo szkodnictwa i szpiegostwa nie
istnieje [...] Nie rozumieją oni, że nasze sukcesy prowadzą nie do wygasania,
lecz do zaostrzania się walki, że im silniej będziemy szli naprzód, tym bezwzględniejsza będzie walka wrogów ludu”8. Zajęty więc był sprawą „spisku
lekarzy” kliniki kremlowskiej według niego zmierzających do wymordowania
przywódców partyjnych, powiązaniami z nimi Berii, usunięciem z kierownictwa partii starych palatynów: Wiaczesława Mołotowa i Łazara Kaganowicza
oraz wywołaniem strachu w społeczeństwie przed atakiem Ameryki na Związek Sowiecki. 27 lutego o 20.00 oglądał Jezioro łabędzie w Teatrze Wielkim,
tańczyła młoda gwiazda Maja Plisiecka9. Po spektaklu poprosił ochroniarza,
pułkownika N. Kiriliana, aby podziękował w jego imieniu zespołowi i powrócił do Kuncewa, gdzie pracował do zwykłej dlań pory, 3 rano. W ciągu
dnia zapoznał się z ostatnimi protokołami przesłuchań żydowskich lekarzy
pracujących dla Kremla, raportami z Korei i odpoczywał w łaźni parowej, co
przynosiło mu ulgę w bólach artretycznych, ale fatalnie działało na jego nadciśnienie, wywołując zaburzenia krążenia mózgowego10. Wieczorem zjawił się
na Kremlu i z nieodłączną „czwórką” – Berią, Chruszczowem, Malenkowem
oraz Bułganinem oglądał film. Po seansie o 23.00 zabrał ich na obiad do Kuncewa. Biesiadując, popijał swoje gruzińskie lekkie wino i pytał o sytuacj w Korei, o przesłuchania lekarzy i naciskał, by je jak najszybciej zakończyć. Znużeni goście nie mogli się doczekać, by powrócić do domów. Pożegnał ich około
4 rano w niedzielę 1 marca. Chruszczow zapamiętał, że Stalin był „porządnie
wstawiony [...] i w znakomitym nastroju, figlarnie poszturchiwał go dwoma
palcami w żołądek i podśpiewywał z ukraińskim akcentem”11. Ochronie pozwolił się położyć spać, na co wcześniej nigdy nie wyrażał zgody. Dopiero
więc od godziny 10.00 zaczęli czekać na przebudzenie się „Gospodarza”, jak
po 1930 roku nazywało go otoczenie. Ale godziny mijały, a Stalin nie wzywał
ich i nie dawał znaku jakiejś aktywności. Bardzo zaniepokojeni tą sytuacją
około godziny 22.00 zdecydowali się dostarczyć mu przywiezioną z Komitetu
że najczęściej przebywał w dawnej posiadłości hrabiego Orłowa, oddalonej od Kremla
o około 30 km pisze jego córka, S. Alliluyeva, Letters to A Friend, London 1967, s. 215.
8 Artykuł niepodpisany, pt. Podli szpiedzy i zabójcy pod maskami profesorów-lekarzy,
„Prawda”, 13 stycznia 1953.
9 M. Plisiecka, Ja Maja Plisiecka, Warszawa 1999, s. 103.
10 �S. Sebag Montefiore, op.cit., s. 641–643.
11 �N. S. Krushchev, op.cit., s. 273.
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Centralnego pocztę, w której nigdy nie pomijał dwóch teczek: z raportami
NKGB i tłumaczeniami z zagranicznych gazet. Wtedy jeden z ochroniarzy
Paweł Wasiljewicz Łozgaczow udał się do pokoju, gdzie zostawił pakiet korespondencji i przez uchylone do małej jadalni drzwi zobaczył Stalina leżącego
na podłodze w spodniach od pidżamy i podkoszulku, z podniesiona prawą
ręką. Stalin nie stracił przytomności, ale nie mógł mówić12.
Informacje o tym, gdzie Stalin przebywa, pracuje, jaki ma rozkład dnia, zajęć, były trzymane w ścisłej tajemnicy przed opinią publiczną i jedynie w ograniczonym stopniu udostępniane dla najbliższego grona współpracowników,
szczególnie od 1952 r. Komunikowanie się z nim polegało na tym, że to on
wzywał do siebie o każdej porze dnia i nocy. Starzejąc się, już nikomu nie dowierzał, wszędzie tropił spiskowców i potencjalnych zamachowców na swoje
życie. Zdecydował się dlatego nawet zniszczyć swój „gabinet wewnętrzny”,
aparat, który pozwolił mu zostać dyktatorem. Zwolnił jego szefa od 1937 r.,
starego dworzanina Aleksandra Poskriebyszewa, wprowadzając na jego miejsce najpierw Włodzimierza Czermuche, a następnie niesprawdzonego przez
siebie Włodzimierza Malina, człowieka Malenkowa13. W ręce Berii wydał niemal domownika, głównego ochroniarza, generała Nikołaja Własika. Pośród
wielu daczy państwowych w rodzinnej Gruzji, Abchazji i na Krymie były dwa
pałace, jeden w Likoni, niegdyś należący do brata cara Mikołaja II, wielkiego
księcia Michała, pod Moskwą miał tylko pięć willi. Od jesieni 1945 r., kiedy
to wyznał bezwzględnemu abchaskiemu przywódcy Akakiemu Mgeładze, że
„wojna mnie złamała”, irytowały go wzmianki w prasie czy to sowieckiej czy
amerykańskiej, że wyjechał na odpoczynek lub że jest niezdolny do pracy14.
Skarżąc się od czasu do czasu, że jest stary, że brak mu sił do kierowania partią
zarówno mówił prawdę, jak i kokietował czyhających na jego pozycję palatynów.
Aktywność Stalina, co należało do istotnych funkcji placówki, była pilnie
śledzona przez ambasadę Stanów Zjednoczonych, którą po wydaleniu Gero12

Relację od pełniącego w noc 1 marca i niedzielę służbę w Kuncewie Łozgaczowa
wydobył Edward Radziński i cytuje w biografii: Stalin, Warszawa 1996, s. 596–602. Przed
ustaleniem Radzińskiego inne wersje o ostatnich dniach Stalina: A. Awtorchanow, Zagadka śmierci Stalina. Spisek Berii, London 1983, s. 123–133.
13 A. Awtorchanow, op.cit., s. 100.
14 A. Mgeładze, Stalin, kakom ja jego znał, Tibilisi 2001, s. 125 oraz S. Sebag Montefiore, op.cit., s. 535 piszą, że w dniu 10 października sowiecka agencja prasowa TASS
ogłosiła, że „towarzysz Stalin wyjechał na odpoczynek”, a „Chicago Tribune” donosiła, że
jest on niezdolny do pracy.

Śmierć Stalina. Reakcja Białego Domu

ge F. Kennana (3 X 1952) jako persona non grata od grudnia 1952 r. kierował
Jacob Beam15. Jemu też przyszło, czego zażądało Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MID), przenieść ambasadę po1 stycznia 1953 r. z ulicy Mochowaja
13 na Czajkowskiego 1916. Stara lokalizacja w sąsiedztwie prestiżowego hotelu
„National” z okien ambasady otwierała widok na północno-zachodnią ścianę
Kremla, a nowa oddalała placówkę o dwa i pół kilometra od starego adresu.
Ale być może Stalina drażniło to, że nieprzyjaciele zajmowali budynek, który
zaprojektował architekt wyróżniony przez niego w 1950 r. nagrodą jego imienia17. Kennan, przyjeżdżając po raz drugi do Moskwy w lipcu 1944 r. odczuł
od pierwszego dnia, że między Waszyngtonem i Moskwą, w końcu aliantami
w walce z hitlerowskimi Niemcami, nic się nie zmieniło od jego pierwszego
pobytu w latach 1933–1937. Nadal był śledzony, nadal pozostawał w oczach
ludzi Stalina groźnym nieprzyjacielem18. Szefując placówką, Beam też napotykał szereg trudności różnej natury, czynionych przez samo MID (Ministerstwo Inostrannych Dieł), jak i tajne służby MWD (Ministerstwo Wnutriennych Dieł). Ogromnym utrudnieniem dla jego dyplomatów było izolowanie
ich od różnych kręgów społeczeństwa, tym samym od zdobywania informacji.
Niemniej z punktu widzenia kariery, ogłoszenie komunikatu o stanie zdrowia
Stalina stwarzało Beamowi niezwykłą szansę, jako dyplomacie. Mógł się wykazać, na ile dyplomacja w jego wykonaniu jest rzemiosłem a na ile sztuką.
Informując w pierwszej depeszy jedynie o chorobie Stalina, już w następnej, wysłanej w parę godzin później, Beam starał się odpowiedzieć na pytanie,
dlaczego właśnie po trzech dniach zdecydowano się podać wiadomość o chorobie Stalina. Oparł się na diagnozie postawionej przez lekarza ambasady, że
życie przywódcy szybko dobiegało końca, stało się więc konieczne dla kierownictwa partyjnego przygotowanie społeczeństwa na tę wiadomość, której
nie można odkładać bez końca i że rzeczywiście mogła ona zacząć już wyciekać na zewnątrz, to po pierwsze, a po drugie, rozpoczęła się walka o sukcesję,
15

George F. Kennan objął placówkę w Moskwie od maja 1952 r., a kiedy we wrześniu
tego roku, jadąc do Paryża, zatrzymał się w Zachodnim Berlinie, porównał warunki pracy
dyplomatów USA w Związku Sowieckim do tych, jakie panowały w Berlinie do grudnia
1941 r. Ta wypowiedź spowodowała natychmiastową reakcję Kremla, już 19 września musiał opuścić Moskwę, G.F. Kennan, Memoirs 1950–1963, Boston 1972.
16 �U.S. Told To Move Offices in Moscow, „New York Times”, 8 July 1952.
17 Tak przypuszcza Robert F. Ober Jr, dyplomata, który od 1972 r. trzykrotnie pracował w ambasadzie w Związku Sowieckim, jego wspomnienia: Tchaikovsky 19. A
��������
Diplomatic Life Behined The Iron Curtain, b.m.w. 2008, s.102.
18 �G. F. Kennan, Memoirs 1925–1950, Boston 1967, s. 190.
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o pozycje w kierownictwie i jeden, czy kilku lub koteria czuje się bezpieczniejsza, podając tę wiadomość na zewnątrz. Zwróciło jego uwagę także to, że
w komunikacie Komitet Centralny i Rada Ministrów występują jako całość
i żadne nazwisko nie pojawiło się odrębnie. Jeśli jeden polityk lub koteria zdobyliby dominującą pozycję, na co pozawala sowiecki system, mogliby pokusić
się o pokazanie swojej przewagi opinii publicznej. Ambasada skłonna była
widzieć sytuację jako jeden chaos, niepewność i chwilowe pohamowanie się
rządzącej frakcji. Beam zaznaczył, że możliwości zdobywania informacji o reakcjach obywateli sowieckich są szczególnie ograniczone. Niemniej wszystkie
obserwacje zdawały się potwierdzać, że społeczeństwo w niewielkim stopniu
ekscytowało się tym wydarzeniem. Ulice w śródmieściu Moskwy wyglądały
tak samo, jak w każdy zwykły dzień. Ludzie na Centralnym Rynku wydawali
się zajęci zwykłymi sprawami codziennych zakupów, „dwóch obserwatorów
nie słyszało nawet, aby padło nazwisko Stalina”19. Jeśli Beam nie rozumiał reakcji śródmiejskich ulic Moskwy, tego jak dalece ludzie niezwykli spontanicznie
okazywać swoich reakcji, że maskowali je, to z intuicją wyczuwał, że co najmniej Beria, Malenkow, Chruszczow, Bułganin, Mołotow, Mikojan całą energię
i talenty makiawelistyczne skupili na kwestii swoich pozycji w błyskawicznie
rysującym się nowym układzie na Kremlu. W wiele lat później wybitny lekarz,
akademik, jeden z wystawiających świadectwo o przebiegu choroby i śmierci Stalina wspominał, że „Malenkow dał nam do zrozumienia, że ma nadzieję,
iż lekarze utrzymają chorego przy życiu odpowiednio długi czas. Chodziło
o okres niezbędny do zorganizowania nowej władzy i przygotowania opinii
publicznej”20.
Kiedy depesze Beama zaalarmowały Departament Stanu, a „New York Times” na pierwszej stronie wielkim czerwonym tytułem 4 marca donosił o wylewie Stalina i zagrożeniu jego życia, w Białym Domu prezydent Eisenhower
uznał, że należy politycznie wykorzystać tę sytuację. Albo zabrać publicznie
głos, albo przygotować stosowne oświadczenie. W tym celu we wczesnych godzinach rannych poprosił członków swojego personelu: specjalnego asystenta d/s bezpieczeństwa kraju, generała Roberta Cutlera, specjalnego asystenta d/s. operacji zimnej wojny (Cold War Operation) D. C. Jacksona, który
w czasie wojny był zastępcą szefa wydziału wojny psychologicznej SHAEF,
po wojnie został wiceprezesem koncernu prasowego „Time and Life”, a od
19 � Dok.

nr 547, The Charge in the Soviet Union (Beam) to th Department of State,
Confidential Priority, Moscow, March 4, 1953. 2.00 p.m., FRUS, s. 1083–1085.
20 Cyt. za E. Radziński, op.cit., s. 603 i A.L. Miasnikow, Iz nieopublikowanych wspominanij profiesora o smierti Stalina, „Literaturnaja Gazieta”, 1 marta 1989.
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1951 r. prezesował Komitetowi Wolnej Europy, sekretarza prasowego Jamesa
C. Hagerty’ego oraz Sekretarza Stanu, Johna F. Dullesa, od 1949 r. opowiadającego się za wyzwoleniem ujarzmionych krajów Europy Wschodniej i odepchnięciem komunizmu (to roll back), by przygotowali mu oświadczenie na
te okazję21. Natomiast o godzinie 10.30, co robił regularnie w czasie swojej
całej prezydentury, otworzył zwołane 135 posiedzenie Rady Bezpieczeństwa
Narodowego (NSC), w którym brali udział wiceprezydent Richard M. Nixon,
Sekretarz Stanu Dulles, Sekretarz Obrony Charles E. Wilson, dyrektor Urzędu Wzajemnego Bezpieczeństwa (Mutual Security) Harold E. Stassen oraz
Sekretarz Skarbu George C. Humphrey, dyrektor Biura Budżetu Joseph M.
Dodge, generał Vandenberg za przewodniczącego Kolegium Szefów Sztabów
Sił Zbrojnych (Jont Chiefs of Staff ) Allen Dulles, dyrektor CIA, brat Sekretarza Stanu generał Paul Carroll, sekretarz wykonawczy Rady i paru wysokich
urzędników NSC i Białego Domu. Po wygraniu wyborów Eisenhower zlecił
„Bobby” Cutlerowi przebudowanie struktury powołanej przez jego poprzednika prezydenta Harry’ego S. Trumana w lipcu 1947 r. Rady i zrobił z niej
sprawny i efektywny instrument służący mu do koordynowania polityki bezpieczeństwa USA22.
Głównym przedmiotem spotkania była wiadomość o chorobie Stalina
i sytuacja w Związku Sowieckim. W tym też kontekście prezydenta interesowała opinia zebranych o tym, czy i jak najlepiej powinien on wykorzystać
powstałą sytuację dla psychologicznych efektów. Eisenhower uważał, że to był
właściwy moment, by zwrócić się przekonywującymi słowami bezpośrednio
do ludzi Związku Sowieckiego. Że Rosjanie mogliby być zainteresowani reakcją świata i że jego oświadczenie ma mieć znaczenie psychologiczne, a nie
dyplomatyczne. Dlatego też przedstawiając Radzie przygotowany rano tekst
i prosząc o opinię oraz zatwierdzenie Eisenhower, zaznaczył, że utrzymał go
w powściągliwym tonie23.
21 �Dok.

nr 550, Memorandum of Discussion at the 135th Meeting of the National Security Council, Top Secret Eyes Only, Washington, March 4, 1953, FRUS..., s. 1091.
22 F. Greenstein, R. Immerman, Effective National Security Advising. Recovering the
Eisenhower Legacy, w: Karl Inderfurth, L. K. Johnson (ed.), „Fateful Decisions. Inside the
National Security Council”, New York 2004, s. 48. W sensie formalnym NSC jest tylko
zebraniem, w którym bierze udział Prezydent, Wiceprezydent, Sekretarze Stanu i Obrony
i jeśli zechce Prezydent, wielu innych przedstawicieli gabinetu, wojska, wywiadów; sporządzone memorandum ze spotkania w dniu 4 kwietnia dokładnie wylicza, kto w nim brał
udział.
23 Do tego tekstu edytorzy FRUS nie dotarli; przebieg dyskusji o tekście, dok. nr 550...,
s. 1091–1092.
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Sprowadzony do Białego Domu przez Eisenhowera Jackson, który był kreatywnym, żywym umysłem, potrafiącym „produkować” świeże, nowe idee
i podejście do istniejącej sytuacji międzynarodowej, bez wątpliwości poparł
bossa. Twierdził, że obecna sytuacja na Kremlu po wielu latach oczekiwania
stwarza wielką, niezwykłą szansą propagandową Ameryce. Umożliwia Waszyngtonowi wyrażenie przywiązania do pokoju i pozwala przeciwstawić się
kampanii nienawiści do Ameryki, jaka jest prowadzona w sowieckim świecie,
a także uciszyć gdzie indziej istniejące niepokoje zapewnieniem, że ludzie w całej Ameryce są zwolennikami pokoju. Kontynuując swoją wypowiedź, Jackson podkreślił, że jeśli prezydent przepuściłby tę szansę, to nie tylko straciłby
nadarzającą się okazję, ale samo jego milczenie mogłoby stać się przedmiotem niekorzystnej interpretacji ze strony tych, którzy szukają takiej sposobności – „Mówiąc krótko, nie ma innej możliwości, jak przedstawienie jakiegoś
oświadczenia”.
Sekretarz Skarbu, z biografią doświadczonego biznesmena, natychmiast
poparł otrzymany tekst, ale Sekretarz Wilson, były prezes General Motors, wyraził zaniepokojenie, czy aby oświadczenie nie sugeruje, że rząd USA proponuje pominąć kierownictwo Kremla i zaapelować do ludzi Związku Sowieckiego
o obalenie ich przywódców. Wilson sądził, że starania tej natury w przeszłości
okazywały się działać jak bumerang i dlatego sugerował, że z tekstu należy usunąć wszystko, co rodziłoby tego rodzaju skojarzenia.
Wyjaśniając Wilsonowi, Jackson zauważył, że na wiele pytań „nikt z nas
nie zna odpowiedzi”, ale wydaje mu się, że w obecnej chwili Rosjanie są oszołomieni i w stanie inercji. I na tyle, na ile obchodzą ich rządzący, to mają oni
tylko uważanie dla Stalina. Przed pozostałymi jedynie czują strach. Dlatego
wydaje mu się niemądre, by prezydent zabierał głos, z jednej strony nazywając Stalina skurwysynem (call Stalin an s.o.b.), a z drugiej wysyłając ludziom
w Rosji kondolencje.
John F. Dulles powiedział, że nie ma wyrobionej opinii o konieczności złożenia oświadczenia, ale dodał też, że na jego wyczucie istnieje wielkie ryzyko w tym wszystkim, co prezydent powie. Zważając na skutki, powiedział, że
tekst może przynieść większe straty niż korzyści. Zgodził się z Wilsonem, że
oświadczenie może być interpretowane jako apel do sowieckich ludzi o zryw
w czasie żałoby, w czasie, kiedy okoliczności zmuszają ich do traktowania Stalina z większym szacunkiem niż zwykle.
Po tej wymianie opinii i uwag zebrani zdanie po zdaniu wprowadzali
poprawki do tekstu, nadając mu kształt, który ostatecznie przyjęli: „W tym
szczególnym momencie, gdy bardzo wielu Rosjan ogarnia niepokój z powo-
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du choroby ich przywódcy, myśli Amerykanów kierują się w stronę narodów
ZSRR, do mężczyzn i kobiet, młodzieży, żyjącej we wsiach, miastach, pracujących w kołchozach, fabrykach swojej ojczyzny. Są dziećmi tego samego Boga,
Ojca całej ludzkości. Jak wszyscy, miliony Rosjan, podzielają naszą tęsknotę za
przyjaznym i pokojowym światem. Bez względu na to, kim są ludzie ich rządów, my Amerykanie nie przestajemy się modlić za to, aby Wszechmogący nie
przestał czuwać nad ludźmi ogromnego kraju i w swojej mądrości pozwolił
im żyć w świecie, w którym wszyscy cieszą się pokojem i braterstwem”24.
Prezydent także zwrócił się do Dullesa, aby ze względów kurtuazyjnych
zadzwonił do sowieckiej ambasady w Waszyngtonie i wypytał o sytuację oraz
wyraził zainteresowanie tym, co dzieje się w Moskwie. A kiedy na posiedzenie
dotarła informacja, że ambasada sowiecka zaprosiła na godzinę 11.00 dziennikarzy, Eisenhower polecił, by jego oświadczenie ukazało się natychmiast,
jeszcze przed tą godziną. Dlatego też zaraz zostało ono przekazane do Hagertyego, który udostępnił je prasie. Eisenhower chorobę Stalina i przygotowanie
oświadczenia ogólnie skomentował na konferencji prasowej następnego dnia,
5 marca.
Zamykając posiedzenie, NSC poza przyjęciem tekstu oświadczenia prezydenta uzgodniła, że sprawą niezwykle pilną jest przygotowanie szeregu raportów, ocen i planów działań przez różne komórki w CIA, Departamencie Stanu
i przez specjalnego asystenta prezydenta zajmującego się Cold War Operation.
Dlatego Komórka Badawcza Wywiadu (Intelligence Reasarch) Departamentu
Stanu już 4 marca przedłożyła swojemu szefowi J. F. Dullesowi przygotowany
przez W. Parka Armstronga – specjalnego asystenta do spraw wywiadu – raport analizujący konsekwencje upadku Stalina, a główne konkluzje z tego materiału trafiły do podsekretarza stanu Waltera B. Smitha i 8 wysokich urzędników25. Następnego dnia do prezydenta i właściwych urzędników wysokiego
szczebla departamentowego oraz do pracowników Rady Bezpieczeństwa Narodowego przesłany został raport nadzwyczajny: Special Estimate. Soviet
����������
Capabilities for Attack on the US Trough Mid-195526. Materiał ten przygotowało
wielu specjalistów. Podstawowy szkic opracowania zarysowali eksperci z tych
komórek, które reprezentowane były w Intelligence Advaisory Committee
(IAC). Dyskutowały i poprawiały go międzydepartamentowe zespoły ko24 �Dok.

nr 548, Statement by the President, Washington, March 4, 1953..., s. 1085.
nr 549, Department of State Intelligence Estimate, Confidential. No. 50,
(Washington,) March 4, 1953..., s. 1086–1090.
26 Dok. nr 552, Special Estimate, Top secret SE-36 (Washington,) 5 March 1953...,
s. 1096–1098.
25 � Dok.
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ordynowane przez Office of Nationale Estimates CIA, a zatwierdzała IAC.
W sumie w przygotowaniu tej oceny partycypowali eksperci z komórek wywiadowczych Departamentu Stanu, Sił Lądowych, Powietrznych, Morskich,
Połączonych Sztabów i CIA. Końcowa ocena ich raportu była uspakajająca
dla najwyższego establishmentu politycznego w Waszyngtonie. Autorzy wykluczali bowiem niespodziewany, na wielką skalę atak Związku Sowieckiego
na Amerykę, za możliwe natomiast w każdym czasie uważali nieoczekiwane
uderzenie na małą skalę w formie sabotażu czy biologicznej wojny.
Atmosferę rozważań o tym, co się dzieje na Kremlu, czy i jaki tworzy się
nowy układ polityczny, przecięła właśnie wiadomość, że o godzinie 21.50 czasu moskiewskiego – jak napisała we wspomnieniach Swietłana Alliluyeva –
twarz ojca „[...] zbladła i przyjęła swój zwykły wygląd [...] stateczny, piękny,
opanowany”27. Stalin nie żył. W Waszyngtonie dochodziła 14.00. Otrzymując tę wiadomość, Sekretarz Stanu polecił przez ambasadę w Moskwie przesłać do Sowieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych następujące pismo:
„Rząd Stanów Zjednoczonych składa kondolencje Rządowi ZSRR w związku
ze zgonem Generalissimusa Józefa Stalina, Premiera Związku Sowieckiego”28.
Wiadomość, że Biały Dom przez Departament Stanu w dniu 5 marca przesłał
kondolencje, została przez Hagerty’ego zaraz przekazana amerykańskiej prasie. Z Moskwy charge d’ affaires Beam depeszą z 6 marca poinformował, że
kondolencje od niego przyjął Jakub Malik, zastępujący ministra spraw zagranicznych, który miał je przekazać Przewodniczącemu Prezydium Rady Najwyższej Związku Sowieckiego Nikołajowi Szwernikowi29.
W Białym Domu dla przygotowujących się w piątkowy ranek 6 marca na
posiedzenie rządu śmierć Stalina była jednym z dziewięciu punktów przygotowanego porządku. Według protokołu obrad w związku z punktem pierwszym „Contingency Planning: The Stalin Situation” (Plan na wypadek: położenie Stalina) Eisenhower powiedział, że nie ma wcześniej przygotowanego
planu działania lub polityki dla rządu, ponieważ od roku 1946 kontynuowane
były dyskusje o możliwości śmierci Stalina, z których nic nie wynikało. Zrobił także uwagę, że ta sytuacja ponownie wskazuje na potrzebę, by w Białym
Domu pracowali dla niego eksperci od spraw bezpieczeństwa, tacy jak Robert Cutler czy Jackson. Poinformował gabinet, że przygotował oświadczenie
do narodu rosyjskiego. Jak przypuszczają edytorzy wykorzystywanych w tym
27

S.Alliluyeva, op.cit., s. 18.
nr 551, Editorial Note, FRUS, s. 1095.
Ibidem.

28 �Dok.
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artykule dokumentów, Eisenhower, mówiąc gabinetowi o przygotowanym
„statemant to the Russian people”, myślał o tekście wypracowanym na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego w dniu 4 marca30. Przysłuchujący
się obradom gabinetu Emmet Hughes zapamiętał, że trudno było uznać to
posiedzenie w punkcie sytuacja na Kremlu za inspirujące do podjęcia jakichkolwiek działań31.
W południe Beam informował Departament Stanu o tym, że wszyscy
urzędnicy ambasady od wczesnego rana śledzą nastroje na ulicach w niemal
całej Moskwie i że będą to robić przez cały dzień32. Niewielu ludzi widziano płaczących. Nie słyszano też rozmów odnoszących się do śmierci Stalina.
Możliwe – jak pisał – że ludność jest bardziej stonowana niż zwykle. Ogólnie
mówiąc, co wydawało mu się zaskakujące, dawał się zauważyć brak reakcji
na tę ranną wiadomość o śmierci Stalina i to kontrastowało z amerykańską
i brytyjską reakcją na wieść o śmierci prezydenta Roosevelta i króla Jerzego.
Podał skład komitetu organizacyjnego do spraw pogrzebu i że ciało będzie
wystawione w Sali Kolumnowej Związków Zawodowych. Nie wiedział, o której godzinie ludność będzie mogła pożegnać przywódcę. Zwrócił uwagę, że
w komitecie organizacyjnym nie znalazł się żaden popularny przypuszczalny
następca Stalina.
W cztery godziny po tej depeszy przesłał kolejną, o tym, jakie kroki porządkowe podjęto w mieście33. Milicja utworzyła kordon od Biblioteki Lenina
do Teatru Wielkiego. Usunięto wszystkich z Placu Czerwonego. Mimo że nie
poinformowano, kiedy ludność będzie mgła wejść do Sali Kolumnowej, i tak
ustawiła się długa kolejka na ulicy Gorkiego (obecnie Twerska) sięgająca do
Placu Puszkina. Na dworce kolejowe ściągnięto niezwykle dużo milicji kolejowej. Urzędnik ambasady, chociaż posiadał właściwy bilet na pociąg, miał
kłopoty z dostaniem się na peron na Dworcu Leningradzkim. Dyplomatom
ograniczono dostęp do budynku ambasady na Mochowej.
Ambasada jej personel z szefującym Beamem, zdobywając informacje,
możliwie jak najprecyzyjniej starł się stworzyć mapę nastroju ludności w Moskwie, bacznie zwracał uwagę na to, w czyich rękach – wojska czy sił MWD –
jest miasto i wreszcie z dużą starannością analizował każdy sygnał przekazy30

Dok. nr 553..., s. 1098.
E. J. Hughes, op.cit., s. 88.
32 Dok. nr 554, The Charge in the Soviet Union (Beam) to the Department of State,
Confidential Priority, Moscow, March 6, 1953-noon..., s. 1099.
33 Dok. nr 555, The Charge in the Soviet Union (Beam) to the Dpartment of State,
Moscow, Confidential Priority, March 6, 1953-4 p. m.., s. 1100.
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wany przez Komitet Centralny, Radę Ministrów Prezydium Rady Najwyższej.
Zauważył, że przed długo stojącym w kolejce do Sali Kolumnowej z ciałem
Stalina korpusem dyplomatycznym wpuszczono delegację chińską, co spotkało się ze skutecznym protestem Dziekana Korpusu ambasadora Szwecji
Rolfa Sohlmana. Złożył wieniec od Korpusu przed delegacją ChRL34.
Głębokie milczenie, jakie zachowywali „czwórka” – Beria, Chruszczow,
Malenkow i Bułganin, najbardziej zainteresowani schedą po Stalinie oraz Mołotow, Mikojan, Woroszyłow i Kaganowicz, którzy szybko dołączyli, zostało
przez nich oraz pozostałych drugiej kategorii członków władz, przerwane
6 marca uchwałą podjętą na wspólnym posiedzeniu KC KPZR, Rady Ministrów
ZSRR i Prezydium Rady Najwyższej. Ta uchwała mówiąca, że „[...] najważniejszym zadaniem partii i rządu jest zapewnienie niezakłóconego i właściwego
kierownictwa [...]” zasłaniała ich działania podjęte już 2 marca i zmierzające
do szybkiego podziału władzy35. Malenkow został przewodniczącym Rady Ministrów i formalnym szefem partii do 14 marca, jego I zastępcami: Beria, który
został także Ministrem Spraw Wewnętrznych, Molotow, będący os tej pory
Ministrem Spraw Zagranicznych, Bułganin, pełniący również funkcję Ministra
Obrony oraz Kaganowicz. Mikojan otrzymał ministerstwo handlu zagranicznego i wewnętrznego, Woroszyłowa zaproponowano na przewodniczącego
Rady Najwyższej, a Chruszczow wszedł do Prezydium KC, które powołano
w miejsce Biura Politycznego, oraz do pięcioosobowego Sekretariatu.
Wczytując się w wiadomości z Kremla Beam przede wszystkim zauważył, że kiedy na XIX Zjeździe w październiku 1952 r. Stalin radykalnie usunął zewnętrzne formy organizacyjne, zmienił nazwę partii bolszewickiej na
komunistyczną, to obecne przetasowania wydają się próbą wyeksponowania
pewnych sił przez uwypuklenie i skoncentrowanie funkcji prawdopodobnie
uprzednio wykonywanych pod przywództwem Stalina. Zastąpienie autorytetu Stalina najwyraźniej zmierza do uznania osobistych zdolności i prestiżu,
a wkraczanie w nowe stadium zdaje się zapowiedzią dawania pierwszeństwa
młodszym ludziom. Ogłoszony skład kierownictwa Beam uznał za całkiem
naturalny i dobrze wyważony układ polityczny. Interesujące wydawało się
mu, że Malenkow, Beria i Bułganin są postrzegani przez hierarchię partyjną
jako technokraci i sprawni administratorzy. Mołotow i Kaganowicz natomiast
34

Dok. nr 557, The Charge in the Soviet Union (Beam) to the Department of State,
Confidential, Moscow, March 8, 1953-2 p.m..., s. 1102–1103.
35 Fragment uchwały za: A. Awtorchanow, op.cit., s, 120–121. O tym, że najpierw
„trójka” – Beria, Malenkow i Chruszczow już 2 marca o godzinie 10.40 spotkała się w gabinecie Stalina na Kremlu i robiła to codziennie E. Radziński, op.cit., s. 605.
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pozostają łącznikami ze starymi bolszewikami. Beam nie chciał się wypowiadać, jak długo ten układ władzy się utrzyma, ale nie wykluczał, że członkowie
tej ekipy mogą ze sobą współpracować. Następcy Stalina – zaznaczył – nie
koniecznie są mniej bezlitośni, ale mogą posługiwać się innymi metodami.
Ponowne publiczne pojawienie się Żukowa po długim okresie usunięcia go
przez Stalina jako zastępcy ministra wojny, może być istotną próbą dodania
znaczenia armii w utrzymaniu politycznej równowagi. Zmiany w organizacji
strategicznych gałęzi przemysłu i w polityce zagranicznej wydają się wzmocnieniem kontroli zarówno nad siłą armii, jak i polityką zagraniczną. Śmierć
Stalina niewątpliwie uderzyła w opinii Beama w Związek Sowiecki jako lidera
międzynarodowego ruchu komunistycznego. Mao Tse-Tung zapewne będzie
mniej uległy wobec Moskwy, a jego znaczenie jest wyraźnie uznawane w całym komunistycznym ruchu36.
W poniedziałek 9 marca wieczorem Beam opisał przebieg ceremonii pogrzebowej, która w porównaniu do tych, w których brał wcześniej udział (np.
jak pogrzeb generała Pershinga w 1948 r., czy generała von Fritscha), wydawała
mu się nieuporządkowana. Inny uczestnik tej ceremonii zapamiętał ją jeszcze
dramatyczniej: „Tłum nas gniótł, na tłum napierały kordony milicji – dusiliśmy się [...] Nagle wszystko ruszyło, ludzie popadali. I po tych ludziach, po ich
ciałach, między czyimiś ramionami, poniosło mnie, wyniosło z tłumu i cisnęło
o jezdnię. Straciłem połę płaszcza, ale uszedłem z życiem”37. Naturalnie Beam,
pisząc depeszę, nie wiedział jeszcze, że wiele rannych i zadeptanych, rozjechanych przez pojazdy utrzymujące porządek jednostek wojskowych i milicyjnych
tego dnia odwieziono do szpitali i do kostnic, ale odczuł podobnie jak inne niekomunistyczne delegacje oraz korpus dyplomatyczny, że traktowano ich bez
uprzejmości. Satysfakcję sprawiło mu natomiast to, że krocząc w kondukcie
w kierunku Mauzoleum na Placu Czerwonym można było dostrzec opuszczoną
do połowy masztu flagę amerykańską na budynku ambasady38.
Trwające równo godzinę trzy wystąpienia na pogrzebie Berii, Malenkowa
i Mołotowa Beam streścił w odrębnej depeszy, uważając, że jedynie ten ostatni
miał stosowną orację39. Jego głos wyrażał wstrząs spowodowany śmiercią Stalina i w ogromnej części był poświęcony zmarłemu i jego osiągnięciom. Na36 �Dok. nr 558, The Charge in Soviet Union (Beam) to the Department of State, Secret

Priority, Moscow, March 8, 1953-10 p.m., FRUS..., s. 1103–1104.
37 Relacja E. Radzińskiego, cit., s. 606–607.
38 � Dok. nr 559, The Charge in the Soviet Union (Beam) to the Department of State,
Confidential Priority, Moscow, March 9, 1953, FRUS..., s. 1105–1106.
39 Patrz przypis 3 do dokumentu nr 559..., s. 1105–1106.
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tomiast Malenkow i Beria, wykazując całkowite opanowanie, w wystąpieniach
swoich zwrócili uwagę na kurs przyszłej polityki sowieckiego państwa. Maleknow zapowiadał utrzymanie tej samej linii politycznej oraz zaznaczył, że Moskwa będzie starać się uniknąć wojny i żyć w pokoju ze wszystkimi krajami:
„[...] rządy winny służyć swoim narodom i narody całego świata chcą pokoju”.
Przemówienie Berii było w tej samej tonacji jak Malenkowa i, co zwracało uwagę, uwypuklił on rolę partii strażnika kraju oraz kontynuację dotychczasowej
polityki, co zdecydowało o wyborze towarzysza broni Stalina – Malenkowa na
przewodniczącego Rady Ministrów.
Szybkie przejęcie władzy przez ludzi z bliskiego otoczenia Stalina wywołało powstanie szeregu materiałów pisanych przez ekspertów zajmujących się
Związkiem Sowieckim. Dyrektor Sztabu Planowania Politycznego (Policy Planning Staff) w Departamencie Stanu Paul Nitze, zwolennik „twardej linii” wobec
Moskwy, nie sądził, by zaraz, w ciągu kilku dni, wykorzystywać sytuację powstałą po odejściu Stalina, za racjonalniejsze uważał powstrzymanie się na kilka
miesięcy40. Charles Bohlen, Radca w Departamencie, szykujący się na ambasadora do Moskwy, pisząc o politycznych implikacjach śmierci Stalina, wskazywał, że najefektywniejsze pole do zdobycia korzyści w stosunkach z Sowietami
rysuje się w rozgrywaniu relacji Moskwa–Pekin i na wzmacnianiu ambicji Mao
Tse-Tunga41. Walter B. Smith, podsekretarz, zebrał z kolei uwagi Departamentu Stanu do projektu planu psychologicznego wykorzystania śmierci Stalina
zaprezentowanego przez Psychological Strategy Board. Ogólnie Departament
krytycznie odniósł się do twardego, zimnowojennego stanowiska zespołu, uważając, że ono skonsoliduje nowe kierownictwo na Kremlu i wzmocni jego tendencje do nieokazywania żadnego znaku słabości wobec Stanów Zjednoczonych42. Emmet Hughes – 32 lata, asystent Prezydenta d/s Administracyjnych,
właściwie jego speechwriter, „samotnik”, bez entuzjazmu i na krótko znalazł się
w Białym Domu.10 kwietnia jeszcze się wahał, czy powstała korzystna sytuacja,
40

Dok. nr 560, Memorandum by the Director of the Policy Planning Staff (Nitze) to
the Secretary of State, Top Secret, (Washington), March 10, 1953..., s. 1107–1108. W 1950
Nitze wraz z zespołem opracował na początku 1950 r. raport NSC-68 będący próbą ustalenia szerokiej koncepcji bezpieczeństwa narodowego, dokument zaakceptował prezydent
Truman.
41 �Dok. nr 561, Memorandum Prepared by the Counselor of the Department of State
(Bohlen), Top Secret, (Washington), March 10, 1953..., s. 1108–1111.
42 Dok. nr 562, Memorandum by the Under Secretary of State (Smith) to the Acting
Director of the Psychological Strategy Board (Morgan), Top Secret, (Wasington), March
10, 1953..., s. 1111–1113.

Śmierć Stalina. Reakcja Białego Domu

aby prezydent zabierał głos, a przede wszystkim miał wątpliwości co do tego,
jakiego rodzaju przesłanie należałoby mu przygotować43.
Analizując sytuację po odejściu Stalina, waszyngtońscy sowietolodzy głównie rozważali kwestię, jakiego typu sygnał Eisenhower winien wysłać do Moskwy, aliantów, świata, nie brali jednak pod uwagę ewentualnego spotkania na
szczycie byłych aliantów. Natomiast Eisenhower nie spodziewał się, że w dniu
11 marca ambasador Wielkiej Brytanii w Stanach sir Roger Makins przekaże
mu list od premiera Winstona Churchilla, który wysunął jeszcze inną opcję.
Nawiązując bowiem do ich spotkania i rozmowy na początku stycznia tegoż
roku w Waszyngtonie w domu finansisty i doradcy kolejnych prezydentów (od
W. Wilsona zaczynając) Bernarda M. Barucha, Churchill sondował, czy Eisenhower nie byłby skłonny wespół z nim podjąć wspólną inicjatywę wobec nowych władz sowieckich. Uważał – co akcentował – właściwie to za swoisty imperatyw dla dobra dwóch części świata, i był przekonany, że da się wiele spraw
załatwić z Malenkowem tak, jak za Stalina robił to z Mołotowem44.
Odpowiadając jeszcze tego samego dnia, Eisenhower przyznał, że podniesiona przez Churchilla kwestia nurtowała jego otoczenie od wielu dni, i że należy dać światu choćby trochę nadziej iw szybkim czasie. Niemniej Eisenhower wyraził zwątpienie w to, czy wielostronne spotkania nie przyniosą więcej
korzyści Sowietom, którzy niemal zawsze wygrywają je propagandowo. Nie
chcąc całkowicie storpedować idei Churchilla, dodawał raczej z kurtuazji niż
przekonania, że w pewnych kwestiach może dojść do uzgodnień co do ogólnych celów i programów pomiędzy Londynem, Paryżem i Waszyngtonem
wobec Kremla. „Jestem pewny – pisał – że Foster Dulles będzie pozostawał
raczej w bliskim kontakcie z Anthonym [Edenem – B.G.] co do możliwości
i jakichś próbnych ustaleń”45.
Sprawa podjęcia ewentualnych inicjatyw wobec Moskwy została także poruszona na kolejnym, w tydzień po poprzednim spotkaniu Rady Bezpieczeństwa
Narodowego, którego tematyka w punkcie drugim skoncentrowała się na skutkach śmierci Stalina46. Szef CIA Allen Dulles, podobnie jak brat – zwolennik
43 Dok. nr 563, Memorandum by the Administrative Assistant to the President (Hughes) to the President, Top Secret, Washington, March 10, 1953..., s. 1113–1115.
44 �Dok. nr 564, Prime Minister Churchill to President Eisenhower, Top Secret, (London, March 11, 1953)..., s. 1115–1116.
45 Dok. nr 565, President Eisenhower to Prime Minister Churchill, Top Secret, (Washington, March 11, 1953..., s. 1116–1117. Odpowiedź ta została przesłana depeszą z natychmiastowym doręczeniem Churchillowi.
46 Dok. nr 566, Memorandum of Discussion at the 136th Meeting of the National
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odpychania, a nie powstrzymywania komunizmu, stwierdził, że nowa ekipa
w Moskwie nie posiada tej pewności siebie, którą miał poprzednik. Pierwszym
efektem śmierci Stalina według niego może być poważne zagrożenie kontroli państw satelickich przez Kreml. Antycypował, że nie zmieni się wrogość na
linii Jugosławia – Związek Sowiecki i nie od razu zaczną się zmieniać relacje
z Chinami. Na pewno Moskwa będzie musiała z najwyższą ostrożnością i uwagą postępować wobec Mao Tse-Tunga. Stolice wolnego świata będą preferować
politykę ostrożnego reagowania w stosunku do Kremla.
Pracujący przy prezydencie Jackson w planie działania szefa zapowiedział
szybkie przygotowanie wystąpienia, w którym będzie przedstawiona propozycja zwołania dyplomatycznej konferencji wielkiej czwórki po to, aby negocjować wszystkie istotne problemy istniejące pomiędzy wolnym światem i sowieckim blokiem, włączając takie, jak zjednoczenie Niemiec i rozbrojenie.
John F. Dulles zwrócił uwagę na to, że komunistyczni przywódcy w satelickich państwach będą doświadczać obecnie dużo większych trudności w podporządkowaniu impulsów nacjonalizmu w swoich krajach względnie mało znanemu człowiekowi, który zajął miejsce po Stalinie. Wysiłki Stanów muszą więc
zmierzać do tego, by wykorzystać każdą okazję mogącą kruszyć ową sowiecką
kontrolę nad satelickimi państwami. Rozbijając jedność bloku sowieckiego, Stany nie powinny jednak narażać jedności własnej koalicji, pamiętając o tym, jak
trudno jest utrzymać koalicję. J. F. Dulles krytycznie odniósł się do propozycji
dyplomatycznej konferencji czwórki i dyskusji o zjednoczeniu Niemiec. Twierdziłm, że omawianie na takim forum tej kwestii zaszkodzi próbie zbudowania
European Defense Community (Europejska Wspólnota Obronna), mającej być
strukturą polityczną powołaną do remilitaryzacji Niemiec, i tym samym podkopie pozycję kanclerza Adenauera, premiera Francji i Włoch. Opowiadając się
za wystąpieniem publicznym Eisenhowera, Dulles w miejsce konferencji proponował wezwać sowietów do zakończenia kroków wojennych w Azji, szczególnie w Korei i Indochinach.
Prezydent pytał się, w jakiej formie (czy np. wystąpienia telewizyjnego)
powinny być przedstawione jego idee i powiedział, że chciałby skupić się na
kwestii wyższego standardu życia, na tym, że zwykły człowiek pragnie jedzenia,
dachu nad głową.
Rada, podsumowując wypowiedzi członków, zgodziła się, że po pierwsze,
śmierć dyktatora stworzyła możliwości dla przejęcia przez Eisenhowera przywództwa światowego w sprawach bezpieczeństwa, pokoju i wyższego standardu życia dla wszystkich ludzi, po drugie, że jak najszybciej zostanie opracowany
Security Council, Washington, March 11, 1953..., s. 1117–1125.
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dla prezydenta projekt wystąpienia i ostatnią rekomendację, że musi być przygotowany skoordynowany i nieprzerwany follow-up po jego wystąpieniu, prowadzony przez wszystkie ministerstwa i agencje w kraju, jak i za granicą.
Pierwsza i druga dyskusja w NSC, które Eisenhower chciał wykorzystać do
zbudowania nowej polityki wobec Kremla, odkryły mu ambicje J. F. Dullesa kierujące się do nadania tej polityce własnego kształtu. Wprowadzając Dullesa do
gabinetu, Eisenhower nie był do końca do niego przekonany, liczył bowiem na
Johna J. McCloya, którego poznał jako asystenta Sekretarza Wojny i cenił go
za kompetencje, ale ten czuł niesmak do politycznych batalii i zdecydował się
na karierę w świecie finansów47. Dulles, widząc siebie w roli architekta polityki
zagranicznej, od pierwszego dnia urzędowania bez żadnych skrupułów zwalniał z Departamentu tych ekspertów i dyplomatów, którzy swoimi horyzontami
intelektualnymi czy niezależnością myślenia mogli mu sprawiać kłopoty. Usunął George’a F. Kennana, autora doktryny o „powstrzymywaniu” (containment)
Sowietów i Paula Nitzego, który na zmówienie Trumana w 1950 roku opracował raport NSC-65, będący próbą ustalenia szerokiej koncepcji bezpieczeństwa
USA48. Od swoich podwładnych Dulles oczekiwał, jak zaznaczył to w specjalnym okólniku, „pozytywnej lojalności”. Dokonując więc zmian personalnych
i narzucając swoistą dyscyplinę, zmierzał do tego, by to on i Departament stanowili jedyne źródło koncepcji i realizowania polityki zagranicznej. Nie docenił
natomiast, że Eisenhower nie myślał być biernym na polu polityki bezpieczeństwa narodowego, tym bardziej że posiadał dużo większe doświadczenie zarówno w zarządzaniu ludźmi, jak i w obyciu międzynarodowym49. Od pierwszego
dnia prezydentury Eisenhower zasięgał rady z wielu źródeł, o których Dullesa
nie informował, a w następnych latach trzymał go na krótkiej, choć niewidzialnej, smyczy. Dulles musiał codziennie zdawać mu sprawozdanie telefoniczne,
nawet będąc zagranicą. Przebywający blisko niego przez dwie kadencje Richard
Nixon podsumował Eisenhowera w następujący sposób: „był skomplikowany
i chytry” i każdy „[...] problem rozpatrywał pod dwoma trzema lub czterema kątami i zazwyczaj wybierał rozwiązanie pośrednie”50. Teraz sam zdecydował, że
chce przedstawić Kremlowi, więcej – światu, starannie wypracowane podejście
47 �S.

Ambrose, Eisenhower. The Presidency, New York 1984, s. 20–22.
Hoopes, The Devil and John Foster Dulles, Boston 1973, s. 3–9, 147, 155–158;
G. F. Kennan, Memoirs 1950–1963, Boston 1972, s. 168–189.
49 �D. D. Eisenhower, Crusade in Europe, New York 1948 i The White House Years, New
York 1963.
50 �R. M. Nixon, Sixs Crises, New York 1962, s. 161.
48 � T.
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do istniejących problemów międzynarodowych oraz mianować na ambasadora
w Moskwie człowieka o wysokich kwalifikacjach.
Na placówkę do Związku Sowieckiego upatrzył Charlesa „Chip” Bohlena,
cenił bowiem jego wysokie umiejętności dyplomatyczne. Ten zawodowy dyplomata specjalizował się w zagadnieniach politycznych Związku Sowieckiego, był
tłumaczem przy Franklinie D. Rooseveltcie na konferencjach w Teheranie, Jałcie
i przy Trumanie w Poczdamie, następnie ministrem, osobą numer dwa w ambasadzie we Francji51. Dulles negatywnie odniósł się do kandydatury Bohlena. Miał
mu za złe, że bronił polityki Roosevelta i odrzucał osąd sformułowany przez republikanów, iż w Jałcie sprzedał on Stalinowi pół Europy. Ale 27 lutego Eisenhower przesłał nominację Bohlena do zatwierdzenia przez Senat. W dniach
2 i 8 marca na posiedzeniach komisji spraw zagranicznych Senatu kandydaturę przegłosowano stosunkiem głosów 15 do 0 i rekomendowano ją do Senatu. Tutaj jednak kilku senatorów wysunęło zastrzeżenia co do osoby Bohlena.
Eisenhower, o czym telefonicznie powiadomił Dullesa, podkreślił, że nie wycofa
jego kandydatury52. Widząc stanowczość prezydenta, Dulles postanowił poinformować Senat, że nominacja Bohlena właściwie nie będzie dlań promocją, bo
główne jego zadanie zostanie ograniczone do pozycji obserwatora, a nie policy
making. Ten nieelegancki argument Dullesa Bohlen odwzajemnił, mówiąc, że
Departament Stanu pod Dullesem przypomina platformę kolejową na wrogim
terytorium indiańskim, która co noc krąży, rozstawiając posterunki. W czasie
przesłuchań Bohlena i Dullesa (18–27 marca) w Senacie, rozniecający histerię
antykomunistyczną w Stanach senator Joseph McCarthy próbował zdyskredytować kandydata za zbyt miękki stosunek do „czerwonych”, ale posunął się za
daleko. Insynuował, że Dulles kłamie, charakteryzując Bohlena i domagał się,
aby mówił pod przysięgą. Ten atak zakończył się porażką. Bohlen został zatwierdzony 74 głosami, przeciwko było 13 senatorów53. Otrzymał stanowisko,
do którego przygotowywał się blisko 25 lat. Dla Białego Domu i Sekretarza Stanu
było to pyrrusowe zwycięstwo. Przewodniczący republikanów w Senacie Robert
F. Taft skomentował je do Dullesa: „Nigdy więcej Bohlenów”.
51 �Ch.
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Przebiegające w atmosferze stworzonej przez McCarty’ego przesłuchania
Bohlena niepokoiły Dullesa ze względu na to, że mogła zostać odrzucona jego
kandydatura. Tymczasem nadchodzące z Moskwy depesze wyraźnie wskazywały, że tamtejszej placówce powinien szefować właśnie dyplomata o takich
kwalifikacjach, jakie posiadał Bohlen, głęboko znający mechanizm polityczny
stworzony przez Stalina. Beam bowiem pisał, że „nowi przywódcy mają własny styl. Uwolniwszy się od przygniatającej obecności Stalina, mówią własnym
głosem i zasługuje na uwagę to, że ostatnie przemówienie Malenkowa [15 marca w Radzie Najwyższej – B.G.] jest inne od tego zaprezentowanego na XIX
Kongresie partii. Nowi przywódcy nadal podkreślają koleżeńską jedność, chociaż jest oczywiste, że to Malenkow i Beria są centrum realnej władzy. Klucz
do stabilności zależy od tego, czy potrafią ze sobą współpracować”. Za interesujące Beam uważał spekulowanie, kto w rzeczywistości ma najwięcej władzy
na Kremlu54. Analizując prasę, zwrócił uwagę, że w swej tematyce ostrożnie
odchodziła ona od choroby Stalina, jego śmierci i przesuwała się ku przyszłej
polityce nowych władz. W ostatnich dniach zaś główne artykuły w większości
poświęcone były wewnętrznym aspektom wypowiedzi Malenkowa, czy Beri
i Mołotowa (poprawie w zarządzaniu itp.). Prasa – jak depeszował – odzyskała swój zwykły format, przedrukowuje zagraniczne artykuły, głównie z prasy
komunistycznej i depesze TASS ze świata. Te ostatnie nie zaprzestały określać
USA jako „agresora” i głównego wroga. Natomiast materiały pisane przez miejscowych dziennikarzy, włączając w to główne artykuły, wykazywały zauważalną
wstrzemięźliwość w nazywaniu USA czy Wielkiej Brytanii w ten sposób. Odnotowując zaprzestanie „kampanii amerykańskiej nienawiści” Beam zastrzegał się
jednak, że trzeba poczekać, aż prasa całkowicie powróci do normalności55.
Po mianowaniu Bohlena na ambasadora w Moskwie zwrócił się doń ambasador sowiecki w Waszyngtonie Georgij Zarubin, uporczywie nastając na ich
spotkanie. W protokole dyplomatycznym jest przyjęte kurtuazyjne, mające nawet charakter uroczystego obiadu, spotkanie ambasadora nominata przez szefa
placówki kraju, do którego on się udaje, ale taki gest stosuje się wówczas, kiedy stosunki między tymi państwami są co najmniej dobre. Bohlen inicjatywę
Zarubina potraktował formalnie, do ambasady udał się 1 kwietnia w towarzystwie zajmującego się w Departamencie Europy Wschodniej Waltera Stoessla,
54 � Dok.

nr 569, The Charge in the Soviet Union (Beam)to the Department of State,
Secret Priority, Moscow, March 18, 1953-2 p.m., FRUS..., s. 1131–1132.
55 � Dok. nr 573, The Charge in the Soviet Union (Beam) to the Department of State,
Confidential Priority, Moscow, March 20, 1953-5 p.m..., s. 1137.
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z czasem m.in. ambasadora w Warszawie (1968–1972)56. Ambasador Zarubin,
jak scharakteryzował go podwładny Anatolij Dobrynin w kilka lat później sam
będący najdłużej szefem sowieckiej misji w USA, był dyplomatą stalinowskiej
szkoły, powierzchownie poprawny, bez dobrej znajomości języka. 20-minutowa
rozmowa upłynęła na uprzejmościach, Zarubin w pełni się zgodził z Bohlenem, że w pracy ambasadora nieodzowne są podróże po kraju, w którym jest
się akredytowanym, a z tym dyplomaci USA mieli wielkie trudności w Związku
Sowieckim. Gospodarz podjął zapewne przesłane mu przez Moskwę pytanie, co
rozmówca sądzi o oświadczeniu Mołotowa wydanym na okoliczność inicjatywy
Pekinu w sprawie zakończenia wojny w Korei. Bohlen zbył go klasyczną odpowiedzią, że propozycja jest wnikliwie studiowana w Departamencie i zapewne
będzie wymagać pewnych wyjaśnień. Poza tą kwestią nie poruszono żadnej innej. Żegnając Bohlena, Zarubin życzył mu powodzenia w wypełnieniu nowej
misji.
Mając 4 kwietnia opuścić Waszyngton, Bohlen złożył wizytę Eisenhowerowi. Dulles – co było rzadkim dlań postępowaniem – chciał mu towarzyszyć.
W Białym Domu według Bohlena rozmawiał on z prezydentem ogólnie o sytuacji w Związku Sowieckim57. Tak też Eisenhower powiedział następnego
dnia na konferencji prasowej, określając wizytę jako stosowaną praktykę. Nie
wspomniał, czy udzielił jakichś instrukcji58. Brak oficjalnego zapisu konwersacji
w papierach prezydenta nie pozwala nic więcej powiedzieć o tym dość ważnym
spotkaniu59. Tylko w listopadzie tego roku korespondentowi „New York Times”,
Cyrusowi L. Sulzbergerowi Bohlen wyjawił, że Eisenhower zalecił mu jedynie,
by „Dbał o swój żołądek i nie pozwolił im się dać zagiąć”60.
Ale kiedy Bohlen był już w drodze do Moskwy, 4 kwietnia nadeszła sensacyjna depesza od Bema, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Związku Sowieckiego poinformowało, iż aresztowani w tzw. spisku lekarzy kremlowskich
zostali oskarżeni „bezprawnie i bezpodstawnie”61. Zwolniono ich i oczyszczono. Władze milicyjne stwierdziły, że „zeznania uzyskano przy użyciu środ56 �Dok. nr 575, Memorandum of Conversation, by the Officer in Charge of USSR Affairs (Stoessel), Secret, (Washington), April 1, 1953..., s. 1138–1139.
57 Ch. F. Bohlen, op.cit., s. 335–336.
58 Public Papers of the Presidents of the United States: Dwight D. Eisenhower..., s. 159.
59 �Dok. nr 576, Editorial Note, FRUS..., s. 1140.
60 �C. L. Sulzberger, A Long Row of Candles. Memoirs and Diaries (1934–1954), New
York 1969, s. 917.
61 Dok. nr 577, The Charge in the Soviet Union (Beam) to the Department of State,
Confidential Priority, Moscow, April 4,1953-10 p.m., FRUS..., s. 1140–1143.
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ków, jakich kategorycznie zakazuje prawo sowieckie”. Podając szereg informacji, liczbę oskarżonych, ich nazwiska, pochodzenie narodowościowe, losy
w czasie aresztowania, czy roszady na stanowiskach w resorcie zdrowia, Beam
odczytywał te wiadomości jako konkretny dowód, że nowe władze zaczynają
zrywać ze stalinizmem i uznają, że albo Stalin osobiście zmontował spisek lekarzy albo dał zgodę na te działania. Od śmierci Stalina jego zdaniem władza
wydaje się zmierzać do stworzenia równowagi w wielkim aparacie biurokratycznym, w którym najpotężniejszymi są partia, milicja i wojsko.
Zarówno ten materiał Beama, jak i następne w żadnym stopniu nie pozwalały jeszcze przypuszczać Białemu Domowi, że transformacja władzy na Kremlu
dobiega końca, że wyłonione kierownictwo państwa w owym składzie utrzyma
swoją pozycję przez dłuższy czas. Już 6 i 7 kwietnia depesze ambasady informowały, że „Prawda” ostro skrytykowała równocześnie Ignatiewa i Rumina.
Ten pierwszy jako minister bezpieczeństwa w styczniu wydał rozkaz uwięzienia lekarzy, a Rumin stanął na czele specjalnej komisji śledczej. Teraz usunięcie
Ignatiewa z pozycji świeżo nominowanego (15 marca) członka Sekretariatu KC
i wiosną 1954 r. skierowano go na I Sekretarza do Baszkiri – w oczach ludzi ambasady było dowodem, że sytuacja w samej partii jako przewodniej sile zdawała
się nieklarowna. W jej kierownictwie jedynie Chruszczow, określany przez Stalina jako „wiejski chłopak”, miał rozpoznawalną twarz w społeczeństwie, ale już
6 marca przestał być sekretarzem moskiewskiego komitetu partii, a następnie
15 marca, zostając członkiem Prezydium KC KPZR, miał skoncentrować się na
pracy w Komitecie Centralnym.
Dla Beama było więc wręcz niemożliwe ocenienie, czy nowi przywódcy nie
zamierzali dążyć do odprężenia ze Stanami, którego niewątpliwie potrzebował
ich kraj, gdyż posiadali mniej autorytetu niż Stalin, czy jedynie chcieli ograniczyć się do propagandowych inicjatyw. Dlatego po ostatnim posiedzeniu NSC
Eisenhower liczył, że Jacksonowi uda się szybko przygotować dlań wystąpienie z szerszymi propozycjami pod adresem Kremla. Tymczasem 15 marca na
IV sesji Rady Najwyższej Malenkow, omawiając zmiany w kierownictwie państwa, wystąpił także z przesłaniem, że każdą kwestię sporną, czy nie rozstrzygniętą można rozwiązać „metodami pokojowymi na podstawie porozumienia
krajów zainteresowanych”, i że odnosi się to do „naszych stosunków z wszystkimi krajami, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi” oraz że polityka polega „na
przestrzeganiu wszystkich układów zawartych przez ZSRR z innymi państwami62”. Ale poza tym nie wysunął konkretnych propozycji. To posunięcie
62

Tekst w: (Council on Foreign Relations), The United States and World Affairs, (New
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Kremla skłoniło Eisenhowera do wyrażenia 16 marca niezadowolenia wobec
Dullesa, że został on wyprzedzony przez Sowietów i że to oni rozpoczęli pokojową ofensywę. Dulles zapewniał prezydenta, że jego przemówienie będące
w fazie szlifowania w porównaniu z tym, z którym wystąpił Malenkow, będzie
brzmieć ciekawiej i substancjonalniej63.
Brak jakichkolwiek sygnałów na okoliczność zmian w Związku Sowieckim ze strony Eisenhowera skłoniły Churchilla do zwrócenia się doń. W dniu
6 kwietnia w piśmie wskazywał, że zarówno on, jak sekretarz spraw zagranicznych Anthony Eden dostrzegali „widoczne zmiany na lepsze” w Związku Sowieckim. Podobnie jak w marcu, kiedy to komunikował się z Eisenhowerem,
teraz namawiał go, by nie marnował szansy wybadania „[...] jak dalece gotowy
jest pójść reżim Malenkowa w obniżaniu napięcia”, lecz podjął próbę dialogu
z nim. Tym bardziej, że Churchill kontynuował tę linię myślenia politycznego
w Wielkiej Brytanii, która rzadko w historii mogła sobie pozwolić na luksus
ograniczenia rozmów z państwami przyjaznymi czy nieprowadzenia negocjacji,
nawet w okresie największej potęgi, z przeciwnikiem ideologicznym, nie mając
na względzie praktycznych aspektów współistnienia. Poinformował, że właśnie
brytyjski ambasador w Moskwie sir Alvary Gascoigne otrzymał polecenie, by
załatwić szereg mniejszych spraw psujących stosunki brytyjsko-sowieckie64.
W odpowiedzi przesłanej tego samego dnia Eisenhower wyraził przekonanie,
że myślenie Brytyjczyków i Amerykanów w interesującej ich kwestii w dużej
części jest podobne. Poinformował, że pracuje nad przemówieniem, w którym
przedstawi wobec świata pokojowe intencje swojego kraju i że resume tekstu
prześle premierowi65. Dulles robił to 8 kwietnia długą depeszą66. W trzy dni
później Churchill w liście dzielił się swoimi uwagami o przeczytanych tezach
przemówienia. Na początku zaakcentował, że wystąpienie robi wrażenie ważnej i doniosłej deklaracji i zaznaczył, iż Rząd Zjednoczonego Królestwa jak zawsze jest całkowicie z Ameryką w walce przeciwko komunistycznej agresji, „Ale
w tej chwili okoliczności są po naszej stronie”. Uważał, że trzeba podjąć ryzyko
63 �Dok.

nr 568, FRUS..., s. 1130.
Dok. nr 394, Prime Minister Churchill to President Eisenhower, Personal and Private, (London, April 6, 1953) FRUS 1952–1954, t. VI, s. 966; G. Boyle (ed.), „The ChurchillEisenhower Correspondence 1953–1955”, Chapel Hill–London 1990, s. 36.
65 Dok. nr 395, President Eisenhower to Prime Minister Churchill, Personal and Secret, Washington, April 6, 1953..., s. 967.
66 � Dok. nr 396, The Secretary of State to the Embassy in the United Kingdom, Top
Secret Priority, Washington, April 8, 1953..., s. 967–969.
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działania67. Przemyślenia i próby oceny tego, co dzieje się w Moskwie, oraz jakie istnieje pole dla aktywności Waszyngtonu, Eisenhower i Churchill zawarli w jeszcze dwóch listach, które wymienili przed 16 kwietnia – wystąpieniem
„Ike”, jak podpisywał się Eisenhower do Churchilla68.
Szerzej niż z Churchillem Eisenhower rozmawiał o sytuacji w Związku Sowieckim i o swoim przemówieniu z kanclerzem Niemieckiej Republiki Federalnej Konradem Adenauerem, bo ten wraz z dużą delegacją i towarzyszącą
mu córką Lottą składał pierwszą w historii wzajemnych stosunków wizytę
w Stanach w dniach od 6 do 18 kwietnia. Kanclerz już na pierwszym spotkaniu 7 kwietnia w Białym Domu bez zastrzeżeń poparł Eisenhowera, który
stwierdził, że „Tak długo, jak Związek Sowiecki nie szuka pokoju musimy być
twardzi”. Jedynie zdecydowane stanowisko pozwoli osiągnąć takie cele, jak
uczynienie Austrii krajem neutralnym czy doprowadzenie do zjednoczenia Niemiec69. Konferując następnie z Dullesem, Adenauer podkreślił, że z państwem
totalitarnym należy negocjować z pozycji siły i Zachód nie może pofolgować
sobie, musi być zdeterminowany i czujny, Niemcy znają Rosjan70. Kanclerzowi
ogromnie zależało na podkreśleniu również w tym kraju swojej jednoznacznej prozachodniej postawy. To myślenie zbliżyło go do Dullesa, mógł liczyć na
jego poparcie zarówno jako polityk, jak i przyjaciel.
Lakoniczna, półoficjalna, jako że rząd nie wypracował stanowiska, była
reakcja Paryża na przesłane tezy wystąpienia Eisenhowera. Urzędujący niecały miesiąc ambasador Stanów we Francji C. Douglas Dillon wydobył jedynie ocenę sytuacji w Związku Sowieckim z Quai d Orsy, którą podzielało
kierownictwo resortu z jego szefem Georgesem Bidaultem. Uważali oni, że
długofalowe cele Kremla są niezmienne: zwycięstwo komunizmu, konferencja czterech mogłaby się ciągnąć bez końca i w sumie zaszkodzić Zachodowi,
67 � Dok.

nr 397, Prime Minister Churchill to President Eisenhower, (London,) April
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a wreszcie, że nie da się załatwić żadnych większych czy mniejszych kwestii
z nimi, dopóki Zachód nie będzie dysponował siłą równą Rosji71.
Po tydzień trwającej podróży, 11 kwietnia Bohlen z żoną Avis, synkiem
i dwiema córkami dotarł do Moskwy, gdzie na oddalonym o 30 km od centrum lotnisku Wnukowo powitali go przedstawiciele protokołu dyplomatycznego MID oraz Jacob Beam. Tego dnia przejął obowiązki szefa placówki.
Zarówno depesze przesyłane do Waszyngtonu, jak i szczegółowy przegląd sytuacji zrobiony Bohlenowi przez Beama nie pozostawiały wątpliwości co do
jego kompetencji. Był bystrym obserwatorem, z wyczuciem interpretującym
zbierane informacje, dlatego też Bohlen zaproponował mu pozostanie w placówce jako osoba numer dwa – Radca72. Jednak Dulles, jak się okazało, chciał
go mieć w Departamencie, w Sztabie Planowania Politycznego. W sierpniu
1957 r. Beam został ambasadorem w Polsce, w 1966 r. w Czechosłowacji, a od
18 kwietnia 1969 r. do 24 stycznia 1973 r. w Związku Sowieckim73.
Przybywając osiem lat po ostatniej wizycie w 1945 r., Bohlen odnalazł Moskwę nieco zmienioną w urodzie, kształcie, z paroma wieżowcami, przebijającą
się architekturą w stylu neostalinowskim, z trochę lepiej zaopatrzonymi sklepami, ale też jako „ponure, przygnębione, zapuszczone” miasto. Nie wpędziło go to
jednak w depresję, jak wcześniej m.in. George’a Kennana74. Myślał raczej o tym,
by jego materiały ważyły na kształcie amerykańskiej polityki zagranicznej. Bohlen, będąc po raz pierwszy w placówce w Moskwie w latach 1934–1939, pozyskał tajne źródło w ambasadzie niemieckiej, czym w Waszyngtonie wiedziało
tylko kilka osób. Informował Departament Stanu o tym, jak toczą się tajne negocjacje Rzesza–Związek Sowiecki. W parę godzin po podpisaniu paktu Ribbentrop–Mołotow, znając jego całą treść, natychmiast przesłał go do centrali75.
Teraz szybko przystąpił do pracy. 14 kwietnia po południu w towarzystwie Beama złożył wizytę Mołotowowi. Wręczył mu kopie listów uwierzytelniających
oraz listów odwołujących jego poprzednika Kennana i poprosił o wyznaczenie
daty złożenia swoich listów Przewodniczącemu Rady Najwyższej Woroszyłowi.
Zostawił też kopie swoich uwag, zgodnie z instrukcją Dullesa, które miał wygło71 � Dok.

nr 580, The Ambassador in France (Dillon) to the Department of State, Secret, Paris, April 11, 1953-1 p.m..., v. VIII, s. 1145.
72 Ch. E. Bohlen, op.cit., s. 338.
73 R. Dougall, M. P. Chapman (red.), „United States Chiefs of Mission 1778–1973”,
Wahsington 1973, s. 38, 125, 139.
74 �Ch. E. Bohlen, op.cit., s. 377.
75 Moskiewskie depesze Bohlena z 1939 r., w: B. Grzeloński, „Dyplomaci USA 1919–
–1939”, Pułtusk 2004, s. 87–107.

Śmierć Stalina. Reakcja Białego Domu

sić przy składaniu listów uwierzytelniających. W czasie wizyty ani Mołotow, ani
on nie podjęli żadnych spraw merytorycznych, gospodarz był natomiast nadzwyczajnie uprzejmy i wspomniał o związkach istniejących między obu krajami
w czasie wojny, kiedy to współpracowali z korzyścią dla obu stron i dobra całego
świata. Jak zauważył, Molotow posiwiał i postarzał się, ale odznaczał się dobrym
zdrowiem i energią76. Następnego dnia Bohlen otrzymał już polecenie osobistego, natychmiastowego przekazania tekstu przemówienia prezydenta (przesłanego mu specjalną depeszą) Mołotowowi lub jego zastępcy. Przekazując tekst
kolegom w korpusie, miał w dyskusjach z nimi odnotowywać ich reakcje, opinie
i zwrócić im uwagę na trzy elementy: że przemówienie jest zasadniczą próbą
ze strony USA wniesienia odprężenia i ułatwienia w rozwiązaniu problemów,
które teraz niebezpiecznie nękają świat, przedstawione w przemówieniu zasady
mają charakter długoterminowego programu nowej administracji i wreszcie to
wystąpienie nie jest częścią wojny psychologicznej, USA są gotowe zgodzić się
na konkretne działania na rzecz Związku Sowieckiego, ale nie zadowolą się tylko ich dobrym słowem77.
Eisenhower wystąpił 16 kwietnia na spotkaniu Amerykańskiego Stowarzyszenia Wydawców Prasowych. Miejsce starannie wybrane nadawało wystąpieniu właściwie wymiar apelu do całego świata i tak też zostało zbudowane.
Przygotowanie dlań tekstu biegło dwutorowo. Jedną wersję z polecenia Jacksona stworzył 37-letni Walter M. Rostow, profesor ekonomii w Massachussets Institute of Technology, który lata 1946–1951 spędził na uniwersytetach
w Oxfordzie, Cambridge i Genewie78. Drugą, co Eisenhower kazał trzymać
w tajemnicy, napisał Emmet Hughes, jemu też podsunął główną myśl wystąpienia. Chciał mówić – co nie podobało się Dullesowi – o potrzebie rozbrojenia i zaapelować do sowietów, by bezpieczeństwa dla swego kraju szukali
w budowaniu zaufania, a nie w pomnażaniu siły militarnej. Po przeczytaniu
ponad tuzina wersji i naniesieniu różnego rodzaju poprawek, uwag, po dyskretnych konsultacjach z bratem Miltonem i Bedellem Smithem, ostatecznie
Eisenhower zaakceptował tekst79.
76 � Dok. nr 581, The Ambassador-Designate in the Soviet Union (Bohlen) to the Department State, Restricted, Moscow, April 14, 1953-7 p. m..., t. VIII, s. 1146.
77 � Dok. nr 582, The Acting Secretary of State to the Embassy in the Soviet Union,
Secret, Washington, April 15, 1953-6.34 p.m..., s. 1146–1147.
78 �Dok nr 594, Paper Prepared by Walt Whitman Rostow, Massachussets Institute of
Technology, (Cambridge, May 11, 1953), Notes on the Origin of the Presidents Speech of
April 16, 1953..., s. 1173–1183.
79 �S. Ambrose, op.cit., s. 325; E. J. Hughes, op.cit, s. 92–94.
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Od pierwszych słów był mocny w wyrazie80. Eisenhower akcentował, że
droga, jaką wybrały Stany Zjednoczone, respektuje fundamentalne zasady,
iż „Żadnej grupy ludzi na ziemi nie można traktować jako wrogów ponieważ cała ludzkość posiada pragnienie pokoju, przyjaźni i sprawiedliwości”; że
„Każdy naród ma niezbywalne prawo utworzyć rząd i system gospodarczy
według własnego wyboru” i że „Nie da się usprawiedliwić żadnego narodu
w jego zamiarze dyktowania innym narodom formy ich rządów”. Związek Sowiecki – mówił – trzyma się innej wizji świata. W świecie przez niego zaprojektowanym bezpieczeństwo nie jest oparte na wzajemnym zaufaniu i pomocy, ale na sile: wielkich armiach, przewrotach, rządzeniu sąsiadami. Śmierć
Stalina zamknęła jednak pewną erę. Rządy jego rozszerzyły Związek Sowiecki
od Morza Bałtyckiego po Morze Japońskie i zdominowały 800 milionów dusz.
Ale nowe kierownictwo stoi teraz wobec powstałego wolnego świata, który jak
nigdy w dziejach, z własnej woli chce być wolny. Niemcy Zachodnie zasłużyły
na to, by być wolnym i równym partnerem w tej wspólnocie, a do tego prowadzi tylko jedna bezpieczna droga – ostateczne zjednoczenie. Korea i południowo-wschodnia Azja są zagrożeniem dla całej wolnej wspólnoty. Dlatego
według Eisenhowera działania na rzecz pokoju sprowadzają się do honorowego zawieszenia broni w Korei, położenia kresu, bezpośrednim i pośrednim
atakom, na bezpieczeństwo Indochin i Malezji, podpisanie traktatu państwowego z Austrią, aby była ona wolna od gospodarczej eksploatacji i okupacji
zagranicznych wojsk, włączenie wolnych i zjednoczonych Niemiec z rządem
wybranym w wolnych i tajnych wyborach do świata zachodniego. Wolne społeczeństwa i pełna niepodległość narodów Wschodniej Europy będą oznaczać
koniec obecnego nienaturalnego podziału Europy. Powstaną warunki do swobodnego przepływu ludzi, myśli i towarów. Prezydent apelował także o zaprzestanie wyścigu zbrojeń i o zmniejszenie wydatków na nie, o kontrolę nad
bronią atomową, gdyż energia atomowa ma służyć celom pokojowym. Czy
Związek Sowiecki jest gotowy na te wszystkie działania? Nadszedł czas na
czyny, „[...] głód pokoju jest obecny w sercach wszystkich ludzi, niemniejszy
u Rosjan i Chińczyków niż w naszym kraju”. Jest szansa na pokój, na świat
wolny od strachu i od zagrożeń.
Od Poczdamu to było pierwsze, publiczne, tak zdecydowane w ocenach, wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych skierowane całkowicie do jednego adresata. Na Kreml. Pierwszą reakcję ze strony establishmentu sowieckiego
na przemówienie Bohlen przekazał 20 kwietnia. Po złożeniu listów uwierzy80 � Dok.

nr 583, Address by President Eisenhower, April 16, 1953, The Chance for
Peace..., s. 1147–1155.
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telniających, jak zalecała mu instrukcja, „od niechcenia” zapytał Woroszyłowa,
czy miał okazję je przeczytać81. Przewodniczący właściwie zręcznie uniknął
odpowiedzi, mówiąc, że czytał jedynie to, co było w prasie. Zaraz też dodał
z wyćwiczoną gładkością, że sowiecka polityka konsekwentnie jest pokojowa,
nastawiona na dobre stosunki ze wszystkimi krajami, polubowne rozwiązywanie spraw spornych. Wyraził nadzieję, że po zimie nastąpi „cieplejsza aura, wiosenna i szczególnie między naszymi dwoma krajami”. Bohlen nie przemilczał tej
zapowiedzi i od razu podniósł sprawę wznowienia w Panmundżonie rokowań
w sprawie zawieszenia broni w Korei, by zostało ono jak najszybciej osiągnięte,
z czym zgodzili się Woroszyłow oraz towarzyszący mu wiceminister spraw zagranicznych Griogorij Puszkin.
W kilka dni po akredytacji, wiedząc, że Dulles uczestniczy w sesji NATO
w Paryżu (23–27 IV) Bohlen przesłał mu parę „wstępnych uwag” odnoszących się do polityki zagranicznej nowej ekipy sowieckiej82. Nie miał żadnych
wątpliwości, że Związek Sowiecki nadal pozostaje policyjną dyktaturą, w której totalną kontrolę wszystkich aspektów życia politycznego, gospodarczego
i społecznego sprawuje mała grupa ludzi. Zasadniczym elementem transformacji było to, co Bohlen zaczął dostrzegać, jak przejść od jednoosobowego
przywództwa do zasad kolektywnego sprawowania władzy, triumwiratu Beria–Malenkow–Mołotow. Z sobie znanych powodów obecne kierownictwo
zdecydowanie opowiadało się za pokojem i za dobrymi stosunkami ze wszystkimi krajami. Sowiecka prasa dostarczała sporo dowodów, że nowi przywódcy skupieni są na stosunkach z Chinami i krajami satelickimi. Poza tym będą
starali się szybko wykorzystać każdą oznakę rozłamu na Zachodzie i będą
próbować udaremnić realizację Europejskiej Wspólnoty Obronnej (EDC),
a szczególnie remilitaryzację Niemiec.
Na demonstrowanie przez Chiny i Związek Sowiecki swoistej jedności
w kwestii pokoju uwagę prezydenta zwracał także kolejny raport „Special Estimate” (24 IV 1953) mówiący o aktualnej taktyce komunistów. Wyrażono również w nim ocenę, iż w Korei komuniści są gotowi na pewne ustępstwa w sprawie zawieszenia broni. Pisano, że Kreml zaryzykuje kurs sprawiający wrażenie
pewnych ustępstw w sprawie kontroli nad Wschodnimi Niemcami. W istocie
celem jego będzie podcinanie tego, na czym zależy Niemcom Zachodnim.
Problem rozbrojeniowy Moskwa potraktuje propagandowo. Ogólnie celem
81 � Dok. nr 584, The Ambassador in the Soviet Union (Bohlen) to the Dpartment of
State, Secret, Moscow, April 20, 1953-7 p.m..., s. 1155–1156.
82 �Dok. nr 585, The Ambassador i the Soviet Union (Bohlen) to the Secretary of State,
at Paris, Top Secret, Priority, Moscow, April 24, 1953-1 a.m..., s. 1156–1159.
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aktualnej taktyki Kremla jest zbudowanie atmosfery mniejszego sprzeciwu
wobec komunizmu i sowieckiego imperializmu83.
Dnia 25 kwietnia, o 17.00 czasu moskiewskiego Bohlen mógł wreszcie, w co
już zaczynał wątpić, przesłać depeszę informującą, że „Prawda”, której numer
ukazał się rano, na pierwszej stronie poświęciła aż sześciokolumnowy artykuł
odnoszący się do przemówienia Eisenhowera84. W artykule zaznaczono, że wystąpienie prezydenta było swego rodzaju odpowiedzią na sowieckie oświadczenie o możliwości uregulowania szeregu spraw na drodze pokojowej, a następnie
skoncentrowano się szczególnie na sytuacji w Korei, kwestii Niemiec, Europy
Wschodniej, Austrii, funduszu pomocowym (Fund for World Aid), rozbrojeniu
i stosunkach USA–ZSRR. W godzinę po tej wiadomości, Bohlen miał już do
przekazania swój komentarz do artykułu85. Niezwykłe było to, jak podkreślił,
że opublikowano całe przemówienie i poświęcono mu całostronicowy artykuł.
Substancja artykułu w jego odczuciu wymagała długiego przygotowania, ale też
nie wykluczył, że datę opublikowania go zaplanowano w związku z zakończeniem sesji NATO. Styl artykułu wskazywał na autorstwo kilku osób. Nie znalazło się w nim nazwisko Stalina, pisano natomiast o „sowieckich przywódcach”.
Zdaniem Bohlena ten dokument nie został przygotowany z myślą o masowej
propagandzie. Jego głównym celem było przerzucenie odpowiedzialności, jaką
Eisenhower obarczył Związek Sowiecki, robiąc uwagi o obecnej sytuacji światowej, na USA i jego aliantów. W opinii analityków ambasady, ale i członków
korpusu dyplomatycznego, z którymi rozmawiano, z tej publicznej debaty zwycięsko wyszły Stany. Niemniej Bohlen uważał, że bez zbyt długiego odwlekania ze strony rządu USA powinna nastąpić pewna reakcja. W jego przekonaniu
kontynuowanie kursu, jaki zainaugurował Eisenhower w swoim przemówieniu,
mogłoby utrzymywać sowieckie przywództwo w większej niepewności i zmusiłoby bardziej do odsłonięcia ich prawdziwych celów.
Jednocześnie z materiałami Bohlena o reakcji Kremla na wystąpienie prezydenta do Departamentu Stanu spływały depesze z szeregów innych placówek,
które pozwalały poznać Białemu Domowi nastroje panujące w Europie, Azji,
Australii86. Ale opinia, której obok postawy sowieckich przywódców Eisenhower
był ciekawy, nie nadeszła od razu. Winston Churchill dopiero po sześciu dniach,
83

Dok. 587, Special Estimate, Secret, (Washington,) 24 April, 1953..., s. 1160–1162.
Dok. nr 587, The Ambassador in the Soviet Union (Bohlen) to the Department of
State, Restricted, Moscow, April 25, 1953-5 p.m..., s. 1162–1164.
85 �Dok. nr 588, The Ambassador in the Soviet Union (Bohlen) to the Department of
State, Top Secret, Moscow, April 25, 1953-6 p.m..., s. 1165–1166.
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22 kwietnia, napisał: „My Dear Friend”, wystąpienie zostało dobrze przyjęte
przez wszystkie partie w Izbie. „Nie różniliśmy się w ocenie”. Głos zabierali on
i były sekretarz Foreign Affairs, laburzysta Herbert S. Morrison87. Churchill jak
zawsze zapytywał, jaki będzie następny krok, bo „oczywiście musimy poczekać kilka dni”. Nie wierzył, że Rosjanie zgodzą się na zjednoczenie Korei lub
na wypuszczenie krajów Europy Wschodniej ze swoich rąk. Jednocześnie pisał,
że będzie nacisk przywódców państw i szefów rządów na spotkanie. Uważał,
że trzy zwycięskie potęgi powinny konferować, a jeśliby do tego nie doszło, to
on będzie zmuszony rozważyć kwestię osobistego kontaktu z Kremlem. Prosił
o zdanie Eisenhowera.
Odpowiedź prezydenta wysłana po trzech dniach telegramem była utrzymana w dość chłodnym tonie. Prezydent argumentował, że nie ma specjalnych
symptomów zmian w polityce zagranicznej Sowietów i z tego względu należy
wstrzymać się z inicjatywami zmierzającymi do zwoływania konferencji. Proponował na razie politykę bacznego obserwowania i starannego przemyślenia
dalszego kursu wobec Kremla. „[...] jeśli Pan uważa z jakichś szczególnych
względów za konieczne nawiązanie osobistego kontaktu, mamy nadzieję, że
tak wcześnie, jak to będzie możliwe, da Pan nam znać”88.
Nie będąc przekonanym co do słuszności myślenia Eisenhowera, Churchill
4 maja wysłał mu szkic listu, jaki zamierzał skierować do Mołotowa, aby odnowić ich starą, z lat wojny znajomość i poznać Malenkowa oraz innych przywódców. Gotów był udać się do Moskwy nie tyle, by coś ważnego załatwić, ale by
stosunki oprzeć na bliższych, nieco przyjaźniejszych podstawach, na osobistej
dyplomacji89.
Odpowiadając, Eisenhower najpierw wyraził zdziwienie, co do wyboru
miejsca spotkania90. Uznał je za nieodpowiednie. Przypominał, że to „Uncle
Joe”, Stalin, narzekając na zdrowie, wymuszał konferencje „trojki” na terytorium
Związku Sowieckiego. Churchill nie powinien tam jechać. Rosjanie zinterpretu87 � Dok.

nr 401, Prime Minister Churchill to President Eisenhower, Secret, London,
April 22, 1953, FRUS, v. VI, s. 975–976.
88 Dok. nr 402, President Eisenhower to Prime Minister Churchill, Top Secret, (Washington, April 25, 1953..., v. VIII, s. 1166–1167. Ta odpowiedź została wysłana telegramem do ambasadora USA Aldricha w Londynie z poleceniem natychmiastowego przekazania jej Churchillowi, oryginał wysłano dyplomatyczną pocztą.
89 �Dok. nr 404, Prime Minister Churchill to President Eisenhower, Personal, London,
May 4, 1953..., v. VI, s. 977–978.
90 Dok. nr 405, President Eisenhower to Prime Minister Churchill, Top Secret, Washington, May 5, 1953..., s.978–979.
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ją to jako słabość Zachodu, zatem nie należy robić niczego, co podcina pozycję
w negocjacjach z nimi w sprawie Korei. Poza tym powtarzał Churchillowi, że
nie ma powodów, by się spieszyć z organizowaniem rozmów. Nie powinno się
także dać odczuć ani społeczeństwu w Stanach, ani w Anglii, czy też głowom
państw i szefom rządów, że to on i premier, są pod presją jak najszybszego spotkania się z sowieckimi przywódcami. Zawieszenie broni nie postępuje gładko,
a to ono jest testem na poważne intencje komunistów. Eisenhower rozważał,
jaki efekt wywrze ewentualne wizyta Churchilla na aliantów, na wolny świat
i na samych Rosjan. W Stanach Kongres wkrótce będzie zajmował się Programem o Wzajemnej Obronie (Mutual Defense Program) oraz przedłużeniem
brytyjsko-amerykańskiego traktatu o wymianie handlowej (Reciprocal Trade
Act) i trudno przewidzieć stanowisko tego ciała. Pisał, że stanie się wiadome,
iż Churchill się z nim będzie konsultował miał trudności z wytłumaczeniem
tego, o co chodziło w tym posunięciu. Nieudane spotkanie zirytuje Francuzów
w kontekście ich sytuacji w Indochinach. Wielu spodziewa się po tym osobistym
spotkaniu wiele. Nikt nie uwierzy czy to na Zachodzie, czy na Dalekim Wschodzie, że Churchill pojechał do Moskwy z misją good will. Należy się skupić na
budowie zaufania wśród członków NATO, wolnego świata i nie podejmować
żadnych pospiesznych inicjatyw. „Naturalnie – kończył – ostateczna decyzja
należy do Pana”.
Dziękując za telegram Eeisenhowerowi, Churchill upierał się, że chce jechać91.
Użył emocjonalnego języka. W jego odczuciu pragnął się on udać w charakterze
„niezwykłego pielgrzyma”, niebojącego się narazić na szwank nawet swoją reputację, jeśli to może pomóc sprawie pokoju. Wierzył, że Rosjanie zawsze kierują
się własnym interesem i to może doprowadzić do odprężenia międzynarodowego. Z całej kremlowskiej czwórki: Malenkow, Beria, Bułganin i Mołotow, jedynie
ostatni z nich zna świat. Dlatego Churchillowi zależało, by poznać tych ludzi, porozmawiać z nimi, szczerze aż do końca. „Trudno mi uwierzyć, że możemy cokolwiek uzyskać – pisał – przyjmując jedynie postawę negocjacyjną i Pana przemówienie oczywiście nie daje zbyt wiele nadziej”92.
Zapewne to uparcie forsowane przekonanie Churchilla o skuteczności
osobistej dyplomacji skłoniło Eisenhowera jeszcze raz do wypowiedzenia się
o tym, dlaczego stosuje taktykę cierpliwego wyczekiwania93. Zaznaczył, że
91 Dok. nr 406, Prime Minister Churchill to President Eisenhower, Top Secret, (London, May 7, 1953)..., s. 980–981.
92 Ibidem, s.981.
93 �Dok. nr 407, President Eisenhower to Prime Minister Churchill, Secret, Washington, May 8, 1953.... s. 981–983.
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jego szczerze przedstawione stanowisko odzwierciedla też myślenie Johna
F. Dullesa i innych jego doradców, niemniej uszanuje każdy wybór Churchilla.
I teraz, powtarzając swoją decyzję o powstrzymywaniu się od inicjatyw wobec
Kremla, argumentował dużym zaangażowaniem się w bardzo wiele konkretnych problemów politycznych w Korei, Azji Południowo-Wschodniej, w tym
w Laosie, na Bliskim Wschodzie. Frustrowała go sytuacja w Iranie i Egipcie,
głód w Pakistanie i napięcie pomiędzy New Delhi, a Karaczi o Kaszmir. Z tych
więc wszystkich powodów w najbliższym czasie nie zamierzał zajmować się
sytuacją na Kremlu. Naciskał natomiast na to, by budować morale Zachodu,
jego gospodarkę i siłę militarną. To uważał za pierwszoplanowe zadanie.
Eisenhower szybko się jednak przekonał, że jego koncepcja polityki wobec Związku Sowieckiego nie trafiała do Churchilla. W dniu 11 maja został
telefonicznie poinformowany przez Bedella Smitha, zastępcę Dullesa, który
udał się na Środkowy Wschód, że Churchill wystąpił w Izbie Gmin z przemówieniem poświęconym polityce zagranicznej94. Wystąpienie Churchilla
w odczuciu parlamentarzystów, słuchaczy, angielskiej opinii publicznej wypadło świetnie oratorsko. Ton, gesty, zawartość zrobiły wrażenie, wywołały
entuzjazm i ocenę, że było to najlepsze wystąpienie premiera od czasów zakończenia II wojny. Tak też donosił ambasador USA w Londynie, Winthrop
W. Aldrich95. Pisał, co było istotniejsze dla Eisenhowera, że słyszał zdystansowanego wobec Waszyngtonu Churchilla, który nie wspomniał o angielskoamerykańskim sojuszu, a rozładowanie napięcia w świecie chciał osiągnąć,
zachęcając do negocjacji ze Związkiem Sowieckim i proponując spotkanie na
najwyższym szczycie wielkiej czwórki.
Propozycje Churchilla oczywiście nie zaskoczyły Eisenhowera, bo uważał, że żadne specjalne stosunki nie powinny być utrzymywane, ani tym bardziej demonstrowane z Londynem. Rozumiał, że schorowany (przeszedł wylew
krwi) i dochodzący 80 lat Churchill desperacko walczył o brytyjskie interesy. W jego ocenie Churchill nie wychodził jednak poza raczej luźne sojusze
z czasów wojny. Eisenhower natomiast, co obiecał w swoim przemówieniu
inauguracyjnym w zakresie polityki zagranicznej, chciał przede wszystkim zakończyć wojnę w Korei oraz przystąpić do wykreślenia wyraźnej linii oddzielającej blok chińsko-sowiecki od reszty świata. Taką linię od Norwegii do Turcji
wyrysowali już demokraci, ale Eisenhower postanowił przekształcić ją niemal
94 �Dok. nr 408, Memorandum prepared at White House, telephone calls, Washington

11, 1953..., s. 983.
95 �Dok. nr 410, The Ambassador in the United Kingdom (Aldrich) to the Department
State, Secret, London, May 12, 1953-5 p.m..., s. 985.
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w linię frontową i rozciągnąć aż po Środkowy i Daleki Wschód96. Chciał, aby
Sowieci i Chińczycy byli świadomi, że jeśli przekroczą tę granicę, to na własne
ryzyko wywołają totalną, atomową wojnę z USA, bo spotkają się z ich strony
ze „zmasowanym odwetem”(massive retaliation)97. Dla społeczeństwa amerykańskiego – jak uważali współpracownicy Eisenhowera – określenie „zmasowany odwet”, miało lepiej, dynamiczniej brzmieć niż – mówiąc słowami
Dullesa – bezskuteczne i nieetyczne powstrzymywanie Trumana. Poza tym,
jak sądzono, miało ono pozwolić na redukcję wydatków na konwencjonalne
zbrojenia, a może nawet na zrównoważenie budżetu i obniżenie podatków.
Po dwóch miesiącach obserwowania nowego kierownictwa sowieckiego,
po wystąpieniach swoim oraz Churchilla, Eisenhower uznał, że dobiegł końca
okres rozpoznawania sytuacji na Kremlu, a nadszedł czas działania. Wkrótce
więc rozpoczął bardzo starannie rozpisywać swoją koncepcje polityki wobec
Moskwy na konkretne posunięcia w czasie. Znał bowiem słowa Churchilla,
że Rosji „[...] nic nigdy nie skłoni do działania oprócz własnych interesów
i totalnej, zimnokrwistej pogardy dla naszego życia i naszych interesów”98.
Chińczykom natomiast już w końcu maja dał klarowny sygnał. Wysłał do Indii
Dullesa, by „w poufnej” rozmowie z premierem tego kraju Nehru powiedział
mu, że jeśli nie dojdzie do zawarcia porozumienia w Korei, to Stany Zjednoczone zbombardują chińskie bazy wojskowe, źródła zaopatrzenia w Mandżurii, zablokują ich wybrzeże morskie i nawet sięgną po taktyczne bomby
atomowe99.

96 � J.

–105.
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97 � A. P. N. Erdman, War No Longer Has Any Logic Whatever. Dwight D. Eisenhower
and the Thermonuclear Revolution, w: J. L. Gaddis, P. H. Gordon, E. R. May, J. Rosenberg
(eds.) „Cold War Statesman Confront the Bomb. Nuclear Diplomacy since 1945”, New
York 1999, s. 101; J. L. Gaddis, The Cold War. A New History, New York 2005, s. 63–68.
98 Cyt. za: P. Johnson, Historia świata (Od roku 1917), Londyn 1989, s. 503.
99 �J. Spanier, op.cit., s. 106.
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O pojmowaniu prawa przez Trybunał Konstytucyjny

S

amo w sobie pasjonujące teoretycznie zagadnienie jak pojmowane jest prawo w przypadku Trybunału Konstytucyjnego nabiera podstawowego znaczenia praktycznego. Można wszak Trybunał Konstytucyjny pojmować jako
ultima ratio instytucjonalnego systemu ochrony konstytucji, a stąd organ, który ostatecznie rozstrzyga, co jest prawem zgodnym z konstytucją, co w swoich
skutkach sprowadza się do utrzymywania bądź nie obowiązywania jakoś pojętego prawa. Już z powyższego widać, że co najmniej w sensie funkcjonalnym
pojmowanie prawa przez Trybunał Konstytucyjny ma wpływ na sam desygnat
tej nazwy jako kulturowy wytwór określonej społeczności, zaś ze względu na
swoje własności, także samą ową społeczność.
W niniejszym artykule pominięto zagadnienia fundamentalne co do pojmowania prawa przez Trybunał Konstytucyjny. W szczególności dotyczy to
zagadnienia, czy istotnie jest tak, że Trybunał przyjmuje tezę o prostym pochodzeniu prawa. Zauważmy jedynie, że wykazywanie przez określoną koncepcję
prawa określonych cech typologicznych pozwalających zaliczyć ją do któregoś
z czystych typów konceptualnych, współcześnie: prawa natury, pozytywizmu
czy koncepcji argumentacyjnych (pomijając konstrukty stricte filozoficzne,
które nie znalazły przejawów realizacyjnych w ścisłym prawoznawstwie, przykładowo: autopojetyczny system społeczny Niklasa Luhmanna czy koncepcja
racjonalnej komunikacji społecznej Joergena Habermasa), należy starannie
oddzielić od zagadnienia określoności przedmiotu badań prawoznawstwa na
gruncie realnie konstruowanych koncepcji prawoznawstwa.
Zagadnienie to o tyle jest istotne, że jedynie w tym drugim sensie przykładowo Zygmunt Ziembiński byłby pozytywistą, jako iż bynajmniej nie negował
faktu istnienia jakiegoś prawa naturalnego, owszem, jego praktyka wykazywała uznawanie takiegoż, tyle że zagadnienia charakterystyki tego typu prawa
uważał za w określonym sensie pozanaukowe. Prawem będącym prawem jako
przedmiotem dociekań teoretycznoprawnych jest prawo będące wytworem
ludzkich czynności, co wcale nie oznacza zaprzeczenia możliwości czy samej
1

Dr hab. prawa, pracownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa i Administracji UAM.
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potrzeby badania inaczej pojętego prawa w ramach innych dyscyplin, szczególnie na gruncie filozofii.
Załóżmy, że analogiczna sytuacja zachodzi w przypadku Trybunału Konstytucyjnego. Przy czym oczywiste jest, że co do zagadnień prawnofilozoficznych między sędziami istnieje nie tyle zgoda, co umożliwiający funkcjonowanie
tego organu kompromis. W praktyce myślowej można wskazać na elementarne warunki takiego kompromisu. Mianowicie na gruncie każdej z koncepcji
prawa możliwe jest przyjęcie, że jedną z jego cech jest celowość (inna rzecz,
że co innego może się przedstawiać nie tylko jako cel, a i samo pojmowanie
celowości, bynajmniej nie musi być w każdej koncepcji tożsame).
W przypadku obecnego prawa polskiego sytuacja jest przy tym o tyle dla
osób je stosujących ułatwiona, że sama konstytucja wprost odnosi się do wartości. Jest to bowiem konstytucja, która nie tylko stanowi statut organizacyjny grupy państwowej, ale również najwyższy akt prawodawczy w sensie materialnym. Dostarcza wprost argumentów za uznaniem, że odnosi się on do
dwojakiego rodzaju wartości, takich, o których można orzec, że są przez konstytucję uznawane (deklarowane) oraz takich, które jej przepisami są kreowane (konstytuowane). Przykładem pierwszych może być prawo człowieka do
życia, niezależnie od sporów o istotę bycia człowiekiem, przykładem drugich
państwo prawa, którego nie sposób sobie wyobrazić bez systemu prawnego
strukturualizowanego samą konstytucją jako elementu kreującego określony
porządek prawny. W przypadku wartości tego drugiego rodzaju, nazwanych
kreowanymi, bez prawnych regulacji brak możliwości nie tylko ich realizacji,
ale i koncepcyjnego ich wyodrębnienia. Zauważyć przy tym należy, że powyższe spostrzeżenie o ich kreacyjnym charakterze bynajmniej nie oznacza, że
są one – przynajmniej nie w każdym sensie – dowolne. Owszem, ich katalog
w tym przynajmniej sensie nie jest dowolny, że co najmniej zależy od panujących społecznych poglądów, których respektowanie jest obowiązkiem ze
względu na uznawane wartości: podmiotowość istoty ludzkiej i jej godność.
Te twierdzenia charakteryzują relację między tymi wartościami, a samymi
przepisami obowiązującej obecnie w Polsce konstytucji.
Inaczej przedstawia się sprawa z wartościami, które są przez konstytucję
jedynie uznawane. Zależnie od postawy filozoficznej (filozoficzno-prawnej)
jako ich źródło wskazywane być mogą ustanowienie Boże, godność ludzka
wypływająca z faktu stworzenia człowieka na podobieństwo Boże albo też –
przy innej postawie – z samej natury człowieka, wreszcie zgoda cywilizowanych narodów co do danych wartości. Relację między przepisami konstytucji,
kreowanym przez nią systemem prawnym, a tymi wartościami można spro-
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wadzić do trojakiego rodzaju rozumienia zwrotu „prawo gwarantuje wartość
W”, nazwijmy to tak, trojakiej interpretacji tego zwrotu.
W pierwszej interpretacji zwrot ten znaczy tyle, że prawo, w tym konkretnie konstytucja i determinowane nią normy, deklaruje te wartości. W ten
sposób uniezależnia je od stanu dyskusji antropologicznej i indywidualnych
poglądów, które mogą być wszak nader różne, niekoniecznie przy tym trzeba
sięgać po przykłady satanizmu, hitleryzmu czy komunizmu. W tym sensie gwarantuje ich prawne poszanowanie, statuuje jako wartości prawne, a zatem – co
najmniej potencjalnie – stawia w ich obronie zorganizowaną siłę pozostającą
w dyspozycji państwa. W drugiej interpretacji zwrot ten znaczy tyle, że prawo
wyznacza sankcje za naruszenie tych wartości. Niezależnie od swoich poglądów, podmiot naruszający te wartości musi się liczyć z prawnie określonymi
konsekwencjami swoich działań, aż po sankcje karne włącznie, co poprzez
odstraszanie stwarza nie tylko prawne gwarancje ich poszanowania. Wreszcie
w trzeciej interpretacji zwrot „prawo gwarantuje wartość W” znaczy tyle, że
prawo wyznacza, w pewnym rozumieniu tego zwrotu stwarza, warunki realizowania określonej wartości podmiotom, którym one służą. W przypadku
wielu wartości jest wszak tak, że nie jest wyobrażalne ich nielimitowane wykonywanie. Przy czym warunki owe stwarzają nie tylko regulacje o charakterze administracyjnoprawnym, co akurat najprościej koncepcyjnie uchwycić, np. przepisy prawa o zgromadzeniach, ale i prawa karnego, zakazujące
określonych czynów, w szczególności wkraczania w prawnie chronioną sferę
innych osób, a nawet prawa cywilnego np. regulujące prawne ramy wykonywania własności.
Obserwując praktykę Trybunału Konstytucyjnego, zasadnie można stwierdzić, że sensem działalności Trybunału Konstytucyjnego nie tyle jest eliminacja niekonstytucyjnych norm prawnych2, ale przepisów prawnych, których
wykładnia czy to rzeczywiście przyjęta przez praktykę interpretacyjną czy też
przedstawiająca się jako najbardziej prawdopodobna na gruncie ukształtowanych reguł kultury wykładni, prowadzi do wyznaczenia sytuacji prawnych
uznawanych (względnie ekspektatyw określonych praw podmiotowych3) za
2

Jako próbę usunięcia tej niedogodności można potraktować tzw. orzeczenia interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego.
3 Jak słusznie stwierdza M. Jackowski, w glosie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 kwietnia 2006 r., SK 30/04, publ. PiP 2007/4/136: „Ekspektatywy to oczekiwania prawne – sytuacje prowadzące do powstania (nabycia) prawa podmiotowego.
Występują one tylko wtedy, gdy powstanie (nabycie) prawa podmiotowego wymaga spełnienia warunków, realizowanych w pewnych odstępach czasu, sukcesywnie. To sytuacje

89

90

Jarosław Mikołajewicz

niekonstytucyjne. Ta konstatacja ma kapitalne znaczenie nie tylko dla charakterystyki, poprzez dookreślenie reguł konsekwencyjnych, ale przecież i reguł
kompetencyjnych, samych czynności Trybunału Konstytucyjnego dokonywanych w ramach kontroli konstytucyjności prawa, lecz także umożliwia jasne
postawienie określonych – spornych – zagadnień reguł owych dotyczących.
Można wszak zaryzykować twierdzenie, że – realny, merytoryczny, nie zaś
werbalny, bo i taki jest równolegle prowadzony – spór o tzw. orzeczenia interpretacyjne, dotyczy obu tych zagadnień naraz. Zauważyć bowiem należy,
że przedmiotem zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego jest zawsze, tak
czy inaczej, określony fragment tekstu prawnego – przepis prawny4 czy czasami część owego fragmentu. Podstawowym w obecnie omawianym zakresie zagadnieniem jest zatem rozstrzygnięcie problemu, czy wskazanie owego
fragmentu pełni funkcję demonstracyjno-identyfikacyjną czy ściśle wyznacza
przedmiot zaskarżenia. W przypadku opowiedzenia się za pierwszą koncepcją możliwe jest bardziej subtelne postępowanie Trybunału Konstytucyjnego polegające na wydawaniu orzeczeń o charakterze zakresowym, w tym
również najbardziej kontrowersyjnych owych orzeczeń interpretacyjnych.
W drugim przypadku, jest rzeczą oczywistą, należałoby orzec o niekonstytucyjności tego typu praktyki Trybunału Konstytucyjnego, gdyż z konieczności
prowadziłaby do przekraczania przez Trybunał swoich kompetencji, co samo
w sobie stanowi naruszenie praworządności5 i jako takie jest niedopuszczalpoprzedzające uzyskanie prawa, gdy dany podmiot spełnia jedynie niektóre (czasami nawet wszystkie zasadnicze) przesłanki do jego nabycia. Aby uzyskać prawo musi jednak
przeprowadzić określone czynności. Są to złożone sytuacje prawne, niebędące (jeszcze)
prawami [podkr. J.M.]”. Przy czym autor zauważa, że ekspektatywy nie wszystkich praw,
a można zapewne założyć, że również jedynie odpowiednio ukształtowane, mogą być
podstawą do złożenia skargi konstytucyjnej. Nader użyteczną kategorią sytuacji prawnych
posługuję się w rozumieniu S. Wronkowskiej wstępnie opracowanym (aczkolwiek raczej
w zakresie ograniczonym do cywilistyki) w Analizie prawa podmiotowego, Poznań 1973,
najpełniej – a i najprościej przedstawionym – we wspólnym z Z. Ziembińskim dziele Zarys teorii prawa (dowolne wydanie).
4 Dystynkcję pojęciową między przepisem prawnym a normą prawną tak jak posługuję się nią w niniejszej pracy, wprowadził Zygmunt Ziembiński, Przepis prawny a norma
prawna, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1960, t. I, s. 110 i n. Zastrzeżenie
to jest o tyle istotne, że terminami tymi, jednak nadając im znaczenia odmienne, posługują
się prawnicy od bardzo dawna. Patrz np. S. Rosmarin, Prawo podatkowe a prawo prywatne
w świetle wykładni prawa, Lwów 1939, s. 54 czy C. Znamierowski, Podstawowe pojęcia
teorii prawa. Część I, Układ prawny i norma prawna, Warszawa 1924, passim.
5 Na temat rodzajów naruszeń praworządności patrz: Z. Ziembiński, Typologia naruszeń praworządności, „Państwo i Prawo” 1982, nr 8.
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ne. Wyrazić przy tym można przypuszczenie, że podstawę dla owego sporu
dostarcza niedostateczne rozróżnianie rozmaitych sposobów pojmowania
systemu prawnego (prawa), relacji między różnie desygnowanymi systemami
oraz obowiązywania różnych obiektów i relacji między nimi. Wybitnie polisemiczny charakter tych terminów dodatkowo sprawę gmatwa.
Mówiąc o systemie prawnym, ma się na myśli jakiś systematyzowany
określonymi regułami zbiór. A i to zbiór w dwojakim sensie. Wystarczy sobie wszak uświadomić, że o zasadniczo innych zbiorach mówią prawnicy, gdy
powiadają, że norma N przynależy do systemu prawnego SP, a o innym gdy
powiadają, że prawo karne przynależy do systemu prawnego SP. Dodatkową
trudnością jest to, że systemy owe są desygnowane takimi samymi zwrotami. Niemniej jednak jest dość oczywistą dystynkcją intelektualną rozróżnianie zbiorów w sensie dystrybutywnym od zbiorów w sensie kolektywnym6.
Przy tym dystynkcją w ramach prawoznawstwa nie tylko dla charakterystyki
orzecznictwa Trybunału nader użyteczną.
Szczególnie doniosłe praktycznie, a, i teoretycznie – jeśli przez teorię prawa
rozumieć pewną empiryczną naukę społeczną, a nie jakiekolwiek rozważania
snute poza zakresem szczegółowych nauk prawnych – jest spostrzeżenie, że
realnie funkcjonującym prawem jest jedynie zbiór norm prawnych obowiązujących w określonym miejscu i czasie7. Zbiór ten jest wewnętrznie uporządkowany zarówno w płaszczyźnie poziomej (podział na gałęzie prawa), jak
i pionowej (ze względu na moc prawną poszczególnych norm: konstytucyjną,
ustawową itd.)8. Fakt, że realnie funkcjonującym prawem jest zbiór obowiązujących norm postępowania, nie znaczy jednak, że w praktyce rozważań
prawniczych nie pojawiają się i inne ujęcia prawa. W niektórych przypadkach
zresztą nader użyteczne jako swoistego rodzaju skróty myślowe ułatwiające
operacjonalizację nader złożonych ze swojej natury rozważań.
Podstawowym problemem dotyczącym sposobu pojmowania systemu
prawa, problemem, który skądinąd zawsze wystąpi w przypadku rozpatrywania jakichś zbiorów, jest rozstrzygnięcie, jakie elementy do rozpatrywanego
6

Na temat pojmowania „zbiorów” patrz Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 1992, s. 28; co do zbioru w sensie kolektywnym szerzej T. Kotarbiński, Wykłady z dziejów logiki, Łódź 1957, s. 121, 180 i n.; idem, Elementy teorii poznania, logiki formalnej
i metodologii nauk, Warszawa 1986, s. 25 i n.
7 K. Opałek i J. Wróblewski określają takie ujmowanie systemu prawnego mianem
„konkretnego systemu prawnego”. K. Opałek, J. Wróblewski, Zagadnienia teorii prawa,
Warszawa 1969, s. 79.
8 K. Opałek, Problemy metodologiczne nauki prawa, Warszawa 1962, s. 172 i n.
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zbioru należą, względnie jakie elementy są częścią składową zbioru (choć pojmowanie prawa jako zbioru kolektywnego w tym miejscu dla uproszczenia
pomijam). Trzeba jednak zauważyć, że to, jakie elementy uzna się za elementy
określonego zbioru, bynajmniej nie przesądza o treści pojęcia „zbiór”. Trzeba
podnieść i to, że pojęcie to w jedynym moim zdaniem rzeczywiście użytecznym
jego znaczeniu nie jest w ogóle nazwą, a jeśli tak je traktujemy, to jako nazwę
na elementy klasy: „zbioru zbiorów”. Konstatując powyższą okoliczność oraz
fakt posługiwania się pojęciami prawa na określenie nader różnych zbiorów,
unaocznia się konieczność postawienia jasno zagadnienia, jakie to argumenty
są przyłączane do tego funktora, stąd wskazanie, w jaki sposób pojmowany
jest system prawa właśnie jako zbiór, poprzez charakterystykę jego elementów
oraz wskazanie, jakie relacje zachodzą pomiędzy różnymi zbiorami określanymi mianem systemu prawnego. Takie semiotyczne podejście do problemu
ma tę podstawową zaletę, że nie wymaga niejako przednawiasowego rozstrzygnięcia wielu problemów filozoficznych, czy wprost zwalnia z obowiązku ich
sformułowania 9. Jest to szczególnie dogodne w przypadku rozważań tego
typu jak nasze, gdy całkiem zasadnie można – i to właśnie wstępnie – założyć,
że akurat co do zagadnień filozoficznych brak jest zgody wśród rzeczywistych
podmiotów wydających orzeczenia przypisywane regułą „zaliczania” na poczet działalności Trybunału Konstytucyjnego.
Dla uniknięcia nieporozumień trzeba wskazać, że system prawa traktowany jako zbiór powiązany poziomo i rozczłonkowany na poszczególne gałęzie
prawa jest zbiorem w innym sensie niż to zostało wskazane powyżej. Dla odróżnienia od powyżej wstępnie zarysowanego sposobu pojmowania zbioru
(zbiór tak ujmowany przyjęło się określać mianem „zbioru w sensie dystrybutywnym”) zbiór pojmowany jak w zdaniu poprzedzającym przyjęło się, jak
to już zostało wskazane, określać mianem „zbioru w sensie kolektywnym”10.
Poszczególne „części” tak pojmowanego zbioru nie mogą być traktowane jako
jego elementy, ale jako części pewnych (skądinąd mogących być także fragmentami większej części) całości. Tak np. traktowane prawo spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest częścią prawa handlowego, które z kolei jest
częścią prawa cywilnego, będącego częścią rozpatrywanego systemu prawnego – prawa ujmowanego przedmiotowo. W tym ujęciu prawo jest zbiorem
9

J. Pelc, Wstęp do semiotyki, Warszawa 1984, s. 35.
Na temat pojmowania „zbiorów” patrz Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 1992, s. 28; co do zbioru w sensie kolektywnym szerzej T. Kotarbiński, Wykłady z dziejów logiki, Łódź 1957, s. 121, 180 i n.; idem, Elementy teorii poznania, logiki formalnej
i metodologii nauk, Warszawa 1986, s. 25 i n.
10

O pojmowaniu prawa przez Trybunał Konstytucyjny

części pozostających w określonej całości: właśnie tak pojętego prawa. W tym
przypadku słowo „zbiór” również nie może być ujęte jako nazwa o zakresie
nadrzędnym dla nazw wszystkich przedmiotów, które traktujemy jako części składające całość z owych części złożoną. Takie ujęcie prawa jest jednak
o tyle nieistotne, iż służyć może jedynie podzieleniu systemu prawnego przez
dokonanie swoistej partycji, a to w moim rozumieniu w ogóle nie wymaga,
przynajmniej dla większości w tym zakresie przedmiotowych rozważań, odwoływania się do pojęcia zbioru.
Zależnie od przedmiotu rozważań Trybunału w określonym orzeczeniu prawo jest zbiorem różnie określanych elementów, którym przypisuje się przymiot
obowiązywalności w określonym miejscu i czasie. Przypadków zajmowania się
prawem jako zbiorem elementów, którym nie przypisuje się tak czy inaczej pojętej obowiązywalności, zresztą nie tylko na gruncie orzecznictwa Trybunału
Konstytucyjnego, nie spotykamy11. W rozważaniach Trybunału napotkać można trzy rodzaje elementów traktowanych jako konstytuujące trzy różne zbiory
określane mianem prawa. Na marginesie już w tym miejscu można zaznaczyć,
iż sama mnogość tych elementów nie jest jeszcze wystarczająca do uznania danego zbioru za prawo w ujęciu przedmiotowym. Dla takiego uznania konieczne
jest spełnienie przez rozpatrywany zbiór dodatkowych warunków: zupełności,
spójności oraz obowiązywania (w którego pewnym ujęciu zawarta jest relacja
przynależności do określonego zbioru). Mówiąc o systemie prawnym jako zbiorze w sensie dystrybutywnym, wskazać można trzy rodzaje elementów uznawanych za elementy tak pojmowanego zbioru. Naturalnie, zależnie od tego,
o którym z rodzajów elementów się orzeka, uzyskuje się inny zbiór określany
mianem „prawa”. Stąd już z samej konieczności pojęciowej pomiędzy tymi zbiorami zachodzi stosunek wykluczania się.
W najprostszym ujęciu elementami zbioru są akty normatywne12. Tak rozumieją elementy zbioru określanego mianem systemu prawnego (po nałoże11

Trzeba bowiem zauważyć, że także badania historycznoprawne mają za przedmiot
systemy norm obowiązujących w określonym czasie i miejscu.
12 Celem niniejszego artykułu nie jest bliższe sprecyzowanie, co rozumie się przez
to pojęcie. W każdym jednak razie nie można traktować aktu normatywnego jako aktu
zawierającego jedynie normy generalne i abstrakcyjne, już choćby z tej przyczyny, iż wiele
bezspornie uznawanych za takie aktów normatywnych nie formułuje (nie nadaje się do
wyinterpretowania jedynie z nich) ani jednej normy i to już nie o formalnych cechach
generalności i abstrakcyjności, ale jakichkolwiek. Na dowód wystarczy przywołać niektóre
akty nowelizujące jakieś inne akty. Posługując się zatem pojęciem aktu normatywnego,
mam w tym momencie na myśli jakikolwiek akt traktowany jako wytwór czynności konwencjonalnej, zawierający przepisy prawne. Pogląd taki jest jednak chyba współcześnie
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niu na ów zbiór w sensie mnogościowym dodatkowych warunków) prawnicy
np. na potrzeby stosowania reguły lex superior derogat legi inferiori, czy lex
posterior derogat legi priori w przypadku, gdy zakres regulacji określonego
aktu jest nadrzędny, a co najmniej zamienny z innym aktem uznawanym za
nieobowiązujący oraz w przypadku tzw. klauzul derogujących13. W tym sensie
elementami systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej są np.: ustawy, rozporządzenia Prezydenta (II) Rzeczypospolitej Polskiej z mocą ustawy, dekrety
Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, rozporządzenia Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej lub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Użyteczność takiego pojmowania prawa jako zbioru w sensie dystrybutywnym jest
jednak znikoma (poza rozważaniami określonych zagadnień karnistycznych)
albo prowadzeniem dość jednak nieporadnych rozważań o kompetencjach
odosobniony. Obecny stan dyskusji na temat pojmowania „aktu normatywnego” obrazują
głosy w dyskusji na temat orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 19 czerwca 1992 r.
(U 6/92) w tzw. sprawie lustracyjnej. Patrz: F. Siemieński, Glosa I, s. 108–112; B. Naleziński, K. Wojtyczek, Glosa II, s. 112–115, obie w PiP 1993/1. Za poglądem wyżej przytoczonym zdaje się natomiast przemawiać zdanie wyrażone przez Z. Ziembińskiego w artykule
polemicznym: „Akt normatywny” czy „akt prawotwórczy”, „Państwo i Prawo” 1993, nr 11–
–12, s. 96 i n. Interesującym przypadkiem określenia treści nazwy „akt normatywny” jest
propozycja P. Czarnego, który utrzymuje, że konstytucyjne pojęcie aktu normatywnego
występujące w art. 193 (i art. 79 ust. 1 Konstytucji) stanowi zbiorcze określenie aktów władzy publicznej wymienionych w art. 188 pkt 1–3 Konstytucji, czyli „przepis prawa wydany
przez centralny organ państwa” jest aktem normatywnym, w rozumieniu tego przepisu,
niezależnie od tego, czy cały akt – w jakim został ujęty – ma doktrynalny charakter aktu
normatywnego czy też „mieszanego”. Mówiąc prościej, każdy przepis prawa znajdujący
się w akcie niższej rangi niż ustawa, jest sui generis aktem normatywnym (tak P. Czarny,
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjny z dnia 22 września 2006 r., U 4/06, publ. Prz.
Sejm. 2007/1/133). Można zresztą wyrazić wątpliwość co do samej poprawności nazwy
„akt normatywny”. Posługuję się nią jednak z uwagi na terminologię używaną w Konstytucji, ustawie o Trybunale Konstytucyjnym oraz przez sam Trybunał, choć wydaje się, iż
bardziej zgodne z duchem języka polskiego, a także bardziej adekwatne byłoby używanie
w doktrynie nazwy „akt prawotwórczy” oraz „akt prawodawczy”. Co skądinąd, przy określonym doprecyzowaniu tych pojęć, pozwalałoby uniknąć nader wielu sporów werbalnych
i nieporozumień.
13 W przypadku klauzul derogujących okazuje się jednak, iż sam ich jasny językowo
sens – wskazujący na uchylenie całego rozpatrywanego aktu normatywnego bywa niewystarczający do eliminacji z rozpatrywanego zbioru jego elementu – owego aktu normatywnego. Patrz uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 stycznia 1991 r. w sprawie
wykładni art. V ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. – przepisy wprowadzające Kodeks karny
(Dz.U. Nr 13, poz. 95; zm.: w 1982 r. Dz.U. Nr 40, poz. 271 i 1985 r. Dz.U. Nr 23, poz. 100)
sygn. akt W. 4/90, publ. w OTK w 1991 r., poz. 17.

O pojmowaniu prawa przez Trybunał Konstytucyjny

Trybunału Konstytucyjnego. Mimo to terminem „akt normatywny” Trybunał
Konstytucyjny posługuje się wyjątkowo często14.
14

Dla przykładu: orzeczenie TK z dnia 19 czerwca 1992 r., sygn. U 6/92, pub. OTK
1992/1/13; orzeczenie TK z dnia 31 stycznia 1996 r., sygn. K 9/95, pub. OTK 1996/1/2; orzeczenie TK z dnia 24 września 1996 r., sygn. K 13/95, pub. OTK 1996/4/34; wyrok z dnia
25 lutego 1999 r., sygn. K 23/98, pub. OTK 1999/2/25; wyrok TK z dnia 9 maja 2000 r.,
sygn. U 6/98, pub. OTK 2000/4/108; wyrok TK z dnia 21 marca 2001 r., sygn. K 24/00,
pub. OTK 2001/3/51; a z ostatnio (aby nadmiernie nie rozbudowywać przypisu, łącznie
bowiem naliczyłem ponad 850 orzeczeń, w których Trybunał, co najmniej wzmiankuje „akt normatywny”) wydanych: postanowienie TK z dnia 29 września 2004 r., sygn. Ts
96/04, pub. OTK-B 2004/5/323; postanowienie TK z dnia 5 października 2004 r., sygn. Ts
150/04, pub. OTK-B 2004/5/346; postanowienie TK z dnia 6 października 2004 r., sygn. Ts
200/03, pub. OTK-B 2004/5/277; postanowienie TK z dnia 6 października 2004 r., sygn. SK
42/02, pub. OTK-A 2004/9/97; postanowienie TK z dnia 6 października 2004 r., sygn. SK
42/02, pub. OTK-A 2004/9/97; postanowienie TK z dnia 6 października 2004 r., sygn. SK
16/03, pub. OTK-A 2004/9/98; postanowienie TK z dnia 11 października 2004 r., sygn. SK
42/03, pub. OTK-A 2004/9/99; postanowienie TK z dnia 12 października 2004 r., sygn. Ts
113/04, pub. OTK-B 2004/5/333; postanowienie TK z dnia 12 października 2004 r., sygn.
Ts 35/04, pub. OTK-B 2005/1/25; wyrok TK z dnia 12 października 2004 r., sygn. P 22/03,
pub. OTK-A 2004/9/90; postanowienie TK z dnia 19 października 2004 r., sygn. SK 13/03,
pub. OTK-A 2004/9/101; postanowienie TK z dnia 20 października 2004 r., sygn. Tw 16/04,
pub. OTK-B 2004/5/261; postanowienie TK z dnia 25 października 2004 r., sygn. Tw 32/04,
pub. OTK-B 2004/5/271; postanowienie TK z dnia 26 października 2004 r., sygn. Tw 29/04,
pub. OTK-B 2004/5/270; postanowienie TK z dnia 26 października 2004 r., sygn. Tw 31/04,
pub. OTK-B 2005/1/6; postanowienie TK z dnia 26 października 2004 r., sygn. U 5/02, pub.
OTK-A 2004/9/102; postanowienie TK z dnia 3 listopada 2004 r., sygn. Ts 165/04, pub.
OTK-B 2005/1/50; 2004.11.03 postanowienie TK z dnia 3 listopada 2004 r., sygn. SK 24/01,
pub. OTK-A 2004/10/111; wyrok TK z dnia 8 listopada 2004 r., sygn. K 38/03, pub. OTK
-A 2004/10/104; postanowienie TK z dnia 16 listopada 2004 r., sygn. Ts 157/04, pub. OTK-B
2005/1/44; wyrok TK z dnia 16 listopada 2004 r., sygn. P 19/03, pub. OTK-A 2004/10/106;
postanowienie TK z dnia 17 listopada 2004 r., sygn. Tw 41/04, pub. OTK-B 2004/5/274; postanowienie TK z dnia 17 listopada 2004 r., sygn. SK 54/03, pub. OTK-A 2004/10/113; wyrok
TK z dnia 22 listopada 2004 r., sygn. SK 64/03, pub. OTK-A 2004/10/107; postanowienie
TK z dnia 23 listopada 2004 r., sygn. Tw 35/04, pub. OTK-B 2004/5/273; postanowienie
TK z dnia 23 listopada 2004 r., sygn. Ts 101/04, pub. OTK-B 2004/5/327; postanowienie
TK z dnia 23 listopada 2004 r., sygn. Ts 108/04, pub. OTK-B 2004/5/329; postanowienie
TK z dnia 24 listopada 2004 r., sygn. Ts 17/04, pub. OTK-B 2004/5/286; postanowienie
TK z dnia 24 listopada 2004 r., sygn. Ts 72/04, pub. OTK-B 2004/5/310; postanowienie
TK z dnia 26 listopada 2004 r., sygn. Ts 143/04, pub. OTK-B 2004/5/345; postanowienie
TK z dnia 7 grudnia 2004 r., sygn. Tw 45/03, pub. OTK-B 2004/5/257; postanowienie TK
z dnia 7 grudnia 2004 r., sygn. Tw 4/04, pub. OTK-B 2004/5/260, postanowienie TK z dnia
8 grudnia 2004 r., sygn. Tw 43/04, pub. OTK-B 2004/5/275; postanowienie TK z dnia 8 grudnia 2004 r., sygn. Ts 169/04, pub. OTK-B 2004/5/349; postanowienie TK z dnia 14 grudnia
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System prawa pojmowany jest również jako zbiór przepisów prawnych.
Przyjmuję za Z. Ziembińskim15, że przepis prawny jest najmniejszą jednostką redakcyjną tekstu prawnego. W takim ujęciu system prawny jest zbiorem
w sensie dystrybutywnym pewnego rodzaju rzeczywiście sformułowanych
wyrażeń (wypowiedzi)16. W ten sposób traktują prawnicy system prawa przy
bardziej subtelnym stosowaniu reguł kolizyjnych typu lex posterior derogat
2004 r., sygn. P 32/02, pub. OTK-A 2004/11/123; wyrok TK z dnia 21 grudnia 2004 r., sygn.
SK 19/03, pub. OTK-A 2004/11/118; postanowienie TK z dnia 10 stycznia 2005 r., sygn. SK
14/02, pub. OTK-A 2005/1/10; wyrok TK z dnia 11 stycznia 2005 r., sygn. SK 60/03, pub.
OTK-A 2005/1/2; wyrok TK z dnia 12 stycznia 2005 r., sygn. K 24/04, pub. OTK-A 2005/1/3;
wyrok TK z dnia 13 stycznia 2005 r., sygn. P 15/02, pub. OTK-A 2005/1/4; wyrok TK z dnia
22 lutego 2005 r., sygn. K 10/04, pub. OTK-A 2005/2/17; postanowienie TK z dnia 23 lutego
2005 r., sygn. Ts 35/04, pub. OTK-B 2005/1/26; postanowienie TK z dnia 23 lutego 2005 r.,
sygn. Ts 85/04, pub. OTK-B 2005/1/30; postanowienie TK z dnia 9 marca 2005 r., sygn.
K 36/04, pub. OTK-A 2005/3/30; wyrok TK z dnia 21 marca 2005 r., sygn. P 5/04, pub.
OTK-A 2005/3/26, postanowienie TK z dnia 21 marca 2005 r., sygn. P 11/04, pub. OTK
-A 2005/3/32; wyrok TK z dnia 22 marca 2005 r., sygn. K 22/04, pub. OTK-A 2005/3/27;
wyrok TK z dnia 31 marca 2005 r., sygn. SK 26/02, pub. OTK-A 2005/3/29; wyrok TK z dnia
30 marca 2005 r., sygn. K 19/02, pub. OTK-A 2005/3/28; wyrok TK z dnia 20 kwietnia 2005 r.,
sygn. K 42/02, pub. OTK-A 2005/4/38; 2005.04.20 postanowienie TK z dnia 20 kwietnia
2005 r., sygn. SK 40/02, pub. OTK-A 2005/4/46; wyrok TK z dnia 27 kwietnia 2005 r., sygn.
P 1/05, pub. OTK-A 2005/4/42.
15 Z. Ziembiński, Problemy podstawowe..., s. 149, 157–159, 165–167, 175–176, 284–
–286, 288–289, 425. Taka konwencja jest rozpowszechniona w polskiej teorii prawa, np.
K. Opałek, J. Wróblewski, Zagadnienia..., s.55.
16 Nadmienić można, iż nie jest wykluczone pojmowanie systemu prawnego i w inny
sposób, mianowicie jako zbioru w sensie dystrybutywnym zbiorów pojmowanych w sposób kolektywny. Takie rozumienie jest jednak raczej wyjątkowe. Spotykamy się z nim np.
w powołanej już uchwale Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 stycznia 1991 r. w sprawie wykładni art. V ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. – przepisy wprowadzające Kodeks
karny (Dz.U. Nr 13, poz. 95; zm.: w 1982 r. Dz.U. Nr 40, poz. 271 i 1985 r. Dz.U. Nr 23,
poz. 100) sygn. akt W. 4/90, publ. w OTK w 1991 r., poz. 17. Można bowiem zauważyć,
że każdy przepis prawny jest częścią określonego aktu normatywnego, który to akt w tym
kontekście ujmowany może być jako zbiór kolektywny jego poszczególnych jednostek redakcyjnych, które z kolei składać się mogą z mniejszych części, ostatecznie jednak zawsze
z przepisów prawnych. Przy takim pojmowaniu pojawia się jednak kwestia, jaki jest status
takich wyrażeń, jak nazwa aktu czy zdania zawarte w preambule tego aktu oraz jak się ma
struktura danego aktu do uznawania go za tożsamy (można wszak zasadnie przypuścić, że
prawnicy nie uznaliby za ten sam akt aktów złożonych wprawdzie z tych samych przepisów, ale np. umieszczonych w innej kolejności). Przy rozważaniu systemu prawnego jako
wyżej zarysowanego zbioru kwestie te jednak po prostu się zwykle pomija albo formułuje
się twierdzenia świadomie idealizacyjne, jak właśnie u Z. Ziembińskiego.
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legi priori czy lex superior derogat legi inferiori na potrzeby twierdzeń o derogacji pośredniej, ale również – przy użyciu argumentu ad absurdum – przy
rozpatrywaniu zagadnień derogacji bezpośredniej17. Z dość oczywistych
względów, choćby wzmiankowana już określoność przedmiotu zaskarżenia,
sam termin „przepis prawny” pojawia się jednak w nader licznych orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego18.
17 Argument taki został sformułowany np. w powołanej w przypisie poprzednim
uchwale Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 stycznia 1991 r. w sprawie wykładni art. V
ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. – przepisy wprowadzające Kodeks karny: „Oparcie się
jedynie na wykładni językowej art. V i wyprowadzenie na tej podstawie wniosku, że całe
akty prawne wydane przed 5 września 1939 r., a zawierające przepisy karne, zostały uchylone, oznaczałoby również uchylenie przepisów regulujących różnorodne dziedziny życia
społecznego, nie mające nic wspólnego z odpowiedzialnością karną. Uchylenie tych przepisów (przede wszystkim cywilnoprawnych) następowałoby w takim wypadku tylko dlatego, że w aktach prawnych, których dotyczy art. V, znalazły się przepisy prawa karnego,
które dla kwestii podlegających przepisom innym niż karne nie mają żadnego znaczenia.
Takie wyniki wykładni językowej art. V sprzeczne są z zasadą racjonalnego ustawodawcy”.
W określonym zatem rozumieniu tego słowa byłyby absurdalne.
18 Przykładowo: orzeczenie TK z dnia 24 października 1995 r., sygn. akt K 14/95, pub.
OTK 1995/2/12; orzeczenie TK z dnia 24 września 1996 r., sygn. akt K 13/95, pub. OTK
1996/4/34; wyrok TK z dnia 8 grudnia 1999 r., sygn. akt SK 19/99, pub. OTK 1999/7/161;
wyrok TK z dnia 31 stycznia 2001 roku, sygn. akt P 4/99, pub. OTK 2001/1/5; wyrok TK
z dnia 6 marca 2002 r., sygn. akt P 7/00, pub. OTK-A 2002/2/13; wyrok TK z dnia 12 marca
2002 r., sygn. akt P 9/01, pub. OTK-A 2002/2/14, a z najnowszych, wyrok TK z dnia 22 listopada 2004 r., sygn. SK 64/03, pub. OTK-A 2004/10/107; wyrok TK z dnia 23 listopada
2004 r., sygn. P 15/03, pub. OTK-A 2004/10/108; postanowienie TK z dnia 24 listopada
2004 r., sygn. Ts 17/04, pub. OTK-B 2004/5/286; postanowienie TK z dnia 26 listopada
2004 r., sygn. Ts 143/04, pub. OTK-B 2004/5/345; postanowienie TK z dnia 8 grudnia
2004 r., sygn. Ts 169/04, pub. OTK-B 2004/5/349; postanowienie TK z dnia 14 grudnia
2004 r., sygn. Ts 26/04, pub. OTK-B 2004/5/288; wyrok TK z dnia 15 grudnia 2004 r., sygn.
K 2/04, pub. OTK-A 2004/11/117; postanowienie TK z dnia 12 stycznia 2005 r., sygn. Ts
165/04, pub. OTK-B 2005/1/51; postanowienie TK z dnia 25 stycznia 2005 r., sygn. Ts
109/04, pub. OTK-B 2005/1/38; wyrok TK z dnia 26 stycznia 2005 r., sygn. P 10/04, pub.
OTK-A 2005/1/7; wyrok TK z dnia 31 stycznia 2005 r., sygn. P 9/04, pub. OTK-A 2005/1/9;
postanowienie TK z dnia 3 lutego 2005 r., sygn. SK 7/03, pub. OTK-A 2005/2/19; wyrok TK
z dnia 8 lutego 2005 r., sygn. K 17/03, pub. OTK-A 2005/2/14; wyrok TK z dnia 15 lutego
2005 r., sygn. K 48/04, pub. OTK-A 2005/2/15; postanowienie TK z dnia 22 lutego 2005 r.,
sygn. Ts 198/03, pub. OTK-B 2005/1/12; wyrok TK z dnia 7 marca 2005 r., sygn. P 8/03,
pub. OTK-A 2005/3/20; wyrok TK z dnia 8 marca 2005 r., sygn. P 15/04, pub. OTK-A
2005/3/21; wyrok TK z dnia 14 marca 2005 r., sygn. K 35/04, pub. OTK-A 2005/3/23;
wyrok TK z dnia 15 marca 2005 r., sygn. K 9/04, pub. OTK-A 2005/3/24; wyrok TK z dnia
30 marca 2005 r., sygn. K 19/02, pub. OTK-A 2005/3/28; wyrok TK z dnia 31 marca 2005 r.,
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Wreszcie system prawa jest ujmowany w rozważaniach prawniczych jako
zbiór szczególnego rodzaju norm postępowania – norm prawnych. Ujęcie takie jest obecnie dominujące19, zaś rozważania na temat norm prawnych stanowią rdzeń teorii prawa20. Z punktu zaś widzenia praktycznych zastosowań
wyników teorii prawa rozważania te zapewne mają znaczenie podstawowe21.
Niemniej jednak stosunkowo rzadko w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego używa się zwrotu „obowiązująca norma prawna” i – w pewnym
uproszczeniu mówiąc – zwrotów z owym synonimicznych22.
Trybunał Konstytucyjny w swoich rozważaniach posługuje się, jak to zostało wykazane, wszystkimi z wyżej określonych pojęć „prawa”. Jak się wydaje,
niekiedy splatając je ze sobą, czasami w sposób nieświadomy. Przy czym nie
od rzeczy jest zauważyć, że równolegle posługuje się pojęciem wartości i zasad konstytucyjnych, których relacja do tak określonych pojęć „prawa” przedsygn. SK 26/02, pub. OTK-A 2005/3/29; postanowienie TK z dnia 6 kwietnia 2005 r., sygn.
SK 8/04, pub. OTK-A 2005/4/44; wyrok TK z dnia 20 kwietnia 2005 r., sygn. K 42/02, OTK
-A2005/4/38; postanowienie TK z dnia 20 kwietnia 2005 r., sygn. SK 40/02, pub. OTK-A
2005/4/46; wyrok TK z dnia 27 kwietnia 2005 r., sygn. P 1/05, pub. OTK-A 2005/4/42;
wyrok TK z dnia 27 kwietnia 2005 r., sygn. P 1/05, pub. OTK-A 2005/4/42.
19 Właściwie jedyny wyjątek we współczesnej teorii prawa, stanowi w tej mierze koncepcja J. Nowackiego wyrażona w pracy: Norma prawna i przepis prawny, „Studia Silesiana” 1984, z. 1.
20 Współcześnie w polskiej teorii prawa, poza rozważaniami z zakresu techniki stanowienia prawa, trudno byłoby wskazać poważne prace traktujące o systemie prawa pojmowanego inaczej niż zbiór norm postępowania.
21 Pogląd taki wygłosić można, postrzegając z pozycji obserwatora uczestniczącego,
praktykę sądów. Dla przykładu koncepcja M. Zielińskiego wykładni sformułowana pierwotnie w pracy Interpretacja jako proces dekodowania tekstu prawnego, Poznań 1972,
następnie syntetycznie przedstawiona przez autora w artykule: Współczesne problemy
wykładni prawa, PiP 1996, nr 8–9 a najpełniej wyrażona w pracy: Wykładnia prawa.
Zasady, reguły, wskazówki, trzy wydania, ostatnie Warszawa 2006, jest obecnie nieomal
powszechnie akceptowana.
22 Dla przykładu: orzeczenie TK z dnia 28 maja 1986 r., sygn. akt U 1/86, publ. OTK
1986/1/2; postanowienie TK z dnia 21 września 1987 r., sygn. akt P 3/87, publ. OTK
1987/1/5; uchwała TK z dnia 16 kwietnia 1996 r., sygn. akt W 15/95, publ. OTK 1996/2/13;
wyrok TK z dnia 24 maja 1999 r., sygn. akt P 10/98, publ. OTK 1999/4/77; wyrok TK z dnia
17 października 2000 r., sygn. akt SK 5/99, publ. OTK 2000/7/254; wyrok TK z dnia 25 lutego 2002 r., sygn. akt SK 29/01, publ. OTK-A 2002/1/5, a z najnowszych wyrok TK z dnia
26 listopada 2003 r., sygn. SK 22/02, pub. OTK-A 2003/9/97; wyrok TK z dnia 20 kwietnia
2004 r., sygn. K 45/02, pub. OTK-A 2004/4/30; wyrok TK z dnia 21 grudnia 2004 r., sygn.
SK 19/03, pub. OTK-A 2004/11/118; wyrok TK z dnia 14 marca 2005 r., sygn. K 35/04,
pub. OTK-A 2005/3/23.
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stawia się jako wyjątkowo niejasna. Problematyka ta wymaga szczególnie
wnikliwych opracowań, które jednak przekraczają ramy niniejszego artykułu
(a można mniemać w ogóle opracowań artykułowych)23.
Dla uniknięcia nieporozumień jeszcze raz jednak należy podkreślić, iż
oczywiście pomiędzy wyżej określonymi zbiorami traktowanymi, po dokonaniu dodatkowych założeń, jako system prawa zachodzi stosunek wykluczania.
Także pomiędzy elementami każdego z tych zbiorów zachodzi stosunek wykluczania. Dla pojmowania prawa istotne jest jednak nie tylko wyznaczenie
relacji między tymi zbiorami oraz ich elementami pojmowanymi w kategoriach teoriomnogościowych, ale i wyznaczenie innych relacji pomiędzy elementami wyżej określonych zbiorów. Jak to już wyżej zaznaczyłem pomiędzy
przepisem prawnym a aktem normatywnym bynajmniej nie zachodzi prosty
stosunek części do całości. Jednak takie ujmowanie jest wystarczające dla potrzeb większości rozważań z zakresu prawoznawstwa. Nie stwierdzamy bowiem żadnego takiego orzeczenia Trybunału, które przyjmowałoby bardziej
złożoną charakterystykę tej relacji. Znacznie bardziej skomplikowany jest stosunek między przepisami prawnymi a normami prawnymi. Normy prawne
traktuję nie jako znaczenie przepisów24, ale jako wynik czynności interpretacji
prawa25, co nie znaczy, że pogląd taki dominuje w orzecznictwie Trybunału
Konstytucyjnego. Owszem, zdaje się dopiero rysować26.
23

Szczególnie cennymi pracami w tym zakresie są prace Marzeny Kordeli. Co do rekonstrukcji systemu zasad aksjologicznych Trybunału Konstytucyjnego patrz M. Kordela,
Zarys systemu aksjologicznego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Studia Prawnicze” 2000, nr 1/2 s. 63–101 oraz Zarys typologii uzasadnień aksjologicznych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Bydgoszcz 2001. Natomiast o samej konstrukcji systemu prawa pojmowanego jako system zasad patrz M. Kordela, Możliwość konstruowania
ogólnej teorii zasad prawa. Uwagi do koncepcji Roberta Alexy’ego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2007, nr 2, s. 11–28. Można mniemać, że w krótkim czasie
powstanie praca dostarczająca znacznie bardziej doskonałych narzędzi, a być może nawet
rozwiązania tych interesujących problemów.
24 Taki sposób pojmowania jest nadal często spotykany w pracach z zakresu szczegółowych nauk prawnych.
25 W ten sposób traktuje normę prawną M. Zieliński, Interpretacja..., tak samo
Z. Ziembiński w powołanej pracy: Problemy podstawowe... Pogląd ten utrzymują powołani autorzy również we wspólnej pracy: Dyrektywy i sposób ich wypowiadania, Warszawa
1992 oraz innych swoich późniejszych pracach.
26 Patrz w szczególności wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 stycznia 2005 r.,
sygn. P 15/02, publ. OTK-A 2005/1/4: „Zgodnie z przeważającym obecnie stanowiskiem
doktryny, wykładni przepisu – jako [re? – J.M.] konstrukcji normy prawnej z tekstu aktu
normatywnego – dokonuje się zawsze, nawet w przypadkach pozornie niebudzących wąt-
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Formalnymi cechami każdego systemu prawnego pojmowanego w najbardziej moim zdaniem użytecznym ujęciu: jako system norm prawnych są jego
zupełność i spójność. Mówiąc o zupełności systemu prawnego, mam na myśli jedynie to, że każde dowolne zachowanie określonego podmiotu prawa ze
względu na normy dowolnego rozpatrywanego systemu prawnego jest kwalifikowane jako będące przedmiotem obowiązku albo indyferentne dla danego
podmiotu.
Podobnie mówiąc o spójności systemu prawnego, mam na myśli jedynie
to, że w realnie funkcjonującym systemie prawnym nie występują normy formalnie ze sobą niezgodne27, które byłyby zaliczane do owego systemu28. System, który rzeczywiście zawierałby w sobie takie normy, jako nienadający się
do kierowania ludzkimi zachowaniami nie byłby systemem prawnym. Podstawową bowiem zasadą przyjmowaną co do obowiązywania prawa jest zasada
impossibilium nulla obligatio est29, zaś podstawowym założeniem przyjmopliwości interpretacyjnych. Jak trafnie zwrócono uwagę w literaturze, coraz częściej także
i w orzecznictwie zasada clara non sunt interpretanda „zamienia się właściwie w zasadę
interpretatio cessat in claris (interpretację należy zakończyć, gdy osiągnięto jej jednoznaczny rezultat)” (M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002, s. 56), co w istocie oznacza, że przywołana zasada przekształca się niejako w swe
przeciwieństwo – omnia sunt interpretanda. Stosowanie prawa przez sądy lub inne organy zakładać więc musi stały, nieodłączny aspekt interpretacyjny”.
27 Z. Ziembiński, Problemy podstawowe..., s. 225 i n. Autor ten posługuje się jednak
pojęciem niespójności systemu i w inny sposób; na określenie występujących w określonym systemie trudności, co do określenia podstawowych jego założeń i dokonania rozstrzygnięć, co do obowiązywania w systemie którejś z norm ze sobą niezgodnych. W takim ujęciu systemem niespójnym byłby system, w którym istnieje nadmierna, w stosunku
do konieczności wynikającej z marginesu błędu w każdej działalności człowieka, liczba
wątpliwości i ocen konkurujących ze sobą bez należytego uporządkowania ich relacjami preferencji. W takim ujęciu Z. Ziembiński posłużył się omawianym pojęciem w pracy
O stanowieniu i obowiązywaniu prawa, Warszawa 1995, s. 7.
28 Celowi eliminacji tego typu niezgodności służą reguły kolizyjne. Na ten temat
np. K. Ziemski, Rola i miejsce reguł kolizyjnych w procesie dekodowania tekstu prawnego,
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i socjologiczny” 1978, t. II.
29 L. Nowak, Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa, Warszawa 1973, s. 58 i n. Rozważania autora wymagają jednak w tym miejscu tej konkretyzacji, iż nierealizowalność czy niewykonalność logiczną względnie empiryczną należałoby
odnieść nie do jednej normy, a do co najmniej dwóch niezgodnych ze sobą. W tym stanie
rzeczy powstawałaby swoista niemożliwość prawna, która gdyby rzeczywiście była nieusuwalna, prowadziłaby do pozbawienia rozpatrywanego systemu znamion prawności.
Podkreślić przy tym należy, że uwaga powyższa dotyczy również tzw. niezgodności empirycznych. Oczywiście o ile niezgodności te są rzeczywiste i istotne. System zawierają-
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wanym przy badaniach nad systemem prawnym jest założenie przynależenia
doń jedynie norm obowiązujących w określonym momencie historycznym30.
Zagadnienie obowiązywania prawa, aczkolwiek ściśle związane z samym
pojmowaniem prawa, ze względu na stopień swego skomplikowania wykracza jednak poza założenia niniejszego artykułu. Dość jest w tym miejscu uporządkować samo pojmowanie prawa i unaocznić, że bynajmniej nierzadko
w praktycznym dyskursie – za przejaw którego uznać można i orzecznictwo
Trybunału Konstytucyjnego – dochodzi nie tylko do używania nader różnych
pojęć systemu prawnego, ale niejednokrotnie splatania tych pojęć. Przy czym
jak zapewne nietrudno byłoby wykazać niekiedy w ten sposób, że dochodzi
do poważnego pomieszania kategorii. To zaś samo w sobie stwarza poważne
zagrożenia dla funkcjonującego prawa.

cy tego typu normy, aczkolwiek być może faktycznie realizowalne, nie prowadzi bowiem
do realizacji jakichkolwiek celów, chyba że celem tym byłoby zamęczenie czy stworzenie
w istocie arbitralnej podstawy ukarania (przy sprzężeniu tego typu norm z normami sankcjonującymi) adresata.
30 Zdań powyższych nie należy jednak rozumieć w ten sposób, iż dyskwalifikacji jako
system prawny podlegałby system norm postępowania w przypadku powstania wątpliwości co do przynależenia doń norm do siebie niezgodnych. Powstanie wątpliwości, wszak to
nie to samo, co uznanie za obowiązujące w systemie norm względem siebie niezgodnych.
W ujęciu Z. Ziembińskiego wątpliwości takie zostają rozstrzygnięte już w oparciu o przyjmowaną koncepcję źródeł prawa, poprzez zastosowanie reguł kolizyjnych. Z. Ziembiński,
Podstawowe problemy..., s. 304 i n.
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Konstytucjonalizacja mniejszości narodowych
i etnicznych – z dyskusji nad artykułami: 35,
13 i 27 Konstytucji RP z 1997 r.
Wprowadzenie

J

edną z najbardziej znaczących nowości Konstytucja RP z 1997 r. są przepisy
tworzące system ochrony praw jednostki, uregulowany przede wszystkim
w rozdziale II „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela”. Zasadnicza nowość widoczna jest szczególnie na tle poprzednich przepisów konstytucyjnych. Regulacja statusu jednostki w nowej ustawie zasadniczej oparta
została przed wszystkim na prawnonaturalnej koncepcji wolności i praw człowieka. Znalazło to wyraz szczególnie w uznaniu godności za źródło wolności
i praw, ich jurydycznym ujęciu oraz uwzględnieniu międzynarodowych standardów ich ochrony.
Gwarancyjny i ochronny charakter regulacji konstytucyjnych ma szczególne
znacznie dla wszelkich mniejszości. Dotyczy to zwłaszcza mniejszości narodowych i etnicznych. Można przyjąć, iż ich wolności i prawa podlegają ochronie
niejako na dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich, która może być określona
jako uniwersalna, wyraża się w tym, że osoby należące do mniejszości korzystają z wszelkich regulacji i mechanizmów gwarantujących wolności i prawa
człowieka i obywatela, jakie funkcjonują w polskim porządku konstytucyjnym.
Porządek ten zapewnia z zasady korzystanie z wolności i praw zapewnionych
w Konstytucji RP wszystkim znajdującym się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej. Zasadniczym mechanizmem uniwersalnej płaszczyzny ochrony wolności
i praw jest zasada równości wobec prawa i równego traktowania przez władze
publiczne.
Płaszczyzna druga, która może być określona jako szczególna, wyraża się
w przyjęciu regulacji skierowanych (adresowanych) w sposób konkretny do
mniejszości narodowych i etnicznych. W płaszczyźnie tej kluczowe miejsce zaj1

Prof. dr hab., Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Zakład Systemów
Politycznych, Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Członek Polskiego
Towarzystwa Legislacji.

Konstytucjonalizacja mniejszości narodowych...

muje art. 35 Konstytucji RP nie tylko konstytucjonalizujący mniejszości narodowe i etniczne, ale także ustalający ogóle przesłanki ochrony ich wolności i praw.
Partie polityczne to niewątpliwie kluczowe instytucje systemów ustrojowych
państw współczesnych. Ich programy i wyznawane ideologie w sposób zasadniczy rzutują na kierunki polityki państwa i klimat życia politycznego. Bardzo
istotne znacznie ma więc to, czy istnieje prawne przyzwolenie na tworzenie
i działanie partii politycznych i innych organizacji, których ideologie i programy wyrażają brak tolerancji i poszanowania dla mniejszości. Z tego punktu widzenia za bardzo znaczące należy uznać zawarte w art. 13 Konstytucji RP postanowienia, zgodnie z którym zakazane jest istnienie partii politycznych i innych
organizacji, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść
rasową i narodowościową.
Nie ulega wątpliwości, iż możliwość swobodnego porozumiewania się w swoim języku należy do wolności szczególnie ważnych dla mniejszości. Wolność ta
może być jednak niekiedy konfrontowana czy wręcz przeciwstawiana obowiązkowi stosowania języka urzędowego (państwowego). Za korzystną dla mniejszości należy więc uznać regulację konstytucyjną, która co prawda ustala język
urzędowy, ale jednocześnie przesądza, iż nie może to naruszać praw mniejszości wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych. Kwestia znalazła
wyraz w art. 27 Konstytucji RP.
Jak się wydaje, te trzy regulacje można uznać za najbardziej znaczące i zarazem tworzące mocne konstytucyjne podstawy dla ochrony wolności i praw
mniejszości narodowych i etnicznych. Regulacje te są rezultatem kilkuletnich
i złożonych prac konstytucyjnych. Przedmiotem poniższych uwag będzie przedstawienie głównych wątków tych prac, co może okazać się przydatne zwłaszcza
dla przybliżenia racji i motywów towarzyszących ich przyjęciu.
Ostateczne przyjęcie regulacji dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych świadczy o tym, że większość sił politycznych tworzących konstytuantę
– Zgromadzenie Narodowe – uznała i doceniła ich zasadność. Nie znaczy to jednak, że podczas prac konstytucyjnych nie było wahań czy też odmiennych poglądów i stanowisk. Były one obecne podczas prac konstytucyjnych. Znalazły wyraz
w debatach i zgłaszanych wnioskach. Szczególnie widocznym ich rezultatem jest
ostateczne brzmienie przepisów wyrażających zasadę równości. Stanowią one
(art. 32), iż wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo do równego traktowania
przez władze publiczne. Ponadto nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
Brzmienie to nie zawiera więc charakterystycznego zwłaszcza dla standardów międzynarodowych – łącznie z Kartą Praw Podstawowych Unii Europej-
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skiej – wyliczenia czynników z powodu których zakazana jest dyskryminacja.
Można mówić o regresie, gdyż w trakcie prac konstytucyjnych wypracowane
zostało brzmienie, zgodnie z którym nikt nie może być dyskryminowany ze
względu na płeć, rasę, stan zdrowia, niesprawność fizyczną lub psychiczną,
pochodzenie społeczne, urodzenie, orientację seksualną, język, wyznanie lub
jego brak, poglądy, majątek, a także „pochodzenie narodowe lub etniczne”. Nie
zostało ono jednak ostatecznie utrzymane2. Gdyby zostało utrzymane, byłoby jeszcze jedną regulacją cenną z punktu widzenia ochrony wolności i praw
mniejszości narodowych i etnicznych.

I. Prace konstytucyjne nad art. 35
1. Projekty

Podstawą prac, które doprowadziły do uchwalenia Konstytucji RP z dnia
2 kwietnia 1997 r. było 7 projektów konstytucji3 wniesionych zgodnie z ustawą
konstytucyjną z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia
konstytucji określającą procedurę prac nad nową ustawą zasadniczą4.
Przyjąć można, iż każdy z 7 projektów zawierał regulacje dotyczące kwestii praw mniejszości narodowych i etnicznych. Były to jednak regulacje bardzo
zróżnicowane. Jeżeli przyjąć za swego rodzaju wzór regulację, jaka ostatecznie
znalazła się w Konstytucji z 1997 r. w postaci art. 35, to, jak się wydaje, wniesione
formalnie projekty można podzielić w zasadzie na trzy grupy. Pierwsza z nich
to projekty, które nie zawierały odrębnego artykułu (przepisów) poświęconego
ochronie praw mniejszości. Grupa druga to rozwiązanie polegające na tym, że
co prawa projekt przewidywał odrębny artykuł, ale jego przepisy w zasadzie nie
zawierały treści materialnej, lecz odsyłały do regulacji ustawowej. Grupa trzecia to projekty zawierające odrębny artykuł poświęcony tylko ochronie praw
mniejszości.

2

Na ten temat por. R. Chruściak, Spory i kontrowersje w pracach nad Konstytucją
z 1997 r. na tle regulacji dotyczącej zakazu dyskryminacji, w: J. Jaskiernia (red.), „Rada
Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środowej i Wschodniej w latach
1989–2009”, Toruń 2010, s. 657 i n.
3 Por. Projekty konstytucji 1993–1997, cz. 1, Warszawa 1997.
4 Por. Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania
i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 67, poz. 336 oraz z 1994 r.
Nr 61, poz. 251).
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Jeżeli chodzi o grupę pierwszą, warto zwrócić uwagę, iż ilościowo była ona
najliczniejsza. Można więc przyjąć, że niemal dominowały projekty, które nie
przewidywały odrębnego artykułu dotyczącego mniejszości. Z tego punku
widzenia ostateczny rezultat w postaci art. 35 należy ocenić jako świadczący
o tym, że podczas prac konstytucyjnych wzrastało przekonanie o potrzebie
tego typu regulacji. Do pierwszej grupy należy zaliczyć projekty: Prezydenta RP
L. Wałęsy5, posłów i senatorów Sojuszu Lewicy Demokratycznej, parlamentarzystów Unii Demokratycznej6. Projekty te podejmowały kwestie dotyczące
mniejszości z zasady w artykułach regulujące zasadę równości wobec prawa,
a zwłaszcza w przepisach zakazujących dyskryminacji wraz z wymieniem cech,
z racji których dyskryminacja jest zakazana. W projekcie Prezydenta RP L. Wałęsy (art. 3) nikt nie mógł być dyskryminowany ze względu na „przynależność do
mniejszości narodowej”. Ponadto jednak projekt ten wymieniał także inne czynniki, z racji których zakazana jest dyskryminacja, a które można także uznać za
sprzyjające ochronie mniejszości. Były to pochodzenie narodowe i język. Należy również dodać, że projekt Prezydenta RP L. Wałęsy jako jedyny w artykule
poświęconym prawu do prywatności zawierał przepis, zgodnie z którym nikogo nie można było zobowiązać do deklarowania m.in. swoich przekonań „lub
narodowości”.
Projekt parlamentarzystów SLD (art. 23) zobowiązywał organy państwowe
do równego traktowania obywateli m.in. ze względu na „pochodzenie narodowe lub etniczne”, język, religię. Zgodnie z projektem UD/UW (art. 13) nikt
nie mógł być dyskryminowany ze względu m.in. na rasę „narodowość lub pochodzenie etniczne”, język, wyznanie (lub jego brak).
Należy również dodać, że do tego rodzaju regulacji można również zaliczyć
rozwiązania obowiązujące podczas prac konstytucyjnych. Były to utrzymane
w mocy przepisy konstytucji z 1952 r. obowiązujące na podstawie ustawy konstytucyjnej z 17 października 1992 r., czyli tzw. Małej konstytucji. Przepisy te
stanowiły (art. 67), iż obywatele mają równe prawa bez względu m.in. na „narodowość”. Ponadto (art. 81) obywatele m.in. „niezależnie od narodowości”
mają równe prawa we wszystkich dziedzinach życia, a naruszenie tej zasady
przez jakikolwiek bezpośrednie lub pośrednie uprzywilejowanie albo ograniczenie w prawach ze względu m.in. „na narodowość, czy wyznanie” podlega
karze. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni albo poniżanie
5 Specyfika tego projektu polegała na tym, że wolności i prawa były ujęte w wyraźnie
oddzielonej części projektu noszącej nazwę Karta Praw i Wolności.
6 Od maja 1994 r. Unia Wolności.

105

106

Ryszard Chruściak

człowieka ze względu na różnice narodowości czy wyznania jest zakazane.
Tak więc konstrukcja obowiązujących przepisów konstytucyjnych oparta była
na pozytywnym wskazaniu posiadanych praw, ale także na swego rodzaju penalizacji czynów będących naruszeniem zasady równości. Projekty konstytucji nie przyjmowały tego rodzaju konstrukcji.
Do grupy drugiej kwalifikuje się projekt parlamentarzystów Polskiego Stronnictwa Ludowego i Unii Pracy, który stanowił (art. 15), iż: „Każdy ma prawo
do zachowania swojej tożsamości narodowej i etnicznej (ust. 1). Ustawa gwarantuje mniejszościom narodowym i etnicznym prawa służące zachowaniu
ich odrębności (ust. 2)”.
Do grupy trzeciej, czyli projektów zawierających odrębny artykuł poświęcony prawom mniejszości narodowych i etnicznych, należy niewątpliwie zaliczyć projekt Komisji Konstytucyjnej Senatu I kadencji (projekt senacki) oraz
projekt przygotowany pod patronatem NSZZ „Solidarność” i wniesiony jako
projekt grupy obywateli (projekt obywatelski). Pewne wątpliwości z zaliczeniem do tej grupy dotyczą projektu wniesionego przez parlamentarzystów
Konfederacji Polski Niepodległej. Projekt ten bowiem zawierał regulacje dotyczące mniejszości, ale nie w odrębnym artykule, lecz w artykule określającym
także prawa obywatelskie (art. 21). Zgodnie z przepisami zawartymi w tym artykule (ust. 1) „obywatelom przysługują prawa kardynale”, takie m.in. jak prawo
do życia, prawo współdecydowania o sprawach publicznych i inne. Natomiast
art. 21 ust. 2 stanowił, iż: „Obywatelom narodowości innej niż polska przysługuje ponadto prawo do kultywowania swojej odrębnej tożsamości, rozwijania
i korzystania ze swojej narodowej kultury, języka i tradycji, organizowania się
we wspólnoty, wysuwania przedstawicieli grupy narodowej do władz państwowych i samorządowych”. Na uwagę zasługuje niewątpliwie przyznanie mniejszościom wprost nie tylko prawa organizowania się, ale przed wszystkim prawa do – jak należy przyjąć – wysuwania kandydatów w wyborach zarówno do
centralnych organów państwowych, jak i organów samorządu terytorialnego
wszystkich stopni.
Projekt senacki stanowił (art. 14), iż „Rzeczpospolita Polska gwarantuje
mniejszościom narodowym lub językowym prawo do zachowania i rozwoju
własnej kultury, języka, obyczajów i tradycji. Zapewnia także prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, religijnych i kulturalnych oraz do
udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących uznania i ochrony ich tożsamości kulturowej”. Ponadto z punktu widzenia praw mniejszości należy także
zwrócić uwagę na art. 13, zgodnie z którym Rzeczpospolita Polska zapewnia
wszystkim osobom podlegającym jej jurysdykcji prawa uznane przez Kon-
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stytucję bez względu na jakiekolwiek różnice, takie m.in. jak: język, religia,
pochodzenie narodowe.
Regulacja zawarta w projekcie obywatelskim (art. 17) była w zasadzie identyczna z art. 14 projektu senackiego. Jedyna różnica polegała na zastosowaniu
formuły „mniejszościom narodowym lub etnicznym”, a nie formuły „mniejszościom narodowym lub językowym”. Jak się wydaje, przyjąć można, że rozwiązania zawarte w projektach tworzyły dość dobrą wyjściową bazę do prac
nad przyjęciem regulacji konstytucyjnej dotyczącej ochrony i gwarancji praw
mniejszości narodowych i etnicznych
2. Pierwsze czytanie w Zgromadzeniu Narodowym. Zgłoszenie
propozycji Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Pierwsze czytanie wniesionych projektów konstytucji miało miejsce podczas
pierwszego posiedzenia Zgromadzenia Narodowego we wrześniu 1994 r. Problematyka praw mniejszości narodowych i etnicznych nie należała do kwestii
szerzej podejmowanych w debacie7. Kilku członków Zgromadzenia Narodowego
nawiązało do tej problematyki, ale bardzo ogólnie, wskazując na konieczność
uregulowania kwestii mniejszości w przyszłej ustawie zasadniczej. Opowiedziano się również za tym, aby wolności i prawa ustanowione wolą większości
nie podważały praw mniejszości8. Odmienny charakter miały dwa wystąpienia. Znalazło to wyraz w tym, że były one znacznie szersze i podejmowały
kwestie szczegółowe. Nie bez znacznia było również, że wygłosili je posłowie
wywodzący się z mniejszości narodowych.
Poseł H. Kroll – przewodniczący Koła Parlamentarnego Mniejszości Niemieckiej9 stwierdził, iż posłowie koła jako reprezentanci mniejszości narodowej uważają za niezmiernie istotną regulację prawną statusu mniejszości
narodowych na poziomie konstytucyjnym. Status prawny mniejszości narodowych musi być uregulowany w prawie krajowym, a nie jak dotychczas na
7

Por. Sprawozdanie Stenograficzne (dalej jako: Spraw. Sten.) z 1 posiedzenia Zgromadzenia Narodowego w dniach 21, 22 i 23 września 1994 r.
8 Por. wypowiedzi posłów: A. Łuczaka (PSL), J. Ciemniewskiego (UW), S. Rogowskiego (UP), W. Borowika (UP), A. Micewskiego (SLD).
9 W przeprowadzonych jesienią 1993 r. wyborach do Sejmu II kadencji mniejszość
niemiecka odniosła największy sukces, wprowadzając do Sejmu czterech posłów, co pozwalało na utworzenie koła (które musi liczyć co najmniej trzech posłów). Ponadto równocześnie mniejszość niemiecką reprezentował jeden senator. Pozwoliło to na utworzenie
koła parlamentarnego. Było to jedyny przypadek utworzenia koła mniejszości narodowej.
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poziomie układów bilateralnych oraz stowarzyszeniowych ze Wspólnotami
Europejskimi. Dodał, iż większość projektów konstytucji zawiera regulacje
dotyczące mniejszości narodowych, co należy przyjąć z zadowoleniem. Opowiedział się również za tym, by przepisy konstytucyjne dotyczące mniejszości
były maksymalnie skondensowane.
Istotnym elementem wystąpienia posła H. Krolla było przedstawienie propozycji przepisu konstytucyjnego dotyczącego mniejszości przygotowanego
przez Komisję Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu. Było to brzmienie następujące: „Rzeczpospolita Polska gwarantuje obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych prawo do zachowania i rozwoju własnej
kultury, języka i obyczajów oraz tradycji. Zapewnia także prawo do tworzenia
własnych instytucji edukacyjnych, religijnych i kulturalnych oraz do udziału
w sprawach dotyczących uznania i ochrony ich tożsamości kulturalnej, zgodnie z przyjętymi przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązaniami międzynarodowymi”. Dodał również, że jeżeli chodzi o propozycje ujęte w przedłożonych
projektach konstytucji, to za najlepsze należy uznać rozwiązanie zawarte
w projekcie PSL i UP10. Poseł H. Kroll wskazał również, iż zdaniem Parlamentarnego Koła Mniejszości Niemieckiej najlepszą regulacją konstytucyjną
statusu mniejszości narodowych byłaby propozycja wypracowana przez Komisję Mniejszości Narodowych i Etnicznych, poszerzona o ust. 2 z projektu
PSL i UP, czyli o odesłanie do regulacji ustawowej, czego nie ma w propozycji
Komisji. Dodał również, iż wypracowanie dobrej regulacji konstytucyjnego
jest ważne. Tego typu regulacje mają swoje znacznie na arenie europejskiej
i światowej. Rzeczpospolita Polska zawsze uważała się za państwo tolerancyjne
i gościnne. Mniejszości narodowe nie zawsze były tego samego zdania, stąd
wypracowanie dobrej regulacji może być dowodem, że się myliły. W konkluzji
stwierdził, iż posłowie Parlamentarnego Koła Mniejszości Niemieckiej widzą
w każdym z przedstawionych projektów konstytucji elementy mogące służyć
wypracowaniu tego jednego, najlepszego. Dlatego też będą głosować za przesłaniem wszystkich projektów do Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.
Poseł M. Czech (UW) zwrócił uwagę, że nowej konstytucji w sposób szczególny oczekują również mniejszości narodowe, a postulat zagwarantowania
w ustawie zasadniczej ich praw wysuwały i wysuwają praktycznie wszystkie
stowarzyszenia narodowościowe. Przypomniał również, iż prace nad właściwą regulacją konstytucyjną prowadzone były przez Komisję Mniejszości Na10

Uzasadnił to jednak nieco niejednoznacznie, stwierdzając, iż gwarantuje to „mniejszościom ustawowe rozszerzenie zarówno ich praw, jak i obowiązków”.
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rodowych i Etnicznych Sejmu X, I i II kadencji. Ich rezultatem jest propozycja przedstawiona przez posła H. Krolla. Podkreślił, iż propozycja ta zawiera
spełnienie jednej z dwóch reguł dotyczących ochrony mniejszości narodowych, czyli reguły zagwarantowania prawa do zachowania tożsamości, prawa
do rozwoju. Drugą regułą jest niedyskryminowanie, czyli zakaz dyskryminacji. A zatem z jednej strony jest to reguła odnosząca się do sprawy wyrównywania szans mniejszości narodowych, jeżeli chodzi o rozwój kultury, języka,
wyznania, udziału w życiu publicznym, z drugiej zaś jest to spełnienie fundamentalnej zasady równości wszystkich obywateli wobec prawa. Podkreślił, iż
we wszystkich projektach zawarta jest reguła niedyskryminacji, jednakże nie
wszystkie projekty uwzględniają regułę gwarancji praw mniejszości. Wysunął
przypuszczenie, iż mogło to wziąć się z przekonania wyrażanego przez wielu
prawników konstytucjonalistów, że przepisy konstytucji nie powinny wyróżniać nikogo z obywateli. Dodał również, iż z pracami konstytucyjnymi łączy
się zagadnienie uchwalenia ustawy o prawach osób należących do mniejszości
narodowych, nad projektem której trwają prace w powołanej w tym celu sejmowej podkomisji11. Dobrze byłoby, aby prace te zostały skorelowane. Potrzebę uchwalenia ustawy uzasadnił także tym, że mniejszości są szczególnie narażone na skutki zmian w ustroju społeczno-politycznym, a także tym, że nie
powinno być tak, iż prawa mniejszości są zagwarantowane przez dwustronne
umowy międzynarodowe z państwami ościennymi, a nie ma regulacji ustawowej w prawie wewnętrznym12. Wskazał także, iż jednym z ważnych problemów jest zagwarantowanie reprezentacji w organach władzy ustawodawczej
oraz rozstrzygnięcie dylematu, na ile prawa przysługują osobom, a na ile zaś
grupom. Konieczne jest także uwzględnienie standardów europejskich.
3. Prace Komisji Konstytucyjnej i jej podkomisji

Pierwsze czytanie w Zgromadzeniu Narodowym zakończyło się skierowaniem wszystkich wniesionych projektów konstytucji do Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (Komisja). Jednakże początkowy etap prac
prowadzony był w 6 stałych podkomisjach Komisji i polegał na przygotowaniu
11

Szerzej na ten temat por. M. Kallas, Prace parlamentarne nad uregulowaniem statusu mniejszości w Polsce (1989–1995), „Przegląd Sejmowy” 1995, nr 3.
12 Należy dodać, że do ustawowego uregulowania kwestii wolności i praw mniejszości
narodowych i etnicznych doszło dopiero w 2005 r. Szerzej na ten temat por. R. Chruściak,
Prace parlamentarne nad ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych
i etnicznych oraz o języku regionalnym, w druku.
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wstępnej wersji projektu konstytucji w zakresie wynikającym z podziału pracy
poszczególnych podkomisji. Kwestia praw mniejszości narodowych wchodziła
w zakres pracy Podkomisji Praw i Obowiązków Obywateli (Podkomisja), której
zadaniem była przygotowanie projektu rozdziału regulującego status jednostki13.
Pierwsze posiedzenie Podkomisji14, w trakcie którego podjęto kwestię artykułu dotyczącego mniejszości narodowych, miało miejsce w końcu listopada 1994 r.15 Była to jednak tylko ogólna wypowiedź eksperta Komisji prof.
L. Wiśniewskiego, który odnosząc się do pierwszego czytania w Zgromadzeniu Narodowym, przypomniał wystąpienie posła H. Krolla i przedstawioną
przez niego propozycję brzmienia artykułu dotyczącego mniejszości narodowych przygotowaną przez sejmową Komisję Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Zwrócił także uwagę na podobne regulacje zawarte w niektórych
projektach konstytucji. Można uznać, że właściwe merytoryczne prace Podkomisji zmierzające do przygotowania wstępnej wersji projektu konstytucji
regulującego status jednostki rozpoczęły się podczas kolejnego posiedzenia
odbywającego się także w końcu listopada 1994 r.16
Należy jednak zwrócić uwagę na specyficzny tryb prac Podkomisji. Podstawą debaty nie były bowiem wniesione projekty konstytucji, lecz projekt rozdziału regulujący status jednostki przygotowany przez eksperta Komisji prof.
L. Wiśniewskiego17. Jeżeli jednak chodzi o kwestię ochrony praw mniejszości,
projekt prof. L. Wiśniewskiego nie był oryginalny. Powtarzał bowiem (jako
art. 4) brzmienie przygotowane przez sejmową Komisję Mniejszości Narodowych i Etnicznych z jedną zamianą redakcyjną, polegającą za użyciu formuły
„tożsamości kulturalnych” zamiast „tożsamości kulturalnej”.
W dyskusji poseł J. Szteliga (SLD) zaproponował przyjęcie wersji przygotowanej przez prof. L. Wiśniewskiego bez zmian, przypominając, iż jest to
13 Por. Uchwała Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego z dnia 18 maja
1994 r. w sprawie zakresu pracy stałych podkomisji Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (niepublikowana).
14 Przewodniczącym Podkomisji był poseł J. Gwiżdż (BBWR).
15 Por. Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego. Biuletyn (dalej jako: Biuletyn) X, s. 95.
16 15. Por. Biuletyn X, s. 122 i n.
17 Por. Projekt. Rozdział Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela (28 listopada 1994 r. mps powiel.). Należy dodać, iż projekt przygotował również ekspert Komisji
prof. W. Osiatyński. Projekt ten miał jednak węższy zakres, gdyż był ograniczony do praw
socjalnych.

Konstytucjonalizacja mniejszości narodowych...

brzmienie przygotowane wcześniej w Sejmie, ale także oparte na pracach senackich. Przedstawiciel Prezydenta RP L. Wałęsy prof. A. Rzepliński zaproponował zmianę polegającą na wymienieniu w pierwszej kolejności języka, a nie
kultury. Opowiedział się także za skreśleniem końcowej części rozpatrywanej
propozycji wskazującej na konieczność wypełniania zobowiązań międzynarodowych. Zwrócił uwagę, iż jest to kwestia mająca szersze odniesienie dotyczące także innych artykułów. W tej kwestii poseł J. Szeliga dodał, iż na wprowadzenie końcowej formuły podczas prac sejmowych nalegało Ministerstwo
Spraw Zagranicznych, a nie posłowie.
Po dyskusji na wniosek przewodniczącego Podkomisji przyjęte zostało
brzmienie następujące: „Rzeczpospolita Polska gwarantuje obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych prawo do zachowania
i rozwoju własnego języka, kultury i obyczajów oraz tradycji. Zapewnia także
prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, religijnych i kulturalnych oraz do udziału w sprawach dotyczących uznania i ochrony ich tożsamości kulturalnych”. Warto zwrócić uwagę, że w przyjętym brzmieniu znalazło się
odniesienie do mniejszości etnicznych, choć kwestii tej nie było w brzmieniu
pierwotnym, ani nie została podniesiona w dyskusji.
Przyjęte brzmienie znalazło się w końcowym sprawozdaniu Podkomisji
przygotowanym w połowie grudnia 1994 r., a także w pierwszym projekcie (praprojekcie) przygotowanym w końcu grudnia 1994 r. przez Zespół Stałych Ekspertów Komisji na podstawie cząstkowych projektów przygotowanych przez
poszczególne podkomisje stałe18. Brzmienie to na początku stycznia 1995 r.19
stało się przedmiotem prac Podkomisji redakcyjnej, zagadnień ogólnych i przepisów wprowadzających konstytucję. Podkomisja ta po bardzo krótkiej wymianie poglądów wprowadziła zmiany, przyjmując brzmienie następujące: „Rzeczpospolita Polska gwarantuje obywatelom polskim należącym do mniejszości
narodowych i etnicznych prawo do zachowania i rozwoju własnego języka, kultury i obyczajów oraz tradycji. Zapewnia także prawo do tworzenia własnych
instytucji edukacyjnych, religijnych, kulturalnych oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących uznania i ochrony ich tożsamości kulturowej”20.
Do szerszej, a ściślej rzecz biorąc – najszerszej dyskusji nad kwestią konsty18 Por. Wielowariantowy jednolity projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Warszawa, grudzień 1994 r. (mps. powiel.).
19 Por. Biuletyn XI, s. 212.
20 Brzmienie to znalazło się następnie w projekcie z 20 stycznia 1995 r. i w projekcie
z 26 stycznia 1995 r. Por. Projekty konstytucji 1993–1997, cz. 2, Warszawa 1997, s. 12, 87.
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tucyjnego ujęcia praw mniejszości narodowych i etnicznych doszło podczas
posiedzenia Komisji Konstytucyjnej obradującej na początku marca 1995 r.21
W czasie dyskusji podniesiono co najmniej kilka istotnych zagadnień.
Poseł J. Ciemniewski (UW) uznał, iż w rozpatrywanym brzmieniu należy
skreślić wyraz „religijnych”. Państwo nie powinno bowiem wkraczać w sferę,
która powinna być domeną Kościołów i grup narodowych właściwych do uregulowania swojego uczestnictwa w życiu religijnym. Wskazywał również na
brak możliwości wyegzekwowania przez władzę państwową prawa do tworzenia przez mniejszości instytucji religijnych.
Zdecydowanie odmienny pogląd wyraził senator S. Pastuszka (PSL), argumentując go wielowiekową tradycją. Podobnie wypowiedział się przedstawiciel Rady Ministrów prof. S. Gebethner, wskazując, iż bardzo często wyznacznikiem tożsamości etnicznej jest właśnie religia. Ekspert Komisji prof.
W. Osiatyński uznał, że nie tyle chodzi o religię, ile o prawo do tworzenia instytucji służących ochronie tożsamości religijnej.
Poseł H. Kroll podniósł kwestię indywidualnego charakteru praw w przypadku mniejszości. Na ten temat wypowiedział się również senator P. Andrzejewski
(NSZZ „S”), opowiadając się za traktowaniem praw dla mniejszości jako praw
indywidualnych. Równocześnie jednak zwrócił uwagę, że popierany przez niego projekt obywatelski oparty jest na założeniu ochrony praw mniejszości jako
praw grupowych, co znajduje wyraz zwłaszcza w sformułowaniu: „Rzeczpospolita Polska gwarantuje mniejszościom narodowym lub etnicznym [...]”. Tymczasem dla ujęcia indywidualnego bardziej właściwa jest formuła: „Rzeczpospolita
Polska gwarantuje obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych
i etnicznych [...]”. Za indywidualnym traktowaniem praw mniejszości opowiedzieli się także posłowie Cz. Śleziak (SLD) oraz H. Suchocka (UW). Ponadto
przedstawiciel Prezydenta RP L. Wałęsy prof. A. Rzepliński zwrócił uwagę, iż
w przypadku mniejszości są to prawa indywidualne, ale wykonywane grupowo.
Dotyczy to zwłaszcza takich kwestii, jak wolność stowarzyszania się czy wolność zgromadzania się.
Poseł H. Kroll zwrócił również uwagę, że rozpatrywana propozycja mówi
o mniejszościach narodowych i etnicznych, a pierwotna propozycja przygotowana przez sejmową Komisję Mniejszości Narodowych i Etnicznych mówiła
tylko o mniejszościach narodowych. Dodał także, iż definicja mniejszości jest
sprawą bardzo skomplikowaną. Choć nie podjęto debaty na temat zasadności
rozróżnienia pojęcia mniejszości narodowej i mniejszości etnicznej, to jednak
21

Por. Biuletyn XV, s. 32 i n.
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w dyskusji nie kwestionowano konieczności utrzymania takiego rozróżnienia.
Akcentował to zwłaszcza senator S. Pastuszka (PSL).
Zaprezentowane zostały zróżnicowane stanowiska dotyczące tego, czy
rozpatrywany artykuł powinien zawierać odesłanie do ustawy, w której zostałyby uregulowane szczegółowe kwestie dotyczące ochrony praw mniejszości
narodowych i etnicznych. Za zawarciem odesłania do ustawy opowiedział się
poseł H. Kroll. Odmienny pogląd wyraził poseł M. Mazurkiewicz (SLD), wskazując, iż tego rodzaju odesłanie będzie osłabiać przepis konstytucji zwłaszcza
przy założeniu, że ustawa zasadnicza jest stosowana bezpośrednio.
W innej kwestii natury prawnej dość wyraźnie przeważało stanowisko, iż
w artykule dotyczącym mniejszości narodowych i etnicznych nie należy zawierać odwołania do zobowiązań międzynarodowych, gdyż przygotowywany projekt konstytucji zawiera odrębny artykuł stanowiący o tym, iż Rzeczpospolita
Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. Po zakończeniu
dyskusji i złożeniu wniosków zawierających propozycje brzmienia artykułu regulującego kwestie praw mniejszości narodowych i etnicznych Komisja przystąpiła do głosowań.
Jako pierwsza została poddana pod głosowanie propozycja przygotowana
przez Podkomisję i mająca brzmienie następujące: „Rzeczpospolita Polska gwarantuje obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych prawo do zachowania i rozwoju własnego języka, kultury i obyczajów oraz
tradycji. Zapewnia także prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych,
religijnych, kulturalnych oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących uznania i ochrony ich tożsamości kulturowej”. Propozycja ta uzyskała 26
głosów popierających, 4 głosy przeciwne, 5 wstrzymujących się.
Propozycja senatora P. Andrzejewskiego jako reprezentanta projektu obywatelskiego miała brzmienie (zgodne z jego art. 17) następujące: „Rzeczpospolita Polska gwarantuje mniejszościom narodowym lub etnicznym prawo
do zachowania i rozwoju własnej kultury, języka, obyczajów i tradycji. Zapewnia także prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, religijnych
i kulturalnych oraz do udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących uznania i ochrony ich tożsamości kulturowej”. Propozycję tę poparło 4 członków
Komisji, 19 było przeciwnych, 9 wstrzymało się od głosu. Propozycja przedłożona wspólnie przez posła H. Krolla i senatora P. Andrzejewskiego miała
następujące brzmienie: „Ust. 1. Rzeczpospolita Polska gwarantuje osobom należącym do mniejszości prawo indywidualnie lub wespół z innymi członkami
swojej grupy do zachowania, poszanowania i rozwoju własnej kultury, języka,
obyczajów, tradycji. Zapewnia także prawo do tworzenia własnych instytucji
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edukacyjnych, religijnych i kulturalnych oraz do udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących uznania i ochrony ich tożsamości. Ust. 2. Ustawa gwarantuje osobom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych ochronę praw
służących zachowaniu ich odrębności”. Za propozycją tą głosowało 6 członków
Komisji, przeciwko – 12, 15 wstrzymało się od głosowania.
Senator A. Grześkowiak zaproponowała następujące brzmienie pochodzące z projektu senackiego (art. 14): „Rzeczpospolita Polska gwarantuje mniejszościom narodowym lub językowym prawo do zachowania i rozwoju własnej
kultury, języka, obyczajów i tradycji. Zapewnia także prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, religijnych i kulturalnych oraz do udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących uznania i ochrony ich tożsamości kulturowej”. Propozycję tę poparło 5 członków Komisji, 23 było przeciw, 6 wstrzymało
się od głosowania.
Poseł J. Ciemniewski zaproponował brzmienie następujące: „Rzeczpospolita Polska gwarantuje obywatelom polskim należącym do mniejszościom narodowych i etnicznych prawo do zachowania i rozwoju własnego języka, kultury
i obyczajów oraz tradycji. Zapewnia także prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych, instytucji służących ochronie tożsamości
religijnej, oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących uznania
i ochrony ich tożsamości kulturowej”. Brzmienie to uzyskało poparcie 14 członków Komisji, również 14 głosowało przeciw, 6 wstrzymało się od głosu.
Brzmienie propozycji posła C. Śleziaka było następujące: „Rzeczpospolita
Polska gwarantuje obywatelom polskim należącym do mniejszościom narodowych i etnicznych prawo do zachowania i rozwoju własnego języka, religii,
tradycji i dziedzictwa kulturowego. Zapewnia także prawo do tworzenia własnych instytucji oraz uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących uznania i ochrony tożsamości kulturowej”. Propozycję tę poparło 9 członków Komisji, 18 było przeciw, 7 wstrzymało się głosu.
Do ostatecznego głosowania przeszły więc propozycje podkomisji oraz posła J. Ciemniewskiego. Przed końcowym głosowaniem poseł J. Ciemniewski
przypomniał, iż propozycja podkomisji zawiera m.in. prawo do tworzenia instytucji religijnych. Uznał, iż nie jest to właściwe rozwiązanie, gdyż tworzenie
instytucji religijnych jest wewnętrzną sprawą związków wyznaniowych. Państwo nie może gwarantować mniejszościom tworzenia organizacji religijnych
w zakresie, w którym w grę wchodzi prawo wewnętrzne związków religijnych.
Inaczej mówiąc, chodzi o to, aby nie tworzyć podstaw do ingerencji państwa
w wewnętrzne sprawy związków religijnych. W końcowym głosowaniu Komisja większością 17 głosów popierających przy 14 przeciwnych i 1 wstrzymu-
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jącym się opowiedziała się za propozycją posła J. Ciemniewskiego. Brzmienie
to znalazło się następnie w projekcie z dnia 19 czerwca 1996 r. jako ówczesny
art. 2922.
Kolejny etap prac konstytucyjnych przypadający na lato 1996 r. polegał głównie na pracach redakcyjnych i legislacyjnych, mających na celu zwłaszcza prawnicze ujednolicenie pojęć i terminologii projektu. W ramach tego etapu prac
eksperci zaproponowali zmiany redakcyjne zwłaszcza w początkowej części
oraz podzielenie artykułu na dwa ustępy23. Art. 29 uzyskał brzmienie następujące: „Ust. 1. „Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym
do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.
Ust. 2. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości
religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej”.
W debacie nad przedłożonym brzmieniem podczas posiedzenia Komisji24
podniesiono m.in. zasadność zastąpienia wyrazu „prawo” wyrazem „wolność”
w ust. 1 przy utrzymaniu wyrazu „prawo” w ust. 2. Ekspert prof. J. Bralczyk
stwierdził, iż wyraz „wolność” wiąże się raczej formami nieinstytucjonalnymi,
gdyż chodzi o wolność zachowania i rozwoju języka i obyczajów. Pojęcie „prawo” odnosi się natomiast raczej do tworzenia instytucji. Wątpliwości wywołało
zastąpienie wyrazu „gwarantuje” wyrazem „zapewnia”. Zdaniem posła H. Krolla
wyraz „gwarantuje” jest mocniejszy. Dyskutowano również na kwestią różnic
między pojęciami „kulturalny” i „kulturowy”. Rozważano także, aby nie stosować żadnego z tych pojęć i przyjąć przepis mówiący tylko o „tożsamości”.
Podniesione i dyskutowane kwestie nie zostały jednak zgłoszone jako formalne
poprawki. Nie było więc głosowań mogących wprowadzić zmiany w przedłożonym brzmieniu. Odbyło się tylko głosowanie nad jego przyjęciem. Przedłożone
brzmienie poparło 31 członków Komisji przy 1 przeciwnym i 3 wstrzymujących
się. Brzmienie to uległo zmianie w dalszych etapach prac. Nie zgłoszono do niego wniosków mniejszości ani poprawek w drugim czytaniu w Zgromadzeniu
Narodowym. Propozycji zmiany nie przedłożył również Prezydent RP. Zmiany
polegały tylko na zmianie numeracji artykułu, który ostatecznie stał się art. 35
Konstytucji RP z 1997 r.
22
23
24

Por. Projekty konstytucji..., cz. 2, s. 151–152.
Por. Biuletyn XXXVII, s. 92–93.
Posiedzenie w końcu września 1996 r. Por. Biuletyn XXXIX, s. 41 i n.
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II. Prace konstytucyjne nad art. 13
Z punktu widzenia ustroju politycznego państwa uregulowanie kwestii partii
politycznych i innych organizacji znaczących dla życia politycznego należy
do ważnych materii ustawy zasadniczej. Tak też było w przypadku prac nad
Konstytucją RP z 1997 r. Początkowe prace w podkomisjach stałych, a następnie obrady i rozstrzygnięcia Komisji doprowadziły do przyjęcia stosownych
regulacji, które znalazły wyraz w projekcie z 16 czerwca 1996 r.25 Zgodnie
z tym projektem Rzeczpospolita Polska gwarantuje wolność tworzenia i działania partii politycznych, które zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na
kształtowanie polityki państwa. Finansowanie partii politycznych jest jawne
(art. 5). Ponadto Rzeczpospolita Polska gwarantuje wolność tworzenia i działania związków zawodowych, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, fundacji
i innych dobrowolnych zrzeszeń działających na podstawie prawa w celu realizacji interesów oraz wyrażania opinii obywateli (art. 6).
Tak więc przyjęte na tym etapie prac brzmienie zarówno artykułu dotyczącego partii politycznych, jak i innych organizacji nie zawierało wprost żadnego odniesienia do kwestii mniejszości narodowych i etnicznych.
Sytuacja uległa zmianie dopiero w styczniu 1997 r., kiedy to w wyniku nieprzyjęcia projektu konstytucji w grudniu 1996 r. prace konstytucyjne uległy
przedłużeniu. Do projektu zgłoszono nowe propozycje poprawek. Znaczący
zestaw poprawek przedłożył zwłaszcza senator P. Andrzejewski (NSZZ „Solidarność”). Były to poprawki ściśle nawiązujące do obywatelskiego projektu
konstytucji. Jedna z tych poprawek przewidywała wprowadzenie do artykułu dotyczącego partii politycznych nowego ustępu w następującym brzmieniu: „Zakazane jest istnienie partii politycznych i stowarzyszeń o programie
totalitarnym, w tym nazistowskim i komunistycznym, a także tych, których
program lub działalność zakłada lub dopuszcza stosowanie przemocy w celu
zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa, albo przewiduje utajnienie
struktur względnie członkostwa”26. Przedłożone brzmienie również nie zawierało odniesienia do kwestii mniejszości narodowych i etnicznych.

25

Por. Projekty konstytucji..., cz. 2, s. 147–148.
Było dosłowne brzmienie art. 32 ust. 2 projektu obywatelskiego. Por. Projekty konstytucji.., cz. 1, s. 301.
26

Konstytucjonalizacja mniejszości narodowych...

Senator P. Andrzejewski przedstawił poprawkę na posiedzeniu Komisji
w dniu 15 stycznia 1997 r.27 Po przedstawieniu poprawki nikt nie zgłosił się do
zabrania głosu.
Sytuacja uległa istotniej zmianie już następnego dnia, kiedy to miała miejsce obszerna dyskusja nad poprawką28. Zmiana wynikała przed wszystkim
z tego, że w wyniku przeprowadzonych wieczorem 15 stycznia konsultacji
politycznych część poprawek senatora P. Andrzejewskiego zyskała szersze poparcie także ugrupowań politycznych dominujących w Komisji Konstytucyjnej i Zgromadzeniu Narodowym29.
Zmodyfikowane brzmienie poprawki (wraz z autopoprawką) przedstawił
poseł W. Borowik (UP). Przedłożone brzmienie było następujące: „Zakazane
jest istnienie partii politycznych i organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza
stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa,
albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa”30. Brzmienie to również
nie zawierało odniesienia do mniejszości narodowych i etnicznych. W dyskusji
poseł K. Łybacka zapytała, czy katalog partii i organizacji stosujących metody
i praktyki odwołujące się do nazizmu, faszyzmu i komunizmu jest katalogiem
wyczerpującym i zamkniętym, dodając, iż jest w stanie wskazać jeszcze inne
ugrupowania działające w sposób totalitarny. Senator J. Madej (UD) zaproponował, aby obcy wyraz „nazizmu” zastąpić polskim wyrazem „nacjonalizmu”,
lecz propozycja ta nie została zaaprobowana. Poseł M. Borowski (SLD) zwrócił z kolei uwagę, iż w grę wchodzą partie nazywane komunistycznymi. Tymczasem partie taki funkcjonują dzisiaj w państwach demokratycznych, a nawet
mają swoich przedstawicieli w Radzie Europy i Parlamencie Europejskim. Istotą
rzeczy nie są bowiem nazwy, lecz praktyka i metody działania. Uznał także, iż
przedłożone regulacje powinny obejmować również stowarzyszenia. Kwestię tę
podniosła także poseł I. Sierakowska (SLD), przypominając, że partia komunistyczna „Proletariat” działa w Polsce. Wyraziła obawę, że dyskutowana regula27

Por. Biuletyn XLIII, s. 53.
Por. Biuletyn XLIII, s. 76 i n.
29 Przyjąć należy, iż przed tymi konsultacjami poprawki senatora P. Andrzejewskiego
mogłyby liczyć na poparcie tylko niewielkiej liczby parlamentarzystów i w związku z tym
szanse na ich przyjęcie były znikome.
30 W debacie senator P. Andrzejewski wyraził poparcie dla brzmienia przedłożonego
przez posła W. Borowika.
28
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cja może w praktyce doprowadzić do wyrzucić poza nawias członków tej partii.
Dodała, iż w związku z tym nie może poprzeć przedłożonych regulacji.
Znacznie dalej idącą kwestię poniósł senator K. Działocha (SLD), pytając
– retorycznie – czy przedłożona poprawka jest w ogóle potrzebna. Należy
bowiem uznać, iż przyjęte już przepisy dotyczących partii politycznych i innych zrzeszeń wykluczają możliwości powstania i działania partii i organizacji, o których mowa w poprawce.
Jednakże z punktu widzenia kwestii mniejszości narodowych i etnicznych
kluczowa była propozycja posła H. Krolla, aby po wyrazach, „których program
lub działalność zakłada” dodać wyrazy „nienawiść rasową lub narodowościową”.
Poseł W. Borowik odniósł się pozytywnie do propozycji posła H. Krolla. Natomiast z wypowiedzi senatora P. Andrzejewskiego nie wynikało jednoznaczne
stanowisko. Wskazał bowiem, że poprawka może oznaczać „zatarcie genezy” i że
„zaciemnia zapis precyzyjny”, dodając, że zarówno w programie nazistowskim,
jak i w programie ortodoksyjnym stalinowsko-komunistycznym, nienawiść rasowa i narodowościowa jest zawarta implicite. Poseł H. Kroll wyraził zdziwienie,
że jego poprawka została odebrana jako zaciemnianie. Jej intencją jest bowiem
raczej rozjaśnienie sprawy. Tworzone są bowiem organizacje, które odwołują się
do patriotyzmu, a niestety wyrażają nienawiść rasową i narodowościową.
Z kolei senator P. Andrzejewski zapewnił posła H. Krolla, iż ich intencje są
zbieżne. Dodał ponadto, iż proponowany przepis ma charakter ostrzegawczy
w związku ze zjawiskiem antysemityzmu, ale też antypolonizmu. Bezpośrednio przed głosowaniami zdecydowano, iż dyskutowana propozycja będzie
dotyczyć również stowarzyszeń. Aby tak się mogło stać, nie powinna zostać
wprowadzona do artykułu poprawka dotycząca tylko partii. Skoro więc dyskutowana propozycja ma obejmować partie i stowarzyszenia, zdecydowano
o jej ujęciu w nowym dodanym artykule (oznaczonym wówczas jako art. 12a),
który po wniesieniu kolejnych poprawek uzyskał brzmienie następujące: „Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się
w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu,
faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy
w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa, albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa”. Brzmienie to uzyskało 37 głosów popierających, 3 przeciwne i 5 wstrzymujących się. Można więc przyjąć, że propozycja
wprowadzenia zakazu istnienia określonych partii i innych organizacji, w tym
również takich, których program lub działalność dopuszcza nienawiść rasową
i narodowościową, zyskała bardzo szerokie poparcie. Brzmienie to znalazło
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się w ostatecznie przyjętym w dniu 16 stycznia 1997 r. projekcie konstytucji
jako art. 1331.
Korzystna dla ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych formuła
mogła jednak nie znaleźć się w ostatecznie uchwalonej konstytucji lub znaleźć
się w brzmieniu mniej korzystnym. Mogło się tak stać w związku z poprawkami zgłoszonych w drugim czytaniu w Zgromadzeniu Narodowym.
Do art. 13 zgłoszono bowiem dwie poprawki32. Pierwsza z nich złożona
przez grupę senatorów33 miała brzmienie następujące: „Zakazane jest istnienie
partii politycznych i stowarzyszeń o programie totalitarnym, w tym nazistowskim i komunistycznym, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu
na politykę państwa, albo przewiduje utajnienie struktur względnie członkostwa”. Tak więc było to brzmienie tożsame z projektem obywatelskim.
Druga poprawka złożona przez posłów34 miała brzmienie następujące:
„Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących
się w swoich programach do wszelkich koncepcji totalitarnych, niezależnie od
ich pochodzenia, a także tych partii i organizacji, których programy lub działalność zakładają lub dopuszczają propagandę wojenną, nienawiść rasową lub
religijną, podżeganie do dyskryminacji, wrogości lub gwałtu, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy albo przewidują utajnienie struktur lub członkostwa”. Poprawka nie zawierała zatem kwestii nienawiści narodowościowej.
Zgłoszone poprawki podlegały zaoponowaniu przez Komisję Konstytucyjną.
Dyskusja miała miejsce podczas posiedzenia w dniu 3 marca 1997 r.35
Uzasadniając wniesioną poprawkę, senator A. Grześkowiak stwierdziła, iż
chodzi o przywrócenie dokładnie takiego samego brzmienia, jakie jest w obywatelskim projekcie konstytucji. Poseł T. Mazowiecki zapytał, czy jest sens
powrotu do pierwotnej treści, skoro ustalona treść art. 13 jest wynikiem debaty i została poparta przez senatora P. Andrzejewskiego. Dodał także, iż być
może senator A. Grześkowiak nie zauważyła, że w poprawce, którą popiera,
nie ma kwestii nienawiści na tle rasowym. Dodał, iż dobrze byłoby unikać
31

Por. Projekty konstytucji..., cz. 2, s. 200.
Por. Zestawienie poprawek do projektu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszonych podczas drugiego czytania w dniach 24–28 lutego 1997 r. (mps powiel.). Były to
poprawki nr 40 i 41.
33 Byli to senatorowie: A. Grześkowiak, B. Łękawa, A. Chronowski, F. Bachleda-Księdzularz, A. Chełkowski.
34 Byli to posłowie: A. Rokicki, I. Sierakowska.
35 Por. Biuletyn XLIV, s. 25–26.
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sporu na ten temat i związku z tym zaapelował o wycofanie poprawki. Znamienne, że w odpowiedzi senator A. Grześkowiak zabrakło merytorycznego
odniesienia się do kwestii nienawiści rasowej lub narodowościowej. Ponownie
podany został argument, iż chodzi tylko o przywrócenie brzmienia z projektu
obywatelskiego. W głosowaniu poprawka uzyskała poparcie tylko 2 członków
Komisji przeciw zagłosowało 37, 2 wstrzymało się od głosu.
Uzasadniając poprawkę poselską I. Sierakowska wskazała, iż jej treść jest
identyczna jak postanowienia Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich
i Politycznych36.
Komisja opowiedziała się za rekomendowaniem odrzucenia poprawki, co
poparło 24 członków Komisji. Za przyjęciem oddano 12 głosów przy 4 wstrzymujących się37.
W Zgromadzeniu Narodowym głosowano zgodnie z rekomendacją Komisji. Obie poprawki zostały odrzucone. Poprawka senatorów została odrzucona przygniatającą większością, a poparło ją tylko 38 członków Zgromadzenia
Narodowego. Inaczej było z poprawką poselską. Zyskała bowiem poparcie
204, a głosowało przeciwko niej 316 członków Zgromadzenia Narodowego38.

III. Prace konstytucyjne nad art. 27
Z punktu widzenia praw mniejszości narodowych i etnicznych obok art. 35
Konstytucji RP z 1997 r. i art. 13 trzecią istotną regulacją jest niewątpliwie art.
27 stanowiący, iż w Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język
polski, ale przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych.
Regulację tę należy uznać za precedensową i to z kilku powodów. Po pierwsze,
kwestia języka urzędowego nie była do tej pory regulowana w polskich konstytucjach. Przekonanie to było na tyle trwałe, że kwestia ta nie znalazła się również
w żadnym z 7 projektów konstytucji będących podstawą prac nad nową ustawą
zasadniczą. Również początkowy okres prac konstytucyjnych nie wskazywał na
36

Wydaje się, iż w grę wchodzi art. 20, mający brzmienie następujące: „Wszelka propaganda wojenna jest ustawowo zakazana (ust. 1). Popieranie w jakikolwiek sposób nienawiści narodowej, rasowej lub religijnej, stanowiące podżeganie do dyskryminacji, wrogości
lub gwałtu, powinno być ustawowo zakazane (ust. 2)”. Trudno więc mówić o identyczności, lecz raczej o nawiązaniu do regulacji Paktu.
37 Por. Projekty konstytucji..., cz. 2, s. 269.
38 Por. Spraw. Sten. z 3 posiedzenia Zgromadzenia Narodowego w dniach 21 i 22
marca 1997 r., cz. 2, s. 10.

Konstytucjonalizacja mniejszości narodowych...

to, że tego rodzaju regulacja znajdzie się w nowej konstytucji. To, że tak się stało,
zostało przesądzone dopiero w końcowym okresie prac konstytucyjnych.
Podejmując zagadnienie genezy art. 27, należy wskazać na prace Podkomisji Podstaw Ustroju Politycznego i Społeczno-Gospodarczego (dalej: Podkomisja). Zgodnie z przyjętymi ustaleniami dotyczącymi zakresu pracy stałych
podkomisji39 do zadań tej Podkomisji należały „sprawy treści i formy prawnej
zasad ustroju Rzeczypospolitej Polskiej”. Zadanie to ostatecznie znalazło wyraz w przygotowaniu przez Podkomisję projektu rozdziału pierwszego noszącego początkowo tytuł „Podstawy ustroju Rzeczypospolitej Polskiej”, następnie tytuł „Zasady ustroju” a ostatecznie „Rzeczpospolita”.
Jeżeli chodzi o tryb pracy Podkomisji40, to analogicznie jak w przypadku
Podkomisji Praw i Obowiązków Obywateli można mówić o pewnej specyfice
polegającej na tym, iż w praktyce podstawą prac nie były regulacje zawarte
w 7 projektach, ale wstępny katalog zasad ustroju przygotowany w maju 1994 r.
przez eksperta Komisji prof. P. Winczorka. Katalog ten nie obejmował regulacji
dotyczącej języka urzędowego41.
Kwestia języka pojawiła dopiero pod koniec 1994 r., gdy Podkomisja przygotowana już pierwszą wersję rozdziału pierwszego projektu konstytucji. Wówczas
rozważano, czy przygotowana wersja nie powinna zostać rozszerzona o dalsze
regulacje. Analogicznie jak wcześniej propozycje regulacji, o które mógłby zostać rozszerzony rozdział pierwszy, przygotował ekspert Komisji prof. P. Winczorek42.
Wśród tych propozycji znalazła się kwestia języka urzędowego43. Zaproponowane zostały dwa warianty regulacji w brzmieniu następującym:
a) Językiem urzędowym (II wersja – państwowym) w Rzeczypospolitej
Polskiej jest język polski. Zasady używania w stosunkach publicznych
innych języków niż język polski określi ustawa.
39

Por. przypis 12.
Przewodniczącym Podkomisji był poseł R. Bugaj (UP).
41 Por. Wstępny projekt katalogu podstawowych zasad ustrojowych, które powinny
znaleźć wyraz w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (mps powiel.). Każda z propozycji
uregulowania poszczególnych zasad ustroju była z reguły ujęta w kilku wariantach.
42 Por. Propozycje uzupełnień i uściśleń w katalogu zasad podstawowych ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 1 grudnia 1994
r. (mps powiel.).
43 Ponadto zaproponowane zostało rozszerzenie o artykuł dotyczący „zasady ochrony praw i wolności”, a także artykuł zawierający regulacje odnoszące się do godła, barw,
hymnu i stolicy.
40
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b) Językiem urzędowym (wersja II – państwowym) w Rzeczypospolitej
Polskiej jest język polski.
Przedłożone brzmienia zostały opatrzone przez prof. P. Winczorka komentarzem przypominającym, iż sprawa języka urzędowego nie jest dotychczas
uregulowana konstytucyjnie. Ostatnio pojawiają się jednak spory i niejasności
na tym tle, zwłaszcza na obszarach zamieszkałych przez mniejszości narodowe. Zapewniając językowi polskiemu pozycję języka urzędowego (państwowego), należy zarazem mieć na uwadze poszanowanie dla odrębności językowych
i tożsamości narodowej osób i zbiorowości niepolskich etnicznie. Wprowadzenie zasady, że w Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język
polski, stawia się też pewną barierę przed nadmierną inwazją tzw. języków kongresowych, a zwłaszcza angielskiego, w stosunkach publicznych.
Przedłożona propozycja stała się przedmiotem obrad Podkomisji na początku grudnia 1994 r.44 Prof. P. Winczorek stwierdził, iż propozycja przepisu
dotyczącego języka urzędowego może się wydać kontrowersyjna. Chodzi jednak o to, aby wartość narodową, jaką jest język, uczynić także wartością konstytucyjną. Dodał również, iż nie ma problemu z wyborem, jaki język ma być
urzędowym, ale też tego typu regulacji nie było dotychczas w polskich konstytucjach. Byłaby to zatem konstytucjonalizacja zasady, która w prawie polskim
funkcjonuje „gdzieś na poboczach”. Wskazał również, iż gdyby doszło do konstytucjonalizacji języka polskiego jako języka urzędowego, to równocześnie
należałoby zadbać o to, aby inne narodowości zamieszkujące Polskę nie odebrały tej zasady jako aktu imperializmu kulturowego.
Wątpliwości co do propozycji konstytucjonalizacji języka wyraził senator
K. Kozłowski (UD), uznając, iż może lepiej nie podejmować tej kwestii w ustawie zasadniczej, gdyż jej wpisanie będzie powodować negatywne reakcje,
a nawet odruch sprzeciwu w pewnych kręgach. Sceptyczny był również poseł
J. Szteliga (SLD), zwracając uwagę, że zwłaszcza na Opolszczyźnie samorządy
lokalne są zdominowane przez mniejszość niemiecką. Może się zdarzyć, że
jakaś rada podejmie uchwałę o wystawianiu urzędowych pism tylko w języku
niemieckim. W innych częściach Polski może to być np. język litewski. Powstanie wówczas problem, przed którym możemy się uchronić już teraz. Dlatego też opowiedział się za przyjęciem przepisu o języku urzędowym według
wariantu „a”. M. Drozdek45 uznał, że przepis o języku urzędowym może być
drażniący dla mniejszości narodowych, a nawet może wywołać niepotrzebne
44

Por. Biuletyn XI, s. 115 i n.
Reprezentował podczas prac konstytucyjnych M. Krzaklewskiego jako pełnomocnika osób, które poparły projekt obywatelski.
45
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konflikty. Dodał, iż wystarczająca mogłaby być formuła z projektu obywatelskiego stanowiąca, iż państwo strzeże dziedzictwa kultury i języka narodu46.
Wobec tego, że przebieg debaty nie doprowadził do konkluzji, przewodniczący Podkomisji zaproponował, aby rozstrzygnąć, czy Podkomisja opowiada się
za odrębnym przepisem dotyczącym ochrony języka czy też za formułą ogólniejszą, w której język byłby traktowany jako element dziedzictwa kulturowego. W głosowaniu za pierwszym rozwiązaniem opowiedziało się 3 członków
Podkomisji, za drugim 6. Ustalenie dotyczące formuły ogólniejszej, w której
język byłby traktowany jako element dziedzictwa kulturowego zostało zrealizowane w ten sposób, że do katalogu zasad ustroju wprowadzony został ujęty
w dwóch wariantach artykuł mający następujące brzmienie: „Rzeczpospolita
Polska uznaje i gwarantuje prawa człowieka oraz ich nienaruszalność, strzeże
niepodległości, strzeże dziedzictwa, kultury i języka Narodu, zapewnia ochronę środowiska naturalnego. (wariant I). Rzeczpospolita Polska uznaje i gwarantuje prawa człowiek oraz ich nienaruszalność, strzeże niepodległości i całości
swego terytorium, strzeże dziedzictwa, kultury narodowej i języka, zapewnia
ochronę środowiska naturalnego. (wariant II)”.
Brzmienie obu wariantów znalazło się w praprojekcie z końca 1994 r.47,
a następnie w styczniu 1995 r.48 stało się przedmiotem prac Podkomisji redakcyjnej, zagadnień ogólnych i przepisów wprowadzających konstytucje przepisów. W dyskusji odnoszono się także do kwestii języka. Nie brakowało pytań
i wątpliwości. Poseł J. Ciemniewski (UW) pytał, co ma oznaczać stwierdzenie,
zgodnie z którym Rzeczpospolita Polska „strzeże języka Narodu”, o język jakiego narodu chodzi? Pytał także o to, jakie środki prawne wchodzą w grę dla
realizacji normy stanowiącej o strzeżeniu języka narodowego.
Poseł T. Mazowiecki, biorąc także pod uwagę inne regulacje zawarte w projekcie, przestrzegał, iż nie należy stosować kategorii narodu politycznego do
języka i kultury. Dodał również, iż język jest elementem kultury i nie trzeba go
specyfikować, poprzestając za zobowiązaniu do strzeżenia dziedzictwa kulturowego. M. Drozdek opowiedział się za utrzymaniem przedłożonego brzmienia, uznając, iż Polska jest państwem o przewadze kultury polskiej, o niekwestionowanej roli języka polskiego, co w niczym nie osłabia pozycji mniejszości
46 Projekt obywatelski stanowił, iż: „Rzeczpospolita zapewnia i gwarantuje prawa człowieka oraz ich nienaruszalność, strzeże niepodległości i całości swego terytorium, dziedzictwa kultury i języka Narodu oraz zapewnia ochronę i rozwój środowiska” (art. 2).
47 Por. Wielowariantowy jednolity projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
Warszawa, grudzień 1994 r. (mps powiel.).
48 Por. Biuletyn XI, s. 196 i n.
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narodowych chronionych innymi przepisami. Zdaniem posła J. Wiatra (SLD)
formuła „kultura narodowa” jest synonimem kultury polskiej i w tym kontekście wprowadzenie pojęcia języka budzi kontrowersje i trudności interpretacyjne. Jeszcze dalej poszedł przedstawiciel Prezydenta RP L. Wałęsy prof.
A. Rzepliński, postulując, aby w ogóle pominąć pojecie języka i uznać, iż mieści się ono w pojęciu kultury. Ekspert Komisji prof. P. Winczorek, podejmując
kwestię środków prawnych dotyczących strzeżenia języka narodowego, wskazał, iż może to oznaczać przyjecie priorytetu dla języka polskiego w postępowaniu administracyjnym, sądowym czy w parlamencie, co nie przekreśla
możliwości dopuszczenia języków mniejszości narodowych. Konsekwencją
byłoby także zadbanie o to, aby język polski stał się jednym z języków Unii
Europejskiej po przystąpieniu do niej naszego kraju. Poseł R. Grodzicki (SLD)
opowiedział się za tym, aby w innym miejscu konstytucji zamieścić przepis
stwierdzający, iż język polski jest językiem urzędowym.
W dyskusji nie zgłoszono jednak konkretnych wniosków czy poprawek.
W tej sytuacji przewodniczący Podkomisji poseł K. Kamiński (KPN) zaproponował, aby rozpatrywany artykuł (oznaczony wówczas jako art. 3) przyjąć
w brzmieniu następującym: „Rzeczpospolita Polska gwarantuje prawa człowieka, strzeże niepodległości i całości swojego terytorium, strzeże dziedzictwa
kultury i języka Narodu (kultury narodowej i języka) oraz zapewnia ochronę
środowiska przyrodniczego”.
Zastosowanie nawiasu oznaczało, że kwestia języka budzi kontrowersje
i wymagać będzie decyzji Komisji Konstytucyjnej49. Dyskusja w Komisji Konstytucyjnej nad art. 3 miała miejsce podczas posiedzenia odbywającego się
na początku lutego 1995 r.50 Głównym nurtem debaty było jednak traktowanie art. 3 przede wszystkim jako przepisu określającego cele państwa. Oznaczało to, że kwestia języka nie była zagadnieniem kluczowym51. M. Drozdek
stwierdził, iż państwo polskie ma obowiązek stania na straży języka polskiego
i kwestia ta powinna zostać ujęta w Konstytucji. W dalszej części obrad Komisja w głosowaniu wybrała formułę „kultury narodowej i języka”. Art. 3 uzyskał więc brzmienie następujące: „Rzeczpospolita Polska gwarantuje prawa
49

Brzmienie to znalazło się w projekcie z 20 stycznia 1995 r. i w projekcie z 26 stycznia 1995 r. Por. Projekty konstytucji..., cz. 2, odpowiednio s. 5 i 80.
50 Por. Biuletyn XIII, s. 9 i n.
51 Ponadto należy również pamiętać, że formalną podstawą debaty był projekt z dnia
26 stycznia 1995 r., w którym był już przygotowany przez Podkomisję praw i obowiązków
obywateli art. 23, regulujący ochronę praw mniejszości narodowych i etnicznych wraz
z prawem do zachowania i rozwoju własnego języka.

Konstytucjonalizacja mniejszości narodowych...

człowieka, strzeże niepodległości i całości swojego terytorium, strzeże dziedzictwa kultury narodowej i języka oraz zapewnia ochronę środowiska przyrodniczego”. Jednakże w dalszych głosowaniach większość Komisji Konstytucyjnej opowiedziała się za przyjęciem regulacji określającej zadania państwa
w brzmieniu następującym: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości
i nienaruszalności swojego terytorium, gwarantuje wolności i prawa człowieka,
zapewnia bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz
zapewnia ochronę środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”.
Brzmienie to nie obejmowało więc kwestii języka52. Należy dodać, że ostatecznie po niewielkich zmianach redakcyjnych wprowadzonych w dalszych etapach
prac brzmienie to stało ostateczną formę art. 5 Konstytucji z 1997 r.
Tak więc, w wyniku głosowań przeprowadzonych na początku lutego
1995 r. w projekcie konstytucji nie było regulacji dotyczących języka (polskiego, urzędowego). Kwestia ta pojawiła się ponownie podczas prac konstytucyjnych i to w dość nietypowych okolicznościach – na początku grudnia 1996 r.
Z punktu widzenia zaawansowania prac nad projektem był to bowiem okres
końcowy i w najbliższym czasie Komisja miała przeprowadzić ostateczne głosowanie mające na celu przyjęcie projektu konstytucji.
Tymczasem na posiedzeniu Komisji w dniu 10 grudnia 1996 r.53 poseł
A. Bentkowski (PSL) zapowiedział zgłoszenie przez parlamentarzystów PSL
i UP propozycji poprawek do niemal już gotowego projektu Konstytucji54. Przygotowane propozycje poprawek zostały przedłożone członkom Komisji w dniu
11 grudnia 1996 r.55 Pierwsza z zaproponowanych poprawek dotyczyła kwestii
języka i przewidywała wprowadzenie do projektu Konstytucji przepisu stanowiącego, iż: „W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski”. Zaproponowano, aby był to nowy ust. 2 w art. 3 stanowiącym o unitarnym
(jednolitym) charakterze państwa. Propozycja ta, analogicznie jak i pozostałe
propozycje, nie została jednak uzasadniona ani pisemnie, ani podczas obrad.

52 Brzmienie to znalazło się następnie w projekcie z 16 czerwca 1996 r. Por. Projekty
konstytucji.., cz. 2, s. 148.
53 Por. Biuletyn XLII, s.3 i n.
54 Oznaczało to więc nie tylko przedłużenie prac konstytucyjnych ale także powrót –
po raz kolejny – do kwestii na ogół już dyskutowanych i rozstrzygniętych.
55 Por. Propozycje poprawek do projektu Konstytucji zgłoszone przez członków
Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego z Polskiego Stronnictwa Ludowego
i z Unii Pracy (mps powiel.).
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Kwestia uzupełnienia projektu konstytucji powróciła podczas posiedzenia
Komisji odbywającego się w połowie stycznia 1997 r.56 Pod głosowanie został
poddany zgłoszony przez posła A. Bentkowskiego wniosek o uzupełnienie projektu o nowy art. 22a w następującym brzmieniu: „W Rzeczypospolitej Polskiej
językiem urzędowym jest język polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych”.
Przedłożona propozycja w stosunku do brzmienia pierwotnego została więc
rozszerzona o kluczowe zdanie drugie dotyczące ochrony praw mniejszości
narodowych. Zaproponowano także ujęcie kwestii języka w odrębnym artykule. Przedłożony wniosek nie został jednak uzasadniony. Nad wnioskiem tym
nie odbyła się również żadna debata. Mimo to wniosek został przyjęty niemal jednomyślnie57. W dalszych etapach prac konstytucyjnych toczących się
głównie w Zgromadzeniu Narodowym do przyjętego brzmienia nie zgłoszono
poprawek. Jedyna zmiana dotyczyła oznaczenia jako art. 27.

56
57

Por. Biuletyn XLIII, s. 21.
Za przyjęciem wniosku oddano 43 głosy przeciwko przy 2 i 3 wstrzymujących się.

Waldemar J. Wołpiuk1

O niektórych semantycznych problemach pojęć
z zakresu nauki, wiedzy i teorii prawa

Z

arówno wyraz „nauka” jak i słowo: „prawo” charakteryzujące jedną ze społecznie doniosłych gałęzi nauki, należą do pojęć wieloznacznych. Podobnie wieloznaczny charakter mają związane z pojęciem „nauka” pojęcia: „wiedza”, „poznanie” i „teoria”. Zjawisko niejednoznaczności pojęć nie należy do
wyjątkowych zarówno w nauce prawa, jak i w innych naukach społecznych.
Zwłaszcza w dyskursie, którego celem jest poznawanie rzeczywistości społecznej, określanie istoty i zakresu należącej doń podobnych zjawisk, ma miejsce używanie terminów dających się wytłumaczyć w różny sposób2.
Zauważmy także, że z semiotycznego punktu widzenia z pojęciem nauki
związane są inne bliskoznaczne desygnaty, takie jak wiedza, poznanie i teoria. Będąc wyrażeniami z obszaru nauki, badań naukowych, dydaktyki szkół
wyższych, pozostają one we wzajemnym związku, co powoduje, że zakresy
tych pojęć są nieostre, niejasne i niełatwo zrozumiałe3. Należy odnotować, że
w każdym języku poszczególnym pojęciom przypisuje się określone znaczenie, wyznaczone zarówno przez treść, jak i reguły danego języka. W przypadku obszaru, o którym mówimy, istnieją zarówno zjawisko „krzyżowania” się
znaczeń niektórych pojęć, jak i możliwość ich niejednoznaczności w kontekście sfer niezwiązanych z nauką, badaniami naukowymi i nauczaniem. Wyraz
„nauka” ma więc inne znaczenie w epistemologii i teorii nauki oraz w języku
potocznym. W potocznym języku pojęcia „nauka” i „wiedza” używane są często zamiennie, nie bacząc na to, że każde z nich ma właściwą sobie treść.

1

Prof. zw. dr hab. prawa Wydział Prawa Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im.
H. Chodkowskiej w Warszawie, kierownik Katedry Prawa Ustrojowego Polskiego i Unii
Europejskiej.
2 Np. w platonowskich rozważaniach o państwie słowa „badania”, „mniemanie”, „nauka” i „wiedza” używane są w dość swobodny sposób i niekiedy zamiennie Por. Platon,
Państwo, przekł., wstęp i objaśnieni W. Witwicki, Warszawa 2010, s. 296–315 i passim.
3 Więcej o pojęciach jasnych, wyraźnych i adekwatnych, por. T. Kotarbiński, Wykłady
z dziejów logiki, Warszawa 1985, s. 83–84.
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Posługując się terminem „wiedza” w języku potocznym, mamy m.in. na myśli pewien zasób wiadomości nabytych w drodze studiów i uczenia się, a także
w wyniku gromadzenia wiadomości w procesie rozwoju cywilizacyjnego. Tę
ostatnią kategorię określa się jako wiedzę ludzką. Niekiedy jako odrębną klasę
wiedzy traktujemy zbiór wiadomości, które są ujęte w programie nauczania,
tzn. takie, które powinny być przekazane studentom w procesie nauczania,
przyswojone przez nich, zrozumiane i utrwalone w drodze czynności dydaktycznych4. O wiedzy możemy mówić zarówno w aspekcie teoretycznym, jak
i w aspekcie praktycznym. W pierwszym przypadku wyraz „wiedza” znaczeniowo zbliża się do pojęcia „nauka”. W tym znaczeniu wyraz „wiedza” używany jest
jako desygnat ogółu dorobku naukowego lub dorobku w jakiejś dziedzinie oraz
przedmiot poznania naukowego5. W drugim przypadku wyraz „wiedza” charakteryzuje zasób wiadomości oraz umiejętności mających zastosowanie praktyczne, wytworzonych zarówno w drodze poznania naukowego, jak i w drodze
konfrontowania poznania naukowego z działaniami praktycznymi6. W języku potocznym wyrazowi „wiedza” przypisuje się różne znaczenia. Nierzadko,
zwłaszcza w wypowiedziach publicznych polityków, dochodzi do nadużywania tego słowa, gdy dysponowanie wiadomościami w jakiejś sprawie określane
jest jako „posiadanie wiedzy”7. W potocznym znaczeniu wiedza oznacza więc
4 Niekiedy pewne quantum wiedzy zgromadzonej celem kształcenia w określonej
dziedzinie bywa nazywane wiedzą o czymś, co jest przeznaczone do upowszechnienia
wiedzy z określonego zakresu i będzie przedmiotem nauczania.
5 Według Platona wiedza ze swej natury dotyczy tego, co istnieje i zajmuje się poznaniem tego co istnieje. Uważał więc, że skoro „poznanie dotyczy tego, co istnieje, a brak
poznania z konieczności wiąże się z tym, co nie istnieje, to w związku z tym pośrednim
trzeba szukać czegoś, co by było pomiędzy niewiedzą a wiedzą”. Platon, op.cit., s. 238. Ów
stan pośredni Platon nazywał mniemaniem, tzn. formułowaniem hipotez poznawczych,
które prowadzą do uzyskania wiedzy. Ibidem, s. 238–244.
6 Platon zauważał, że wyraz „wiedza” pozostając w związku z wyrazem „nauka”, jest
dookreślany przez przedmiot zainteresowania. W ten sposób „wiedza dotyczy nie przedmiotu wiedzy w ogóle, ale pewnego, jakiegoś przedmiotu”, to zaś sprawia, że wiedza np.
o zdrowiu i chorobie staje się wiedzą określoną (lekarską) dotyczącą tych dziedzin. Określenie zakresowo pewnego zasobu wiedzy zdaniem Platona spowodowało, że wiedza „nie
nazywa się wiedzą po prostu, ale wiedzą o czymś, co ma swoją jakość”. Zatem „wiedza
pewna, określona jakościowo, dotyczy pewnego przedmiotu określonego jakościowo”.
Gromadzenie wiedzy o budowaniu domów stało się przyczyną nie tylko odróżnienia tej
dziedziny wiedzy od innych gałęzi wiedzy, ale wytworzyło wyodrębnienie się nauki budownictwa. Platon, op.cit., s. 182–183.
7 Z sensu wyrazu „wiedza” wynika, że charakteryzuje on pewien zbiór wiadomości,
nie zaś pojedyncze, nie tworzące koherentnej całości informacje. Zatem gdy określony

O niektórych semantycznych problemach pojęć z zakresu nauki...

m.in. zasób wiadomości niezbędnych do wypowiedzi na jakiś temat, informacji
niezbędnych podmiotowi wyposażonemu w kompetencję władczą do podjęcia
określonej decyzji lub np. wiadomości niezbędnych do tego aby uznać czyjeś
kwalifikacje do wykonywania zawodu (np. zawodu zaufania publicznego8). Jako
wiedzę traktuje się czasem ogół nabytych przez człowieka wiadomości zdobytych w rozmaity sposób zarówno w wyniku kształcenia, jak i w rezultacie tak
zwanego doświadczenia życiowego. Termin „wiedza” w najszerszym ujęciu
obejmuje więc ogół wiadomości utrwalonych w umyśle człowieka, zdobytych
poprzez uczenie się i zbieranie określonych doświadczeń9.
Na szczególną uwagę – ze względu na zakres naszych zainteresowań – zasługuje znaczenie wyrazu „wiedza” gdy bywa użyty w charakterze desygnatu
pojęcia „nauka”. W takim znaczeniu wiedza oznacza ogół wiadomości ułożonych w system zagadnień i twierdzeń wyrażonych w poglądach prawdziwych
i przypuszczeniach opartych na badaniach naukowych. Chodzi więc w tym
przypadku o wiedzę naukową zgromadzoną w rezultacie badań naukowych,
poddaną weryfikacji z punktu widzenia kryterium prawdy10. Zwróćmy jednakże uwagę na fakt, że nie ma jednorodnej wiedzy naukowej. Nauka prawa
jest dziedziną wiedzy, w ramach której skupionych jest wiele szczegółowych
zagadnień z zakresu teorii prawa oraz dogmatyk szczegółowych. Każda z nich
jest dziedziną wiedzy prawniczej, w której występują wnikliwie traktowane
podmiot komunikuje posiadanie jakichś wiadomości, mówiących np. o znajomości czegoś, co stanowi treść komunikatu, wyraz „wiedza” może moim zdaniem być najlepszym
razie używany jako słowna umowność informująca o tym fakcie. Znajduje to np. wyraz
w sformułowaniu „stan wiedzy”, które w wyższym stopniu obrazuje stan poinformowania
o czymś niż stan naukowego poznania w jakiejś dziedzinie. W języku potocznym, zwłaszcza w słownictwie politycznym, dochodzi niejednokrotnie do nadużywania pojęcia „wiedza” przez określanie nabytych informacji wiedzą. Mówi się zatem błędnie (w sensie pozytywnym) o posiadaniu wiedzy, gdy określony podmiot dysponuje jakimiś informacjami,
lub (w sensie negatywnym) o braku wiedzy gdy określony podmiot nie ma (nie miał) na
jakiś temat informacji. Zauważmy w związku z tym, że słowo „wiedza” jest zarezerwowane
zwłaszcza dla pewnego quantum wiadomości uzyskiwanych dzięki uczeniu się oraz dla
zasobu wiadomości z określonej dziedziny, szczególnie w zakresie jakiejś sfery będącej
przedmiotem nauczania albo dyscypliny naukowej.
8 W.J. Wołpiuk, Zaufanie jako pojęcie prawnokonstytucyjne. Na przykładzie instytucji
zawodów zaufania publicznego, „Prakseologia” 2003, nr 143, s. 109–124.
9 Por. B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, Warszawa–Poznań 1985, s. 47.
10 Zdaniem I. Kanta uważanie czegoś za prawdę ma pewien związek z wiedzą, ponieważ wiedza zasługuje na to, aby ją tak określać, gdy sąd o czymś nie jest oparty na mniemaniu jako wytworze wyobraźni, ale na kryterium prawdy. Por. I. Kant, Krytyka czystego
rozumu, tłum. R. Ingarden, t. II, Warszawa 2010, s. 417.
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treści, co upoważnia do twierdzenia, że nie ma badacza prawa omnikompetentnego we wszystkich dyscyplinach prawniczych. Nie oznacza to jednak, że
badacz prawa miałby być pozbawiany możliwości wypowiadania poglądów
w zakresie określonej dogmatyki prawniczej, jeśliby jego wypowiedzi miały
przymiot przenikliwości naukowej i zasadności argumentacji11.
Pozytywizm prawniczy nawiązujący do tez pozytywizmu filozoficznego
uznawał, że wiedzę naukową stanowi wyłącznie wiedza pewna, to znaczy taka,
która jest pozyskiwana na skutek stosowania do tego ścisłych metod badawczych. Wiązało się to ze stanowiskiem pozytywizmu filozoficznego, który głosił,
że przedmiotem naukowego poznania powinna być obiektywna rzeczywistość,
stwarzająca podstawę do formułowania twierdzeń poddających się weryfikacji.
Przedstawiciele pozytywizmu filozoficznego (m.in. August Comte) twierdzili, że
wszystko to, czego nie da się rozstrzygnąć w sposób niepodważalny i ścisły, nie
może być przedmiotem naukowego poznania. W prawoznawstwie pozytywizm
prawniczy postulował rozwijanie wiedzy o tym, co stanowi rezultat obiektywnie
istniejących faktów prawodawczych w postaci ustanowionych norm prawnych
oraz procedur ich sankcjonowania i przestrzegania12.
Jeżeli wyraz „wiedza” odnosimy do określonej dziedziny rzeczywistości,
wówczas pod pojęciem tym możemy rozumieć konkretną dyscyplinę naukową będącą przedmiotem badań naukowych i nauczania. Zauważmy zatem, że
wyraz „wiedza” bez określnika „naukowa” nie eksplanuje dostatecznie jasno
jego treści, to zaś oznacza, że nie w każdym przypadku może być on desygnatem pojęcia „nauka”, rozumianego jako rezultat poznania naukowego i jako
dyscyplina naukowa.
Skoro zauważyliśmy istnienie związku między wyrazem „nauka” a wyrazem „poznanie”, to należy odnotować, że wyrazem „nauka” posługujemy się
m.in. w celu scharakteryzowania działalności umysłowej będącej rezultatem
poznania naukowego. W tym sensie uprawianie nauki oznaczać może zarówno rodzaj świadomej, planowej i systematycznej czynności poznawczej, jak
i jej rezultatu13. Tego rodzaju działalność w uzasadniony sposób może być na11

Na gruncie filozofii dostrzega się na przykład, że uprawianie filozofii nie jest działalnością ekspercką podobną do upoważnienia wynikającego ze znajomości historii sztuki. Nie redukuje to jednak możliwości wypowiadania przez filozofów opinii, które mają
uzasadnienie naukowe i zasługują na akceptację. Por. A.J. Ayer, Filozofia w XX, przekł.
T. Baszniak, wstęp B. Chwedeńczuk, Warszawa 2003, s. 25–28.
12 Por. S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s. 48–49.
13 S. Kamiński jest zdania, że biorąc pod uwagę okoliczność, że poznanie może mieć
charakter działania dorywczego (spontanicznego) lub planowego (systematycznego), to
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zywana poznaniem naukowym, przyjmując, że uprawiana jest z zachowaniem
pewnych kryteriów swoistych dla badań naukowych. Możliwe jest twierdzenie, że między wyrazami „nauka” i „poznanie” (naukowe) ma miejsce pewna
zależność, wyrażająca się tym, że poznanie naukowe służy nauce pojmowanej
na przykład jako konkretna sfera rzeczywistości objęta badaniami naukowymi
lub dyscyplina naukowa. W tym sensie nauka może być uznawana za wytwór
działalności poznawczej zawierający wiedzę zweryfikowaną z punktu widzenia prawdy. W zakresie badań utylitarnych, których samodzielność i metody
badawcze są nieukształtowane, niekiedy używany jest zwrot „nauka o” jako
substytut nazwy nauki, która jest dopiero tworzona. Określnik „nauka” w niektórych przypadkach służy też odróżnieniu działalności naukowej, od działalności o charakterze praktycznym. Naukę o polityce odróżnia więc zwłaszcza to, że nie jest przejawem uprawiania polityki, ale zajmuje się badaniem
naukowymi metodami przejawów uprawiania polityki14. Z drugiej zaś strony
w ten sposób pojmowana nauka kieruje poznaniem (procesem poznawczym)
po to, aby osiągać świadomie planowane w pewien sposób rezultaty poznawcze. Zgodnie więc z zasadami metodologii możliwe jest określenie czynników, które doprowadziły do ukształtowania się pewnej teorii naukowej, m.in.
poprzez zrekonstruowanie procesów poznawczych do niej prowadzących15.
G.W.F. Hegel dostrzegał złożoność procesu poznawczego, biorąc pod uwagę
zarówno fakt, że rozpoczęcie poznania nie oznacza eo ipso osiągnięcia zakładanego celu16. Na podstawie powyższych wypowiedzi uprawnione wydaje się
twierdzenie, że nie każdy rodzaj poznania ma charakter czynności naukowych
tylko to drugie zasługuje na miano poznania naukowego. Por. S. Kamiński, Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1992, s. 13. Czynnik świadomego działania
poznawczego ma moim zdaniem istotne znaczenie dla rezultatów badań naukowych, ponieważ może eliminować przyczyny mogące zniekształcać przebieg i rezultat poznania
naukowego.
14 Zdaniem K. Opałka nauka o polityce jako dyscyplina naukowa może m.in. obejmować zarówno zespoły twierdzeń szczegółowych o różnych zjawiskach i procesach politycznych, jak i oparte na tamtych twierdzenia ogólne. Por. K. Opałek, Zagadnienia teorii
prawa i polityki, Warszawa 1986, s. 130.
15 Por. Poznanie i zachowanie. Rozważania z pogranicza psychologii społecznej, psychologii ogólnej i psychologii osobowości, wyb. i oprac. T. Maruszewski, Poznań 1986, s. 5.
16 Por. G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, t. I, Warszawa 2010, s. XIV. Hegel uważał
ponadto, że poznanie może mieć rozmaite cele oraz że jakkolwiek poznanie jest narzędziem działalności badawczej, to również ono może być przedmiotem poznania. Ibidem,
s. XVI–XVII, 11–13.
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i służy nauce17. Zdaniem I. Kanta wszelkie ludzkie poznanie „zaczyna się od
zmysłów, przechodzi do intelektu i kończy się w rozumie18”. Można zatem wnosić, że mechanizm poznania niezależnie od celu, jakiemu służy, rozpoczyna
się od postrzegania zmysłowego i czynności spekulatywnych, których rezultat
może być rozmaicie spożytkowany, nawet wówczas, gdy zamiarem postrzegania jest cel naukowy. Każdy rodzaj poznania jesteśmy skłonni traktować jako
czynność (czynności), która jest przejawem dążenia do ustalenia czegoś nowego (heurystycznego)19. To jednakże nie oznacza, że każde ustalanie nowych
faktów, zdarzeń, zjawisk ma znaczenie dla nauki i służy pomnażaniu wiedzy
naukowej. Biorąc pod uwagę fakt, że stosowanie prawa służy określonym potrzebom praktycznym (społecznym), warta odnotowania jest okoliczność,
że z praktycznym stosowaniem norm prawnych bywa związana działalność
poznawcza polegająca m.in. na badaniu zdarzeń, do których mają zastosowanie konkretne regulacje prawne lub na przykład interpretowanie unormowań
prawnych w świetle istniejących zdarzeń prawnych. Jakkolwiek tego rodzaju
działalność poznawcza podporządkowana jest celom praktycznym, to w pewnych okolicznościach może być przedmiotem poznania naukowego, zwłaszcza wówczas, gdy przedmiotem badań naukowych są sposoby stosowania
prawa w określonej dziedzinie.
W życiu codziennym jednostek i zbiorowości mamy do czynienia ze zdobywaniem wiadomości o otaczającej nas rzeczywistości, które można określić
jako „poznanie ogólnopotoczne” w założeniu niesłużące nauce. Nie można
jednak wykluczyć sytuacji inspiracyjnej roli „poznania ogólnopotocznego”
do podjęcia w jakimś zakresie poznania naukowego. Najczęściej jednak poznanie „potoczne” nie tylko dlatego nie służy nauce, że nie jest wytworem
celowej działalności badawczej prowadzonej przez podmiot przygotowany
profesjonalnie do prowadzenia badań naukowych, lecz także dlatego, że nie
jest produktem aktywności badawczej powstałej w wyniku stosowania metod
naukowych. Ponadto uzasadnione może być podanie w wątpliwość kwestii,
czy każde celowe poznanie – będąc czynnością służącą nauce (składnikiem
17

S. Kamiński uważa, że nauką można nazywać wytwór poznania specjalistycznego,
które powstało w wyniku działań planowych i systematycznych.
18 I. Kant, op.cit., s. 15.
19 Zdaniem J. Hartmana
poznanie tego, co ogólne in abstracto jest poznaniem spekulatywnym; poznanie tego, co ogólne in concreto – poznaniem pospolitym. Poznanie filozoficzne jest spekulatywnym poznaniem rozumowym, a więc zaczyna się ono tam, gdzie
pospolite użycie rozumu zaczyna podejmować próby poznawania tego, co ogólne in abstracto. Por. J. Hartman, Heurystyka refleksji, „Principia” 1997, t. XVIII–XIX, s. 225–241.
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naukowego procesu poznawczego) –może być uznane także jako nauka per
se w podanym poprzednio rozumieniu. O ile pierwsza kwestia nie powinna
stwarzać wątpliwości co do tego, że istnieje pewna sfera poznania ludzkiego
(tzw. „poznania ogólnopotocznego”20), która bezpośrednio może służyć nauce
(wówczas gdy „potoczne” obserwowanie zjawisk inspiruje do badań o charakterze naukowym), to tego rodzaju wątpliwości mogą dotyczyć kwestii,
czy proces poznania naukowego (zespół czynności) może być utożsamiany
z jego wytworem (rezultatem). Kierując się przesłanką, że nauka jest tworzona w rezultacie procesu poznawczego, który w swym początku nie jest bytem
zakończonym21, można twierdzić, że z reguły poznanie naukowe składa się
z czynności prowadzących zarówno do pomnażania wiedzy naukowej, weryfikowania hipotez naukowych, formułowania teorii naukowych, jak i uzyskiwania innych efektów w poszczególnych działach nauki.
Jeżeli nasze rozważania o poznaniu prowadzić będziemy na gruncie prawa, to konieczne wydaje się poczynienie dystynkcji między poznaniem prawa dla celów praktycznych a poznaniem prawa służącego celom naukowym.
W pierwszym przypadku przedmiotem poznania jest przede wszystkim nabywanie znajomości zasad prawnych oraz norm prawnych ujętych w postać
przepisów prawa po to, aby prawo stosować, tworzyć albo zmieniać. Natomiast
w drugim przypadku, przedmiotem poznania naukowego jest badanie procesów tworzenia, stosowania i kontrolowania prawa, a nadto interpretowania
norm prawnych, poznawania opinii o prawie, skuteczności stosowania prawa
jako instrumentu regulowania stosunków w społecznościach państwowych
i międzynarodowych. Przedmiotem procesu poznawczego – służącego celom
naukowym – jest więc nie tylko zbiór norm prawa (źródeł prawa w określonym systemie), lecz także to, czym zajmuje się dogmatyka prawa (nieograniczona do norm prawa obowiązującego22) i teoria prawa. Na uwagę za20

Por. S. Kamiński, op.cit., s. 15.
Por. G.W.F. Hegel, op.cit., s. XIV i n.
22 J. Wróblewski zauważał, że dyscypliny szczegółowe prawa wbrew XIX-wiecznej
jurysprudencji nie ograniczają się do wypracowywania aparatu pojęciowego, systematyzacji oraz opisu systemu prawa obowiązującego, jego wykładni i stosowania, ale zajmują
się funkcjonowaniem badanych instytucji, czerpiąc oceny spoza systemu prawa. Współczesna dogmatyka prawa, wychodząc poza badanie prawa obowiązującego, zajmuje się
zagadnieniami de lege i de sententiae ferenda, rozpatruje sprawy władzy politycznej i charakteru państwa, a także zajmuje się rozważaniami ogólnymi, swoistymi dla podejść teoretyczno-prawnych. Por. W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa,
Warszawa 1986, s. 12–13.
21
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sługuje zatem fakt, że mimo podobieństwa spraw będących przedmiotem poznania istnieć może zróżnicowanie zainteresowania nimi ze względu na cel
poznania. Podobne sprawy mogą być przedmiotem poznania dla celów praktycznych i dla celów naukowych. Powyższa uwaga ma pewne zastosowanie
do niektórych metod poznawczych w dziedzinie badania i stosowania prawa.
Zarówno bowiem badanie, jak i stosowanie prawa wymaga zrozumienia tekstu prawnego i odtworzenia sensu w nim zawartego23.
W piśmiennictwie naukowym niejednokrotnie zwraca się uwagę na teleologiczny i planowy charakter badań naukowych, twierdząc, że owe czynniki
odróżniają badania naukowe od czynności niemających atrybutów naukowości (czynności chaotycznych, zdarzeń przypadkowych i in.). Przyjmując, że
tego rodzaju pogląd ma jądro racjonalności, należy zauważyć, że poznanie
naukowe zazwyczaj zdeterminowane jest przez określony cel i skupia uwagę
na a priori określonym przedmiocie poddanym badaniu. Z powyższej wypowiedzi nie wynika jednak, że poznanie naukowe, będąc zespołem przedsięwzięć badawczych, w sposób pewny prowadzi do rozwoju i postępu w określonej dziedzinie naukowej, a zwłaszcza posłuży do ukształtowania nowej teorii
naukowej. Nierzadko rezultatem poznania naukowego są bowiem prace teoretyczne i empiryczne (o charakterze przeglądowym, opisowym i in.), które
wprawdzie porządkują i systematyzują pewną sferę poddaną poznaniu naukowemu i w ten sposób powiększają zasób wiedzy, ale nie stanowią dostatecznej
podstawy do sformułowania koherentnej teorii naukowej albo wyodrębnienia
osobnej dziedziny wiedzy naukowej.
Na poznanie naukowe składa się kilka podstawowych elementów. Wśród
nich na wymienienie zasługuje m.in. organizacja działalności w zakresie poznania naukowego, siły (uczeni-badacze i personel pomocniczy), środki materialne, finansowe, techniczne i inne środki służące realizacji poznania naukowego, a także metody poznania naukowego i utrwalania wyników, przetwarzania
ich, upowszechniania i wykorzystywania. Zwróćmy uwagę na fakt, że wymienione składniki w różnym stopniu umożliwiają prowadzenie działalności poznawczej, ale eo ipso nie zapewniają osiągnięcia efektu poznawczego. Biorąc
wszakże pod uwagę przydatność lub niezbędność wymienionych elementów,
do uzyskania rezultatów badawczych, powinniśmy je uznawać za istotny
składnik całokształtu naukowej działalności poznawczej. Uprawianie nauki
rozpatrywane z perspektywy czynności poznawczych może być więc trakto23

Zwłaszcza jednak w zakresie stosowania prawa konieczne jest uwzględnienie faktu, że w konkretnych przypadkach stosuje się nie „prawo w ogóle”, lecz określoną normę
prawną. Por. S. Wronkowska, Z. Ziembiński, op.cit., s. 74–76, 213.
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wane jako wieloskładnikowy proces badawczy, angażujący ludzi, ich wiedzę,
środki materialne i inne składniki.
Poznanie naukowe może mieć charakter zarówno odkrywczy (heurystyczny), jak i (lub) nieodkrywczy. Możliwe jest mniemanie, że w pierwszym przypadku chodzi o uzyskanie wiedzy o czymś dotychczas niezbadanym (poznanie
czegoś absolutnie nowego w zakresie treści albo formy), dotarcie do nieznanych faktów, nieodkrytych prawd naukowych, niekiedy stwierdzenie, że w jakimś zakresie prawda jest inna, niż dotychczas uważano. Stosownie do tego za
nieodkrywczą działalność poznawczą można uważać aktywność mającą charakter porządkujący i systematyzujący dotychczasową wiedzę (poznanie czegoś
względnie nowego). W rzeczywistości wyznaczenie ostrej granicy między poznaniem odkrywczym i nieodkrywczym jest bardzo trudne. W szczególności
bardzo trudne jest ustalenie wartości odkrywczych wynikających z efektów
działalności poznawczej, która formalnie ma zaledwie charakter analityczny,
opisowy, porządkujący i systematyzujący, ale potencjalnie może służyć określonemu celowi naukowemu. W związku z widocznym postępem w naukach
przyrodniczych i falsyfikatywnością ich ustaleń w drodze przedsięwzięć empirycznych nauka prawa i inne nauki społeczne – niedysponujące adekwatnym
do nauk przyrodniczych empirycznym instrumentarium metodologicznym –
formułują pytania w sprawie naukowych wartości ich badań oraz osiąganych
rezultatów24. Dotyczy to zarówno teorii i filozofii prawa25, jak i dogmatyki prawa. W kontekście tego rodzaju wątpliwości konieczne wydaje się zauważenie, że nauka prawa rozwiązuje inne zadania niż nauki przyrodnicze oraz że
doprowadza do uzyskiwania innych niż nauki przyrodnicze efektów. Przede
wszystkim należy odnotować, że nauka prawa wyrosła z praktyki społecznej
i służy rozwiązywaniu problemów społecznych. Efektywność poznania w nauce prawa powinna być więc oceniana nie w kontekście rezultatów odkrywczych, lecz zwłaszcza z perspektywy znajomości praktyki prawniczej w dziedzinie tworzenia i stosowania prawa pozyskiwanej metodami naukowymi.
Poznanie naukowe w dziedzinie prawa zajmuje wobec praktyki prawniczej
24

Por. W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, op.cit., s. 13. Niekiedy twierdzi się, że
wątpliwości w sprawie naukowości określonych działań badawczych rozstrzyga sama nauka, przypisując im przymiot naukowości, albo odmawiając im tej właściwości.
25 Filozofia prawa, podobnie jak i inne kierunki badań filozoficznych np. w dziedzinie
kultury, historii, fizyki i innych dziedzin, nie rywalizuje ze szczegółowymi dyscyplinami
prawniczymi, które są przedmiotami jej badań, ale zajmuje się interpretowaniem poznawanych zjawisk dogmatycznych, oceną spełnianych przez dogmatykę prawa przypisanych
jej funkcji, albo formułuje kryteria tych ocen. Por. A.J. Ayer, op.cit., s. 20–27.
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stanowisko krytyczne i wyjaśniające. To zaś m.in. stanowi substrat w zakresie
wpływania na procesy tworzenia i stosowania prawa zgodnie z postulatami
ustaleń naukowych26.
Na odrębną uwagę zasługuje okoliczność, która może być nazwana przygotowaniem infrastruktury poznawczej do działalności naukowej. Aktywność
związana ze stworzeniem gotowości badawczej (kształceniem i przygotowaniem kadry naukowej, przygotowaniem i wdrożeniem procedur badawczych,
opanowanie wiedzy w zakresie niezbędnym do prowadzenia badań, wzbogacanie wiedzy naukowej przez osoby uprawiające badania naukowe, ćwiczenie
sprawności intelektualnej, poznawanie języka naukowego itp.) w określonej
dziedzinie poznania naukowego bezpośrednio nie dostarcza rezultatów poznawczych. Można byłoby zatem twierdzić, że przygotowanie infrastruktury
poznawczej nie jest wprawdzie działalnością poznawczą (odkrywczą i nieodkrywczą), ale nolens volens zapewnia jej realizację.
Jeśli wcześniej zauważyliśmy, że nauka w poszczególnych dziedzinach jest
tworzona na skutek zdobywania wiedzy naukowej, to poznanie naukowe powinno być m.in. pojmowane jako proces zdobywania wiedzy służącej do tworzenia nauki sensu largo i sensu stricto. Zestawiając wyrazy „wiedza” i „poznanie”,
można zauważyć, że poznanie oznacza zwłaszcza uzyskiwanie, gromadzenie,
systematyzowanie, analizowanie, ocenianie, weryfikowanie i przetwarzanie informacji o czymś, co jest przedmiotem poznania, natomiast rezultat poznania nazywany może być nauką lub wiedzą. Z kolei wiedza jako pewien zasób
wiadomości może mieć zarówno charakter utylitarny (związany z posiadaniem określonych praktycznych wiadomości, biegłą zdolnością posługiwania
się nimi i umiejętnością stosowania w różnych okolicznościach), jak i wiedzy
teoretycznej zdobywanej planowo, usystematyzowanej, poddawanej weryfikacji metodami naukowymi. Pierwszy rodzaj wiedzy nazywany jest wiedzą
potoczną (zdroworozsądkową lub przednaukową)27, która przeciwstawiana
26

Por. W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, op.cit., s. 15, 18.
S. Kamiński uważa, że wiedza potoczna jest typem wiedzy najbardziej fundamentalnym życiowo, trwałym i najpowszechniejszym. Obejmuje ona wszelkie informacje, które
wynikają bezpośrednio z życia codziennego w sposób nieplanowy, niepozbawiony subiektywizmu, względności i niedokładności. Niekiedy ten rodzaj wiedzy pozostaje w związku
z aktywnością artystyczną, techniczną lub rzemieślniczą. Ibidem, s. 25. Znajomość czegoś
– jak twierdzi S. Kamiński – może oznaczać posiadanie informacji jedynie powierzchownych, choć może także oznaczać posiadanie informacji pełnych i wykazywanie się biegłą
znajomością określonej dziedziny. Z kolei posiadanie wiedzy (wiedzieć o czymś) oznaczać może znajomość czegoś tylko w sposób fragmentaryczny. Umiejętność jako pojęcie
oznacza niekiedy nie tylko znajomość praktyczną jakiejś kwestii, lecz także opanowanie
27
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jest wiedzy naukowej, jakkolwiek literatura odnotowuje, że wiedza potoczna
i niedoskonałości poznawcze, immanentnie związane z jej charakterem, stały się jednym z bodźców powstania i rozwoju nauki. Przyjmuje się w związku z tym jako kwestię oczywistą, że wiele spośród istniejących współcześnie
nauk wzięło początek z zainteresowania problemami praktycznymi, wynikającymi z życia codziennego jednostek, zbiorowości i ludzkości. Nie oznacza to
jednakże, że nauką sensu stricto mogą być nazwane działalność i jej rezultat,
które ograniczają się tylko do rozwiązywania potrzeb praktycznych. Poznanie ludzkie zarówno naukowe, jak i potoczne może dotyczyć niewyobrażalnej liczby przedmiotów. Mogą nimi być zarówno przedmioty materialne, jak
i niematerialne, będące wytworem umysłu ludzkiego, byty istniejące naturalnie i wytworzone przez siły przyrody, stworzone przez człowieka i posiadane
przez ludzi środki na skutek zastosowania określonych metod. O ile poznanie
potoczne z reguły służy celom praktycznym, to jednocześnie należy zauważyć, że jego rezultaty mogą mieć zastosowanie do celów naukowych, które
apriorycznie nie zawsze mogą być określone. Z kolei poznanie naukowe, jakkolwiek z zasady skierowane jest na poznanie rzeczywistości bez wyraźnych
uwarunkowań utylitarnych, może w pewnych warunkach albo w pewnej części (w sposób uświadomiony lub bezwiednie) służyć celom praktycznym.
Uznając, że wyraz „wiedza” w pewnych okolicznościach kojarzony jest z wyrazem „nauka”, zauważmy, że z wyrazem „nauka” w bliskich związkach pozostaje słowo „teoria”28. Słowo to prima facie lokuje się w opozycji do pojęcia „praktyka”29 i w tym sensie odnoszone jest m.in. do czynności i działań badawczych
zagadnień teoretycznych. Ibidem, s. 24. Należy zatem dostrzec, że wyrazy: znać, umieć,
wiedzieć, posiadać wiadomości lub mieć pojęcie samoistnie nie informują o stosunku do
wiedzy i poznania naukowego. Użycie ich bez np. przydawki przymiotnikowej lub innych
wyrazów określających może powodować niewłaściwe zrozumienie wypowiedzi.
28 Z kolei wyraz „teoria” bywa zastępowany słowem „doktryna”. Zauważmy też, że
w języku potocznym jako desygnat wyrazu „teoria” używa się wyrazów „koncepcja”, „hipoteza” lub „mniemanie”, choć każdy z nich wyraża osobną treść.
29 Niekiedy w wypowiedziach potocznych twierdzi się, że coś występuje w teorii, ale
nie znajduje potwierdzenia w praktyce. W ten sposób ma miejsce przeciwstawianie jakiejś
hipotezy, która ma wartość wyłącznie teoretyczną, nie potwierdzoną przez doświadczenie.
Bywa jednak, że formułowany jest postulat, aby rezultat dociekań teoretycznych, tzn. określonej teorii mógł służyć praktycznym zastosowaniom. W tego rodzaju rozumowaniu ujawnia się koncepcja wzajemnego i w pewnym stopniu „zamkniętego” związku między teorią
a praktyką, której sens polega na inspirowaniu przez praktykę poszukiwań teoretycznych
i odwrotnie, wpływaniu przez teorię na poszukiwanie sposobów zastosowania wartości teoretycznych w praktyce. Ów wzajemny związek tworzyłby tzw. sprzężenie zwrotne między
teorią a praktyką, określane jako „od teorii do praktyki i od praktyki do teorii”.
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w nauce, podejmowania rozważań, prowadzenia wywodów bądź formułowania
wniosków teoretycznych, a więc rodzajów aktywności swoistych dla nauki30.
Gdy jednak słowo „nauka” ma brzmienie uogólniające, mogące być konotacją
zarówno konkretnej nauki, jak i ogółu nauk31, to słowo teoria zdaje się wskazywać na określoną teorię wytworzoną w drodze działalności naukowej. Teoria
to zatem pewna ogólna koncepcja wynikająca z czynności poznawczych i ze
zrozumienia istotnych czynników kształtujących pewną sferę rzeczywistości
w określonej dziedzinie (np. w zakresie normatywnych stosunków ustrojowoprawnych między organami państwa, stosunków publicznych między obywatelami a organami państwa regulowanych normami prawa). Za teorię może być
uznawana pewna konstrukcja myślowa stanowiąca koherentną całość, która
została stworzona z pierwotnie rozproszonych elementów. Wyrazem „teoria”
może być obejmowana także pewna koncepcja naukowa (teza badawcza, pytanie badawcze, twierdzenie podlegające albo wymagające falsyfikacji, np. teoria
ewolucji) lub dziedzina wiedzy określonego rodzaju (np. teoria względności,
będąca działem fizyki współczesnej zajmującym się podstawowymi właściwościami przebiegu procesów w czasie i przestrzeni albo np. ontologia filozoficzna uważana za teorię bytu, bądź np. epistemologia będąca filozoficzną teorią
poznania naukowego32). Poglądy Thomasa Roberta Malthusa określane są jako
teoria ludności. W ekonomii politycznej zostały utrwalone jako teorie poglądy Dawida Ricardo obejmujące sprawy płacy, renty gruntowej i ilości pieniądza, w matematyce i logice matematycznej poglądy Georga Cantora znane są
jako teoria mnogości (teoria zbiorów). W dziale logiki wykładane były poglądy
J. Śleszyńskiego nazwane teorią dowodu33. Podobnie w innych dyscyplinach
naukowych teoriami określane są utrwalone w dorobku danej dyscypliny po30

Teoretyzowanie, w języku potocznym uważa się za formułowanie albo wypowiadanie poglądów czy też tez teoretycznych na podstawie analizowania konkretnych kwestii w sposób teoretyczny, a więc podobny do naukowego. Teoretykiem nazywany jest
w związku z tym ktoś, kto albo jest naukowcem zajmującym się jakąś kwestią teoretyczną,
albo ma predylekcję do rozważań ogólnych lub skłonność do ujmowania spraw potocznych z punktu widzenia teoretycznego.
31 Neopozytywiści twierdzą, że nie istnieje nauka w ogóle, lecz tylko konkretne dyscypliny, a nawet systemy zdań-napisów wyrażających faktyczne poznanie. Por. S. Kamiński, op.cit., s. 15.
32 Por. Z. Cackowski, O teorii poznania i poznawania, Warszawa 1968, passim. W cytowanej pracy teoria poznania rozpatrywana jest m.in. jako dział filozofii analizujący istotę
poznania, jego zakresu oraz analizy procesów poznawczych w powiązaniu z procesami
rozwoju społecznego.
33 Por. J. Śleszyński, Teoria dowodu, oprac. S.K. Zaremba, t. II, Kraków 1929.
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glądy. Bywa też, że teorią nazywana jest konkretna dyscyplina naukowa (np.
teoria prawa uznawana za dyscyplinę prawoznawstwa34).
O teorii naukowej mówimy m.in. wówczas, gdy pod tym pojęciem rozumiemy pewnego rodzaju założenie badawcze (hipotezę lub niekiedy koncepcję) podlegające wyjaśnieniu35 albo zgromadzone uogólnienia, które stanowią
koherentną pod względem logicznym całość, wywnioskowaną na podstawie
konkretnych badań naukowych (zwłaszcza z uwzględnieniem ogółu dorobku
naukowego w danej dziedzinie). W pierwszym przypadku „powzięcie teorii”
ma za cel wyjaśnienie przyczyny lub zbioru przyczyn, warunków, okoliczności
powstawania i istnienia określonego zjawiska oraz jego przebiegu. W drugim
przypadku teoria naukowa stanowi podsumowanie i uogólnienie rezultatów
poznawczej działalności naukowej36. W zakresie nauk przyrodniczych, technicznych i humanistycznych budowanie teorii ma m.in. za cel systematyzowanie i racjonalizowanie faktów oraz wyjaśnianie powodów ich występowania.
Niekiedy wyraz „teoria” utożsamiany jest ze zbiorem pojęć, definicji, aksjomatów i twierdzeń związanych z określoną dziedziną wiedzy. W naukach
formalnych (logika, matematyka) z przyjętych aksjomatów wyprowadzane są
dalsze twierdzenia w ramach danej dziedziny wiedzy. Zbiór podstawowych
pojęć i twierdzeń tworzących podstawę do prowadzenia badań naukowych
w zakresie danej dziedziny wiedzy (teorii z danej dziedziny wiedzy) i swoistych dla niej nazywany jest jej paradygmatem. Tworząc podstawę (wzorzec, model) w zakresie określonej dziedziny wiedzy, paradygmat ma wartość poznawczą, umożliwiającą tworzenie teorii szczegółowych, zgodnych
z niepodważalnymi ustaleniami nauki. Sprawa przyjmowania paradygmatu
jako pewnika, na którym powinny się opierać ustalenia naukowe, należy do
34

Tak Z. Ziembiński, w: S. Wronkowska, Z. Ziembiński, op.cit., s. 9.
Teoria – pojmowana jako hipoteza – zachowuje swoją wartość poznawczą dopóki, dopóty w drodze sprawdzenia jej prawdziwości (falsyfikacji) nie zostanie odrzucona.
Wówczas naturalną potrzebą badawczą staje się formułowanie nowych teorii. Wyraz
„koncepcja” używany jest niekiedy jako desygnat wyrazu „teoria”. W tym sensie wyraz
„teoria” utożsamiany jest z ogólną koncepcją zmierzającą do poznania i zrozumienia określonej sfery rzeczywistości (np. w zakresie działania prawa jako czynnika kształtującego
procesy stosunków społecznych). Koncepcja jako desygnat wyrazu teoria oznaczać może
także pewną konstrukcję myślową, tworzącą spoistą całość, złożoną z wielu elementów.
Częściej wyraz „koncepcja” oznacza pewien pomysł lub obmyślony plan rozwiązania czegoś, ewentualnie działania. K. Opałek zrównuje hipotezę z teorią, przyjmując istnienie
w prawniczych badaniach naukowych (jak się wyraża) „hipotez i/lub teorii”. Por. K. Opałek, op.cit., s. 111.
36 Por. J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław 1967.
35

139

Waldemar J. Wołpiuk

140

spornych, dzieje nauki dostarczają bowiem przykładów świadczących o tym,
że po ukonstytuowaniu jakiejś teorii dokonywane były nowe ustalenia, które
prowadziły do zakwestionowania twierdzeń, na których oparta była dana teoria37. Uwzględnienie nowych ustaleń powodować powinno nie tylko rewizję
uznawanych za prawdziwe twierdzeń ogólnych, lecz także sformułowanie nowych hipotez badawczych prowadzących do budowy nowej teorii.
Jeżeli traktujemy wyraz „nauka” jako synonim wiedzy naukowej o utrwalonym statusie w systemie nauk, mającej wyodrębniony przedmiot badań
i własną metodologię badawczą, to używanie wyrazu „teoria” w takim samym
znaczeniu informuje o istnieniu odmiennej od konkretnej dyscypliny naukowej klasie wiedzy, która nie osiągnęła stadium dojrzałości kwalifikującej ją do
grona nauk. Teoria naukowa może być zatem uważana za wiedzę, która znajduje się w stadium kształtowania swojej tożsamości naukowej, nieokrzepłej
dostatecznie do tego aby stać się samodzielną dyscypliną naukową, mającą
ustabilizowany zakres badań i własną metodologię badawczą. Możliwe jest
zatem twierdzenie, że teoria zanim stanie się nauką (lub o ile stanie się nauką), może mieć cechy zbioru wiedzy o różnym stopniu dojrzałości naukowej,
37

W kontekście stabilności teorii naukowych, na uwagę zasługują moim zdaniem
konkurujące ze sobą poglądy Thomasa Kuhna i Karla Poppera. Zgodnie z założeniami pozytywizmu – zapoczątkowanego m.in. przez Augusta Comte’a – prawdziwą wiedzą jest
wiedza naukowa, która może być zdobyta dzięki pozytywnemu zweryfikowaniu określonej teorii za pomocą empirycznej metody naukowej. Według poglądów pozytywistycznych teorie naukowe raz zweryfikowane mogą być uznawane za prawdziwe. Thomas Kuhn
(1922–1996) – amerykański badacz nauki (formalnie niezaliczany do pozytywistów),
opierając się na fakcie istnienia ustaleń nauki, które są powszechnie akceptowane, wystąpił z ideą „paradygmatu”, tzn. przyjmowania za podstawę badań owych niekwestionowanych ustaleń. Fundamentalnym twierdzeniem Kuhna było to, że dla nauki typową drogą
rozwojową jest kolejne przechodzenie od jednego do innego paradygmatu. Por. T. Kuhn,
Struktura rewolucji naukowych, tłum. H. Ostromęcka, Warszawa 1968. (O problemie idei
paradygmatu w teorii prawa, por. Z. Ziembiński, Polish Contributions to the Theory and
Philosophy of Law, Amsterdam
���������������������������������������������������������������������
1987, s. 76). Karl Popper, nie zgadzał się z poglądem pozytywistów, twierdząc, że ostateczne zweryfikowanie teorii faktami nie jest nigdy możliwe.
Popper zaproponował więc nowe kryterium naukowości, nazwane falsyfikowalnością. Od
kryterium pozytywistycznego falsyfikatywalność różni się tym, że żadna teoria naukowa
nigdy nie może być uznana za całkowicie pewną, lecz tylko bardziej lub mniej prawdopodobną hipotezą, która w toku falsyfikacji może być odrzucona. Popper wskazywał, że wiele teorii, wbrew poglądom pozytywistów, zawiera w sobie silne założenia metafizyczne.
Por. K. Popper, Logika odkrycia naukowego, Warszawa 1977. Kuhn nie podzielał poglądu
Poppera o sprawdzaniu teorii w drodze falsyfikowania. Uważał, że ciągłe odrzucanie teorii
prowadzi do braku stabilności teorii (braku paradygmatu) i hamowania postępu w nauce.
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składać się z mniej lub bardziej trwałych elementów o mniej rygorystycznym
znaczeniu38, jak te, które są składnikami dyscypliny naukowej. Ponadto teoria
może ewoluować w kierunku ustabilizowanych już nauk, a nawet stawać się
ich składnikiem. Należy też odnotować, że teorie powstają w ramach określonych rodzajów nauk formalnych lub empirycznych i są tworzone zgodnie
z przyjętymi w tych naukach kryteriami.
Dogmatyka prawa, należąc do nauk empirycznych, nie buduje swoich teorii na aksjomatach, lecz na doświadczeniach, które umożliwiają wyodrębnienie pewnych prawidłowości w zakresie badanych zjawisk i formułowanie na
tej podstawie określonych twierdzeń uogólniających. W ramach nauki prawa
występują pojęcia sygnalizujące istnienie pewnej liczby teorii o dość zróżnicowanym statusie odrębności. Przede wszystkim zauważmy, że w zakresie nauczania prawa osobnymi przedmiotami studiów jest teoria i filozofia prawa
(przedmiotem dydaktycznym w zakresie nauczania prawa była przez pewien
czas teoria państwa i prawa39). Powiązania między wyrażeniami „nauka prawa”, „teoria prawa” oraz „teoria państwa i prawa” nie są dostatecznie jasne.
W literaturze starszej proweniencji można było odnotować poglądy, że teo38

Por. K. Opałek, Zagadnienia teorii..., s. 111.
Z. Ziembiński zauważa, że dyscyplina określana mianem teorii państwa i prawa
stanęła po przemianach ustrojowych w Europie w 1989 r., w pewnym punkcie zwrotnym,
bowiem dwa tytułowe składniki uległy rozłączeniu. Jego zdaniem tzw. teoria państwa może
być elementem nauczania w zakresie nauk politycznych. Por. S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii..., s. 24. Wypowiedzi tej nie można jednakże traktować jako wiążącej dyrektywy w sprawie przyszłości badań nad problemami teorii prawa i teorii państwa
oraz ich wzajemnych związków. Należy odnotować, że Z. Ziembiński wcześniej zauważał
istnienie ścisłych związków teorii państwa z socjologią, twierdząc, że z pewnych punktów widzenia bywa ona uważana zarówno za jedną z gałęzi socjologii wielkich organizacji
społecznych, jak i za jeden z podstawowych działów nauk politycznych, pojmowanych
jako nauka o układach stosunków społecznych związanych z walką o osiągniecie i utrzymanie władzy politycznej. Por. Z. Ziembiński, Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, Warszawa 1974, s. 87. Powyższe wypowiedzi mogą świadczyć o pewnej labilności
dyscyplin o nieustabilizowanej tożsamości, lub przynajmniej mogą być dowodem na to, że
rozwój teorii prawa i teorii państwa może być urzeczywistniany w wyniku badań interdyscyplinarnych, uwzględniających różne punkty widzenia i metody badawcze. K. Opałek,
odnotowując wyrażany w nauce pogląd, że teoria państwa w znacznej mierze ujmuje ten
sam zakres zjawisk społecznych, co teoria prawa, dostrzegał różnicę w podejściu obu teorii do przedmiotu badań. O odrębnym traktowaniu przedmiotu badań zdaniem K. Opałka
świadczy m.in. to, że teoria prawa bada prawo jako pewien rodzaj norm społecznych (realny aspekt zjawisk prawnych), natomiast teoria państwa bada państwo jako wielką organizację społeczną. Por. K. Opałek, Zagadnienia..., s. 167.
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ria prawa jest składnikiem teorii państwa i prawa. Obecnie nieodosobniony
jest punkt widzenia, że teoria prawa może być traktowana jako dyscyplina
prawoznawstwa40. Z kolei opinia zawarta w twierdzeniu, że teoria państwa
i prawa – składająca się z obu elementów poznawczych – „stanowi najogólniejszą dyscyplinę badawczą i dydaktyczną prawoznawstwa”, sytuuje tę teorię
w prawoznawstwie właśnie41. Czy istnienie odrębnej teorii prawa jest pewne?
Teorię prawa – traktowaną jako dyscyplinę dydaktyczną – niekiedy nazywa
się „ogólną teorią prawa”, zwłaszcza w celu odróżnieniu jej od teorii szczegółowych mających charakter dogmatycznych. Jednak dostrzega się, że nazwa
„ogólna teoria prawa” jest „poniekąd myląca, zdaje się bowiem wskazywać, że
w ramach tej dyscypliny została zbudowana jakaś jedna ogólna teoria dotycząca prawa w metodologicznym sensie słowa »teoria«. W istocie natomiast
dyscyplina ta zajmuje się różnymi co do charakteru ogólnymi problemami dotyczącymi prawa a w związku z prawem – niektórymi problemami dotyczącymi państwa”42. Pozostawiając na boku sporny problem immanencji naukowych związków państwa i prawa, zwróćmy uwagę na fakt, że zarówno nazwa
„teoria prawa”, a tym bardziej nazwa „ogólna teoria prawa”, implikuje istnienie kategorii wiedzy, w której zakres wchodzi szeroki zakres niezbyt jasno
zakreślonych problemów. Zdaniem Z. Ziembińskiego dla teorii prawa, „bardziej właściwa byłaby nazwa „ogólna nauka o prawie” – w przeciwieństwie do
szczegółowych nauk o prawie obowiązującym w określonym czasie w określonym kraju, często nazywanych dogmatycznymi naukami prawnymi, które
ewentualnie mogą być uprawiane w sposób porównawczy (komparatystyczny)”43. Z. Ziembiński zauważa jednak trudność związaną z posługiwaniem się
proponowaną nazwą, wyrażającą się tym, że koncepcje „ogólnej nauki o prawie” nie są jednorodne, ponieważ w jej zakresie pozostają elementy filozofii
prawa i inne składniki występujące pod nazwami teorii prawa i jurysprudencji generalnej44. Należy ponadto zauważyć, że nazwa teoria prawa w konsekwencji oznacza, że jej przedmiotem jest prawo pojmowane abstrakcyjnie,
40

s. 9.

41

Por. K. Opałek, Zagadnienia..., s. 9 oraz por. S. Wronkowska, Z. Ziembiński, op.cit.,

W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, op.cit., s. 18–19.
S. Wronkowska, Z. Ziembiński, op.cit., s. 9.
43 Ibidem.
44 Ibidem. Podając elementy różniące filozofię prawa i jurysprudencję generalną od
teorii prawa, zauważa, że teoria prawa „w zasadzie koncentruje uwagę na formułowaniu
twierdzeń o prawie rozpatrywanym w jego aspekcie formalnym czy realnym”. Ibidem,
s. 20.
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ponieważ nie istnieje jedno wyodrębnione zjawisko, o charakterze konkretnym (zespół norm prawnych), które można byłoby ująć uogólnioną nazwą
„prawo”. Nie ma bowiem jednorodnego i posiadającego takie same przymioty
zjawiska, które w sposób uzasadniony mogłoby być nazywane prawem w znaczeniu powszechnym. Wyrażenie „teoria prawa”, może być zatem uznawane
za umowność słowną, której znaczenie może być objaśniane w rozmaity sposób, przede wszystkim ze względu na różnorodność aspektów zjawiska, które
nazywane jest prawem.
O teorii prawa (lub teorii zjawisk prawnych) może być więc mowa w wielu znaczeniach. Może ona na przykład dotyczyć teorii zjawisk prawnych
określonego rodzaju, w odróżnieniu od teorii szczegółowych, obejmujących
kwestie działania wybranych instytucji prawnych, działania prawa w wybranej epoce lub działania prawa w określonym kręgu kultury prawnej45. Prawo
stanowi współcześnie nader złożony system norm postępowania, który ma
zakorzenienie w zjawiskach politycznych, społecznych, psychologiczno-społecznych, ekonomicznych, w stosunkach międzynarodowych (globalnych, regionalnych) i w innych zjawiskach. Z jednej strony stanowią one tworzywo
do budowy zbioru norm postępowania, z drugiej zaś strony owe normy mają
moc oddziaływania na wspomniane zjawiska polityczne, zachowania psychologiczno-społeczne i na inne dziedziny. Wielopłaszczyznowość zjawisk prawnych powoduje, że w tworzeniu teorii prawa uwzględnia się obecnie nie tylko
aspekty formalne, m.in. porządkujące aparaturę pojęciową prawoznawstwa,
lecz także różne aspekty realne i aksjologiczne wynikające z pozycji prawa we
współczesnym świecie.
Konstatując istnienie wielu niejasności w sprawie samodzielności dyscyplin określanych jako prawoznawstwo, jak i teoria prawa (teoria państwa
i prawa, uwzględniając dawną leksykę i zakres przedmiotowy tak nazywanej
poprzednio dyscypliny), a także niejasności w sprawie nazw46 i zakresu zagad45

Ibidem.
Powodując się stanowiskiem, że zakres przedmiotowy badań prowadzonych przez
dyscypliny określane jako prawoznawstwo, teoria i filozofia prawa jest zbliżony lub podobny, należy odnotować fakt, że dyscypliny te poszukują swojej tożsamości naukowej,
w związku z czym ich nazwy są odzwierciedleniem niestałości granic badanych zjawisk
i przejawem akcentowania określonych tendencji badawczych, które są z kolei zdeterminowane rozszerzaniem lub zawężaniem zakresu badawczego. Był okres, gdy zagadnienia
prawoznawstwa objęte były nazwą encyklopedia prawa, wstęp do nauki prawa lub określane w inny sposób. Odnotowując zjawisko braku stabilności nazewniczej, za nieuprawniony
można uznać pogląd, który wyrażałby preponderancję nazwy nad zakresem badawczym,
co mogłoby wyrażać „kreowanie dyscypliny naukowej przez nazwę”. Wydaje się bowiem
46
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nień, którymi się one zajmują47, niekwestionowane wydaje się stanowisko, że
są one par excellence dyscyplinami naukowymi, stanowią bowiem przedmiot
badań naukowych oraz przedmiot nauczania akademickiego. Zważmy także,
że posiadanie przez dyscyplinę naukową odrębności badawczej i swoistych dla
niej metod badawczych jest pewnym ideałem trudnym do osiągnięcia w dobie
integracji nauk i interdyscyplinarności podejść badawczych. W kontekście tej
wypowiedzi odnotujmy, że w literaturze obecny jest postulat przyznania prawoznawstwu cech naukowości pod warunkiem korzystania przez nie z metod, którymi posługują się dyscypliny powszechnie uznawane za naukowe,
„takie na przykład, jak: matematyka, logika, fizyka, biologia, a w niektórych
przypadkach również lingwistyka, socjologia, psychologia oraz ekonomia”48.
Nie można nie uznać zarówno zasadności wymienionego postulatu wytworzenia przez prawoznawstwo własnych metod badawczych, jak i faktu ugruntowania odrębności badawczej oraz stosowania przezeń metod adekwatnych
do przedmiotu badań. Na tle tych rozważań konieczne wydaje się dostrzeżenie trudności w urzeczywistnianiu dychotomicznego ideału koniecznego celem wyodrębnienia samodzielnej dyscypliny naukowej, jakim jest odrębność
przedmiotu badań – własne metody badawcze. Można bowiem mieć wątpliwości, czy rygorystyczne przestrzeganie tego kryterium pozwoliłoby rozwijać
się naukom społecznym, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, nie egzystują one
w izolacji od innych nauk oraz korzystają z metod swoistych dla ogółu nauk.
Teoria prawa – będąc przedmiotem badań naukowych – jest fundamentem w zakresie doskonalenia stanowienia i stosowania prawa oraz studiów
analitycznych w dziedzinie podstaw wiedzy prawniczej, służących teoretycznym potrzebom prawoznawstwa i nauczaniu prawa49. W pierwszym przypadzasadne twierdzenie, że określenie zakresu badawczego dyscypliny naukowej następuje
nie w drodze nadania jej nazwy, lecz w drodze ustalania przedmiotu badań.
47 Jako odrębny problem występujący w doktrynie prawa podejmowana jest kwestia
naukowości „rozważań teoretyczno-prawnych” Por. J. Wróblewski, Charakterystyka prawoznawstwa, w: W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, op.cit., s. 13, 19 oraz J. Wróblewski,
O naukowości prawoznawstwa, „Państwo i Prawo” 1965, z. 8–9.
48 J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze. Logika – analiza – argumentacja – hermeneutyka, Kraków 2006, s. 13.
49 K. Opałek, nie negując doniosłości ustaleń teorii prawa dla dogmatyki prawa i problemów praktycznych stanowienia i stosowania prawa, zauważa jednak, że abstrakcyjny
charakter rozważań teorii prawa nie upoważnia do deprecjacji jej znaczenia, zwłaszcza
dlatego, że przedmiotem zainteresowań teorii prawa są problemy innego szczebla niż
prawno dogmatyczne. Jej zadaniem jest bowiem podejmowanie zagadnień podstawowych.
W związku z tym zdaniem K. Opałka „bezpośrednio »praktyczna« teoria prawa musiałaby
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ku mamy do czynienia z teorią prawa ukierunkowaną na osiąganie efektów
o charakterze dogmatycznym, co sytuuje ją na pozycji „nauki normatywnej”
służącej w określonym stopniu potrzebom praktycznym prawotwórstwa i stosowania prawa50, natomiast w drugim przypadku teoria prawa, będąc dyscypliną abstrakcyjną, interesuje się cechami i prawidłowościami właściwymi
prawu jako zjawisku społecznemu po to, aby uzyskaną wiedzę wykorzystywać jako paradygmat do poznania naukowego w dziedzinie zdarzeń prawnych oraz aby tę wiedzę spożytkować w procesie nauczania prawa51. Dwoistość funkcji teorii prawa może być powodem do pojmowania tej dyscypliny
jako wewnętrznie niejednolitej. Funkcja ukierunkowana na osiąganie efektów
o charakterze dogmatycznym mogłaby zbliżać teorię prawa do nauk stosowanych, natomiast funkcja nacelowana na badania abstrakcyjne, mogłaby sytuować teorię prawa wśród nauk podstawowych. Wątpliwości w sprawie funkcji
teorii prawa mogą być rozszerzone o kolejną niepewność, dotyczącą w tym
przypadku statusu nauk prawnych, traktowanych in toto w metodologii nauk
jako nauki o charakterze stosowanym.
Należy zauważyć, że w nauce prawa jako odrębne zjawisko istnieje praktyka nazywania teoriami zespołów poglądów, które są rezultatem refleksji badawczych nawiązujących do przejawów tworzenia i stosowania prawa oraz
hermeneutyki prawniczej. Niekiedy w nauce prawa wyraz „teoria” używany
jest do określenia przedmiotu zainteresowań badawczych niektórych uczonych oraz osiągnięć badawczych ośrodków akademickich. W związku z tym,
wyraz „teoria” z odpowiednim określnikiem charakteryzuje powstały w rebyć powierzchowna”. Nie bacząc zatem na to, że teoria prawa jest „bogata w błąkanie”, to
jednak osiąga ona rezultaty, „które w przyszłości mogą się okazać praktycznie ważniejsze
niż dublowanie pracy dogmatyków prawa”. K. Opałek, Zagadnienia teorii..., s. 29.
50 Jak zauważa Z. Ziembiński, nauki o prawie, podobnie jak inne nauki społeczne,
„spełniają nie tylko funkcję poznawczą, to znaczy prowadzą do poznania rzeczywistości,
lecz także różnego rodzaju funkcje pozapoznawcze: nie tylko gromadzą odpowiednio uzasadnione twierdzenia o prawie, lecz też prowadzą do usprawnienia prawotwórstwa i stosowania prawa, dostarczają argumentów nakłaniających do posłuchu wobec określonego
systemu prawnego, starają się umocnić ideologicznie określony ustrój państwowy”. Zadania wyłącznie poznawcze zdaniem Z. Ziembińskiego „stosunkowo od niedawna stawiane
są naukom prawnym w sposób wyraźnie wyodrębniony”, lecz nawet „współcześnie budowanie teorii zjawisk prawnych stanowi tylko pewną, nie zawsze należycie dostrzeganą,
część problematyki nauk prawnych”. S. Wronkowska, Z. Ziembińki, op.cit., s. 14. Zdaniem
S. Wronkowskiej koncepcja nauki o prawodawstwie L. Petrażyckiego, określana jako „polityka prawa” traktowana była przez jej autora za naukę praktyczną. Ibidem, s. 127.
51 Por. A. Łopatka, Encyklopedia prawa, cz. I, Warszawa 1995, s. 9.
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zultacie tych zainteresowań dorobek badawczy. W literaturze prawniczej
występują m.in. pojęcia „teoria źródeł prawa”52 oraz „teoria dyrektyw i norm
prawnych”53, teoria wykładni, teoria zjawisk prawnych54. W toku badania rozmaitych problemów prawnych powstają dotyczące ich poglądy nazywane następnie teoriami. G.L. Radbruch problem obowiązywania prawa rozpatrywał
z punktu widzenia trzech teorii: prawniczej, historyczno-socjologicznej i filozoficzno-prawnej. W rzeczywistości każda z tych tzw. teorii stanowi jedynie
metodologiczny sposób ujmowania badanego problemu55.
W niektórych przypadkach wyraz „teoria” służy do nazwania treści rozpraw
naukowych, książek albo opracowań o charakterze podręcznikowym, w których zawarte jest pewne quantum wiedzy w zakresie określonej dyscypliny
prawniczej56. W takich przypadkach wyraz „teoria” akcentuje fakt, że zgromadzona w danym opracowaniu wiedza ma charakter teoretyczny i w tym sensie
pozostaje w pewnym dystansie do wiedzy praktycznej, która podporządkowana jest stosowaniu prawa57. Zauważmy w związku z tym, że wyraz „teoria”
niejednokrotnie ma znaczenie wspomagające w opisie charakteru opracowania naukowego. Zamierzonym skutkiem użycia wyrazu „teoria” nie jest więc
przedstawienie pełnej wiedzy naukowej w określonym zakresie albo koncepcji
tworzącej z wielu elementów poznania naukowego pewną spoistą całość, ale
uwydatnienie teoretycznego charakteru zgromadzonych i prezentowanych
52
53

Por. W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, op.cit., s. 11.

Por. K. Opałek, Z teorii dyrektyw i norm prawa socjalistycznego, „Studia PrawnoEkonomiczne” 1968, t. I; idem, Zagadnienia..., s. 19.
54 Por. S. Wronkowska, Z. Ziembiński, op.cit., s. 11–13, 17, 21, 141.
55 T. Chauvin zauważa, że Radbruch, rozpatrując każdą z tych teorii, stwierdzał ich
niekompletność, brak pełnej argumentacji bądź nierozstrzygalność problemów w niej
zawartych. Na przykład teoria prawnicza oparta na regule Grundnorm – stworzonej
przez Hansa Kelsena – jest wyjaśnialna i racjonalna do momentu pojawiania się w badaniach normy najwyższej w hierarchii systemu prawa, a niemającej dla tej pozycji nigdzie uzasadnienia. W konsekwencji tego pojawiają się różne podstawy obowiązywania
niejednakowych porządków prawnych, a w efekcie konflikty „między prawem ustawowym
a zwyczajowym, krajowym a międzynarodowym, nie mówiąc już o prawie i moralności”.
T. Chauvin, Sprawiedliwość: między celowością a bezpieczeństwem prawnym. Ewolucja
poglądów Gustawa Radbrucha, „Studia Iuridica” 1999, t. XXXVII, s. 30.
56 Por. np. G. Rejman, Teorie i formy winy w prawie karnym, Warszawa 1980.
57 Przykładowo podręczniki Andrzeja Stelmachowskiego obejmujące aktualizowaną
wiedzę o naczelnych zasadach prawa cywilnego i o podstawowych instytucjach tego prawa w tytule zawierały wyraz „teoria”. Por. A. Stelmachowski, Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1969; idem, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998.
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w jakiejś formie danych. W kontekście powyższego spostrzeżenia, odnotujmy
istnienie odmiennego zjawiska, które wyraża się tym, że znaczna liczba monografii i innych opracowań teoretycznych oraz przedstawiających różnej rangi
teorie nie posługuje się nazwą „teoria”. W tego rodzaju przypadkach użycie wyrazu „teoria” w nazwie opracowania może być uznawane za zbędne, zwłaszcza
dlatego, ponieważ teoretyczny charakter określonego dzieła wynika zarówno
z tytułu, jak i z jego treści58. Można zatem twierdzić, że teoretyczny charakter
mogą mieć zarówno te dzieła, które zawierają wiedzę teoretyczną, której obecność nie jest formalnie zaakcentowana w nazwie, jak i te dzieła, które w swoim
tytule podkreślają teoretyczne cechy treści.
W rezultacie badań naukowych, zarówno na gruncie nauki prawa, jak i w innych dyscyplinach pojawiają się teorie (zespoły poglądów lub koncepcje), które
nie mieszczą się w pełni w żadnej z klasycznych dyscyplin szczegółowych59, ani
nie usamodzielniły się jako dyscyplina naukowa. Niekiedy bywa, że niektóre teorie wytworzone w nauce prawa zdobywają z różnych przyczyn powszechniejszą
akceptację i trwałe zakorzenienie, inne zaś pozostają mniej znane w świecie. Na
przykład stworzona na początku XX w. przez Leona Petrażyckiego psychologiczna teoria państwa i prawa60, mimo że wyprzedzała zbieżne z jego poglądami tezy skandynawskiego realizmu prawniczego (Axela Hägerströma i innych
uczonych61), nie uzyskała znaczniejszego poparcia, zwłaszcza dlatego, że nie
była spójna z wcześniejszymi poglądami panującymi w jurysprudencji62. Teoria
prawa L. Petrażyckiego jest nadal przedmiotem zainteresowań nauki a wykorzystanie przez niego instrumentarium badawczego do poznania zjawisk prawnych podlega rozmaitym interpretacjom. W jednym z najnowszych opracowań
58

Tytułem przykładu przytoczmy następujące dzieło: M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1994.
59 Np. T. Maruszewski wymienia „teorię atrybucji” jako tę, która ukształtowała się
w procesie badań psychologicznych, jednakże jego zdaniem nie daje się zakwalifikować do
istniejących dyscyplin szczegółowych. Por. Poznanie i zachowanie..., s. 5.
60 Praca L. Petrażyckiego, Teoria prawa i państwa opublikowana została w 1907 r.
(w Petersburgu). W 1959 r. nakładem PWN wydana została rozprawa L. Petrażyckiego,
Wstęp do nauki prawa i moralności, a w 1960 r. to samo wydawnictwo opublikowało jego
pracę pt. Teoria prawa i państwa.
61 Por. K. Orczykowski, Szkoła psychologiczna w prawie. 2007, rozdział V.
62 Por. A. Kojder, Przedmowa, w: L. Petrażycki, „O nauce, prawie i moralności. Pisma
wybrane”, wybór J. Licki, A. Kojder, Warszawa 1985, s. XVI i n. Idem we wstępie do pracy
L. Petrażyckiego (O pobudkach postępowania i o istocie moralności i prawa, Warszawa
2002, s. XII) twierdzi, że „Petrażycki jest wprawdzie klasykiem coraz powszechniej uznawanym, lecz jego twórczość jest coraz mniej znana”.
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twierdzi się, że substratem wykorzystania przez L. Petrażyckiego metod poznawczych psychologii była mała efektywność metodologiczna filozofii prawa
i á rebours atrakcyjność metodologii wypracowanej w nauce psychologii63.
Teorie – pojmowane jako zespoły formułowanych poglądów w dziedzinie
nauki prawa – powstają jako permanentny proces rozwoju wiedzy prawniczej.
Współcześnie ów proces determinowany jest zarówno przez zjawiska w zakresie dogmatyki prawa, jak i zjawiska o charakterze multidyscyplinarnym,
zwłaszcza z zakresu aksjologii, wolności i praw człowieka, stosunków międzynarodowych i ochrony środowiska.

63

Por. I. Barwicka-Tylek, W kwestii „psychologiczności” psychologicznej teorii prawa
Leona Petrażyckiego, „Państwo i Prawo” 2010, nr 2, s. 46 i n.
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czerwca 2003 r. premier rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wydał oświadczenie, w którym zapowiedział
utworzenie Sądu Najwyższego (Supreme Court). Mimo konsekwentnego wdrażania przez Partię Pracy (od chwili objęcia rządów w 1997 r.) szeregu reform
konstytucyjnych, ta ogłoszona w czerwcu 2003 r. była dla wszystkich sporym
zaskoczeniem. O ile bowiem inne zmiany ustrojowe (tj. dewolucja3, reforma
Izby Lordów) były przedmiotem szerokiej debaty publicznej, a przede wszystkim znalazły swe odzwierciedlenie w manifeście wyborczym Partii Pracy (czy
to przed wyborami 1997 r., czy tymi z 2001 r.), tak podjęcie decyzji w sprawie
utworzenia Sądu Najwyższego nie zostało poprzedzone jakąkolwiek szerszą dyskusją czy to nad kształtem tego organu, czy to jego kognicją i sposobem powoływania składu sędziowskiego. Niemniej jednak mimo krytyki sposobu jej zakomunikowania, propozycja spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno
doktryny, jak i praktyków prawa4. Ostatecznie Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii
rozpoczął swą działalność 1 października 2009 r.
1

Dr prawa, adiunkt Katedry Prawa Konstytucyjnego UŁ, Zakład Prawa Konstytucyjnego Porównawczego.
2 Dr prawa, pracownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UŁ, Zakład Prawa Konstytucyjnego Porównawczego.
3 Użyty tu zgodnie z praktyką spotykaną w polskiej literaturze przedmiotu termin
„dewolucja” jest polskim odpowiednikiem angielskiego terminu devolution, który oznacza
szczególnego rodzaju decentralizację władzy polegającą na przekazaniu podporządkowanemu organowi pochodzącemu z wyborów przeprowadzanych według kryteriów geograficznych, funkcji wykonywanych dotychczas przez ministrów i parlament Zjednoczonego
Królestwa (por. M. Kaczorowska, Dewolucja systemu politycznego: istota, wpływ i znaczenie – casus Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w: J. Szymanek, M. Kaczorowska, A. Rothert, „Ewolucja, dewolucja, emergencja w systemach politycznych”, Warszawa 2007, s. 108 i n., S. Kubas, op.cit., s. 11 i n.).
4 A. Le Sueur, The Conception of the UK’s New Supreme Court, w: idem (red.) „Bu-
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Dla zrozumienia istoty i znaczenia reformy, jaką jest utworzenie Sądu Najwyższego w Wielkiej Brytanii, niezbędne jest poznanie specyfiki systemu
brytyjskiego sądownictwa, przedstawienie procesu kształtowania się nadzoru
nad sądowymi instancjami w historycznym rozwoju, a także zrozumienie roli
Lorda Kanclerza, jaką sprawował do 2003 r. (w szczególności w odniesieniu
do zasady podziału władz, która w brytyjskim systemie konstytucyjnym rozumiana jest odmiennie niż w systemach kontynentalnych).
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej stanowi
wspólnotę Anglii i Walii (połączonych od XVI w. unią realną) oraz Szkocji
(na mocy unii z 1707 r.) i Irlandii Północnej (unia realna z 1801 r.). Do dzisiaj
w unii personalnej pozostają wyspa Man i Wyspy Normandzkie jako terytorium Księstwa Normandii. Każda z części tego organizmu państwowego zachowuje liczne odrębności, m.in. w zakresie systemu prawa (najpoważniejsze
odrębności występują w Szkocji, mającej porządek oparty na tradycjach prawa
rzymskiego i kontynentalnego) oraz w dziedzinie własnych organów władzy
ustawodawczej i wykonawczej, urzędów centralnych i administracji lokalnej5.
Rozwój historyczny oraz skomplikowana struktura terytorialna tego państwa
przełożyły się na współistnienie autonomicznych porządków prawnych Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej, a także odrębnych systemów sądowniczych, które są zintegrowane na poziomie ostatecznej instancji odwoławczej,
jaką do niedawna stanowiła Komisja Apelacyjna (Appellate Committee)6 Izby
Lordów.
Możliwość wskazania w historycznym rozwoju Wielkiej Brytanii organu,
który sprawowałby funkcje sądu najwyższego, sięga XII w., kiedy to monarcha
ilding the UK’s New Supreme Court. National and Comparative Perspectives”, Oxford
2004, s. 3 i n. Należy jednak wskazać na działania powołanej w lutym 1999 r. Królewskiej
Komisji ds. Reformy Izby Lordów oraz parlamentarnej Komisji Wspólnej działającej od
lipca 2002 r., które w ramach szerokiej dyskusji nad reformą funkcji sprawowanych przez
Izbę Lordów podejmowały też wątek niezgodności z zasadą podziału władz praktyki zasiadania Lordów Prawa w organie władzy ustawodawczej (por. A. Kelso, Parliamentary
reform at Westminster, Manchester 2009, s. 159 i n.).
5 Najważniejsze z nich to powstałe w wyniku procesu dewolucji: Parlament Szkocki
oraz Zgromadzenie Narodowe Walii utworzone w 1999 r. oraz Zgromadzenie Irlandii Północnej powołane w 1998 r.
6 Należy wskazać, iż ze względu na dwie możliwości przekładu na język polski angielskiego terminu committee (jako komitet bądź jako komisja), w literaturze przedmiotu
można spotkać także określenie „Komitet Sądowniczy”, jako tłumaczenie nazwy organu
Izby Lordów wykonującego funkcje sądownicze (por. P. Biskup, Prawno-polityczna brytyjskiej doktryny suwerenności, Warszawa 2007, s. 12).
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zrezygnował z wymierzania sprawiedliwości za pośrednictwem organu doradczego złożonego z właścicieli ziemskich i duchownych (tzw. Curia Regis)
i powołał Wysoki Sąd w Parlamencie (High Court of Parliament). Wydarzenie
to zapoczątkowało wielowiekową tradycję sprawowania nadzoru nad sądami
przez brytyjski parlament. Chociaż później rozwinęło się odrębne sądownictwo w postaci sądów powszechnych, High Court of Parliament pozostał najwyższym sądem królewskiego wymiaru sprawiedliwości. Kiedy pod koniec
XIV w. Izba Lordów stała się odrębną izbą Parlamentu, stopniowo zaczęła
przejmować samodzielne sprawowanie roli najwyższej instancji apelacyjnej
w systemie brytyjskiego sądownictwa.
Na określenie zakresu kognicji Izby Lordów w odniesieniu do rozpatrywania
odwołań od wyroków sądów niższej instancji miało wpływ wiele czynników. Po
długotrwałym sporze z Izbą Gmin, w którym Izba Lordów była zmuszona do
rozpatrzenia wcześniej niewniesionej do sądu niższej instancji petycji East India
Company, Izba Lordów w 1670 r. dokonała samoograniczenia swojej jurysdykcji
wyłącznie do odwołań od orzeczeń sądów niższej instancji (wcześniej można było
wnosić petycje także bezpośrednio do Izby Lordów). W następstwie unii ze Szkocją w 1707 r. kognicja Izby Lordów objęła odwołania od wyroków sądów szkockich. Bardzo szybko przełożyło się to na ogromną liczbę odwołań od wyroków
sądu w Edynburgu. Jednocześnie w 1713 r. Izba Lordów przyjęła do rozpatrzenia
pierwsze odwołanie od sądu karnego w Szkocji. Kiedy w 1781 r. hrabia Mansfield
zwrócił uwagę, że przed aktem unii nie istniała procedura pozwalająca na składanie odwołań od wyroków tego sądu, Izba Lordów zgodziła się nie rozpatrywać
następnych odwołań w sprawach karnych ze Szkocji.
Prace związane z wymiarem sprawiedliwości przez wiele stuleci wykonywane
były zarówno przez członków Izby Lordów posiadających odpowiednie doświadczenie i wiedzę prawniczą, jak też przez parów bez żadnego doświadczenia sądowego. W 1822 r. premier powołał specjalną komisję w Izbie Lordów w celu zbadania
jej funkcji rozpatrywania sądowych odwołań7. Ta zaleciła, aby członkowie Izby (bez
doświadczenia sądowego) przy wykorzystaniu systemu rotacyjnego rozpatrywali
7

Była to konsekwencja rosnącej liczby szkockich i irlandzkich odwołań, które wpływały po 1801 r. w następstwie unii z Irlandią i przełożyły się na znaczne obciążenie Izby
Lordów w zakresie sprawowania funkcji sądowej. Kilka drobnych reform, jakie wprowadzono, nie wpłynęło na zmniejszenie nakładu pracy Izby Lordów w omawianym zakresie.
Zmiana odpowiednich postanowień regulaminowych Izby Lordów w celu umożliwienia
prowadzenia działalności sądowej przez trzy dni w tygodniu wpłynęła na wzrost liczby
rozpatrywanych odwołań z 21 w 1812 r., do 81 w latach 1813/1814. Zaległości zaczęły
jednak ponownie narastać po 1820 r. i po raz kolejny podjęto próby wdrożenia reform
usprawniających.

151

152

Jarosław Sułkowski, Anna Michalak

odwołania przez pięć dni w tygodniu. Reformy te zostały zatwierdzone przez Izbę
na początku 1824 r. i stopniowo lista zaległych spraw zmniejszała się, a sposób ich
rozpatrywania został ulepszony. Lord Kanclerz w 1832 r. przeprowadził zdecydowane działania w celu wprowadzenia dodatkowych zmian w zakresie wykonywania
funkcji sądowej przez Izbę Lordów. Zwiększono liczbę godzin, w których Izba rozpatrywała odwołania, a także utworzono Komisję Sądową przy Tajnej Radzie, które
przejęła od Tajnej Rady (ciała doradczego monarchy) odpowiedzialność za rozpatrywanie odwołań napływających z brytyjskich kolonii. Ci sami sędziowie rozpatrywali odwołania kierowane do Izby Lordów i odwołania nadsyłane do Komisji
Sądowej Tajnej Rady. Inne proponowane wówczas reformy, jak rozdzielenie prawnej i politycznej roli Lorda Kanclerza oraz połączenie komisji Tajnej Rady i Izby
Lordów w jeden sąd odwoławczy, nie powiodły się. Niemniej jednak rola zwykłych
członków Izby Lordów w wykonywaniu funkcji sądowej była stopniowo zmniejszana i po raz ostatni wszyscy członkowie Izby Lordów wzięli udział w wykonywaniu
funkcji sądowej w czerwcu 1834 r.
W tym samym czasie liczba odwołań kierowanych z Anglii przerosła apelacje szkockie, a zwiększenie profesjonalizacji lordów zajmujących się rozpatrywaniem apelacji doprowadziło do uznania znaczącej roli Izby Lordów w kształtowaniu prawa angielskiego. Brak odpowiedniej liczby członków Izby Lordów
posiadających prawnicze wykształcenie był jednak krytykowany przez profesjonalnych prawników, którzy oczekiwali, że Izba Lordów zacznie funkcjonować
jak wyspecjalizowany sąd stojący na czele brytyjskiego systemu sądownictwa.
Kilka pomysłów aby zaradzić tej sytuacji, m.in. poprzez powołanie pierwszych dożywotnich parów, a także próby reformy czy nawet zniesienia prawa
Izby Lordów do rozpatrywania sądowych odwołań, nie udały się ze względu
na zmiany w rządzie i stanowisko opozycji wewnętrznej w parlamencie. Wreszcie w 1876 r. Lord Kanclerz reprezentujący frakcję konserwatywną przedstawił
projekt ustawy o jurysdykcji apelacyjnej. Ten przeszedł przez obie izby parlamentu bez większego sprzeciwu i otrzymał sankcję królewską w sierpniu 1876 r.
Zgodnie z ustawą o jurysdykcji apelacyjnej z 1876 r. prawo Izby Lordów aby
rozstrzygać apelacje zostało utrzymane, ale zakres powierzonej jej kognicji został uregulowany w sposób bardziej restrykcyjny i dookreślony. Co najważniejsze, ustawa umożliwiła suwerenowi tj. parlamentowi wyznaczenie tzw. Lords
of Appeal in Ordinary (powszechnie znanych jako „Lordowie Prawa”). Byli to
zawodowi, wynagradzani sędziowie mianowani w szczególności w celu rozpatrywania odwołań od orzeczeń sądów niższej instancji. Jednocześnie odwołania
miały być rozpatrywane przez nich, jak również przez innych członków Izby
Lordów mających doświadczenie w postępowaniu sądowym. Ustawa o jurys-
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dykcji apelacyjnej z 1913 r. umożliwiła mianowanie dwóch dodatkowych Lordów Prawa, głównie w celu ułatwienia rozpatrywania odwołań przez Komisję
Sądową Tajnej Rady zasypywaną coraz większą liczbą odwołań kierowanych od
samorządnych brytyjskich dominiów (dodatkowy Lord Prawa został powołany
zgodnie z ustawą o jurysdykcji apelacyjnej z 1929 r.).
Mimo że do wybuchu II wojny światowej odwołania rozpatrywane już były
wyłącznie przez wykwalifikowanych sędziów zawodowych, to utarł się zwyczaj,
iż odbywało się to na sali obrad w Izbie Lordów. W 1948 r. hałas powodowany
przez robotników naprawiających Pałac Westminsterski po zniszczeniach wojennych spowodował iż Lordowie Prawa zmuszeni zostali do przeniesienia rozpraw do sal obrad komisji i tym samym przekształcili się w Komisję Apelacyjną.
Orzeczenia jednak nadal były ogłaszane w Izbie Lordów8. Przeniesienie miejsca
obrad do sali Komisji Apelacyjnej utrudniło także Lordowi Kanclerzowi branie
udziału w jej posiedzeniach, choć w praktyce miało to miejsce nadal od czasu
do czasu do roku 2001.
Status Izby Lordów jako najwyższego sądu w Wielkiej Brytanii uległ zmianie, gdy Wielka Brytania stała się członkiem Wspólnoty Europejskiej (później
Unii Europejskiej) w 1973 r. Stworzyło to możliwość dalszego odwoływania
się od wyroków Lordów Prawa do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, choć tylko w sprawach dotyczących prawa wspólnotowego. Natomiast od
czasu uchwalenia ustawy o prawach człowieka (Human Rights Act) w 1998 r.,
Lordowie Prawa uzyskali także prawo ogłaszania ustawy za niezgodną z Europejską Konwencją Praw Człowieka.
Tymczasem Komisja Sądowa Tajnej Rady obserwowała zmniejszenie liczby
odwołań od orzeczeń sądów w niepodległych państw Wspólnoty Narodów9.
Równocześnie po przekazaniu niektórych kompetencji ustawodawczych do
Szkockiego Parlamentu i Zgromadzenia Narodowego Walii oraz Zgromadzenia Irlandii Północnej organ ten nabył nową funkcję – rozpatrywanie spraw
związanych z wykraczaniem poza swoje kompetencje przez organy powołane
w procesie dewolucji10. Co istotne, precedensy wyznaczone przez orzeczenia
8

W całości przestały być odczytywane w 1963 r.
Np. rozpatrywanie tych z Nowej Zelandii zakończono w 2003 r.
10
Parlament Szkocki (Scottish Parliament) powstał na mocy Ustawy o Szkocji
z 1998 r. (Scotland Act) i liczy 129 członków. Posiada ograniczone kompetencje prawodawcze w zakresie m.in. problematyki zdrowotnej, oświaty czy leśnictwa. Parlamentowi
przysługuje także prawo zmieniania podstawowej stawki podatku dochodowego w Szkocji, w zakresie do 3%. Parlament Szkocki stanowi najbardziej niezależną i posiadającą
najszersze kompetencje spośród regionalnych instytucji przedstawicielskich. Narodowe
9
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Komisji Sądowej w sprawach z zakresu decentralizacji stały się wiążące dla
innych sądów, w tym dla Izby Lordów11. W konsekwencji przed utworzeniem
Sądu Najwyższego Komisja Apelacyjna Izby Lordów była najwyższą instancją
odwoławczą w sprawach cywilnych w całym Zjednoczonym Królestwie oraz
w sprawach karnych dla Anglii, Walii oraz Irlandii Północnej. Ciału temu przysługiwała wyłączność w zakresie sprawowania sądowych funkcji Izby Lordów.
Składy orzekające były zazwyczaj pięcioosobowe, a Lordowie Prawa zasiadali
w Izbie dożywotnio. Wymagane były od nich najwyższe kwalifikacje sędziowskie, przy czym orzekali oni także w Komisji Sądowej Tajnej Rady, stanowiącej
najwyższą instancję odwoławczą dla kilku państw brytyjskiej Wspólnoty Narodów (m.in. Barbadosu, Gujany, Jamajki, i innych) oraz dla władz lokalnych
powołanych w procesie dewolucji12.
Zgromadzenie Walijskie (National Assembly for Wales), powstało na mocy Ustawy o rządzie Walii z 1998 r. (Government of Wales Act) i liczy 60 deputowanych. Nie przysługują
mu uprawnienia prawodawcze ani podatkowe, niemniej sprawuje ono szereg kompetencji
z zakresu mieszkalnictwa, oświaty, rozwoju gospodarczego, obrony przeciwpowodziowej,
przejmując przy tym większość uprawnień Sekretarza Stanu ds. Walii. Zdecentralizowany
rząd walijski ma strukturę parlamentarno-komitetową, brak jest w rezultacie regionalnego gabinetu, zaś funkcję najwyższych organów regionalnej władzy wykonawczej sprawuje specjalna komisja Zgromadzenia, której przewodniczy Pierwszy Minister. Istnieje
w praktyce tendencja do starannego rozgraniczania działań tej komisji od Zgromadzenia
jako całości, co może w przyszłości prowadzić do wykształcenia się lokalnego gabinetu.
Zgromadzenie Północnoirlandzkie (Northern Ireland Assembly) powstało na mocy Ustawy o Irlandii Północnej z 1998 r. (Northern Ireland Act). Składa się z 108 członków i ma
ograniczone kompetencje prawodawcze w takich dziedzinach, jak rolnictwo, ochrona
środowiska, rozwój gospodarczy regionu, opieka zdrowotna, oświata oraz bezpieczeństwo socjalne. W myśl ustawy przekazanie w praktyce uprawnień przez rząd centralny
uzależnione zostało od faktycznych postępów w procesie pokojowym. Od 14 października 2002 r. do dnia 8 maja 2007 r. władze regionalne Północnej Irlandii były zawieszone.
Największy zakres uprawnień, swoistej samodzielności, wśród regionalnych zgromadzeń
w Zjednoczonym Królestwie uzyskał w drodze dewolucji Parlament Szkocki (Holyrood),
który wyposażony został w szerokie uprawnienia do stanowienia prawa w przekazanych
mu sprawach. Podobne uprawnienia (w tym m.in. prawo do uchwalania ustaw o zasięgu
regionalnym w określonych dziedzinach) posiada Zgromadzenie Północnej Irlandii. Najmniejszy zakres autonomii, co tłumaczono słabszym zainteresowaniem sprawami regionu, uzyskała Walia. Zgromadzenie Walijskie może tworzyć prawo wtórne w przekazanych
dziedzinach dotyczących Walii.
11 Informacje na temat rozwoju organów sprawujących funkcję najwyższej instancji
odwoławczej zaczerpnęłam ze strony www.parliament.uk.
12 P. Biskup, Skład, organizacja i funkcje Brytyjskiej Izby Lordów, „Państwo i Prawo”
2003, nr 2, s. 91.
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Reforma konstytucyjna z 2005 r. poza utworzeniem Sądu Najwyższego, pozbawiła Lorda Kanclerza jego szczególnej pozycji ustrojowej, polegającej na łączeniu odpowiedzialnych funkcji w trzech segmentach władzy: ustawodawczej
(przewodniczenie Izbie Lordów), wykonawczej (minister rządu odpowiedzialny za funkcjonowanie i niezależność sądów) i sądowej (Lord Prawa, przewodniczący Komisji Apelacyjnej Izby Lordów oraz Komisji Sądowej Tajnej Rady)13.
Urząd Lorda Kanclerza od dawna powodował problemy dla tych, którzy pragnęli przenieść kontynentalną teorię podziału władz na grunt brytyjskiego prawa konstytucyjnego. W konsekwencji pod koniec lat 90. XX w. zaczęto rozważać, czy pozycja Lorda Kanclerza zajmowana w strukturze władzy sądowniczej
nie wpływa na niezależność sądów w Wielkiej Brytanii.
Sądowa rola Lorda Kanclerza przejawiała się w czterech aspektach jego władzy. Po pierwsze Lord Kanclerz zgodnie z postanowieniami ustawy o jurysdykcji apelacyjnej z 1876 r. był sędzią (Lordem Prawa) i zasiadał jako przewodniczący w Komisji Apelacyjnej Izby Lordów oraz w Komisji Sądowej Tajnej Rady.
Ponadto Lord Kanclerz miał głos doradczy w procesie nominowania sędziów
Sądów Wyższych i urzędników sądów niższych instancji (tam, gdzie nominacje
dokonywane są przez monarchę), a w odniesieniu do niektórych sądów dokonywał mianowania osobiście (district judges, lay magistrates, tribunal chairs)14.
Po trzecie, Lord Kanclerz sprawował funkcje w zakresie decydowania o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, włącznie z możliwością odwoływania sędziów niektórych sądów z powodu niegodnego zachowania lub niezdolności do
pracy. Wreszcie Lord Kanclerz jako przewodniczący Izby Lordów oraz minister
w rządzie sprawował funkcje zarówno w strukturze władzy ustawodawczej, jak
i wykonawczej15.
Dodatkowo udział Lordów Prawa (w tym Lorda Kanclerza) jednocześnie
w sprawowaniu władzy ustawodawczej i sądowniczej budził wątpliwości z punktu widzenia zgodności z art. 6 (1) Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw
Człowieka (prawo do rzetelnego procesu sądowego przed niezawisłym i bezstronnym sądem). Potrzeba reformy w tym zakresie uwidoczniła się w sposób
szczególny w konsekwencji wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC), który w swoim orzeczeniu uznał za niezgodne z wymogami bez13

A. Pulło, Ustroje państw współczesnych, Warszawa 2007, s. 65.
Wykonując te funkcje, Lord Kanclerz opierał się wyłącznie na nieformalnych konsultacjach wśród przedstawicieli władzy sądowniczej i prawników (por. D. Panick, Judges,
Oxford 1987, rozdział 3).
15 �A. Bradney, The judicial role of the Lord Chancellor, w: P. Carmichael, B. Dickson,
„House of Lords: its parliamentary and judicial roles”, Oxford 1999, s. 156 i n.
14
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stronności rozpatrywanie sprawy zawisłej przed sądem przez sędziego, który
brał udział w stanowieniu przepisów prawa, których dotyczyła rozpatrywana
sprawa16. Jednocześnie 1 kwietnia 2003 r. komitet spraw prawnych i ochrony
praw człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (the Council of
Europe Parliamentary Assembly Legal Affairs and Human Rights Committee)
wystosował raport, w którym wzywał Wielką Brytanię do pozbawienia Lorda
Kanclerza funkcji sądowych oraz do utworzenia odrębnego od parlamentu
sądu składającego się z Lordów Prawa17.
Wszystkie wymienione wyżej przyczyny zaowocowały m.in. podjęciem
decyzji o powołaniu Sądu Najwyższego w Wielkiej Brytanii. Ostatnie posiedzenie Komisji Apelacyjnej i ogłoszenie wyroku w Izbie Lordów odbyło się 30
lipca 2009 r.

Podstawy prawne funkcjonowania Sądu Najwyższego
W 2005 r. parlament uchwalił ustawę o reformie konstytucyjnej (Constitutional Reform Act 2005)18, która wprowadziła oddzielenie Komisji Apelacyjnej (poprzez utworzenie odrębnego Sądu Najwyższego) od legislatywy (obu
izb parlamentu) i egzekutywy (rządu). Główne kierunki zmian w ramach reformy konstytucyjnej z 2005 r. obejmowały ponadto: reformę urzędu Lorda
Kanclerza, aby mógł być on piastowany przez inną osobę niż członek Izby
Lordów i przeniesienia związanych z tym urzędem funkcji sądowych na ręce
Lorda Głównego Sędziego Anglii i Walii (the Lord Chief Justice)19, stworzenie podstaw prawnych dla powoływania niezależnej komisji ds. mianowania
sędziów, której zadaniem miało stać się rekomendowanie sędziów do Sądu
16 �Sprawa

McGonnell v United Kingdom (sygn. 28488/95, orzeczenie z dnia 8 lutego
2000 r.). Wcześniej w sprawie Findlay v United Kingdom (sygn. 22107/93, orzeczenie z dnia
25 lutego 1997 r.) ETPC zwracał uwagę, iż postępowanie sądowe winno być wolne od jakichkolwiek osobistych uprzedzeń lub stronniczości. Ponadto powinno być bezstronne
także z indywidualnego punktu widzenia, a więc musi oferować wystarczające gwarancje,
aby wykluczyć jakiekolwiek uzasadnione wątpliwości w tym zakresie.
17 �Rezolucja 1342 (2003), Office of the Lord Chancellor in the constitutional system of
the United Kingdom, Doc. 9798, http://assembly.coe.int//main.asp?link=http://assembly.
coe.int/documents/WorkingDocs/doc03/EDOC9798.htm.
18 Ustawa otrzymała sankcję królewską dnia 24 marca 2005 r.
19 Lord Główny Sędzia Anglii i Walii, który był dotąd drugą osobą w hierarchii sądownictwa angielsko-walijskiego, przejął sadownicze obowiązki Lorda Kanclerza (który
pozostał członkiem gabinetu odpowiedzialnym za funkcjonowanie i niezależność sądów)
i obecnie stoi na czele sądownictwa tej jurysdykcji (por. A. Pułło, op.cit., s. 66).
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Najwyższego; przekazanie kompetencji Komisji Sądowej Tajnej Rady do Sądu
Najwyższego.
Ustawa o reformie konstytucyjnej zawiera postanowienia w zakresie utworzenia Sądu Najwyższego, określenia jego wewnętrznej organizacji oraz kognicji, wskazuje zasady powoływania, wynagradzania i przejścia w stan spoczynku
sędziów Sądu Najwyższego (w tym zasady delegowania sędziów innych sądów
do pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Najwyższym), określa zasady
postępowania przed Sądem Najwyższym, wprowadza obowiązek przedstawiania Lordowi Kanclerzowi oraz władzom powołanym w procesie dewolucji corocznego raportu z działania Sądu Najwyższego.
Zgodnie z postanowieniami ustawy prezes Sądu Najwyższego upoważniony
został do opracowania regulaminu Sądu Najwyższego. Uchwalenie regulaminu
ma zagwarantować dostępność, sprawiedliwość i skuteczność Sądu Najwyższego, a wprowadzone tą drogą zasady postępowania powinny być proste i w jasny
sposób wyrażone. Przed uchwaleniem regulaminu prezes Sądu Najwyższego
powinien skonsultować jego treść z Lordem Kanclerzem oraz środowiskiem
prawniczym wszystkich części Wielkiej Brytanii oraz z innymi instytucjami,
które prezes uważa za stosowne skonsultować. Procedura uchwalenia regulaminu obejmuje przekazanie go Lordowi Kanclerzowi, który wyznacza dzień
jego wejścia w życie. Następnie regulamin poddawany jest kontroli parlamentu
w ramach jednej z procedur zatwierdzania aktów normatywnych wydawanych
na podstawie upoważnienia ustawowego (tzw. negative resolution procedure).
Uchwalony w tej procedurze Regulamin Sądu Najwyższego obowiązuje
od dnia 1 października 2009 r.20 Warto wskazać, iż w tej formie zostały uregulowane przepisy przejściowe w odniesieniu do apelacji złożonych w Izbie
Lordów przed 1 października 2009 r. Poza tym w omawianym akcie prawnym
uregulowano takie kwestie, jak: składanie wniosków o zezwolenie na wystąpienie z apelacją (application for permission to appeal)21, zasady wydawania
20 �The

Supreme Court Rules 2009, Statutory instrument 2009 No. 1603 (L. 17), www.
parliament.uk.
21 Odwołanie do Sądu Najwyższego od postanowienia lub wyroku Sądu Apelacyjnego w Anglii i Walii lub Irlandii Północnej może zostać wniesione wyłącznie za zgodą
sądu apelacyjnego lub Sądu Najwyższego. Wniosek o zezwolenie na wniesienie odwołania należy złożyć w pierwszej kolejności do Sądu Apelacyjnego. Jeżeli ten sąd odmówi
zgody, dopiero wówczas może zostać złożony wniosek do Sądu Najwyższego. Możliwość
odwołania się do Sądu Najwyższego od orzeczenia sądu w Szkocji przysługuje, o ile przed
dniem 1 października 2009 r. istniało takie prawo (w odniesieniu do Komisji Apelacyjnej
Izby Lordów). Co do zasady wniesienie odwołania nie wymaga zgody Wewnętrznej Izby
Sądu Cywilnego. Odwołanie wnosi się w ciągu 42 dni od daty orzeczenia. Pismo musi
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orzeczeń przez Sąd Najwyższy, zasady postępowania w zakresie kwestii związanych z prawem europejskim, opłaty i koszty sądowe.
Regulamin może być na bieżąco uzupełniany za pomocą wytycznych (Practice Directions), które również mają na celu ułatwiać stronom załatwianie spraw
przed Sądem Najwyższym, ale nie wymagają przedłożenia i zatwierdzenia
w parlamencie. W tej formie istnieje możliwość autonomicznego regulowania
przez Sąd Najwyższy w sposób odmienny od procedur obowiązujących w niższych instancjach zasad postępowania w zakresie rozpatrywania spraw cywilnych, karnych i podatkowych. Do końca maja 2010 r. Prezes Sądu Najwyższego
wydał 14 takich dokumentów, które zawierają postanowienia w zakresie: praktycznych wskazówek odnośnie do składania pism procesowych (w tym wzorów
formularzy), wysokości opłat i kosztów sądowych, postępowania w zakresie
spraw karnych, zgodności prawa z ustawą o prawach człowieka, jurysdykcji
z zakresu dewolucji i innych22.

Skład i organizacja Sądu Najwyższego
Sąd Najwyższy (SN) składa się z 12 sędziów, określanych jako Sędziowie Sądu
Najwyższego, w tym prezesa i wiceprezesa23 mianowanych przez królową z rekomendacji komisji ds. mianowania sędziów. Monarcha ma również prawo
w przyszłości zwiększyć liczbę sędziów SN w drodze zarządzenia (Order in

być podpisane przez dwóch szkockich adwokatów, którzy muszą zaświadczyć, że odwołanie jest uzasadnione. Zezwolenia na wniesienie odwołania do Sądu Najwyższego wymaga
natomiast apelacja od wyroku wstępnego Sądu Cywilnego (z nielicznymi wyjątkami, np.
gdy miała miejsce różnica zdań pomiędzy orzekającymi sędziami) i tylko Izba Wewnętrzna może takiej zgody udzielić. Odmowa udzielenia pozwolenia na wniesienie odwołania
jest ostateczna i z nielicznymi wyjątkami nie może być kwestionowana przed Sądem Najwyższym. W przypadku uzyskania zgody na wniesienie odwołania nie jest konieczne, aby
zostało ono podpisane przez dwóch szkockich adwokatów w celu poświadczenia, że jest
uzasadnione (por. A guide to bringing a case to The Supreme Court, 31 marca 2010, s. 2,
www.supremecourt.gov.uk).
22 Wszystkie omawiane dokumenty zamieszczone są na oficjalnej stronie Sądu Najwyższego: www.supremecourt.gov.uk.
23 Monarcha wskazuje kandydatów na urząd prezesa SN oraz jego zastępcy, niekoniecznie spośród już urzędujących sędziów SN. W takim jednak przypadku, kandydat
musi jednocześnie zostać rekomendowany do pełnienia urzędu sędziego SN. Por. Rządowe uzasadnienie do projektu ustawy o reformie konstytucyjnej (Constitutional Reform Act
2005, Explanatory Notes), s. 16, www.parliament.uk.
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Council)24. Projekt tego zarządzenia musi jednak zostać przedłożony obu izbom
parlamentu i uzyskać ich zgodę (affirmative resolution procedure)25. Wakat na
stanowisku sędziego SN (w tym prezesa lub jego zastępcy) nie ma wpływu na
legitymację SN do orzekania.
Pierwszymi sędziami SN mianowano 12 Lordów Prawa (Lords of Appeal
in Ordinary), którzy w momencie utworzenia SN orzekali w Komisji Apelacyjnej Izby Lordów26. Sędziowie ci nadal pozostają członkami drugiej izby
parlamentu brytyjskiego, nie są jednak uprawnieni do uczestniczenia w jej obradach ani też do głosowania, ale mają zagwarantowany pełnoprawny status
członka Izby Lordów po przejściu na emeryturę jako sędziowie. Nowo powołani sędziowie SN nie będą już parami27.
Wprowadzony ustawą o reformie konstytucyjnej proces mianowania sędziów SN jest wieloetapowy i dosyć skomplikowany. Obejmuje: powołanie
komisji, zgłaszanie kandydatur, wybór i rekomendowanie kandydata Lordowi
Kanclerzowi przez komisję, akceptację (lub odrzucenie) rekomendacji komisji przez Lorda Kanclerza, wskazanie uzgodnionego kandydata premierowi,
ten z kolei zawiadamia monarchę, który mianuje sędziego SN. Ustawa określa
kwalifikacje uprawniające do starania się o wybór na urząd sędziego SN. Po
pierwsze, kandydować na to stanowisko mogą osoby, które co najmniej przez
dwa lata zajmowały wymienione w ustawie wysokie stanowiska sędziowskie.
Alternatywnie ubiegać się o to stanowisko może osoba, która wykonywała zawód prawniczy przez co najmniej 15 lat – przy czym ustawa dokładnie określa
na czym może polegać wykonywanie zawodu prawniczego, o którym mowa
w ustawie (qualifying practitioner).
Jak wskazaliśmy, sędziów SN mianuje monarcha na podstawie rekomendacji przedstawianych kolejno w specjalnej procedurze przez określone
w ustawie organy. Po pierwsze, wyłonienia konkretnego kandydata dokonuje
24

Do marca 2010 r. monarcha nie skorzystał jednak z tego prawa (por. Memorandum
to the Justice Select Committee. Post-Legislative Assessment of the Constitutional Reform
Act 2005. Presented to Parliament by the Lord Chancellor and Secretary of State for Justice
by Command of Her Majesty, marzec 2010, s. 7, www.justice.gov.uk.).
25 Por. Rządowe uzasadnienie do projektu ustawy o reformie konstytucyjnej..., s. 16.
26 Ostatnim Lordem Prawa w dniu 29 czerwca 2009 r., ze skutkiem od dnia 1 października 2009 r. został wybrany Lord Kerr.
27 Pierwszym sędzią brytyjskiego SN wybranym spoza Izby Lordów jest Sir John Dyson, który objął urząd z dniem 13 kwietnia 2010 r. Jest to drugi sędzia SN wybrany zgodnie
z procedurą przewidzianą w ustawie o reformie konstytucyjnej z 2005 r., tj. bezpośrednio
do SN. Pierwszym był Lord Clarke.
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komisja powoływana każdorazowo w celu uzupełnienia wakatu w Sądzie Najwyższym.
Pięcioosobowa komisja składa się z prezesa Sądu Najwyższego (który przewodniczy pracom komisji), jego zastępcy oraz trzech członków – przedstawicieli
Anglii i Walii, Szkocji i Irlandii Północnej, z których co najmniej jeden musi być
osobą, która nie jest prawnikiem (faktycznie są to przedstawiciele każdej z trzech
regionalnych komisji ds. mianowania sędziów, które także zostały powołane na
mocy ustawy o reformie konstytucyjnej)28. Ustawa wskazuje szczegółowo przesłanki, których spełnienie wyklucza zasiadanie w komisji, określając jako dyskryminujące przypadki niektórych chorób lub niezdolności do pracy, a także sytuację, gdy osoba zasiadająca w komisji chce kandydować na wakat.
W sytuacji, gdy urząd prezesa lub wiceprezesa SN jest nieobsadzony, miejsce to zajmuje najwyższy rangą sędzia zwykły SN (i drugi rangą sędzia, gdy
obie te funkcje jednocześnie są nieobsadzone). Jeżeli nie może to nastąpić, gdyż
wszyscy pozostali sędziowie SN chcą się ubiegać o stanowisko prezesa lub wiceprezesa, wówczas miejsce w komisji obejmują trzej najwyżsi rangą sędziowie
z trzech jurysdykcji Wielkiej Brytanii29.
Ustawa wskazuje także okoliczności, w których komisja powołana w celu
wyłonienia kandydata na sędziego jest rozwiązywana. Zwykle dzieje się tak,
gdy Lord Kanclerz powiadomi premiera o wyborze dokonanym przez komisję, co oznacza, iż wybór komisji został przez niego przyjęty (zaakceptowany).
Dodatkowo komisja jest rozwiązywana w przypadku, gdy nie może należycie
procedować tj. gdy członek komisji umiera lub nie może uczestniczyć w jej pracach ze względu na stan zdrowia, jeżeli zrezygnuje z członkostwa w komisji,
albo jeśli ktoś, kto jest członkiem komisji w związku z piastowaniem wysokiego
urzędu sędziowskiego, przestaje sprawować ten urząd; a w przypadku osoby
nieposiadającej wykształcenia prawniczego – gdy osoba ta nabywa tego rodzaju
wykształcenie. W takich przypadkach Lord Kanclerz niezwłocznie po rozwiązaniu komisji powinien powołać nową. Ustawa stanowi, że obowiązek Lorda
Kanclerza zwołania komisji w sprawie wyboru na stanowisko zastępcy prezesa
28 � P.

Leyland, The Office of lord Chancelor, the Constitutional reform act 2005 and
the separation of powers under the British Constitution, 2 listopada 2008, www.cccs.law.
unimelb.edu.au, s. 23.
29 Chyba że któraś z nich jest już reprezentowana przez obecność prezesa, wiceprezesa lub jednego z sędziów zwykłych, z których każdy też został wybrany jako przedstawiciel
konkretnej jurysdykcji – ustawa określa, w jaki sposób ustala się jurysdykcję sędziego SN:
inaczej gdy sędzia był Lordem Prawa w chwili utworzenia SN, inaczej, gdy został powołany do SN w trybie określonym w ustawie.
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SN lub na stanowisko sędziego SN nie powstaje, jeżeli została zwołana komisja w sprawie obsadzenia urzędu prezesa SN lub Lord Kanclerz ma obowiązek
zwołania takiej komisji. Oznacza to, że wakat na stanowisko prezesa musi być
wypełniony przed uzupełnieniem wakatu na stanowisku wiceprezesa (lub sędziego zwykłego), gdyby powstały w tym samym czasie. Zabieg ten zwiększa
prawdopodobieństwo, że komisji ds. wyboru pozostałych sędziów SN będzie
przewodniczyć prezes SN.
Komisja może rekomendować na stanowisko sędziego SN tylko takie osoby,
które spełniają kryteria określone w ustawie, z wyłączeniem członków komisji (stąd przepisy dyskwalifikujące kandydatów na stanowisko sędziego jako
członków komisji). Komisja, dokonując wyboru kandydata, ma obowiązek wziąć
pod uwagę wymóg, aby wśród sędziów SN znajdowały się osoby dysponujące
wiedzą i doświadczeniem w praktyce prawa z każdej części Wielkiej Brytanii.
Ma to na celu utrzymanie konwencji stosowanej dotychczas w Izbie Lordów,
zgodnie z którą w składzie SN powinno zasiadać co najmniej dwóch sędziów ze
Szkocji i jeden z Północnej Irlandii. Ustawa wskazuje także osoby, z którymi
komisja powinna przeprowadzić konsultacje w trakcie procesu selekcji kandydatów (choć może zasięgnąć opinii innych osób czy organów). Są to sędziowie
zajmujący wyższe stanowiska w wymiarze sprawiedliwości, którzy nie są członkami komisji i nie kandydują również na wakaty w SN, Lord Kanclerz, przedstawiciele najwyższych władz regionalnych. Wymóg ten ma zagwarantować
udział sędziów o największym doświadczeniu w stosowaniu prawa z każdej
części Wielkiej Brytanii w procesie wyłaniania składu SN.
Po dokonaniu wyboru komisja przedstawia Lordowi Kanclerzowi raport.
Lord Kanclerz po otrzymaniu raportu powinien zasięgnąć opinii sędziów wyższych (lub innych sędziów), którzy byli konsultowani przez komisję i władz regionalnych. Po otrzymaniu raportu i przeprowadzeniu konsultacji Lord Kanclerz
podejmuje działania maksymalnie w trzech etapach. W pierwszym etapie ma
on do wyboru trzy możliwości. Po pierwsze, może zawiadomić premiera o dokonanym wyborze, co skutkuje rekomendowaniem tej osoby przez premiera
Królowej w celu mianowania jej na sędziego SN i kończy proces wyłaniania
kandydata na sędziego SN. Po drugie, może odrzucić kandydata wskazanego
przez komisję. Po trzecie, ma prawo zażądać ponownego rozważenia zgłoszonej kandydatury przez komisję. W tym ostatnim przypadku, komisja w kolejnym, drugim etapie może zgłosić ponownie tę samą kandydaturę. W drugim
etapie Lord Kanclerz może rekomendować premierowi kandydata wskazanego przez komisję albo odrzucić kandydaturę (jeśli na etapie pierwszym poprosił komisję o ponowne rozważenie kandydatury), lub też poprosić komi-

161

162

Jarosław Sułkowski, Anna Michalak

sję o ponowne jej rozważenie (jeśli na etapie pierwszym kandydatura została
odrzucona). W konsekwencji w całej procedurze wyboru kandydata Lord
Kanclerz może tylko raz skorzystać z uprawnienia do odrzucenia rekomendacji komisji i tylko w odniesieniu do jednej kandydatury poprosić o ponowne rozważenie. W trzecim etapie Lord Kanclerz musi dokonać rekomendacji
(przy czym kandydatury, odnośnie których ponowne rozważenie poprosił na
etapie pierwszym lub drugim, a które nie zostały ponownie zgłoszone przez
komisję, mogą być także rekomendowane przez Lorda Kanclerza na tym etapie). Ustawa określa z jakich przyczyn (przedstawionych komisji na piśmie)
Lord Kanclerz może korzystać ze swoich uprawnień w zakresie podważania
decyzji komisji oraz zgłaszać swoich kandydatów. Od mianowanych sędziów
po akceptacji przyjęcia tego urzędu wymagane jest złożenie w obecności prezesa SN przysięgi na wierność suwerenowi i przysięgi sądowej. Tekst przysięgi
określa ustawa z 1868 r. Sędziowie SN mają prawo w każdym czasie zrezygnować z piastowania funkcji, składając rezygnację na ręce Lorda Kanclerza30.
Ustawa przewiduje także możliwość odwołania sędziego z urzędu na wniosek
obu izb parlamentu (uprawnienie takie przysługuje parlamentowi w odniesieniu do wszystkich wyższych stanowisk sędziowskich w Wielkiej Brytanii)31.
Ustawa zawiera także przepisy umożliwiające w razie konieczności uzupełnianie stałego składu Sądu Najwyższego o dodatkowych sędziów, wprowadza
mechanizm tworzenia „puli” sędziów, którzy mogą zostać oddelegowani do
SN, a także określa zasady i warunki, na jakich sędzia może zostać oddelegowany do SN na prośbę prezesa SN.

Kognicja Sądu Najwyższego
Zakres jurysdykcji SN przedstawia poniższy schemat. Należy wskazać, iż ustawa o reformie konstytucyjnej przeniosła w niezmienionym kształcie wszystkie
dotychczasowe kompetencje Komisji Apelacyjnej Izby Lordów i kompetencje z zakresu dewolucji Komisji Sądowej Tajnej Rady do Sądu Najwyższego.
W tym zakresie nie ma zatem mowy o reformie brytyjskiego systemu sądownictwa. Ustawa dookreśliła jednak pewne zasady dotyczące oddziaływania
orzeczeń wydanych przez organ sprawujący funkcje najwyższej instancji odwoławczej na sądy niższej instancji.
30 Jednocześnie prezes SN oraz wiceprezes mogą zrezygnować z piastowanej funkcji
nie rezygnując jednocześnie ze stanowiska sędziego SN (Rządowe uzasadnienie do projektu ustawy o reformie konstytucyjnej..., s. 24).
31 �Ibidem.
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Rys. 2. Sąd najwyższy w Wielkiej Brytanii

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie
Sądu Najwyższego Wielkiej Brytanii www.supremecourt.gov.uk.

Zgodnie z postanowieniami ustawy skutkiem decyzji Sądu Najwyższego jest
powstanie precedensu. Istotą ustawowych regulacji jest przy tym zagwarantowanie, że decyzje podjęte przez nowo powołany SN będą mieć taki sam skutek
jak decyzja organu, który do tej pory posiadał kompetencje do ich rozpatrywania (czy była nim Izba Lordów czy też Komisja Sądowa Tajnej Rady). W konsekwencji w przypadku kompetencji przeniesionych z Izby Lordów decyzja
Sądu Najwyższego w sprawie odwołania z jednej jurysdykcji Wielkiej Brytanii
nie będzie skuteczna jako wiążący precedens w innej jurysdykcji w takiej samej
sprawie lub w późniejszej apelacji przed Sądem Najwyższym z innej jurysdykcji.
Natomiast w przypadku spraw z zakresu decentralizacji przeniesionych z Komitetu Sądowego Tajnej Rady, decyzja SN będzie wiążąca we wszystkich postępowaniach sądowych, z wyjątkiem późniejszych postępowań przed SN.
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Przepisy ustawy nie wywierają żadnego wpływu na istniejące różnice między systemami prawnymi poszczególnych części Wielkiej Brytanii. Oznacza to,
że systemy prawne nadal pozostają niezależne, a istniejące między nimi różnice
pozostały utrzymane. W konsekwencji decyzję Sądu Najwyższego w sprawie
odwołania od sądu z jednej części Zjednoczonego Królestwa należy uznać za
decyzję sądu tej części Zjednoczonego Królestwa, np. wyrok w sprawie odwołania od decyzji Sądu Cywilnego (Court of Session) może być uznane wyłącznie
za decyzję szkockiego sądu i będzie wiążące odpowiednio w sądach szkockich,
ale nie będzie posiadać mocy wiążącej w sądach Anglii (choć może, jak orzeczenie Izby Lordów w sprawie Donoghue v. Stevenson, stanowić argument wspierający orzeczenie). Zasady tej nie stosuje się jednak w odniesieniu do decyzji
w sprawach decentralizacji. Ustawa wprowadza bowiem utrzymanie status quo
w odniesieniu do skutków decyzji w postępowaniu w zakresie decentralizacji.
Na mocy ustaw dewolucyjnych decyzje Komisji Sądowej Rady Królewskiej
w ramach wykonywania swoich kompetencji z zakresu decentralizacji są wiążące we wszystkich postępowaniach sądowych (innych niż postępowanie przed
Komisją). Ustawa definiuje przy tym pojęcie „kwestia decentralizacji” jako badanie potencjalnego przekroczenia kompetencji przekazanych władzom lokalnym przez ustawy dewolucyjne (także w zakresie zgodności uchwalanego prawa z prawem Unii Europejskiej oraz Europejską Konwencją o Ochronie Praw
Człowieka), ale także zaniedbanie obowiązków nałożonych na władze lokalne
przez te akty prawne.
Zgodnie z ustawą sprawy z zakresu dewolucji mogą zostać przekazane Sądowi Najwyższemu do rozpatrzenia przez upoważniony organ tj. Prokuratora
Generalnego (the Attorney General) bez względu na to, czy toczy się już w tym
zakresie spór sądowy, w drodze apelacji od wyroku sądu niższej instancji w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej, pytanie prawne sądu apelacyjnego (odwoławczego).

Postępowanie przed Sądem Najwyższym
Jak wskazaliśmy, dotychczas funkcjonujące procedury w zakresie trybu wnoszenia odwołań i sposobu ich rozpatrywania pozostały bez zmian (z zastrzeżeniem prawa SN do uchwalenia nowych i korygowania istniejących zasad postępowania przed SN).
Sąd Najwyższy podobnie jak wcześniej Komisja Apelacyjna Izby Lordów
orzeka w składach. Ustawa wprowadziła zasadę, że skład orzekający nie powinien w całości lub w większości składać się z sędziów delegowanych do SN.
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Należy zatem wskazać, iż co do zasady każde postępowanie toczy się przed
składem orzekającym złożonym co najmniej z trzech sędziów (w nieparzystej
liczbie), zawsze w większości złożonym ze stałych sędziów SN. Nie oznacza to,
że rzeczywiste przesłuchanie nie może nastąpić przed parzystą liczbą sędziów
dozwolona jest bowiem pewna elastyczność w zakresie liczebności składów.
Niemniej jednak prawo domagania się składu liczniejszego niż trzech sędziów,
zostało ograniczone do ściśle określonych postępowań i określonych rodzajów (kategorii) spraw. W przypadku zmian w składzie orzekającym (na przykład na skutek śmierci lub choroby sędziego) przed końcem postępowania
za zgodą prezesa SN sędzia przewodniczący składu (za zgodą stron postępowania) może zdecydować o kontynuowaniu postępowania w zmniejszonym
składzie (pod warunkiem, że nadal orzekać będzie co najmniej trzech sędziów
oraz że co najmniej połowę z tych sędziów stanowią sędziowie SN). Sąd może
więc kontynuować postępowanie przy parzystej liczbie sędziów, ale jeśli w takim przypadku głosy sędziów podzielą się równo przy podejmowaniu decyzji,
wówczas sprawa musi zostać ponownie rozpatrzona przed składem ukonstytuowanym zgodnie z ogólnymi zasadami.

Podsumowanie
Do końca maja 2010 r. Sąd Najwyższy rozpatrzył 44 sprawy. Pojawiające się
wątpliwości w zakresie procedury i zasad postępowania na bieżąco wyjaśniane są w wytycznych wydawanych przez prezesa SN. W niespełna rok po powołaniu tej instytucji trudno jednak pokusić się o głębszą analizę, jaki wpływ
jej utworzenie miało na funkcjonowanie brytyjskiego systemu sądownictwa.
Utworzenie odrębnego Sądu Najwyższego stanowi tylko jeden z elementów
szerszych zmian, jakie dotknęły brytyjski wymiar sprawiedliwości na przestrzeni ostatnich 10 lat. Po pierwsze, także w 2003 r. dokonano zmian w strukturze
departamentu, który do tej pory stanowił zaplecze administracyjne urzędu
Lorda Kanclerza, powołując Departament Spraw Konstytucyjnych (Department for Constitutional Affairs) na czele z Sekretarzem stanu ds. konstytucyjnych (stanowisko to objął Lord Kanclerz). Tej nowej jednostce w strukturze
brytyjskiego rządu została powierzona odpowiedzialność za system wymiaru sprawiedliwości (poprzez sprawowanie nadzoru nad sądami oraz działania mające na celu poprawę systemu sprawiedliwości), przestrzeganie praw
człowieka i umacnianie demokracji (poprzez prowadzenie polityki w zakresie
prawa wyborczego i modernizacji konstytucji). Po drugie, już po uchwaleniu
ustawy o reformie konstytucyjnej, w dniu 29 marca 2007 r. premier Tony Blair
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ogłosił powołanie Ministerstwa Sprawiedliwości, które przejęło obowiązki Departamentu Spraw Konstytucyjnych oraz część kompetencji Home Office (odpowiednika polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych). W rezultacie nowo
powstałe ministerstwo zajmuje się prowadzeniem polityki rządu w zakresie
prawa karnego, cywilnego i rodzinnego, wymiaru sprawiedliwości, umacniania demokracji, ochrony praw człowieka i modernizacji konstytucji. Dodatkowo Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada za różne segmenty brytyjskiego
systemu wymiaru sprawiedliwości, w tym sądy, więzienia, służby kuratorskie.
Brytyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości zaczęło funkcjonować 9 maja 2007 r.,
a na jego czele jako sekretarz stanu ds. sprawiedliwości stoi Lord Kanclerz.
Zapowiedź utworzenia Ministerstwa Sprawiedliwości została oficjalnie
potwierdzona przez premiera na dzień przed rozpoczęciem wielkanocnej
przerwy w obradach parlamentu Wielkiej Brytanii (nie dało to posłom oraz
lordom możliwości przeprowadzenia debaty nad planami rządu a postawiło
ich przed faktem dokonanym, podobnie jak cztery lata wcześniej w przypadku decyzji o utworzeniu SN). Poza parlamentem decyzja ta została przyjęta
z dużym entuzjazmem32. Niemniej podkreślano, że kolejna reforma organizacji wymiaru sprawiedliwości, a szczególnie połączenie funkcji dotychczas
podzielonych między Home Office i DCA, może wywołać obawy co do przestrzegania zasad niezawisłości sędziów i niezależności sądów w odniesieniu
do sposobu zarządzania nowym resortem i rolą Lorda Kanclerza jako strażnika praworządności i niezawisłości sędziowskiej. Zastanawiano się czy nie powstanie konflikt między obowiązkiem przestrzegania zasady państwa prawa
i ochrony niezawisłości sądów (zarówno pod względem organizacyjnym, jak
i budżetowym) z jednej strony, a polityczną odpowiedzialnością za wymiar
sprawiedliwości z drugiej strony, jaka ciążyć będzie na Sekretarzu Stanu ds.
Sprawiedliwości. W konsekwencji reformy konstytucyjnej z 2005 r. Lord Kanclerz (jako Sekretarz Stanu ds. Konstytucyjnych) był bowiem odpowiedzialny
z ramienia rządu za sądy, wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych oraz
pomoc prawną. Utworzenie Ministerstwa Sprawiedliwości i przekształcenie
funkcji Lorda Kanclerza w sekretarza stanu ds. sprawiedliwości rozszerzyło
jego kompetencje m.in. na sprawy karne oraz więziennictwo (przekładając się
m.in. na wzrost liczby pracowników resortu z 36 910 do 88 483).
Należy wskazać, iż wyłonienie odrębnego SN stanowi kolejny krok w zbliżaniu brytyjskich rozwiązań konstytucyjnych do tych charakterystycznych
32 �House of Commons Constitutional Affairs Committee: The creation of the Ministry

of Justice, Sixth Report of Session 2006-07, 26 lipca 2007, www.parliament.uk., s. 3–14.
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dla Europy kontynentalnej33. Z kolei powołanie Ministerstwa Sprawiedliwości miało na celu zwiększenie wydolności systemu wymiaru sprawiedliwości
i budowanie zaufania obywateli do instytucji publicznych tego segmentu władzy. Niemniej jednak, podobnie jak w przypadku pozostałych reform, zakres
i kierunek przeprowadzanych zmian nie był dogłębnie przemyślany. Brak było
także jednolitej koncepcji kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości,
a wprowadzane ad hoc zmiany stanowiły odpowiedź na polityczne naciski czy
właśnie dostrzeżone problemy.

33

Zakres i kierunek przeprowadzanych od 1997 r. reform, określanych nawet jako cicha rewolucja, obejmuje m.in.: uchwalenie w 1998 r. ustawy o prawach człowieka (Human
Rights Act), dewolucję, reformy Izby Lordów, coraz częstsze odwoływanie się do instytucji
referendum oraz propozycje uchwalenia konstytucji.
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Rola agenta rządowego w postępowaniach
przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
– kilka uwag z perspektywy polskiej
Wstęp

W

powszechnym odbiorze agent rządowy reprezentujący kraj w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (dalej jako
Trybunał lub ETPCz) jest zazwyczaj jedynie pełnomocnikiem procesowym, którego zadaniem jest przede wszystkim obrona interesów pozwanego, a w przypadku przegranej wypłata zasądzonych na rzecz skarżącego kwot. Taka perspektywa spojrzenia na funkcję pełnomocnika, szczególnie przez skarżących,
jest o tyle zrozumiała, że wnosząc sprawy do Trybunału koncentrują się oni
na żądaniu naprawienia ich indywidualnej sytuacji będącej wynikiem naruszenia przez państwo praw gwarantowanych w Konwencji o ochronie praw
człowieka i podstawowych wolności (dalej jako Konwencja lub EKPCz) i jej
Protokołach, rzadko zaś motywacją do ich działania jest interes ogólny2. Na
działania pełnomocnika można jednak spojrzeć w szerszym kontekście. W informacjach dostępnych na stronie internetowej Rady Europy pełnomocnik
rządu opisany jest jako „stały interlokutor pomiędzy Europejskim Trybunałem
Praw Człowieka a stronami Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka
i podstawowych wolności, odpowiedzialny za zapewnienie, aby orzecznictwo
ETPCz było znane i rozumiane w krajowym systemie prawnym. Agent rządowy
jest także ważną instytucją krajową działającą na rzecz zapewnienia zgodności
ustawodawstwa i praktyki ze standardami EKPCz”3. Bliższe przyjrzenie się praktyce działania pełnomocników zarówno we współpracy z różnymi instytucjami
1

Dr, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.
2 Ogólnie na temat skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka patrz m.in.
H. Bajorek-Ziaja, Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa 2010, wyd. 3.
3 Strona internetowa Rady Europy: http://www.coe.int/t/e/human_rights/awareness/4._our_activities/04_Government_Agents.asp
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Rady Europy, jak i wewnątrz systemów krajowych pozwala na wyodrębnienie co
najmniej czterech stref aktywności pełnomocnika: działań w zakresie reprezentowania państwa w postępowaniach przed Trybunałem, działań podejmowanych w celu wykonywania wyroków ETPCz, uczestnictwie pełnomocnika
w zapewnieniu zgodności ustawodawstwa oraz praktyki krajowej ze standardami Konwencji oraz roli pełnomocnika w upowszechnianiu orzecznictwa
ETPCz4. Niniejszy artykuł będzie się koncentrował na omówieniu i wskazaniu
najważniejszych działań podejmowanych przez pełnomocnika w celu realizacji głównego spoczywającego na nim zadania, a mianowicie reprezentacji pozwanego państwa przed ETPCz. Jedynie tytułem informacji zasygnalizowane
zostaną inne zadania wykonywane przez pełnomocnika5.

1. System instytucjonalny reprezentacji rządu przed ETPCz
Stanowiska pełnomocnika przed ETPCz powołane są we wszystkich państwach, które są stroną EKPCz. Warto jednak zauważyć, że Konwencja w ogóle nie wspomina o takiej instytucji. Funkcja agenta rządowego jest natomiast
wspomniana w Regulaminie Trybunału, szczególnie w zasadzie 35, która
precyzuje, iż Strony Konwencji reprezentowane są przez agentów6. Funkcja
agenta rządu nie jest też wspomniana w Zasadach Komitetu Ministrów do4 W taki sposób działania pełnomocnika zostały sklasyfikowane przez uczestników
seminarium: The role of the government agents in ensuring effective human rights protection, Bratysława 3–4 kwietnia 2008, zapis sprawozdania z seminarium dostępny jest na
stronie internetowej: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/Source/
documentation/proceedings_Bratislava_April2008.pdf
5 Aspekt wykonywania wyroków Trybunału doczekał się już w Polsce bogatej literatury. Por. P. Grzegorczyk, Skutki wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w krajowym porządku prawnym, „Przegląd sądowy” 2006, nr 6 s. 10 i n.; L. Garlicki, Zakres
zobowiązań państwa w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w:
M. Granat (red.), „Stosowanie prawa międzynarodowego i wspólnotowego w wewnętrznym
porządku prawnym Francji i Polski”, Warszawa 2007, s. 123 i n.; E. Łętowska, Zapewnienie
skuteczności orzeczeniom sądów międzynarodowych, EPS 10/2010, J. Skrzydło, Wykonanie
wyroku ETPCz, EPS 11/2010; E. Łętowska, Zapewnienie skuteczności orzeczeniom sądów
międzynarodowych w: A. Wróbel (red.), „Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym”, Warszawa 2011, s. 35 i n.; E. Łętowska, Czekając na Godota, czyli jak wykonywać wyroki ETPCz (uwagi na tle sprawy Moskal v. Polska),
EPS 2/2011; A. Bodnar, Instytucjonalne aspekty wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w: A. Wróbel (red.)op.cit., s. 257 i n.
6 Regulamin Trybunału dostępny na stronie: http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/Other+texts/Rules+of+Court/
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tyczących wykonywania wyroków oraz warunków ugód7. Można spotkać się
z opinią, iż brak wskazania w Konwencji na konieczność powołania przez państwo pełnomocnika wynikał z faktu, iż w 1950 r. autorzy tej umowy zakładali,
że do Trybunału po uprzednim rozpatrzeniu przez Komisję będzie docierało
już niewiele spraw, a sam Trybunał będzie koncentrował się na rozpatrywaniu
skarg międzypaństwowych8.
W konsekwencji braku uregulowania funkcji i roli pełnomocnika w Konwencji każde państwo ma możliwość dowolnego ukształtowania statusu i zakresu obowiązków agenta. Od modelu przyjętego w poszczególnych systemach
prawnych zależeć będzie to, jak dalece pełnomocnik rządu jest samodzielny
w pełnionej funkcji. Bo choć pełnomocnik jest przede wszystkim adwokatem
pozwanego państwa, jest też osobą, której działania są niezbędnym elementem wykonania przez państwo umowy międzynarodowej, jaką jest Konwencja. Od władz poszczególnych państw będzie też zależało, jak szeroki zakres
obowiązków będzie spoczywał na pełnomocniku. Praktyka europejska wskazuje, iż także pod tym względem pozycja pełnomocnika w poszczególnych
państwach bywa zasadniczo różna. Poza podstawową funkcją pełnomocnika,
jaką jest reprezentowanie państwa w postępowaniach przed Trybunałem, pełnomocnik bywa zaangażowany w cały szereg działań zmierzających do zapewnienia zgodności działań pozwanego państwa z Konwencją. Do działań
tych należą m.in. opiniowanie przygotowywanych przez rząd aktów prawnych
pod względem zgodności z Konwencją, organizowanie szkoleń na temat zagadnień związanych z Konwencją, upowszechnienie orzecznictwa Trybunału
zarówno w sprawach przeciwko własnemu państwu, jak i ważniejszych orzeczeń zapadłych w sprawach przeciwko innym państwom, czy wreszcie wykonywanie wyroków. Nie wszyscy pełnomocnicy wykonują każde ze wspomnianych zadań, różny jest też stopień obciążenia poszczególnymi obowiązkami.
W Polsce z uwagi na to, że zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2 Ustawy z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej9 to do Ministra Spraw Zagranicznych należy reprezentowanie interesów Rzeczpospolitej za granicą, w tym
przed sądami i trybunałami międzynarodowymi, funkcja agenta rządowego
7

Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of judgments and of the terms of friendly settlements (Adopted by the Committee of Ministers on
10 May 2006 at the 964th meeting of the Ministers’ Deputies).
8 Por. D. Akçay, The contribution of the government agent to the execution of judgments of the European Court of Human Rights, w: „The role of the government..., op.cit.,
s. 67.
9 Dz.U. Nr 141, poz. 943, ze zm.
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usytuowana jest w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W 1994 r., tj. roku,
w którym wpłynęły pierwsze skargi przeciwko Polsce, Minister Spraw Zagranicznych wyznaczył po raz pierwszy osobę, której zadaniem było reprezentowanie rządu w postępowaniach przed Trybunałem. Osoba pełniąca tę funkcję
została następnie oddelegowana do Stałego Przedstawicielstwa RP przy Radzie Europy w Strasburgu10. Formalnie funkcja pełnomocnika ustanowiona
została w październiku 2003 r. Zarządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych
w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka11. Obsługę pełnomocnika zapewnia Departament do spraw postępowań
przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka12. Pełnomocnik
posiada obecnie trzech zastępców, w tym jednego do spraw koordynacji wykonywania wyroków ETPCz. Zgodnie z regulaminem MSZ zadania departamentu nie ograniczają się do realizacji obowiązków związanych z reprezentowaniem Polski przed ETPCz, ale należą do nich także13: 1) przygotowanie
stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach skargowych przed
innymi międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, działającymi
na mocy umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską,
dla których organem właściwym jest Minister Spraw Zagranicznych; 2) koordynowanie wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw człowieka;
3) współuczestniczenie w kształtowaniu polityki Rzeczypospolitej Polskiej
w odniesieniu do prawnych aspektów ochrony praw człowieka; 4) opiniowanie założeń i projektów ustaw i oraz innych aktów prawnych co do ich zgodności z międzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka.
Pełnomocnik działający w Polsce, podobnie jak znakomita większość pełnomocników funkcjonujących w innych krajach, nie korzystał jak dotąd z usług
firm prawniczych w celu przygotowania stanowiska lub wystąpienia na rozprawie. Praktyka korzystania z usług kancelarii prawnych jest natomiast czę10

Stanowisko to piastował prof. dr hab. K. Drzewicki.
Zarządzenie nr 7 z 27 października 2003 r., Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 31 października 2003 r. Nr 4, poz. 53, zmienione Zarządzeniem nr 38 z 15 listopada 2010 r.,
Dz.Urz. Min. Spraw Zagr. z 2011 r. Nr 2, poz. 2. Od chwili powołania funkcji do chwili
obecnej stanowisko to piastuje amb. J.Wołąsiewicz.
12 Por. § 4 ust. 2 Zarządzenia nr 38.
13 Zarządzenie Nr 42 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych, Dz.Urz.
Min. Spraw Zagr. z 5 stycznia 2011 r. Nr 1, poz.1, Regulamin MSZ stanowi załącznik do
Zarządzenia.
11
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sta w biurze agenta brytyjskiego, który tłumaczy to dużą ilością skarg kierowanych przeciwko Wielkiej Brytanii, a także ich ogromnym zróżnicowaniem14.
Pełnomocnik polski korzystał natomiast kilkakrotnie z opinii przygotowywanych przez przedstawicieli środowiska naukowego.
Zgodnie z par. 2 ust. 3 Zarządzenia w sprawie ustanowienia i zadań pełnomocnika, współdziała on we własnym imieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi konstytucyjnych organów państwa, organów administracji rządowej
i samorządowej oraz komórkami organizacyjnymi ministerstwa. Współdziałanie to jest konieczne, ponieważ zarówno do przygotowania stanowiska merytorycznego w postępowaniu, jak i przedłożenia ewentualnej propozycji ugodowej czy deklaracji jednostronnej pełnomocnik musi mieć zapewniony dostęp
do pełnej dokumentacji postępowania krajowego. W oparciu o doświadczenia
pracy pełnomocnika stwierdzić należy, że zaangażowanie instytucji, do których
zwracał się on o przesłanie właściwych dokumentów czy potrzebnych opinii,
jest zróżnicowane. Jedynym organem, który sformalizował współpracę z pełnomocnikiem, jest Departament Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości15. Współpraca pełnomocnika z pozostałymi instytucjami, nawet tymi, które
są stałymi adresatami jego korespondencji, nie ma charakteru sformalizowanego. Trzeba podkreślić, że pomimo faktu, iż funkcja pełnomocnika powołana
została aktem prawnym o stosunkowo niskiej randze – zarządzeniem ministra
oraz tego, że z żadnego aktu prawnego nie wynika szczególny obowiązek współ14 �D.

Walton, The role of the government agent in representing the member state before
the European Court of Human Rights, w: „The role of the government agents in ensuring
effective human rights protection, The contribution of the government agent to the execution of judgments of the European Court of Human Rights”, głos w dyskusji s. 40.
15 Par. 18, pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości – Załącznik do zarządzenia Nr 33/10/BDG Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2010 r.
– tekst ujednolicony na dzień 10 lutego 2011 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniami Ministra Sprawiedliwości Nr 210/10/BDG z dnia 4 listopada 2010 r.
i Nr 12/11/BDG z dnia 10 lutego 2011 r. W paragrafie tym zapisane zostało, iż Departament Praw Człowieka współpracuje z Biurem Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych
do Spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka. Nazwa „Biuro Pełnomocnika” zastąpiona została przez nazwę „Departament do spraw postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka” wraz z wejściem w życie
Zarządzenia Nr 32 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 września 2010 r. w sprawie
nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz.Urz. Min.
Spraw Zagr. z 29 września 2010r. Nr 3 poz. 43). Należy podkreślić, że przed powołaniem
Departamentu Praw Człowieka w MS pełnomocnik na stałe – bez regulacji formalnych,
współpracował z Wydziałem Praw Człowieka w Departamencie Sądów Powszechnych
MS.
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pracy poszczególnych instytucji z pełnomocnikiem, do tej pory nie spotkał się
on z odmową przedłożenia żądanych dokumentów czy opinii. W wielu przypadkach nawiązanie stałej współpracy stało się możliwe dzięki zaangażowaniu pełnomocnika i chęci współpracy po stronie osób kierujących właściwymi
instytucjami. W tym względzie z pewnością na uwagę zasługuje współpraca
pełnomocnika z Ministerstwem Infrastruktury, Prokuratorią Generalną Skarbu
Państwa, czy Centralnym Zarządem Służby Więziennej.
Wśród państw europejskich nie ma jednego modelu umiejscowienia oraz
organizacji funkcji pełnomocnika. Osoby piastujące to stanowisko najczęściej
zatrudnione są w ministerstwach sprawiedliwości (np. w Czechach, Słowacji, Niemczech, Belgii, Macedonii) bądź spraw zagranicznych (np. Szwecja,
Rumunia). Zdarza się też powierzenie organizacji tej funkcji innej instytucji
państwowej, np. urzędowi kanclerskiemu (Austria) czy kancelarii prezydenta
(Azerbejdżan). Miejsce pełnomocnika w hierarchii administracji czy zasady
działania, w tym współpracy z innymi instytucjami krajowymi, także ukształtowane są bardzo różnie. Często funkcja pełnomocnika powoływana jest decyzją rządu (np. w Mołdowie, Macedonii, Bośni i Hercegowinie), w Azerbejdżanie jest to decyzja prezydenta, a np. w Szwecji kwestię tę reguluje Regulamin
MSZ. Poszczególne państwa europejskie różnie rozstrzygnęły też kwestię
pozycji agenta w strukturze administracji publicznej. W większości krajów,
podobnie jak w Polsce, pełnomocnik jest przede wszystkim urzędnikiem, niesprawującym jednocześnie wysokich funkcji kierowniczych. W nielicznych
krajach pełnomocnicy piastują funkcje sekretarzy lub podsekretarzy stanu we
właściwych ministerstwach16. Samo funkcjonowanie urzędu pełnomocnika
może być też uregulowane przepisami rangi ustawowej bądź aktami niższej
rangi17. Przyjęcie określonego modelu funkcji agenta rządowego i organizacji
16

Np. w Rumunii agentem jest podsekretarz stanu, do którego zadań należy wyłącznie reprezentowanie państwa przed Trybunałem. Na temat funkcjonowania agenta rządu
rumuńskiego patrz także B. Aurescu, Organizational and Procedural Aspects of the Institution of State Agent before the ECHR and ICJ: Some Romanian Perspectives, Chinese
Journal of International Law (2007) 6 (2): 363–377, s. 368. Także na Ukrainie pełnomocnik
zajmuje stanowisko podsekretarza stanu.
17 Współpraca agenta rządowego z instytucjami krajowymi uregulowana jest przepisami ustawy np. w Czechach. Ratio legis wprowadzenia takiego rozwiązania były powtarzające odmowy współpracy z pełnomocnikiem ze strony innych organów. Por. V. Schorm,
The role of the government agent in representing the member state before the European
Court of Human Rights, w: „The role of the government..., s. 28. Podobne rozwiązanie
przyjęte jest w Macedonii. Z kolei np. w Szwecji kwestia funkcji pełnomocnika uregulowana jest w regulaminie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
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jego biura pociąga za sobą szereg konsekwencji. Ustanowienie pełnomocnika
decyzją wydaną na szczeblu rządu lub premiera czy wręcz mocą przepisów
ustawowych oraz przypisanie mu stanowiska sekretarza lub podsekretarza
stanu plasuje go wysoko w hierarchii administracji. Wydaje się, że może to
skutkować większą samodzielnością w podejmowaniu decyzji, z pewnością
zaś ułatwia funkcjonowanie pełnomocnika w strukturze administracji i wykonywanie bieżących zadań. Obowiązek współpracy organów administracji
z tak ustanowionym pełnomocnikiem na ogół wynika wyraźnie z ustanawiających tę funkcję aktów prawnych18. Niewątpliwie też wysoko umiejscowieni
w hierarchii rządowej agenci, jeżeli przypisana jest im też funkcja wykonywania wyroków, mają lepsze możliwości koordynacji działań zmierzających do
realizacji tego zadania. Taki model działania pełnomocnika, wdrożony m.in.
w Rumunii, miał być skuteczną odpowiedzią na ogromny napływ skarg do
Trybunału przeciwko temu państwu. W większości państw stanowisko agenta
rządu nie jest jednak funkcją eksponowaną w administracji19.
Ważnym aspektem działań pełnomocnika jest wymiana doświadczeń z osobami pełniącymi takie same stanowiska w innych państwach. Agenci rządowi
odbywają na ogół co dwa lata oficjalne spotkania organizowane przez Kancelarię Trybunału. Przedmiotem dyskusji w trakcie tych spotkań są problemy
bieżące, dotyczące głównie relacji i komunikacji pomiędzy reprezentantami
państw a kancelarią Trybunału20. Spotkania te są też okazją do nieformalnych
rozmów pomiędzy agentami i do wymiany spostrzeżeń na temat orzecznictwa Trybunału i komunikowanych skarg. Nieformalna wymiana zdań pomiędzy pełnomocnikami ma też miejsce w trakcie seminariów organizowanych
w Warszawie przez agenta polskiego we współpracy z różnymi instytucjami21.
18 �Por.

B. Aurescu, op.cit., s. 368.
Por. Czechy, Słowacja, Francja, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Polska.
20 http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/The+Court/The+President/Events/The_
President_Events_2007.htm
21 Dotychczas odbyły się następujące seminaria: The improvement of domestic remedies with particular emphasis on cases of unreasonable length of proceedings, seminarium
zorganizowane w inicjatywy Polskiej Prezydencji w Komitecie Ministrów Rady Europy,
Strasbourg 28 kwietnia 2005 r.; Europejski Trybunał Praw Człowieka – Agenda na XXI
wiek („The European Court of Human Rights: Agenda for the 21 st century”), seminarium
zorganizowane przez Biuro Informacji Rady Europy w Polsce oraz Ministerstwo Spraw
Zagranicznych, Warszawa 23 czerwca 2006 r.; III Informal Seminar for Government Agents
and Other Institutions on Pilot Judgments procedure in the European Court of Human Rights and the future development of human rights’ standards and procedures, seminarium
19
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2. Zadania agenta rządowego w postępowaniach
toczących się przed ETPCz
Praca pełnomocników państw przed ETPCz ma kompleksowy charakter. Oczywiście pierwszą i najważniejszą funkcją jest reprezentowanie interesów pozwanego rządu w postępowaniach. Jednakże uczestnictwo pełnomocnika ograniczone jest do spraw, które zostały mu przedstawione do zajęcia stanowiska.
W przypadku Polski liczba takich spraw stanowi zaledwie od 5 do 10 procent
spraw wpływających przeciwko państwu do Trybunału. Skargi kierowane do
Trybunału na ogół rzadko są kompletne, dlatego też Kancelaria niejednokrotnie zwraca się do skarżących o uzupełnienie koniecznych dokumentów.
W przypadku braku nadesłania przez skarżącego kompletnego formularza
skargi, skarga na etapie przesądowym jest odrzucana ze względów administracyjnych. Pozostałe skargi kierowane są do sądowej fazy postępowania.
W sądowej fazie postępowania Trybunał w składzie jednego sędziego, komitetu trzech sędziów albo Izby siedmiu sędziów może wydać decyzję o uznaniu skargi za niedopuszczalną bądź o skreśleniu skargi z listy, co ostatecznie
kończy rozpatrywanie skargi przez Trybunał (art. 27–29 Konwencji). W pozostałych przypadkach na podstawie art. 54 par. 2 (b) Regulaminu, Izba lub
jej Przewodniczący informuje rząd o toczącej się sprawie, która to czynność
zwana jest „komunikacją skargi”. Tytułem przykładu można wskazać, że np.
w 2008 r. Trybunał przyjął do sądowej fazy postępowania 4369 spraw wniesionych przeciwko Polsce, w tym samym roku wydał 3824 decyzji o niedopuszczalności bądź skreśleniu skargi z listy, a 269 spraw zakomunikował rządowi polskiemu do zajęcia stanowiska. Odpowiednio w 2009 r. spraw tych
było 4986–3635–296, a w 2010 r. 5777–3924–31522. Wyraźnie widać, że pomimo faktu, iż liczba wpływających do Trybunału przeciwko Polsce skarg jest
zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej, Warszawa 15–16 maja 2009 r.; IV Seminarium Warszawskie nt. koncepcji ogólnego krajowego środka odwoławczego oraz uproszczonych procedur zmiany Konwencji w procesie post-Interlaken, seminarium zorganizowane przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych oraz Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Sekretariatem Rady
Europy oraz Krajową Szkołą Administracji Publicznej, Warszawa 9–10 września 2010 r.;
V Seminarium Warszawskie nt. praw człowieka, seminarium zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej,
Warszawa 29 września–1 października 2011 r.
22 Statystyki dostępne na stronie Trybunału: http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Reports+and+Statistics/Statistics/Statistical+data/
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znaczna, znakomita większość z nich jest prima facie niezasadna. Nie zmienia to jednakże faktu, że w przypadku Polski współczynnik ilości składanych
skarg na 10 tys. mieszkańców jest dwa razy wyższy niż średnia europejska
i w 2010 r. wyniósł 1,5123.
Prowadzenie postępowania odbywa się w zasadach i w terminach nakreślonych przez Trybunał w Regulaminie. W świetle zasady 33 Regulaminu Trybunału „wszystkie dokumenty złożone w Kancelarii przez strony lub przez
stronę trzecią w związku ze skargą [...] są publicznie dostępne zgodnie z regułami ustalonymi przez Szefa Kancelarii, chyba że Przewodniczący Izby [...] postanowi inaczej z urzędu albo na wniosek strony lub jakiejkolwiek innej osoby
zainteresowanej”. Natomiast zgodnie z zasadą 37 Regulaminu korespondencja
skierowana do pełnomocnika rządu lub pełnomocnika strony skarżącej nie
ma charakteru publicznego, ponieważ jest skierowana wyłącznie do wskazanych osób ze względu na ich status strony w postępowaniu. W konsekwencji treść poszczególnych dokumentów ujawnionych w trakcie postępowania
podlega upublicznieniu przez Kancelarię Trybunału jako dysponenta sprawy,
a nie przez pełnomocnika rządu24. Wyjątek od zasady jawności stanowią dokumenty przedłożone w trakcie postępowania polubownego.
Postępowanie przed Trybunałem ma zasadniczo charakter pisemny, a pełnomocnik powinien przedkładać dokumenty w języku angielskim lub francuskim. Zgodnie z zasadą 34 pkt. 4 regulaminu Przewodniczący Izby może
wyrazić zgodę na złożenie dokumentów bądź wystąpienie na rozprawie w języku oficjalnym państwa reprezentowanego przez pełnomocnika, jednakże
rząd obowiązany jest zapewnić tłumaczenie. W przypadku niedopełnienia
tego obowiązku zapewnienie tłumaczenia spoczywa na Trybunał, który jednakże wynikłymi z tego faktu kosztami obciąża państwo. Pełnomocnik polski
z rzadka korzysta z możliwości przedkładania pism procesowych w języku
23

Informacje statystyczne zawarte w niniejszym artykule opracowane zostały na
podstawie bazy orzeczeń HUDOC Europejskiego Trybunału Praw Człowieka publikowanej na stronie www.echr.coe.int oraz na podstawie danych statystycznych publikowanych
przez Trybunał.
24 Biorąc pod uwagę regulacje Regulaminu Trybunału, należy założyć, że dokumenty zgromadzone przez pełnomocnika w trakcie postępowania nie stanowią „informacji
publicznej” w rozumieniu art. 1 w zw. z art. 6 Ustawy o dostępie do informacji publicznej
z 6 września 2001 r. W szczególności treść i postać skargi nie stanowią „treści i postaci
dokumentów urzędowych” w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 4 Ustawy 2001 r., z uwagi na to,
że skarga nie jest dokumentem urzędowym wytworzonym przez MSZ, lecz pismem procesowym skarżącego przekazanym rządowi wyłącznie jako stronie postępowania przed
Trybunałem.
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polskim, dosyłając następnie stosowne tłumaczenie. W ostatnich latach korzystał natomiast – podobnie jak i przedstawiciele innych rządów – z możliwości przedstawiania w języku polskim odpowiedzi na pytania sędziów
w trakcie rozpraw. Rozprawy, wbrew przekonaniu skarżących o konieczności
ich przeprowadzenia w każdej sprawie, odbywają się rzadko, przeprowadzono je jedynie w 20 polskich sprawach25. Decyzję w sprawie przeprowadzenia rozprawy podejmuje Izba rozpatrująca sprawę z urzędu bądź na wniosek
stron (zasada 59 Regulaminu).
W ramach toczących się postępowań pełnomocnik przedkłada w Trybunale stanowiska pisemne dotyczące zarówno dopuszczalności, jak i meritum
skargi. W stosunku do części spraw zapada jednak decyzja o próbie polubownego zakończenia sporu26. W procedurze zawierania ugód nastąpiły ostatnio
duże zmiany. Jednym z celów reformy wprowadzonej Protokołem nr 14 było
usprawnienie funkcjonowania Trybunału w zakresie rozstrzygania spraw repetytywnych. W tym celu wprowadzono nowe artykuły 28 i 29 regulujące
kompetencje Komitetów i Izb, czego skutkiem jest m.in. zmniejszenie liczby
odrębnych decyzji o dopuszczalności. Dodatkowo wprowadzony został nowy
artykuł 39 regulujący zawieranie ugód.
Przed nowelizacją Trybunał mógł zaoferować swoje usługi w zakresie zawarcia ugody jedynie po uprzednim uznaniu skargi za dopuszczalną. W ramach
reformy postanowiono uelastycznić tę procedurę. Obecnie zgodnie z art.  39
Konwencji „na każdym etapie postępowania Trybunał może postawić się do
dyspozycji zainteresowanych stron celem polubownego załatwienia sprawy
na zasadach poszanowania praw człowieka w rozumieniu niniejszej konwencji i jej protokołów”. Oczywiście inicjatorem zakończenia postępowania ugodą
25

Rozprawy odbyły się w sprawach: Belziuk v. Polska (skarga nr 23103/93), Musiał
v. Polska (skarga nr 24557/94), Janowski v. Polska (skarga nr 25716/94), Proszak v. Polska
(skarga nr 25086/94), Litwa v. Polska (skarga nr 26629/95), Włoch v. Polska (skarga nr
27785/95), Kreuz v. Polska (skarga nr 28249/95), Niedbała v. Polska (skarga nr 27915/95),
D.D. v. Polska (skarga nr 29461/95), H.D. v. Polska (skarga nr 33310/96), Kudła v. Polska
(skarga nr 30210/96), Zwierzyński v. Polska (skarga nr 34049/96), Broniowski v. Polska
(skarga nr 31443/96), Pasławski v. Polska (skarga nr 38678/97), Hutten-Czapska v. Polska
(skarga nr 35014/97) – 2 rozprawy, Gorzelik i inni v. Polska (skarga nr 44158/98), Brudnicka i inni v. Polska (skarga nr 54723/00), Tysiąc v. Polska (skarga nr 5410/03), rozprawa
łączna dotycząca sprawy Siałkowska v. Polska (skarga nr 8932/05) oraz Staroszczyk v. Polska (skarga nr 59519/00).
26 Szerzej na temat problematyki zawierania umów w systemie Konwencji patrz
B. Gronowska, K. Balcerzak, Polubowne załatwienie sprawy (friendly settlement) w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 r., „Studia Prawnicze” 2006, nr 1.
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może być każda ze stron, jednakże w praktyce w sprawach powtarzalnych to
od Trybunału najczęściej wychodzi propozycja ugodowa. Choć z treści zasady
62 Regulaminu nadal wynika ograniczenie pola działania Trybunału w zakresie inicjowania zawarcia ugody do etapu po dopuszczalności skargi, w praktyce to Kanclerz sekcji, już dokonując rządowi komunikacji skargi, zawsze informuje strony o swojej gotowości do przygotowania ewentualnej propozycji
ugodowej w sytuacji, gdyby strony wyraziły chęć polubownego zakończenia
sporu. Często też w sprawach dotyczących problemów, które zostały już rozstrzygnięte w orzecznictwie Trybunału, propozycja ugodowa przesyłana była
w momencie komunikacji skargi. Po wejściu w życie Protokołu nr 14 praktyka
ta zyskała postawę prawną w postaci zacytowanego powyżej brzmienia art. 39
Konwencji i zwiększyła przejrzystość działań Trybunału w relacji ze stronami.
Dodać należy, że zgodnie z art. 28 Konwencji w brzmieniu nadanym Protokołem nr 14 Trybunał, zasiadając w składzie komitetu trzech sędziów, może
na zasadzie jednomyślności wydawać decyzje o dopuszczalności oraz wyroki
w sprawie przedmiotu skargi, jeśli tkwiące u podstaw sprawy zagadnienie dotyczące wykładni lub stosowania konwencji lub jej protokołów jest już przedmiotem ugruntowanego orzecznictwa Trybunału. Przypisanie skargi do rozpatrzenia komitetowi trzech sędziów, a następnie przedstawienie jej rządowi
do zajęcia stanowiska, stanowią dla pełnomocnika jasny sygnał, w kierunku
jakiego orzeczenia będzie skłaniał się Trybunał. W takich sprawach ETPCz
wraz z komunikacją skargi przesyła od razu propozycję ugodową i wyznacza
termin, w którym pełnomocnik ma przedstawić decyzję w tym zakresie.
Oczywiście w sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie ugody pełnomocnik
ma prawo przedłożenia pisemnego stanowiska co do dopuszczalności i przedmiotu skargi. Równocześnie z przesłaniem formularza ugody stronie rządowej
odpowiedni formularz przesyłany jest także skarżącemu. W niemalże wszystkich sprawach polskich, z nielicznymi wyjątkami, treść ugody konsumuje się
w stwierdzeniu pełnomocnika rządu o gotowości wypłacenia skarżącemu w terminie 3 miesięcy wskazanej kwoty, zaś skarżący oświadcza, iż akceptuje propozycję rządu i zrzeka się wszelkich dalszych roszczeń przeciwko Polsce w odniesieniu do faktów tej skargi. Płatność oznacza ostateczne zakończenie sprawy.
Deklaracje ugodowe przygotowane przez Trybunał wskazują kwotę, która
ma zostać wypłacona w celu zawarcia ugody. Kwota ta jest miarkowana na
podstawie kwot zasądzonych w podobnego typu sprawach. Oczywiście nawet
w sytuacji, gdy inicjatorem zawarcia ugody jest Trybunał, rząd nie zawsze korzysta z takiej propozycji, uznając np. że zaproponowane warunki są nie do
przyjęcia, bądź gdy stwierdza, że sprawa jednak powinna zostać rozstrzygnię-
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ta po przedstawieniu pisemnych stanowisk w postępowaniu spornym. Dzieje
się tak na ogół w sytuacjach, gdy zasadniczego sprostowania wymagają fakty
sprawy, tak jak zostały one przedstawione przez skarżącego, albo gdy kwota
zaproponowana przez Trybunał wydaje się nieodpowiednia, uwzględniając
szczególne okoliczności sprawy. Warto jednak podkreślić, że pełnomocnik ma
niejednokrotnie problem z oceną zaproponowanej przez Trybunał tytułem
ugody kwoty, z uwagi na brak jasnych wytycznych co do tego, jak wyliczane są
kwoty zadośćuczynień. Oczywiście jedyne odniesienie dla stron stanowią tu
inne sprawy rozpatrzone już przez Trybunał. Dostrzegając tę niedogodność,
Trybunał w kilku orzeczeniach uchylił rąbka tajemnicy co do tego, w jaki sposób kalkulowane są kwoty zadośćuczynień, szczególnie w sprawach dotyczących przewlekłości postępowań27.
27

W wyroku w sprawie Apicella v. Włochy, skarga nr 64890/01, wyrok z 10.11.2004 r.
Trybunał orzekł: „26. Oszacowując zgodnie z zasadami sprawiedliwości szkodę moralną doznaną z powodu długości trwania postępowania, Trybunał ocenia, że podstawę do
przeprowadzenia wyliczenia stanowi kwota wahająca się pomiędzy 1 000 a 1500 euro za
każdy rok trwania postępowania (a nie za rok opóźnienia). Wynik postępowania krajowego (fakt, czy skarżący przegrał, wygrał, czy zawarł ugodę) nie ma znaczenia dla szkody moralnej doznanej z powodu długości trwania postępowania. Ogólna kwota będzie powiększona o 2 000 euro jeżeli przedmiot sporu ma wyjątkową wagę, szczególnie w sprawach
z zakresu prawa pracy, stanu cywilnego i zdolności do czynności prawnych, emerytur,
szczególnie poważnych postępowań dotyczących zdrowia lub życia osób. Kwota bazowa
będzie ograniczona biorąc pod uwagę: 1) liczbę instancji, które rozstrzygały w czasie trwania postępowania, 2) zachowanie skarżącego – w szczególności liczbę miesięcy lub lat,
które minęły z powodu odwołań składanych przez skarżącego, 3) przedmiot sporu – np.
sprawa majątkowa ma mniejsze znaczenie dla skarżącego oraz 4) poziom życia d kraju.
Ograniczenie może również nastąpić, jeżeli skarżący uczestniczył w postępowaniu dopiero od momentu, kiedy wszedł w prawa spadkowe. Kwota ta będzie także ograniczona,
jeżeli w postępowaniu krajowym skarżący uzyskał już stwierdzenie uznania naruszenia
i przyznano mu kwotę pieniężną w ramach wewnętrznej drogi odwoławczej. Poza faktem, że istnienie drogi odwoławczej na poziomie krajowym jest całkowicie zgodne z zasadą subsydiarności zawartą w Konwencji, środek ten jest bliższy i łatwiej dostępny niż
zwrócenie się do Trybunału, jest ponadto szybszy, a postępowanie przeprowadzane jest
w języku strony skarżącej; ma więc zalety, które należy wziąć pod uwagę.” Również w sprawach przeciwko Polsce zawarte są wzmianki co do tego, jak powinna być wyliczana kwota
należna stronie z tytułu przewlekłości postępowania. I tak tytułem przykładu wskazać
można, że w sprawie Nowak v. Polska (wyrok z 24.03.2009 r., skarga nr 17904/04) postępowanie obejmowało okres od listopada 1995 r. do listopada 2004 r. Sąd krajowy kierując
się wskazówkami Trybunału, stwierdził przewlekłość postępowania również w okresie
przed dniem 17 września 2004 r. i przyznał skarżącemu kwotę maksymalną 10 000 zł.
Mimo to skarżący wniósł skargę do Trybunału. Trybunał, wydając orzeczenie podkreślił,
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Zgodnie z ust. 2 art. 37 Konwencji postępowanie ugodowe jest poufne.
Oznacza to, jak doprecyzowane jest to w zasadzie 62 ust. 2 Regulaminu Trybunału, że argumenty przedstawiane w postępowaniu ugodowym przez strony
nie mogą następnie być wykorzystane przeciwko nim w postępowaniu spornym. W postępowaniu spornym, jeżeli takie nadal toczy się z powodu niezawarcia ugody, nie można powoływać się na propozycje poczynione w celu
doprowadzenia do polubownego zakończenia sporu. Ewentualne „ujawnienie” opinii publicznej przez którąkolwiek ze stron przebiegu negocjacji może
zostać podniesione jako okoliczność obciążająca przez drugą stronę i być powodem zaprzestania rozpatrywania skargi przez Trybunał28.
Z praktyki polskiej wynika, iż najczęściej zawierane są ugody w sprawach
dotyczących przedłużających się postępowań, w których sądy krajowe dokonując na podstawie tzw. ustawy o skardze na przewlekłość postępowania29 oceny
długości postępowania, nie kierowały się wytycznymi Trybunału w Strasburgu, ponadto w sprawach dotyczących przewlekle stosowanego tymczasowego
aresztowania czy w sprawach szeroko rozumianego dostępu do sądu30. Polubowne zakończenie sporu jest korzystne dla obu stron. Po pierwsze zawarcie
ugody przyspiesza rozpatrzenie sprawy, co w sprawach powtarzalnych będzie
w najbliższym czasie szczególnie widoczne z uwagi na wprowadzenie przez
Trybunał nowej polityki w zakresie priorytetyzacji skarg31. Sprawy powtarzalne dotyczące np. zarzutów na gruncie art. 6 Konwencji, będą rozpatrywane
że świadczenie kompensacyjne przyznane przez sąd krajowy wynosi 50% kwoty bazowej
przyznawanej przez Trybunał i stwierdził brak naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji. W sprawie Paliga v. Polska (wyrok z 12.01.2010 r., skarga nr 7975/07) postępowanie egzekucyjne
obejmowało okres od sierpnia 1999 r. do sierpnia 2007 r. Sąd krajowy stwierdził przewlekłość postępowania i przyznał skarżącemu kwotę 5000 zł. Trybunał uznał, że kwota ta
stanowi 30% kwoty bazowej ustalanej w jego orzecznictwie i jest wystarczająca.
28 Por. Drozd v. Polska, skarga nr 25403/94, decyzja z 5.03.1996 r.
29 Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym
przez prokuratora i postępowaniu sadowym bez nieuzasadnionej zwłoki, Dz.U. Nr 179,
poz. 1843, ze zm.
30 W 2010 r. wydanych zostało odpowiednio 40 decyzji zatwierdzających ugody dotyczące zarzutu przewlekłości postępowania, 14 decyzji dotyczących zarzutu braku dostępu
do sądu, 7 decyzji dotyczących przewlekłości stosowania tymczasowego aresztowania.
Łącznie wydanych zostało 68 decyzji zatwierdzających ugody zawarte pomiędzy rządem
a skarżącymi.
31 Wytyczne Trybunału w zakresie priorytetyzacji skarg http://www.echr.coe.int/
NR/rdonlyres/AA56DA0F-DEE5-4FB6-BDD3-A5B34123FFAE/0/2010__Priority_policy__Public_communication.pdf
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przez Trybunał dopiero w dalszej kolejności. Z punku widzenia skarżącego
szybsze zakończenie sprawy jest także korzystne, biorąc pod uwagę koszty reprezentacji procesowej oraz konieczności tłumaczenia pism przedstawianych
przez rząd. Oczywiście koszty takie podlegałyby zwrotowi w przypadku niepomyślnego dla rządu zakończenia sporu, jednakże perspektywa zwrotu jest
dość odległa. Również z perspektywy rządu zakończenie sporu ugodą może
dawać pewne korzyści, polegające na oszczędzeniu czasu koniecznego do prowadzenia sprawy, a także ogólnych kosztów.
Przebieg postępowania ugodowego ani jego zakres nie są objęte regulacjami Konwencji czy Regulaminu. W sprawach polskich warunkiem do spełnienia po stronie rządowej w odniesieniu do niemalże wszystkich ugód było wypłacenie określonej kwoty. W nielicznych przypadkach w treści porozumień
zawarte były obowiązki rządu niemające charakteru finansowego32. Szczególnym przykładem takich spraw były ugody zawarte w tzw. sprawach pilotażowych Broniowski v. Polska oraz Hutten-Czapska v. Polska. Z uwagi na systemowy charakter naruszeń praw gwarantowanych Protokołem nr 1 stwierdzony
w obu tych sprawach przedmiotem zobowiązań rządu zawartych w tekstach
ugód było nie tylko wypłacenie wskazanych kwot z tytułu szkód doznanych
przez poszczególnych skarżących, ale także wdrożenie wszystkich potrzebnych
środków w odniesieniu do prawa krajowego i praktyki mających na celu naprawienie niekorzystnej sytuacji prawnej, w jakiej znalazły się osoby będące
w takiej samej sytuacji jak skarżący. Poza działaniami w sferze ustawodawczej
i wykonawczej w wyroku ugodowym w sprawie Broniowski rząd zadeklarował także określony sposób postępowania w ewentualnych wytoczonych mu
krajowych powództwach sądowych dotyczących omawianej problematyki33.
Wzbogacenie treści ugód o dodatkowe elementy odnoszące się do działań,
które państwo podjąć ma w interesie ogólnym, a nie tylko indywidualnych skarżących, z pewnością służyć może ochronie praw człowieka w szerokim sensie34. W takich przypadkach rola agenta rządowego może być daleko bardziej
32

Por. przede wszystkim sprawa Sawicki v. Polska, skarga nr 25085/94, raport Europejskiej Komisji Praw Człowieka z 14.01.1997 r. Warunkiem ugody zawartej pomiędzy
skarżącym i rządem było przeniesienie skarżącego do innego zakładu karnego celem dalszego odbywania kary pozbawienia wolności oraz przeproszenie go za ingerencję w tajemnicę korespondencji.
33 Broniowski v. Polska, skarga nr 31443/96, wyrok z 28.09.2005 r. (zatwierdzenie ugody), Hutten-Czapska v. Polska, skarga nr 35014/97, wyrok z 28.04.2008 r. (zatwierdzenie
ugody).
34 Por. także B. Gronowska, K. Balcerzak, op.cit., s. 6.
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doniosła niż tylko reprezentowanie pozwanego państwa. Szczególnie wtedy
współtworzy on europejski system ochrony praw człowieka zmierzający do
zapewnienia poszanowania praw każdej jednostki.
Jeżeli strony osiągną porozumienie, a Trybunał uzna, że nie występują
szczególne okoliczności dotyczące poszanowania praw człowieka zdefiniowanych w Konwencji i jej Protokołach, które wymagają dalszego rozpatrywania
sprawy (37 par. 1 in fine), zgodnie z ust. 3 art. 39 skreśla on decyzją skargę
z listy spraw w formie decyzji. Treść decyzji ogranicza się do krótkiego przedstawienia faktów i przyjętego rozwiązania35.
Zakończenie sporu w formie wydania krótkiej decyzji zatwierdzającej
ugodę powoduje znaczne zmniejszenie obciążenia pracą Trybunału. Tak więc
oprócz faktu, iż polubowne zakończenie sporu jest bezdyskusyjnie korzystne
dla stron postępowania, ma ono także tę zaletę, że prowadzi do usprawnienia funkcjonowania „przygniecionego” liczbą wpływających skarg Trybunału.
Nowością wprowadzoną Protokołem nr 14 do Konwencji jest to, że zgodnie
z par. 5 art. 39 Konwencji wykonanie decyzji zatwierdzających ugodę podlega
obecnie monitoringowi Komitetu Ministrów. Rozszerzenie kompetencji Komitetu w omawianym zakresie z pewnością doprowadzi do zmniejszenia się
obaw po stronie skarżących co do tego, że państwa selektywnie będą podchodziły do wykonywania zawartych ugod.
Na przedstawione przez Trybunał propozycje ugód, a także na ugody zaproponowane przez rząd często nie godzą się skarżący. W takich okolicznościach, jeżeli wolą pełnomocnika jest zakończenie sprawy bez przedstawiania
stanowiska co do dopuszczalności oraz meritum skargi, może on skorzystać
z upowszechnionej w ostatnich latach, pomimo obaw wypowiadanych przez
doktrynę prawa międzynarodowego, praktyki składania deklaracji jednostronnych36. Jedną z pierwszych spraw, w których pozwany rząd skutecznie
przedłożył deklarację jednostronną uznającą fakt naruszenia praw skarżącego, była sprawa Akman v. Turcja37. Z kolei filozofię deklaracji jednostronnych
Trybunał wyłożył w wyroku z 6 maja 2003 r. sprawie Tahsin Acar v. Turcja38.
35 Należy pamiętać, że w sprawach, w których wydana została uprzednio decyzja
o dopuszczalności skargi, orzeczeniem zatwierdzającym zawartą pomiędzy stronami ugodę i kończącym postępowanie będzie wyrok. Por. m.in. sprawa Mikulski v. Polska, skarga
nr 27914/95, wyrok z 6.06.2000 r., także sprawa H.D. v. Polska, skarga nr 33310/96, wyrok
z 20.06.2002 r., Ostrowski v. Polska, skarga nr 63389/00, wyrok z 28.09.2004 r.
36 Por. m.in. B. Gronowska, K. Balcerzak, op.cit., s. 11.
37 Sprawa Akman v. Turcja, nr skargi 37453/97, wyrok z 26.06.2001 r.
38 Skarga nr 26307/95.
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Powołując się na art. 37 par. 1 (c) Konwencji, uznał on, że nawet w sytuacji, gdy
skarżący domaga się dalszego prowadzenia spornego postępowania, w pewnych okolicznościach właściwe jest wydanie decyzji skreślającej skargę na
podstawie deklaracji jednostronnej rządu zawierającej przyznanie, że doszło
do naruszenia praw gwarantowanych Konwencją. Jest to uzależnione od okoliczności danego przypadku, tego czy przedłożona przez rząd deklaracja jest
wystarczającą podstawą do uznania przez Trybunał, że obowiązek poszanowania praw człowieka, tak jak jest on zdefiniowany w Konwencji, nie wymaga
kontynuowania rozpatrywania sprawy. W kolejnych paragrafach wyroku Trybunał wskazał na okoliczności, które mogą determinować zaakceptowanie
deklaracji rządu: fakt, czy strony są zgodne co do okoliczności sprawy, jaki jest
charakter zarzutów, fakt, czy podobne kwestie były już przedmiotem orzeczeń Trybunału i to, jakie środki zostały przedsięwzięte przez państwo w celu
wykonania wcześniejszych orzeczeń oraz to, czy ich podjęcie ma wpływ na
sprawę toczącą się przed Trybunałem. Przedmiotem oceny Trybunału jest
także to, czy w deklaracji zawarte jest uznanie przez rząd odpowiedzialności
za zarzucane mu naruszenia oraz to, w jaki sposób rząd zamierza zadośćuczynić naruszeniom. Jak się wydaje, celem przytoczenia przez Trybunał przykładowych okoliczności, które brane są przez niego pod uwagę przy ocenie deklaracji jednostronnych było w omawianej sprawie wykazanie, że deklaracja
złożona przez rząd turecki nie spełniała koniecznych kryteriów. Dlatego też
została przez Trybunał odrzucona i orzekł on co do meritum skargi. Trybunał,
akceptując deklarację złożoną przez rząd, stwierdza, że dalsze rozpatrywanie
skargi nie jest uzasadnione (art. 37 par. 1 (c) Konwencji), a w szczególności
nie wymaga tego poszanowanie praw człowieka zdefiniowanych w Konwencji
i jej Protokołach (37 par. 1 in fine). Na podkreślenie zasługuje fakt, że pomimo skreślenia skargi na podstawie art. 37 par 1 [c], Trybunał zachowuje
możliwość przywrócenia skargi na listę rozpatrywanych przez niego skarg, co
przewidziane jest w art. 37 par. 2 Konwencji i zasadzie 44 par. 5 Regulaminu
Trybunału.
Pierwsze decyzje Trybunału akceptujące deklaracje jednostronne złożone
przez pełnomocnika polskiego zostały wydane w 2007 r.39 W ostatnich latach
liczba spraw, w których pełnomocnik przedkłada deklaracje jednostronne stale się zwiększa. W 2008 r. było to 28 spraw, w 2009 r. 40, a w 2010 r. 46 spraw.
39

Były to sprawy: Spółka z o.o. WAZA v. Polska, skarga nr 11602/02, decyzja z 26.06.
2007 r. – sprawa dotyczyła zarzutu przewlekłości postępowania, oraz Szutarski v. Polska,
skarga nr 18532/06, decyzja z 26.06.2007 r. – sprawa dotyczyła zarzutów przewlekłości
postępowania oraz przewlekłego stosowania tymczasowego aresztowania.
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Kierując się wytycznymi Trybunału, deklaracje jednostronne były dotychczas
przedkładane w sprawach, w których orzecznictwo Trybunału w stosunku do
Polski jest już ugruntowane, tzn. przewlekłości postępowań, przewlekłości stosowania tymczasowego aresztowania, braku równości broni w postępowaniu
karnym w zakresie dostępu do akt sprawy, cenzury korespondencji, odmowy
przez sąd bez uzasadnienia przyznania pełnomocnika do wniesienia kasacji
czy odmowy przez pełnomocnika sporządzenia kasacji40. Przedkładane przez
pełnomocnika pismo procesowe składa się z m.in. z następujących elementów:
potwierdzenia zgodności stron co do faktów sprawy, uznania, iż doszło do naruszenia praw gwarantowanych Konwencją, które to naruszenie nie zostało
należycie zrekompensowane na gruncie krajowym oraz propozycji kwoty pieniężnej tytułem zrekompensowania wszelkich szkód materialnych i niematerialnych, jakich skarżący doznał w skutek tego naruszenia.
Większość spraw, w których składane są deklaracje jednostronne, dotyczy
jednego zarzutu. Zdarzają się jednak skargi dotyczące kilku zarzutów, przy
czym ocena pełnomocnika co do zasadności poszczególnych zarzutów jest różna. W takiej sytuacji istnieje możliwość przedłożenia deklaracji jednostronnej w zakresie części zarzutów, pozostałe zaś rozstrzygane są przez Trybunał
w postępowaniu spornym41.
Zarówno postępowanie ugodowe, jak i postępowanie, w którym strona
rządowa składa deklarację jednostronną są postępowaniami, w których ostateczna decyzja co do zakończenia sporu należy do Trybunału. Dokonanie
przez Trybunał oceny zaproponowanych propozycji przez pryzmat zgodności z ideą poszanowania praw człowieka może doprowadzić do niezaakceptowania przedłożonych rozwiązań. W konsekwencji oznacza to dalsze prowadzenie postępowania spornego42.
40 W 2010 r. Trybunał wydał następującą liczbę decyzji akceptujących deklaracje jednostronne złożone przez pełnomocnika polskiego w odniesieniu do poszczególnych najczęściej pojawiających się zarzutów: zarzut przewlekłości postępowania – 15 spraw, zarzut przewlekłości stosowania tymczasowego aresztowania – 16 spraw, zarzut dotyczący
odmowy bez uzasadnienia przez sąd ustanowienia pełnomocnika dla potrzeb wniesienia
kasacji – 3 sprawy, zarzut dotyczący odmowy wniesienia przez pełnomocnika kasacji –
8 spraw, brak równości broni w dostępie do akt sprawy – 4 sprawy.
41 Por. m.in. Glinowiecki v. Polska, skarga nr 32540/07, decyzja z 2.02.2010, Markevich
v. Polska, skarga nr 20920/04, decyzja z 1.06.2010 r., Szwejer v. Polska, skarga nr 5258/08,
decyzja z 18.05.2010 r., Stokłosa v. Polska, skarga nr 32602/08, decyzja z 30.11.2010 r.
42 Por. m.in. sprawa Wroński v. Polska, skarga nr 473/07, wyrok z 23.06.2009 r., Krawczak v. Polska, skarga nr 40387/06, wyrok z 9.04.2008 r.
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Poza fazą głównego postępowania możliwe jest także zawarcie ugody co
do wysokości kwoty zadośćuczynienia lub odszkodowania na etapie po wydaniu wyroku stwierdzającego, że doszło do naruszenia Konwencji lub Protokołów. Trybunał kilkakrotnie w sprawach polskich dotyczących naruszenia
art. 1 Protokołu nr 1 uznawał, że w zakresie przyznania skarżącemu odszkodowania za szkodę materialną lub moralną wynikającą z ustalonego naruszenia
kwestia zastosowania art. 41 Konwencji nie jest jeszcze gotowa do rozstrzygnięcia i w konsekwencji pozostawiał tę kwestię do późniejszego rozpoznania.
Równocześnie zwracał się do stron postępowania o przedłożenie w określonym
terminie pism procesowych w tej kwestii, a w szczególności o poinformowanie
Trybunału o ewentualnym porozumieniu ugodowym43. Dwukrotnie – z uwagi na wagę spraw oraz ich charakter pilotażowy – w negocjacjach pomiędzy
skarżącymi a rządem uczestniczyli przedstawiciele Kancelarii Trybunału44.
Oczywiście nie wszystkie sprawy, w których Trybunał zachęcał strony do zawarcia ugody, kończyły się takim rezultatem.
Zawarcie ze skarżącym ugody bądź przedłożenie Trybunałowi deklaracji
jednostronnej nie kończy jeszcze pracy pełnomocnika w zakresie danego postępowania. Departament zajmujący się obsługą pełnomocnika prowadzi korespondencję ze skarżącymi w zakresie wypłaty zasądzonych na ich rzecz przez
Trybunał kwot. Choć kwoty wypłacane są przez MSZ, źródłem ich pokrycia
jest rezerwa ogólna Skarbu Państwa zarządzana przez Ministra Finansów. Choć
corocznie pełnomocnik dokonuje prognozy wydatków, która przekazywana jest
do MF, nie jest możliwe precyzyjne określenie kwot, które państwo będzie musiało zapłacić w danym roku. Wszystkie należności wynikające z orzeczeń Trybunału regulowane są jednak bez opóźnień. Podobny model wypłat, w którym
należność pokrywana jest z budżetu państwa, funkcjonuje i w innych państwach.
Na uwagę zasługuje jednak system włoski, w którym możliwe jest odzyskanie
przez rząd kwot wypłaconych tytułem zadośćuczynienia oraz odszkodowania
od jednostek administracyjnych czy instytucji, których działania spowodowały
43 Były to sprawy: Broniowski v. Polska, skarga nr 31443/96, wyrok z 28.09.2005 r. (zatwierdzenie ugody), Hutten-Czapska v. Polska, skarga nr 35014/97, wyrok z 28.04.2008 r.
(zatwierdzenie ugody), Skibińscy v. Polska skarga nr 52589/99, wyrok z 21.10.2008 r.
(słuszne zadośćuczynienie), Rosenzweig and Bonded Warehouses Ltd. v. Polska, skarga nr
51728/99, wyrok z 28.07.2005 r. – dotychczas wydany został jedynie wyrok stwierdzający naruszenie, Sierpiński v. Polska, skarga nr 38016/07, wyrok z 27.07.2010 (zatwierdzenie ugody), Plechanow v. Polska, skarga nr 22279/04, wyrok z 7.07.2009 r. – dotychczas
wydany został jedynie wyrok stwierdzający naruszenie, Zwierzyński v. Polska, skarga nr
34049/96, wyrok z 2.07.2002 r. (słuszne zadośćuczynienie).
44 Były to sprawy: Broniowski v. Polska, Hutten-Czapska v. Polska.
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naruszenie praw człowieka45. Pozostałe wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami (np. koszty ekspertyz biegłych, opinii prawnych, tłumaczenia na
rozprawach) pokrywane są z budżetu MSZ.
Poza skargami skierowanymi wyłącznie przeciwko Polsce, polski pełnomocnik dwukrotnie uczestniczył w postępowaniach wytoczonych przez jednostki równocześnie kilku państwom, w tym Polsce. W obu tych sprawach
pełnomocnicy pozwanych państw zdecydowali się na przedstawienie wspólnych stanowisk pisemnych, a dodatkowo w sprawie Bankovic wspólnej prezentacji ustnej na rozprawie, której dokonał agent brytyjski46.
Zgodnie z art. 33 Konwencji państwom przysługuje możliwość wystąpienia
ze skargą przeciwko innemu państwu47. Pełnomocnik polski z takiej możliwości
dotychczas nie korzystał. Przeciwko Polsce nie została też do tej pory skierowana skarga innego państwa. Istnieje natomiast możliwość uczestniczenia przez
agenta rządowego w postępowaniach toczących się przeciwko innemu państwu
zainicjowanych przez indywidualnych skarżących. Po pierwsze pełnomocnik
ma prawo przystąpić do postępowania wytoczonego przez obywatela swojego
kraju przeciwko innemu państwu i wtedy ma prawo do przedkładania pisemnych uwag i do uczestniczenia w rozprawach (art. 36 Konwencji oraz art. 44
Regulaminu). Pełnomocnicy jedynie w wyjątkowych przypadkach korzystają z tego uprawnienia. Interwencje podejmowane są w sprawach, w których
ochrony wymaga interes ogólny, bądź w których wynik postępowania mógłby mieć wpływ na sytuację większej liczby obywateli. Przystąpienie przez pełnomocnika do postępowania przeciwko innemu państwu, na ogół po stronie
własnego obywatela, jest dla Trybunału sygnałem, iż dane postępowanie ma
dla niego szczególną wagę. W sprawach wytoczonych przez obywateli polskich
innym państwom, pełnomocnik zdecydował jedynie o przystąpieniu do pięciu
postępowań48, w tym jeden raz występował na rozprawie49.
45 �F. Crisafulli, The contribution of the government agent to the execution of judgments
of the European Court of Human Rights, w: „The role of the government..., s. 77.
46 Sprawa Bankovic i inni v. Belgia, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Islandia, Luxemburg, Niderlandy, Norwegia, Niemcy, Polska, Portugalia, Turcja Węgry, Wlk.
Brytania oraz Włochy, skarga nr 52207/99 oraz Artemi & Gregory v. Cypr i 21 państw,
skarga nr 35524/06.
47 Spraw takich było w historii funkcjonowania Trybunału jedynie 15.
48 Sprawa Gawracz v. Turcja, skarga nr 32055/96, Bocciarelli v. Włochy, skarga nr
16646/03, Siekańska v. Włochy, skarga nr 16420/03, Janowiec i Trybowski v. Rosja, skarga
nr 55508/07, Wołk-Jezierska i inni v. Rosja, skarga nr 29520/09.
49 Sprawa Janowiec i inni v. Rosja, skarga nr 55508/07 i 29520/09.
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Po drugie, zgodnie z par. 2 art. 36 za zgodą Przewodniczącego Trybunału
pełnomocnik może przystąpić w interesie wymiaru sprawiedliwości do sprawy toczącej się przeciwko innemu państwu. Pełnomocnik polski jak dotąd
jedynie dwukrotnie zwracał się o wyrażenie takiej zgody. Po pierwsze, przystąpił do spraw włoskich dotyczących kryteriów przyznania i ustalania przez
Trybunał wysokości zadośćuczynienia za naruszenie prawa do postępowania w rozsądnym czasie oraz zakresu, w jakim Trybunał ma kompetencję do
oceny nadzorowania dyskrecjonalnej władzy sądów krajowych w określaniu
kwoty zadośćuczynienia w postępowaniu krajowym50. Drugi raz pełnomocnik
przystąpił do postępowań przeciwko Francji, Norwegii i Niemcom dotyczących możliwości przypisania odpowiedzialności tym państwom za działania/
/zaniechania sił zbrojnych tych państwa delegowanych do sił ONZ w Kosowie
(KFOR)51. Państwa, przystępując do postępowań w charakterze strony trzeciej, mogą realizować rozmaite cele. Do działania w takim charakterze może je
inspirować wola dostarczenia Trybunałowi dodatkowych informacji czy podniesienia argumentów dotychczas niewykorzystanych przez strony. Ponadto
celem przystąpienia do postępowania może być chęć pokazania Trybunałowi,
że orzeczenie, które wyda, będzie stanowiło odpowiedź w zakresie spornej
kwestii dla większej liczby państw, nie tylko państwa pozwanego. Rozstrzygnięcie może mieć bowiem pośredni skutek dla państwa interweniującego52.
Przystąpienie w interesie wymiaru sprawiedliwości do toczących się postępowań jest działaniem zasługującym na uznanie, ponieważ dowodzi, że pełnomocnicy dostrzegają znaczenie orzeczeń wydawanych przeciwko innym państwom dla własnych krajowych systemów prawnych. Jednakże podejmowanie
takich typu działań stanowi duże obciążenie dla pracy biura pełnomocnika
i z pewnością państwa nie decydują się na to tak często, jak byłoby to pożądane.
W zakresie postępowań skargowych pełnomocnik jest osobą, do której
przesyłana jest informacja o konieczności zastosowania środków tymczaso50

Sprawy rozpatrywane łącznie: Apicella v. Włochy, skarga nr 64890/01, Riccardi
Pizzati v. Włochy, Musci v. Włochy, Giuseppe Mostacciuolo v. Włochy (nr 1), Cocchiarella
v. Włochy, Ernestina Zullo v.Włochy, Giuseppina i Orestina Procaccini v. Włochy oraz Giuseppe Mostacciuolo v. Włochy (nr 2) (skargi nr 62361/00, 64699/01, 64705/01, 64886/01,
64897/01, 65075/01 oraz 65102/01) oraz Scordino v. Włochy (nr 1), skarga nr 36813/97).
51 Sprawy Behrami i Behrami v. Francja, skarga nr 71412/01 oraz Saramati v. Francja,
Niemcy i Norwegia, skarga nr 78166/01 – rozpatrywane łącznie.
52 Por. m.in. sprawa Lautsi v. Włochy, skarga nr 30814/06, do postępowania w tej
sprawie jako strona trzecia przyłączyła się największa jak dotąd liczba państw – 10.
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wych (ang. interim measures). Na podstawie Reguły 39 ust. 1 Regulaminu, Izby
Trybunału lub tam, gdzie to właściwe, jej Przewodniczący mogą na wniosek
strony lub innej osoby zainteresowanej albo z urzędu zalecić stronom środek
tymczasowy, jaki należy według nich zastosować w interesie stron lub właściwego przebiegu postępowania. Natomiast zgodnie z ust. 3 tegoż artykułu,
Izba może żądać od stron informacji o jakiejkolwiek kwestii związanej z zastosowaniem środka tymczasowego, który zaleciła. Skargi, w których Trybunał zdecydował o zastosowaniu środków tymczasowych mają dla Trybunału
znaczenie priorytetowe53, aczkolwiek w ostatnim czasie nastąpił dramatyczny
wzrost liczby skarg, w których znajdują one zastosowanie54. Z orzecznictwa
Trybunału jasno wynika, że środki tymczasowe mają dla państw charakter
wiążący. Dlatego też niezastosowanie się przez pozwane państwo do nałożonego nań środka tymczasowego skutkować może stwierdzeniem naruszenia
Konwencji nie tylko w zakresie zarzutu skargi opartego na materialnym przepisie Konwencji, ale także w zakresie naruszenia gwarancji proceduralnych –
naruszenie art. 34 Konwencji polegające na nieposzanowaniu prawa do skargi
indywidualnej. Mając na uwadze powyższe konsekwencje konieczne jest wypracowanie odpowiedniego modelu zachowania pełnomocnika w wypadku
otrzymania z Trybunału informacji o zastosowaniu środka. Praktyka europejska pokazuje, iż problemy związane z niezastosowaniem się przez państwo do
zaleconych środków, nigdy do tej pory nie były wynikiem złej komunikacji
w tym zakresie pomiędzy pełnomocnikami a Trybunałem. Także pełnomocnicy wskazują, iż każdy w swoim państwie wypracował schemat przekazywania informacji o środkach tymczasowych odpowiednim władzom. W Polsce
pełnomocnik podjął w tym zakresie współpracę z Komendą Główną Straży
Granicznej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Sprawiedliwości. Dotychczas Trybunał jedynie kilkakrotnie zwracał się do pełnomocnika jako przedstawiciela rządu z wnioskiem o zastosowanie środków tymczasowych55.

53

Por. wytyczne Trybunału dot. priorytetyzacji skarg.
Por. oświadczenie wydane przez Przewodniczącego Trybunału dotyczące wniosków o zastosowanie środków tymczasowych: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/
B76DC4F5-5A09-472B-802C-07B4150BF36D/0/20110211_ART_39_Statement_EN.pdf
55 Jeden z ostatnich wniosków Trybunału dotyczył sprawy Gokalp p. Polsce (skarga nr
37286/09), w której Trybunał zwrócił się do rządu o nie przeprowadzanie w stosunku do
skarżącego procedury ekstradycji do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w okresie postępowania przed Trybunałem.
54
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3. Pozostałe zadania agenta rządowego
Poza reprezentowaniem rządu w postępowaniach skargowych toczących się
przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, agenci, w zależności od ram
instytucjonalnych, w których funkcjonują, zaangażowani są zazwyczaj w szereg dodatkowych zadań, w różnym stopniu powiązanych z główną działalnością. W Polsce zakres działania pełnomocnika wyznacza przede wszystkim
Regulamin MSZ określający zadania departamentu, na czele którego stoi pełnomocnik. Wśród licznych kompetencji pełnomocnika warto zwrócić uwagę
na dwa zadania.
Pełnomocnik przygotowuje dokumenty w ramach postępowań skargowych
toczących się przed innymi międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, działającymi na mocy umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez
Rzeczpospolitą Polską, dla których organem właściwym jest Minister Spraw
Zagranicznych. Aktualnie są to cztery organy: Komitet ds. Eliminacji Dyskryminacji Rasowej, Komitet Praw Człowieka, Komitet przeciwko Torturom oraz
Komitet ds. Eliminacji Dyskryminacji Kobiet. Dotychczas jedynym organem
ONZ, do którego obywatele polscy składali skargi, jest Komitet Praw Człowieka rozpoznający sprawy dotyczące naruszeń praw i wolności zagwarantowanych w Międzynarodowym pakcie praw obywatelskich i politycznych56.
Skarg takich było dotychczas 11, a jedynie jedna zakończyła się jak do tej pory
stwierdzeniem naruszenia Paktu i koniecznością wypłaty zadośćuczynienia57.
Pełnomocnik MSZ nie jest jednak w systemie polskim pełnomocnikiem rządu
przed wymienionymi Komitetami. Jego zadaniem jest przygotowanie merytorycznego stanowiska, które następnie przedkładane jest do poszczególnych
ciał traktatowych przez przedstawiciela RP akredytowanego przy ONZ.
Do najważniejszych zadań pełnomocnika należy też koordynowanie wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz pośrednio związane z tym zadaniem opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz
innych aktów prawnych co do ich zgodności z międzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka. Pierwsze zadanie realizowane jest w ramach
powołanego Zespołu ds. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który ma
charakter międzyresortowy i jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa
56

(Dz.U. z 1977 r., Nr 38, poz.167) w oparciu o postanowienia Protokołu Fakultatywnego do Paktu, którego Polska jest stroną (Dz.U. z 1994 r., Nr 23, poz. 80).
57 Fijałkowska v. Polska, skarga nr 1061/2002, G/SO 215/51, POLA (7), pogląd Komitetu Praw Człowieka z 4.08.2005 r.
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Rady Ministrów. Zarówno instytucjonalne aspekty wykonywania wyroków,
jak i skuteczność podejmowanych przez pełnomocnika w tym zakresie działań doczekały się obszernego omówienia w literaturze przedmiotu58. Niewątpliwie ten obszar działalności pełnomocnika wymaga dalszego zwiększenia
wysiłków mających na celu skuteczne wykonywanie orzeczeń Trybunału.
W kompetencje pełnomocnika został także wpisany obowiązek opiniowania
założeń i projektów ustaw oraz innych aktów prawnych co do ich zgodności
z międzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka. Należy zauważyć,
że jest to zadanie przekraczające możliwości struktury, w której pełnomocnik
funkcjonuje. Ze względu na szczupłe ramy organizacyjne, departament zajmujący się obsługą pełnomocnika nie może być ośrodkiem, w którym powstają
nowe projekty legislacyjne, nie jest też w stanie opiniować wszelkich uchwalanych bądź inicjowanych przez rząd czy wydawanych przez poszczególnych
ministrów aktów prawnych. Właśnie z punktu widzenia tworzenia prawa, które
nie będzie już od samego początku swego istnienia obarczone ciężarem niezgodności z Konwencją i jej Protokołami, idealnym wydaje się rozwiązanie,
przyjęte m.in. w systemie brytyjskim, decentralizacji kontroli zgodności z Konwencją tworzonych aktów prawnych59. Słuszne wydaje się założenie, na jakim
oparte jest rozwiązanie brytyjskie, iż pełnomocnik nie powinien być postrzegany jako odpowiedzialny za przestrzeganie praw człowieka w zakresie zgodności
z Konwencją powstających aktów prawnych. Wraz z wejściem w życie w 2000
r. Ustawy o prawach człowieka (Human Rights Act) w Wielkiej Brytanii nastąpiła znaczna decentralizacja zadań pomiędzy różne departamenty w administracji rządowej, których celem jest zapewnienie zgodności działań organów
krajowych z Konwencją. Zupełnie inny system funkcjonuje m.in. na Ukrainie,
gdzie pełnomocnik odpowiedzialny jest w bardzo szerokim zakresie za kontrolę zgodności aktów prawnych z Konwencją. System scentralizowanej kontroli
jest jednakże uwarunkowany pozycją pełnomocnika, który jest podsekretarzem
stanu w ministerstwie sprawiedliwości.

Wnioski
Analiza powyższych wywodów uprawnia postawienie pytania o to, czy pełnomocnik jest tylko obrońcą państwa w postępowaniach toczących się przed
58 �Porównaj

supra note 4.
Walton, The responsibility of the government agent in ensuring compatibility of
legislation and practice with the standards of the European Convention on Human Rights,
w: „The role of the government..., s. 52.
59 � D.
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Trybunałem, czy też jako uczestnik systemu stworzonego przez Konwencję
nakierowanego na zwiększenie poszanowania praw człowieka może i powinien być postrzegany jako współodpowiedzialny za zapewnienie poszanowania praw człowieka.
Oczywiście można spojrzeć na agenta rządowego jedynie jako na osobę reprezentującą rząd w postępowaniu przed ETPCz. Jest to rola trudna i niewdzięczna, ponieważ pełnomocnik reprezentuje państwo, które oskarżone
jest często o bardzo poważne naruszenia praw człowieka. Nierzadko więc działania pełnomocnika oceniane są przez pryzmat poruszających okoliczności
poszczególnych spraw, które chętnie nagłaśniane są przez media. Nie jest też
specyfiką polską, że działania pełnomocnika postrzegane są jako pasmo porażek, bo tylko wyroki stwierdzające naruszenie przebijają się do świadomości społecznej60. Niezaprzeczalnie wśród ogólnej liczby orzeczeń wydawanych
w sprawach polskich sprawy „przegrane” przez pełnomocnika stanowią większość, jednakże warto też przyjrzeć się tym nielicznym, w których Trybunał
nie przyznał racji skarżącym, ponieważ niejednokrotnie są to sprawy o dużym
znaczeniu61. Nośność takich informacji jest jednak niewielka, a i pełnomocnik
nie ma w zwyczaju informować o nich opinii publicznej. Zredukowanie zadań
pełnomocnika jedynie do reprezentacji w postępowaniach toczących się przed
Trybunałem pozostawałoby w sprzeczności z rolą, jaką przypisują mu różne
organy Rady Europy oraz z zadaniami, jakie wykonuje w praktyce. Uwzględnienie wszelkich aspektów działalności pełnomocnika pozwala na dostrzeżenie,
że jest on nie tylko obrońcą pozwanego państwa, ale wykonuje też zadania w zakresie popierania poszanowania praw człowieka. Wieloaspektowa działalność pełnomocnika podejmującego działania mające na celu upowszechnienie wiedzy o Konwencji poprzez organizowanie seminariów, uczestniczenie
w szkoleniach, prowadzenie stałego dialogu z przedstawicielami sądownictwa, współuczestnictwo w upowszechnianiu orzecznictwa ETPCz, a wreszcie
60 �V. Schorm, The role of the government agent in representing the member state before

the European Court of Human Rights, w: „The role of the government..., s. 32.
61 Ze statystyk orzeczeń Trybunału wynika, iż 7% zapadłych wyroków były to wyroki stwierdzające brak naruszenia. Należy też zauważyć, że część spraw dotyczących doniosłych problemów prawnych kończy się wydaniem decyzji o niedopuszczalności, które
w ogóle umykają świadomości społecznej. Por m.in. Borenstein v. Polska, skarga nr 6303/04,
decyzja z 24.06.2008 r., Weitz v. Polska, skarga nr 37727/05, decyzja z 23.06.2009r., Oleksy v. Polska, skarga nr 1379/06, decyzja z 16.06.2009 r., Tarnowski i inni p. Polsce (nr 1),
skarga nr 33915/03, wyrok z 29.09.2009 r. oraz sprawa Tarnowski i inni p. Polsce (nr 2),
skarga nr 43934/07, wyrok z 29.09.2009 r., Łatak v. Polska, skarga nr 52070/08, decyzja
z 12.10.2010 r. i Łomiński v. Polska, skarga nr 33502/09, decyzja z 12.10.2010 r.
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aktywne zaangażowanie bądź wręcz koordynowanie procedury wykonywania
wyroków, pozwala postrzegać go jako niezbędny element w zapewnieniu skuteczności obowiązywania Konwencji.
Dylematy związane z zakwalifikowaniem funkcji pełnomocnika rządu
w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka dobrze
podsumował Philippe Boillat, Dyrektor Generalny RE ds. Praw Człowieka
i Spraw Prawnych, który stwierdził, że agent rządowy w wykonywaniu swojej
misji jest zarówno obrońcą państwa, ale też w niektórych aspektach funkcjonariuszem powołanym przez państwo, aby wspomagać sprawiedliwość międzynarodową62.

62 � Ph.

Boillat, The role of the government agents in ensuring effective human rights
protection, op.cit., s. 114.
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Obowiązki obywatelskie w Rzeczypospolitej Polskiej

P

roblematyce obowiązków obywatelskich poświęca się z reguły znacznie
mniej uwagi niż prawom i wolnościom. Tradycyjnie bowiem określenie
pozycji jednostki w państwie polega głównie na sformułowaniu katalogu jej
uprawnień i wolności, a dopiero później powinności2. Jakie jest miejsce obowiązków obywatelskich w dzisiejszym ustawodawstwie, w praktyce konstytucyjnej? We współczesnych konstytucjach jest stosunkowo niewiele przepisów
poświęconych obowiązkom obywateli.
Konstytucje wielu państw nie zawierają żadnych postanowień dotyczących
obowiązków obywatelskich, względnie ustanawiają obowiązki w sposób pośredni poprzez przyznanie państwu określonych kompetencji. Niekiedy ustanowienie obowiązków obywatelskich odbywa się na drodze wydzielenia ich od normatywnych postanowień konstytucji. Dlaczego tak jest? Dowodzi się bowiem,
że człowiek rodzi się wolny i równy, natomiast jego obowiązki w stosunku do
zbiorowości są wtórne i mniej istotne. Liberalna tradycja, na której opiera się
zachodni model demokracji, jest niechętna konstytucjonalizacji obowiązków
jednostki wobec państwa, według niej pierwszym celem państwa jest ochrona
praw człowieka. W państwach demokratycznych przepisy konstytucyjne dotyczące sfery obowiązków obywatelskich nie są liczne.
W doktrynie prawa konstytucyjnego podnosi się, że zamieszczenie w ustawie zasadniczej przepisów dotyczących powinności jest zbędne z kilku powodów:
–– przepisy takie i tak wymagają z reguły konkretyzacji ustawowej;
–– ustawa może zawsze nakładać obowiązki na jednostkę, niezależnie od
tego, czy konstytucja przewiduje ustanowienie określonych obowiązków,
choć musi to następować w zgodzie z zasadami konstytucyjnymi;
–– obowiązki jednostki wynikają z przepisów ustanawiających ochronę praw
człowieka;
1

Prof. zw. dr hab., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; Wydział
Administracji i Nauk Społecznych, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet Rzeszowski.
2 E. Dobrodziej, Konstytucyjne prawa i obowiązki obywatela dziś i jutro, Bygdoszcz
1994, s. 12.
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–– konstytucjonalizacja obowiązków mogłaby zachęcać do „propaństwowej” wykładni przepisów prawa i ułatwić usprawiedliwianie naruszeń
praw człowieka3.
Przy takim traktowaniu i podejściu do obowiązków duże znaczenie ma doświadczenie ustrojowe, z którego jasno wynika łatwość uzyskiwania przez państwo posłuchu dla zobowiązań i świadczeń ze strony obywateli. To nie jedyna
przyczyna. W ustroju komunistycznym przyjmowano często aksjomat, że tylko
wypełnianie obowiązków przez obywateli może zagwarantować im korzystanie
z praw, co niekiedy sprowadzało się do uzależnienia realizacji uprawnień od
wywiązywania się z obowiązków. Ustanowienie w Rzeczypospolitej demokratycznego ustroju nie usuwa automatycznie problematyki obowiązków jednostki
z pola zainteresowania konstytucjonalizmu, chociażby z tej racji, że zagadnienie
to pozostało, zgodnie z tradycją polskiego konstytucjonalizmu (m.in. Konstytucji marcowej), materią konstytucyjną. Śladem niektórych konstytucji w polskiej ustawie zasadniczej obowiązki jednostki znajdują się w jednym rozdziale
z prawami i wolnościami. Nie jest to wyraz tylko zabiegu techniki legislacyjnej.
Ustawodawca wyraża w ten sposób ważką ideę integralności wolności, praw
i obowiązków człowieka i obywatela. Bez niej nieograniczona wolność jednostki (od państwa, od norm społecznych) naruszać może porządek zbiorowości,
indywidualną wolność innych, a przez to godzić w dobro wspólne4.
Obowiązek jest obok uprawnienia jednym z podstawowych pojęć prawnych.
Mimo to w literaturze przedmiotu nie ma w pełni zadowalającej definicji tego
pojęcia. Nie definiuje go również Konstytucja. Przyjmuje się, że norma ustanawia dla danego adresata obowiązek wtedy, gdy przewiduje dla niego jeden tylko
sposób zachowania się w danych okolicznościach5. Tym samym obowiązek
ogranicza swobodę postępowania adresata normy prawnej.
Wyróżnienie podstawowych obowiązków obywatelskich spośród ogółu
obowiązków składających się na pozycję obywatela w państwie wymaga ustalenia kryterium decydującego o ich podstawowym charakterze6. Można przyjąć w tej materii za podstawę kryterium materialne lub kryterium formalne7.
Najczęściej przyjmuje się za punkt wyjścia kryterium formalne, twierdząc, że
3

K. Wojtyczek, Konstytucyjne obowiązki jednostki, w: P. Sarnacki (red.), „Prawo konstytucyjne RP”, Warszawa 2008, s. 163.
4 W. Zakrzewski, Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela w:
W. Skrzydło (red.), „Polskie prawo konstytucyjne”, Lublin 2004, s. 173.
5 A.Łopatka, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1975, s. 297.
6 A. Michalska, O pojęciu praw człowieka, „Państwo i Prawo” 1980, nr 8, s. 5–7.
7 R. Wieruszewski, Podstawowe obowiązki obywateli PRL, Ossolineum 1984, s. 75 i n.
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podstawowe obowiązki obywateli to te, które zostały sformułowane w konstytucji, nadając im w ten sposób najwyższą moc prawną. Posługując się takim kryterium, trudno jest jednak wyjaśnić przyczyny tego, że takim, a nie
innym obowiązkom został przyznany charakter podstawowych. Stąd też wynika konieczność posługiwania się kryterium materialnym, zgodnie z którym
za podstawowe obowiązki obywateli uważa się te, które mają najistotniejsze
znaczenie z punktu widzenia interesów obywateli i państwa.
Uważam, iż nic nie stoi na przeszkodzie, aby przy określeniu podstawowych praw lub obowiązków obywatelskich równocześnie stosować jako wzajemnie niekolidujące – kryterium materialne i formalne. Tak więc, gdy chodzi
o określenie możliwych stanowisk w kwestii podstawowych praw i obowiązków obywatelskich, to zarysowują się wyraźnie trzy stanowiska; pierwsze –
uznające tylko kryterium materialne; drugie – uznające tylko kryterium formalne; trzecie – uznające kryterium materialne i formalne8.
Moim zdaniem jedynie słusznym stanowiskiem jest jednoczesne uwzględnienie kryterium formalnego i materialnego. Rację mają przeto tylko ci przedstawiciele nauki prawa, którzy nie opowiadają się wyłącznie za jednym lub
drugim kryterium podstawowości, lecz ujmują je łącznie. Przykładem takiego
właśnie stanowiska jest następująca wypowiedź: „[...] za podstawowe ustawodawca [...] uważa te prawa i obowiązki, które dotyczą najistotniejszych interesów obywateli i państwa, które są najbardziej charakterystyczne dla stosunków społecznych i politycznych istniejących na danym etapie rozwoju Polski,
których realizacja leży w głównym nurcie dążeń i aspiracji społeczeństwa9.
Ten sam autor jednocześnie stwierdza: „Nie ma praw i obowiązków podstawowych, które byłyby poza konstytucją. Jak długo państwo nie wprowadzi
danego prawa bądź obowiązku do tekstu konstytucji, nie mają one charakteru
podstawowego choćby ich ranga społeczna była bardzo wysoka [...]. Ustalając
katalog podstawowych praw i obowiązków obywatelskich ustawodawca konstytucyjny bierze pod uwagę ogólny poziom cywilizacyjnego i kulturalnego
rozwoju społeczeństwa10.
Tak więc za podstawowe należy uznać te prawa i obowiązki, które są doniosłe, a zarazem realne, co do których istnieje możliwość ich realizacji na co
dzień, które dotycząc najistotniejszych interesów obywateli i państwa. Za ta8

s. 155.

B. Dobkowski, Konstytucyjne prawa i obowiązki obywateli PRL, Warszawa 1979,

9 A. Łopatka, Pojęcie podstawowych praw i obowiązków obywateli PRL, w: idem (red.),
„Podstawowe prawa i obowiązki obywateli PRL”, Warszawa 1978, s. 19.
10 Ibidem, s. 18–19.
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kie kryteria materialne wyróżniające podstawowe obowiązki obywateli przyjmuje się np. to, że:
–– wynikają one z samej istoty państwa danego typu,
–– wiążą się z fundamentalnymi zasadami, funkcjami i celami państwa,
–– rozstrzygają o pozycji jednostki w danym państwie,
–– są niezbędne dla realizacji i zagwarantowania innych, już niepodstawowych obowiązków obywateli.
Kryteria te wzajemnie się uzupełniają i wzbogacają, przyjęcie kryterium
materialnego nie stoi w sprzeczności z kryterium formalnym11.
W tym miejscu należałoby postawić pytanie, jakie konsekwencje praktyczne niesie z sobą zaliczenie jakiegoś obowiązku do kategorii „podstawowych”?
Z punktu widzenia obowiązującego prawa to określenie nie pociąga żadnych
skutków. Natomiast ma ono znaczenie dla określenia priorytetów państwa, które w pierwszym rzędzie zobowiązane jest do realizacji i zabezpieczenia praw
i obowiązków podstawowych. Z prawnego punktu widzenia istotne znaczenie ma natomiast zaliczenie jakiegoś obowiązku do kategorii konstytucyjnych.
Trzeba bowiem pamiętać, że normy konstytucyjne, z których te obowiązki wynikają, mają najwyższą moc prawną. Podstawowe obowiązki obywatelskie charakteryzują się przede wszystkim tym, że:
–– nakładają na obywateli – poprzez właśnie przepisy prawne (np. konstytucja) – nakazy i zakazy określonego rodzaju (na przykład obowiązek
służby wojskowej, nakazy przestrzegania prawa);
–– obowiązek wykazania podstawy prawnej ciąży na tym, kto żąda wykonania określonego obowiązku przez obywatela;
–– państwo powinno zapewniać warunki gwarantujące właściwe wywiązywanie się obywatela z tych obowiązków,
–– wypływają z dwóch generalnych zobowiązań, które są konsekwencją
władztwa państwa wobec obywatela oraz jego emocjonalnego związku
z własnym państwem:
1) do posłuszeństwa:
a) dla ostatecznych rozstrzygnięć władz publicznych,
b) dla porządku prawnego,
2) do wierności wobec Ojczyzny.
Według mnie podstawowe obowiązki obywatelskie to te skierowane do
obywateli nakazy określonego w sposób generalny postępowania, które to
charakteryzują się następującymi cechami:
11

E. Dobrodziej, op.cit., s. 17; por, B. Dobkowski, op.cit., s. 157.
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–– celem ich jest zabezpieczenie, ochrona i rozwój najważniejszych dóbr
społecznych i w tym znaczeniu służą realizacji zarówno interesu jednostkowego, jak i powszechnego;
–– łączą w sobie właściwości prawnego oddziaływania z właściwościami moralno-ideologicznego imperatywu, czyli innymi słowy normy te zgodne są
z dominującym w społeczeństwie systemem ocen moralnych, a w żadnym wypadku nie mogą pozostawać z nim w sprzeczności;
–– wynikają z norm konstytucyjnych.
Należy zaznaczyć, że zaproponowana tutaj kolejność nie jest przypadkowa.
W szczególności uważam, że konstytucyjność obowiązków jest konsekwencją
pozostałych cech. Tym niemniej podstawowe obowiązki obywatelskie powinny charakteryzować się wszystkimi trzema cechami. Brak którejkolwiek z nich
eliminuje daną powinność z katalogu podstawowych obowiązków obywatelskich. Aby jakiś nakaz uznać za podstawowy obowiązek obywatelski, musi on
służyć realizacji ważnych celów społecznych, musi mieć akceptację społeczną
oraz być proklamowany przez normy konstytucyjne. Przyjęcie takiego założenia nadaje bardzo wysoką rangę podstawowym obowiązkom obywatelskim.
Są one bowiem traktowane jako powszechnie aprobowane powinności, wynikające z norm o najwyższej w systemie prawa mocy prawnej.
Zakres podmiotowy podstawowych obowiązków obywatelskich, oczywiście
mowa tu o obowiązkach zawartych w Konstytucji RP z 2 kwietnia1997 r.12, jest
zróżnicowany. Część z nich dotyczy każdej osoby znajdującej się pod jurysdykcją RP, część związana jest ściśle z obywatelstwem. Adresatem pierwszych jest
każdy, kto znajduje się pod jurysdykcją bez względu na obywatelstwo13.
Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że „ustawodawca ma zatem prawo do
odmiennego kształtowania sfery praw i obowiązków określonej kategorii podmiotów pod warunkiem, że te odmienne zasady oparte będą na istniejących
pomiędzy poszczególnymi kategoriami podmiotów odmiennościach w ich sytuacji faktycznej (K. 43/ 02, OTK-A 2003, Nr 6, poz. 49). Można w tym przypadku mówić o konstytucyjnych obowiązkach jednostki i tak za przykład można
podać powinność przestrzegania prawa. Konstytucja ustanawia również obowiązki ciążące wyłącznie na obywatelach polskich np. obowiązek wierności Ojczyźnie czy też obowiązek obrony Ojczyzny.
Należy podkreślić, że – poza obowiązkiem przestrzegania prawa – wszystkie pozostałe przepisy nakładające powinności na jednostkę (obywatela) nie
12

Dz.U. Nr 78, poz. 483 z póz. zm.
Zob. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, Warszawa
2009, przed art. 82, s. 409.
13
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nadają się do bezpośredniego stosowania i wymagają konkretyzacji w ustawach zwykłych. Jeżeli chodzi o podstawowe obowiązki obywatelskie, a więc te,
które wynikają z ustawy zasadniczej, zakres podmiotowy ściśle związany jest
z obywatelstwem. Obowiązki obywatelskie jak i prawa posiada się nie z tytułu narodowości, a właśnie obywatelstwa14. Konstytucyjna regulacja dotycząca
obowiązków obywatelskich w rozdziale II zatytułowanym „Wolności, prawa
i obowiązki człowieka i obywatela” sugeruje, że adresatem jest wyłącznie osoba fizyczna. To jest zarówno człowiek, jak i obywatel. Ale przyjęcie takiego wąskiego charakteru zakresu podmiotowego nie jest właściwe. W każdym przypadku
należy ustalić, czy konkretne uprawnienie ze swej istoty, charakteru i celu nie
może być wartością, przyznaną również innym niż osoby fizyczne podmiotom
prawa. Podobnie musimy rozpatrywać ewentualność szerszego odniesienia
zawartych w Konstytucji obowiązków. I tak osoba prawna oraz inne podmioty
nieposiadające osobowości prawnej są bezpośrednimi adresatami obowiązków: przestrzegania prawa, ponoszenia ciężarów publicznych oraz ochrony
środowiska naturalnego.
Jak wiadomo, normy nakładające obowiązki na obywateli są elementem szerszego systemu norm regulujących pozycję jednostki w państwie. Obok nich
pojawiają się normy regulujące prawa czy też wolności obywatelskie. Jaka jest ich
wzajemna relacja? Najczęściej w konstytucjach wyznawana jest zasada współzależności praw i obowiązków obywatelskich, łatwo da się to zauważyć przez
umieszczenie ich w jednym rozdziale. Współzależności tej nie należy rozumieć
jako sytuacji, w której korzystanie przez obywateli z przyznanych im uprawnień
jest bezpośrednio uzależnione od wypełniania nałożonych na nich obowiązków,
lub w których niedopełnienie obowiązków może pociągać za sobą ograniczenie
podstawowych praw. Obecnie obowiązująca konstytucja nie zawiera przepisu,
który był w poprzedniej ustawie zasadniczej tj. art. 67 ust. 3, wyrażający zasadę
zależności praw i obowiązków obywatelskich15.
Nie znaczy to, że wzajemna relacja wolności i praw nie występuje na gruncie Konstytucji RP16. Formalnoprawnym przejawem tej zasady jest ciągle pojawiająca się w konstytucjonalizmie tendencja do łącznego ujmowania w jednym
rozdziale praw i obowiązków. Na te wspólne zależności praw i obowiązków
14

J. Pilikowski, Wiedza obywatelska, Kraków 1995, s. 15.
R. Wieruszewski, op.cit., s. 213– 231; A. Łopatka, Współzależność między korzystaniem z praw a wykonywaniem obowiązków, w: „Podstawowe prawa i obowiązki...”, s. 284
i n..
16 K. Działocha, Komentarz do Konstytucji, L. Garlicki (red.), Warszawa 2003, t. III,
Obowiązki, s. 13 i n.
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można spojrzeć zarówno od strony praw jak i obowiązków. „Zasada współzależności, jak wskazuje się na to w doktrynie, znajduje także swój wyraz w procesie realizacji poszczególnych praw czy wolności obywatelskich. Analizując
pod tym względem poszczególne kategorie praw obywatelskich nasuwa się
spostrzeżenie, że w przypadku praw ekonomicznych i socjalno-kulturalnych
zależności, o których tu mowa, są oczywiste i nie budzą zastrzeżeń. Kodeks
pracy, który stanowi ustawodawczą konkretyzację postanowień konstytucji
w zakresie praw ekonomicznych, skonstruowany jest na podstawie zasady
ścisłej współzależności praw i obowiązków pracowniczych. Stopień realizacji
obowiązków pracowniczych ma zatem istotny i bezpośredni wpływ na korzystanie z przysługującym pracownikom praw. W podobny sposób skonstruowany jest również cały szereg praw socjalnych czy kulturalnych. Powstaje
pytanie, czy zależności o których tu mowa, dotyczą także praw politycznych?
Wydaje się, że na to pytanie należy udzielić odpowiedzi pozytywnej.
Oczywiście zależności te mają inny charakter niż w przypadku praw ekonomicznych. [...] realizacja politycznych praw obywatelskich musi kojarzyć się
z respektowaniem obowiązku przestrzegania prawa. Należałoby wreszcie zastanowić się, czy i w jakim zakresie relacja między prawami a obowiązkami zachodzi w przypadku praw osobistych. Problem ten nie wydaje się budzić większych
kontrowersji, gdyż ograniczenie praw osobistych może nastąpić tylko wówczas,
gdy obywatel naruszy obowiązujące prawo, naruszając tym samym obowiązek
przestrzegania prawa. Jednakże w żadnym przypadku nie można pozbawić go
prawa do obrony, które znajduje zastosowanie właśnie w tej sytuacji”17.
Zasada wzajemnych relacji i współzależności działa też w drugą stronę. Przestrzeganie najogólniejszego z nich, tj. obowiązku przestrzegania prawa, stwarza
realną możliwość korzystania z przysługujących obywatelowi uprawnień, będąc
zarazem w wielu wypadkach warunkiem koniecznym realizacji tych praw. W przypadku pozostałych obowiązków konstytucyjnych mamy raczej do czynienia z zależnościami pośrednimi, niestwarzającymi bezpośrednich konsekwencji w sferze
uprawnień18. Zasada współzależności nie została ujęta w treści Konstytucji, ale wynika ona z jej budowy. Na pewno nie należy eksponować roli jednego elementu
kosztem innego, ponieważ wzajemnie się one przenikają.
Zagadnienie praw i obowiązków obywateli stanowi jedną z najistotniejszych części każdej konstytucji, która stanowi ich źródło, jest rodzajem umowy
społecznej między władzami państwowymi i ogółem obywateli. W zasadzie
17
18

R. Wieruszewski, op.cit., s. 227–228.
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nie jest podważany pogląd, że regulacje podstawowych praw i obowiązków,
jako zbioru generalnych zasad kształtujących życie jednostki i społeczeństwa,
powinna zawierać konstytucja jako ustawa zasadnicza.
Można jednak podzielić konstytucje na dwie grupy z punktu widzenia zakresu uregulowań praw i obowiązków obywateli. Pierwsza, która obejmuje ustawy
zasadnicze niewypowiadające się w tej sprawie lub czyniące to zupełnie marginalnie. Druga grupa konstytucji to te, które są wyrazem pewnego kompromisu między państwem a obywatelem, do tej grupy zaliczamy Konstytucję RP
z 1997 r. Wiele konstytucji akcentuje ścisły związek między podstawowymi
prawami i wolnościami obywateli a ich obowiązkami, poprzez ich umieszczanie w jednym rozdziale. Taki też ścisły związek zaznaczony został w naszej
polskiej konstytucji.
W ostatnich latach rysuje się w konstytucjonalizmie tendencja do łącznego ujmowania w jednym rozdziale praw i obowiązków. Nie należy jednak tego
zabiegu rozumieć jako sytuacji, w której korzystanie przez obywateli z przyznanych im uprawnień jest bezpośrednio uzależnione od wypełniania nałożonych
na nich obowiązków lub – idąc dalej – w której niedopełnienie podstawowych
obowiązków może pociągać za sobą jako prawem przewidzianą sankcję ograniczenie podstawowych praw. Pomijając praktyczne trudności związane np.
z ustaleniem, kto, na jakiej podstawie, w jakim zakresie i w jakich sytuacjach
miałby to nadzwyczajne prawo do ograniczenia uprawnień innych otrzymać
i stosować, uzależnienie korzystania z praw do wykonywania obowiązków byłoby równoznaczne z regresem demokracji, dla którego nie ma uzasadnienia
ekonomicznego, społecznego i politycznego.
Prawa i wolności objęte rozdziałem II ujęte są w 3 grupach: wolności i prawa
osobiste, wolności i prawa polityczne, wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne. Natomiast obowiązków obywatelskich Konstytucja wymienia
sześć.
W odróżnieniu od praw i wolności nakładają one na obywateli nakazy i zakazy określonego rodzaju, jednak tak samo jak one są powszechnie obowiązujące, a więc odnoszą się do wszystkich obywateli.
Powinność przestrzegania prawa, o której jest mowa w art. 83 Konstytucji, jest
jak już wspomniałam wcześniej – normą nadającą się do bezpośredniego stosowania, pozostałe natomiast obowiązki wymagają, chcąc je egzekwować, pewnej
regulacji ustawowej, która stanowi wyłączną podstawę nakładania wszelkich, nie
tylko konstytucyjnych, obowiązków.
I tak do podstawowych obowiązków obywatelskich wymienionych w Konstytucji RP z 1997 r. należą:
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––
––
––
––

obowiązek wierności Rzeczypospolitej Polskiej (art. 82);
obowiązek troski o dobro wspólne (art. 82);
obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej (art. 83);
obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków (art. 84);
–– obowiązek obrony Ojczyzny i w tym zakresie służby wojskowej (art. 85);
–– obowiązek dbałości o stan środowiska i ponoszenia odpowiedzialności
za spowodowane przez siebie jego pogorszenia (art. 86).
Poza odrębnym wyszczególnieniem wskazanych wyżej obowiązków Konstytucja w różnych miejscach formułuje jeszcze inne obowiązki, których adresatami są również podmioty niepubliczne. Zaliczyć do nich trzeba: obowiązek
ujawniania na podstawie ustawy informacji dotyczących własnej osoby (art. 51
ust. 1), obowiązek zapewniania pracownikom higienicznych i bezpiecznych
warunków pracy przez pracodawcę (art. 66 ust. 1), obowiązek nauki (art. 70
ust. 1), obowiązek wysłuchania i w miarę możliwości uwzględniania zdania
dziecka (art. 72 ust. 3). Konstytucja sygnalizuje także możliwość ustawowego
wprowadzenia obowiązku pracy (art. 65 ust. 2).
Na gruncie Konstytucji RP z 1997 r. można dokonać systematyzacji obowiązków obywatelskich w niej zawartych.
I tak można wyróżnić cztery podstawowe grupy, a mianowicie:
1) obowiązki o charakterze ogólnym wobec państwa, które zapewniają, gwarantują jego egzystencję i panujący w nim porządek, które w pewien sposób podkreślają więź emocjonalną obywatela z państwem, więź opartą na
posłuszeństwie i wierności, są to:
–– obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej,
–– obowiązek troski o dobro wspólne,
–– obowiązek wierności Rzeczypospolitej Polskiej;
2) obowiązki w dziedzinie obronności:
–– obowiązek służby wojskowej,
–– obowiązek obrony Ojczyzny;
3) obowiązki w sferze ekonomicznej:
–– obowiązek ochrony środowiska,
–– obowiązek odpowiedzialności za pogorszenie jego stanu;
4) obowiązki w dziedzinie finansów:
–– obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym także
podatków.
Cechą charakterystyczną konstytucyjnych obowiązków obywatelskich jest
ich powszechność. Z obowiązkami obywatelskimi wiąże się też zasada rów-
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ności. Niektóre przepisy Konstytucji określają zasadę równych praw obywateli bez względu na płeć, urodzenie, wykształcenie, narodowość, rasę oraz wyznanie, z zasady tej implicite wynika również zasada równości obowiązków.
Oznacza ona, iż każdy obywatel posiada równą ilość obowiązków bez względu
na wyżej wymienione cechy. Zasada ta znajduje potwierdzenie w odpowiednich przepisach Konstytucji traktujących o obowiązkach, a w szczególności
w sformułowaniu „każdy obywatel”.
Obowiązki: wierności RP, troski o dobro wspólne oraz dbałości o stan środowiska tylko częściowo mogą zostać skonkretyzowane prawnie – posłużenie
się pojęciami: „wierności”, „troski”, „dbałości” wskazuje, że część tych zobowiązań ma wymiar wyłącznie moralny.
Umieszczenie ich w Konstytucji podkreśla ogromne ich znaczenie dla realizacji dobra wspólnego. Konstytucja dokładnie określa podmioty tych sześciu podstawowych obowiązków, część z nich dotyczy każdego znajdującego
się pod jurysdykcją RP i tu należy wymienić takie artykuły, jak art. 83, art. 84
i art. 86, pozostała część obowiązków związana jest ściśle z obywatelstwem,
należy tu wymienić obowiązek wierności Ojczyźnie i obowiązek obrony Ojczyzny. Jak już nadmieniłam, umieszczenie obowiązków obywatelskich w jednym rozdziale z prawami i wolnościami nie jest przypadkowe, podkreśla ich
ścisły związek, jest ono związane także z taką instytucją jak skarga konstytucyjna, bowiem konstytucyjność i legalność oraz zakres ograniczeń wolności
i praw jednostki przez normy konkretyzujące obowiązki konstytucyjne podlegają kontroli za pośrednictwem indywidualnej skargi konstytucyjnej19.
Obowiązek wierności Rzeczypospolitej Polskiej oraz troski o dobro wspólne reguluje art. 82 Konstytucji RP, który brzmi: „Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne”20.
Obowiązek wierności oznacza przede wszystkim zakaz działania na szkodę
państwa przez szpiegostwo na rzecz obcych państw, ale także nakaz wspomagania go i przyczyniania się do jego dobra. Z obowiązkiem tym można też
wiązać obowiązek należnej czci dla godła, barw czy też hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Z obowiązkiem wierności w ścisłym związku pozostaje pojęcie
patriotyzmu, i to ono miało także wpływ na umieszczenie tego obowiązku
w Konstytucji.
Patriotyzm określany jest jako postawa społeczno-polityczna. Wobec tego
jest to stan świadomości narodowej, która tworzy się w ciągu dziejów narodu
19
20

W. Zakrzewski, op.cit., s. 173.
Dz.U. Nr 78, póz. 483.
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i jest historycznie uwarunkowana. Historycy proponują typologię patriotyzmu zrodzoną z refleksji nad historią postaw patriotycznych w Polsce. Wyróżniają trzy typy patriotyzmu:
–– jako wierność idei narodowej, przejawiającej się w dążeniu do suwerenności;
–– jako wierność idei narodowej, przekazywanej przez tradycję;
–– jako obrona realistycznie ujętego interesu narodowego21.
Art. 82 Konstytucji RP z 1997 r. nakłada także na obywatela polskiego obowiązek troski o dobro wspólne. Wspólne dobro nie jest sumą dóbr indywidualnych, lecz sumą warunków, dzięki którym człowiek może lepiej i łatwiej
rozwijać własną doskonałość. W różnych filozofiach politycznych jest to jednoczący i organizujący działanie jednostek nadrzędny cel społeczny, podstawowa wartość porządku politycznego, której osiągnięcie jest wspólnym celem,
wspólnym interesem obywateli, w odróżnieniu od interesu indywidualnego,
prywatnego. Wszyscy obywatele są w stopniu odpowiednim do swoich możliwości, zobowiązani do poświęcenia pewnych interesów własnych dla dobra
wspólnego (wyrok TK K 8/98, OTK 2000, Nr 3, poz. 87).
Obowiązek ten także nie jest dokładniej określony przez Konstytucję, wiąże się on z zasadą współżycia społecznego, jakkolwiek brak poszanowania zasad współżycia społecznego nie pociąga za sobą sankcji przymusu państwowego, to jednak w każdym przypadku naruszenie tej zasady powinno spotkać
się z negatywnym stosunkiem opinii społecznej. Pojęcia „wierność” i „troska”
wskazują na moralny wymiar tych powinności, a zarazem na podkreślenie
ogromnej roli więzi emocjonalnej obywatela względem swojej Ojczyzny. Dla
dobrego i prawidłowego funkcjonowania państwa potrzeba by jego obywatele
byli gotowi przedłożyć niekiedy dobro wspólnoty nad własne. Dobro wspólne
domaga się troski o dobrobyt społeczny i o rozwój społeczności. Ten rozwój
jest syntezą wszystkich obowiązków społecznych. Wszyscy członkowie społeczności winni zabiegać o rozwój społeczeństwa, do którego należą. Jest ona
bowiem sumą wysiłków wszystkich. Im pełniejszy rozwój, tym większe szanse
dla każdego człowieka.
Kolejnym obowiązkiem obywatelskim o charakterze podstawowym, któremu Konstytucja nadaje szczególną moc, jest obowiązek przestrzegania prawa
Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszczony w Konstytucji RP w art. 83: „Każdy ma
obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej”. Obowiązek ten pozostaje w ścisłym związku z wyżej omówionym obowiązkiem wierności. W imię
21
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wierności Rzeczypospolitej winniśmy przestrzegać Konstytucji i ustaw, w imię
wierności państwu musimy przeciwstawiać się naruszaniu prawa. Konstytucja
RP w tym przypadku podmiotem obowiązku obywatelskiego czyni każdego,
czyli każdą osobę podlegającą jurysdykcji RP. Obowiązek ten akcentuje szczególną rolę, jaką odgrywa w życiu każdego prawo i jego przestrzeganie.
Obowiązek przestrzegania prawa nie może oznaczać w żadnym wypadku
bezwzględnego posłuszeństwa każdemu prawu stanowionemu przez państwo.22
TK zważył, co następuje: „Niektóre normy konstytucyjne [...] określają aksjologiczne i normatywne podstawy całego systemu prawa. Jeżeli określony przepis narusza te podstawy, oznacza to, że nie powinien należeć do systemu prawa,
a wynikająca z art. 83 Konstytucji powinność jego przestrzegania w istocie stoi
w sprzeczności z Konstytucją” (wyr. z 27.5.2002 r., K 20/01, OTK-A 2002, Nr 3,
poz. 34). Z drugiej strony można też wskazać na stanowisko przeciwne, o czym
świadczy następujące stwierdzenie TK w uzasadnieniu jednego z orzeczeń:
„obowiązek poszanowania i przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego ciąży na obywatelach tak długo, jak długo prawo nie utraciło mocy obowiązującej z punktu widzenia kształtowania ich indywidualnych i konkretnych
praw i obowiązków. Nie mogą oni zatem odmawiać jego przestrzegania [...] tylko ze względu na powzięcie wątpliwości co do konstytucyjności przepisu” (wyr.
z 27.12.2004 r., SK 35/02, OTK-A 2004, Nr 11, poz. 119).
Jasne i prawe prawo:
–– chroni obywatela przed samowolą organów państwa;
–– jest systemem norm, w których bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo obywateli jest zrównoważone;
–– pośredniczy między osobami i instytucjami w taki sposób, że obywatele
w stosunkach ze sobą nie mogą ograniczać swej wolności i tylko na podstawie ogólnej normy prawa może to uczynić państwo23;
–– prawo w państwie i społeczeństwie obywatelskim spełnia określone funkcje:
1) społeczna (fakt stanowienia i stosowania prawa wywołuje odpowiednio doniosłe lub trwałe skutki społeczne, prawo nadaje jednostce ludzkiej podmiotowość publiczną i może leżeć u podstaw bezpieczeństwa
prawnego obywateli);
2) stabilizacyjna (funkcja ta odpowiada funkcji adaptacyjnej państwa);
22
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3) dynamizująca (prawo wpływa na zmiany stosunków społeczno-gospodarczych);
4) ochronna (prawo przeciwdziała zagrożeniu przyjmowanych wartości,
5) a jeśli wpływa na koordynację działań zbiorowych, dostrzega się, że
realizowana jest funkcja organizacyjna);
6) wychowawcza (motywem tworzenia i upowszechniania prawa jest
wprowadzanie w życie wzorców postępowania, którym adresaci norm
prawnych winni okazywać posłuch);
7) represyjna (wymierzanie kary sprawcy czynu zabronionego może oddziaływać wychowawczo, a kary są w założeniu jednym z elementów
procesu wychowawczego).
Przez przestrzeganie prawa należy rozumieć takie postępowanie obywateli i organów państwowych, które jest zgodne z obowiązującymi przepisami
(art. 7 Konstytucji – zasada legalizmu). Oznacza to, że w państwie praworządnym wszelka działalność władcza wymaga podstaw prawnych24.
Każdy obywatel ma obowiązek przestrzegania prawa w takim zakresie, w jakim nakazuje czy zakazuje mu ono jakichś zachowań. Aby mógł przestrzegać
prawa, musi mieć o nim odpowiednią wiedzę. Temu właśnie służy ogłaszanie
aktów prawotwórczych. Obywatel ma obowiązek znać prawo w takim zakresie, w jakim ono go dotyczy. Mówi się, że nieznajomość prawa nie zwalnia od
odpowiedzialności za jego przekroczenie. Obowiązek ten oczywiście nie sięga
tak daleko, aby każdy był zobowiązany znać całe prawo. To zresztą, ze względu na obszerność tej dziedziny, jest niemożliwe. Każdy jednak powinien znać
te przepisy, które jego z jakichś względów dotyczą. Obowiązek odpowiedniej
do roli społecznej znajomości prawa jest obowiązkiem każdego25.
Dużą rolę w wypełnianiu obowiązku przestrzegania prawa odgrywa świadomość prawna, choć Konstytucja nic o tym nie mówi, jest ona rzeczą oczywistą. „Świadomość prawna nie oznacza jedynie znajomości przepisów i instytucji prawnych przez społeczeństwo, choć ta jest bardzo pożądana i decyduje
w poważnym stopniu o kulturze prawnej społeczeństwa. Świadomość prawna
to ocena obowiązującego prawa przez społeczeństwo i postulaty dotyczące
zmiany prawa w pożądanym przez społeczeństwo kierunku. Można by więc
powiedzieć, że świadomość prawna to zbiór tych wszystkich norm, które –
zdaniem społeczeństwa –powinny tworzyć prawo.
24
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Jest to prawo z ludzkich wyobrażeń o sprawiedliwości. Oczywiście wyobrażenia takie są różne, stąd i świadomość prawna nie jest w całym społeczeństwie
jednakowa. Im większa jest różnica między prawem, które w rzeczywistości istnieje, a takim, które zdaniem społeczeństwa powinno istnieć, tym większa rozbieżność między prawem a świadomością prawną. Świadomość prawna tworzy
się pod wpływem wyobrażeń o tym, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe, wyobrażeń o prawie, praworządności itp. Właśnie świadomość prawna stanowi podstawę spotykanych w praktyce ocen: ten przepis jest »sprawiedliwy«, a tamten
»niesprawiedliwy«. Świadomość prawna wchodzi w skład moralności. Prawo
i świadomość prawna wywierają na siebie wzajemny wpływ [...]. Niezgodność
obowiązującego prawa ze świadomością prawna osłabia działanie prawa”26.
Prawo jest nierozerwalnie związane z państwem. Charakter i moc prawna
tych więzi znajdują wyraz w dość powszechnym poglądzie, że prawo nie może
istnieć bez państwa, bez ośrodka najwyższej władzy, organizującej wszystkich
ludzi na terytorium kraju. Wynika to z faktu, że integralną cechą prawa jest
przymus stanowiący zabezpieczenie jego przestrzegania. Przymusem zaś dysponuje państwo, które stwarza w tym celu specjalny aparat, zwany też aparatem przymusu. Przestrzeganie prawa nie jest więc uzależnione wyłącznie
od dobrej woli obywatela. W razie potrzeby państwo – działając przez odpowiedni w danej sytuacji organ – fizycznie zmusza do podporządkowania
się jego woli. Oczywiście można sobie wyobrazić wysoko rozwinięte społeczeństwo przyszłości, w którym nie będzie aparatu przymusu – bo wskutek
wysokiego poziomu świadomości społecznej stanie się zbędny – natomiast
będzie istnieć szeroko rozwinięty system norm postępowania, regulujący różne dziedziny życia, podobnie jak to dzisiaj ma miejsce.
Jednakże taki system norm postępowania nie będzie prawem w dzisiejszym
rozumieniu tego słowa. Konstytucja w art. 175 stanowi, że wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują: Sąd Najwyższy, sądy powszechne,
sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Warto też wspomnieć, że na straży przestrzegania prawa stoją również Trybunał Konstytucyjny oraz Rzecznik
Praw Obywatelskich. Wszystkie te organy stoją na straży przestrzegania prawa
i wypełniania przez obywateli swoich konstytucyjnych obowiązków, mobilizują do posłuszeństwa i gwarantują ciągłość i porządek w państwie.
Jak widać rola tego obowiązku obywatelskiego jest ogromna, tak jak ogromny
wpływ na nasze życie ma prawo, a Konstytucja nadaje mu charakter powszechny oraz najwyższą moc prawną. Art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
26
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nakłada na każdego obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych,
w tym także podatków. Konstytucja co do tych obowiązków odsyła nas do ustawy, nie określa także, co to są owe świadczenia i ciężary publiczne, zaznaczając
tylko, że są to m.in. podatki, natomiast wyraźnie zaznacza kto jest podmiotem
tego obowiązku: „każdy jest obowiązany [...]”. Rozwinięciem tej regulacji jest
art. 217 Konstytucji. Umieszczenie tego obowiązku w Konstytucji na pewno
stanowi go obowiązkiem podstawowym, który zależy nie tylko od posiadania
obywatelstwa polskiego, ale i od tego, czy osoba objęta jest jurysdykcją RP. Także znaczenie uregulowania tego obowiązku w ustawie zasadniczej jest ogromne,
wynika ono z samej istoty państwa, wiąże się z jego funkcjami jak i celami. Art.
84 Konstytucji niewątpliwie stanowi także jedną z podstaw władztwa podatkowego państwa, dając władzy publicznej możliwość wprowadzenia danin publicznych. Jednocześnie potwierdza zasadę, iż nakładanie ciężarów publicznych
przez państwo zobowiązuje do posłuszeństwa w tym zakresie. Z art. 84 Konstytucji wynika, że po pierwsze, pojęcie ciężarów publicznych nie ogranicza się tylko do podatków, po drugie, art. 84 wskazuje, iż podatki są zaliczenie do ciężarów
o konstytucyjnej genezie, po trzecie, art. 84 Konstytucji wyraża zasadę „długu
konstytucyjnego”, tak, jak szczegółowo ujęte przepisy odnoszące się do wolności
i praw jednostki uwidaczniają aspekt „wierzycielski” wobec jednostek poddanych
władztwu państwowemu. Są to dwa aspekty konstytucyjnego statusu jednostki
wobec państwa. Wynika stąd, że przepisy Konstytucji odnoszące się do statusu
jednostki oraz do jej relacji z państwem, takie jak konsekwencje państwa prawnego, proporcjonalność czy równość traktowania, znajdują zastosowanie zarówno do praw i wolności, jak i obowiązku powszechnego ponoszenia ciężarów
publicznych. Po czwarte, ciężary i świadczenia publiczne z samej definicji stanowią ograniczenia korzystania z wolności i praw. Tak więc przepisy Konstytucji mówiące o granicach, w jakich musi się mieścić ograniczenie praw i wolności
wyznaczają też granice konstytucyjności w nakładaniu ciężarów publicznych.
Po piąte, nakładanie przez władze publiczne ciężarów publicznych, świadczeń
i podatków jest rodzajem „traktowania przez władzę publiczną” adresów tych
obciążeń. Stanowienie i realizacja ciężarów publicznych podlega więc ocenie
z punktu widzenia art. 31 i 32 Konstytucji27. Obowiązek ten gwarantuje na pewno egzystencję państwu, przyczynia się do jego ciągłości i rozwoju. Obowiązek
ponoszenia świadczeń publicznych zalicza się do obowiązków w dziedzinie finansów.
27
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Kolejną grupę obowiązków obywatelskich stanowią obowiązki w dziedzinie
obronności kraju. Konstytucja mówi o nich w art. 85. Są nimi obowiązek obrony
Ojczyzny oraz obowiązek służby wojskowej. Co do tego drugiego obowiązku
ustawa zasadnicza odsyła nas do ustawy, która określa jego zakres. Także ust. 3
tego artykułu odsyła nas w kwestiach w nim uregulowanych do ustawy, a mianowicie obywatel, któremu jego przekonania religijne lub wyznanie nie pozwalają na odbycie służby wojskowej, może być obowiązany do służby zastępczej,
a zakres tej służby i jej zasady określa już sama ustawa.28.
Podmiotem tych obowiązków Konstytucja czyni obywatela polskiego, uzależniając zarazem tą powinność od posiadania obywatelstwa. Artykuł ten nakłada na obywatela polskiego nie tylko obowiązek wobec państwa, ale i wobec Ojczyzny, podkreślając w ten sposób jego szczególną wagę. Tak jak z obowiązkiem
wierności Ojczyźnie, tak i z tym wiąże się obowiązek należnej czci dla godła,
barw i hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, to powiązanie ma istotne znaczenie
z punktu widzenia patriotycznego. Kolejny obowiązek, którym jest służba wojskowa, wynika z samego obowiązku obrony Ojczyzny. Powinność ta polega na
pełnieniu służby wojskowej, służby w obronie cywilnej, pełnieniu służby w jednostkach zmilitaryzowanych, odbywaniu służby zastępczej oraz wykonywaniu
świadczeń na rzecz obrony.
Spełnienie poszczególnych elementów tego obowiązku uzależnione zostało
od całego szeregu czynników, takich jak wiek, płeć, zdolność fizyczna i psychiczna, zdolność do zatrudnienia, warunki rodzinne, pobieranie nauki lub studiowanie.
Zróżnicowany jest również sposób wykonywania tych elementów. Owa
wielorodzajowość powinności, składających się na obowiązek obrony oraz różnorodność form w zakresie ich spełniania gwarantuje powszechny udział społeczeństwa w jego realizacji. Obowiązek ten ma ogromne znaczenie dla wywiązania się państwa z funkcji obronnych, które są jedną z wielu funkcji państwa
zapewniającą jego istnienie jak i wyznaczającą główne kierunki jego rozwoju.
Na pewno duże znaczenie dla umieszczenia tego obowiązku w ustawie zasadniczej miało, tak jak w przypadku obowiązku wierności, takie pojęcie, jak patriotyzm, w pewien sposób tłumaczy ono także, dlaczego powinność ta jest tak
istotna dla funkcjonowania państwa, dla jego ciągłości, a przede wszystkim dlaczego zaliczono go do podstawowych obowiązków obywatela polskiego przez
umieszczenie go wśród innych w Konstytucji RP.
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Zob. postanowienie TK 12/02, w: Konstytucja III RP..., s. 460.

Obowiązki obywatelskie w Rzeczypospolitej Polskiej

W art. 86 zamieszczone zostały obowiązki w sferze ekonomicznej. Są nimi
obowiązek dbałości o stan środowiska i obowiązek odpowiedzialności za spowodowane w jego stanie pogorszenia. Podmiotem tego obowiązku jest każdy, kto podlega polskiej jurysdykcji. Wprowadzenie tej powinności do Konstytucji podnosi rangę całego zagadnienia ochrony środowiska w państwie.
Stwarza bowiem klimat społeczny, sprzyjający realizacji niezbędnych w tym
zakresie zadań. Konstytucja do problematyki stanu i ochrony środowiska wraca kilkakrotnie (art. 5 i art. 74). W art. 74 potraktowano ochronę środowiska
jako obowiązek władz publicznych, a w oparciu o art. 68 ust. 4 obowiązkiem
władz publicznych jest także zapobieganie negatywnym dla zdrowia skutkom
degradacji środowiska. Obowiązek ten szczegółowo określa ustawa, ustalając
jednocześnie zasady tej odpowiedzialności. Należy podkreślić, że obowiązek
ten ciąży na każdym, nie tylko na obywatelu polskim, nie tylko na osobach
fizycznych, ale i na jednostkach gospodarczych, gdyż ich działalność w wyższym stopniu może zagrażać środowisku i powodować jego degradację29.
Jednym z ważniejszych kierunków działań jest egzekwowanie przepisów
prawnych z różnych dziedzin prawa administracyjnego, jak np. prawa budowlanego itp., które służą zabezpieczaniu czystości wód, powietrza, walce z hałasem
oraz innym aspektom ochrony środowiska naturalnego. Niewątpliwie głównym
adresatem obowiązku dbałości o stan środowiska jest ogół obywateli, zarówno
jako uczestników procesu produkcyjnego, jak również jako konsumentów, korzystających w różny sposób, a przede wszystkim w czasie wolnym, ze środowiska naturalnego, niemniej jednak poważny wpływ na dbałość o stan środowiska
naturalnego ma państwo, które realizując funkcję gospodarczo-organizatorską,
wywiera decydujący wpływ na kształtowanie środowiska. Podejmowane działania na rzecz ochrony środowiska w Polsce są zbyt małe w stosunku do stanu
zagrożenia. Konieczne jest stworzenie i egzekwowanie systemu prawnego (kary
za zaśmiecanie, dewastację), dlatego istotne jest, by Konstytucja wkraczała także w tą dziedzinę życia. Problem ochrony środowiska, dbania o jego stan, zawiera w sobie szereg złożonych aspektów teoretycznych. Jest on przedmiotem
zainteresowania nie tylko nauk prawnych, lecz w równej mierze nauk ekonomicznych, socjologii.
Mimo tego, że obowiązków obywatelskich w Konstytucji RP z 2 kwietnia
1997 r. jest tylko sześć, to ich zasięg jest ogromny i wkracza w najważniejsze
dziedziny naszego życia. Umieszczenie obowiązków obywatelskich w Konstytucji służy ochronie ustroju społeczno-politycznego, ale znajomość konstytu29

s. 86.

W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – Komentarz, Zakamycze 2000,
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cyjnego kształtu norm regulujących podstawowe obowiązki nie wystarcza dla
dokonania szczegółowej rekonstrukcji zalecanych przez te normy wzorów zachowań. Bardzo ważna jest więc znajomość i powszechność ustaw regulujących
owe obowiązki, do czego przekonuje nas Konstytucja, odsyłając odnośnie niektórych obowiązków do konkretnych ustaw.
Konstytucyjny katalog obowiązków, odpowiada współczesnej wizji powinności człowieka wobec innych i wobec państwa.

Teresa Gardocka1

Międzynarodowy Trybunał Karny a prawo polskie

M

iędzynarodowy Trybunał Karny jest pierwszym w historii sądem międzynarodowym o właściwości ogólnej, to jest nieograniczonej do konkretnych zdarzeń ani konkretnego okresu. Powstał na mocy umowy międzynarodowej z dnia 17 lipca 1998 r., zwanej Rzymskim Statutem Międzynarodowego
Trybunału Karnego. Umowa ta została przez Polskę ratyfikowana 12 listopada
2001 r.2 Statut wszedł w życie w dniu 1 lipca 2002 r. Zakres jurysdykcji Trybunału określony został co do czasu, miejsca i osób w następujący sposób: co do
czasu jurysdykcja Trybunału obejmuje zgodnie z art. 11 czyny popełnione po
wejściu w życie Statutu. W przypadku, gdy państwo stało się stroną statutu później, Trybunał może wykonywać jurysdykcję jedynie w odniesieniu do zbrodni
popełnionych po wejściu w życie statutu w stosunku do tego państwa. Państwo
może jednak złożyć deklarację o uznaniu jurysdykcji Trybunału w odniesieniu
do wcześniej popełnionej zbrodni (art. 12 ust. 3). Co do miejsca jurysdykcja
Trybunału rozciąga się na zbrodnie popełnione na terytorium państw będących
stronami statutu (art. 12 ust. 2). Co do osób jurysdykcja dotyczy osób oskarżonych będących obywatelami państwa, które przyjęło statut (art. 12 ust. 2).
Zarówno co do miejsca, jak i co do osób każde państwo może rozszerzyć mocą
własnej decyzji jurysdykcję Trybunału na podstawie art. 12 ust. 3 statutu. Na tle
tak sformułowanego przepisu jurysdykcyjnego trzeba zadać pytanie czy przesłanki jurysdykcji co do miejsca i osób określone w art. 12 ust. 2 statutu muszą
wystąpić łącznie, czy wystarczy istnienie jednej z nich. Zatem czy dla istnienia
jurysdykcji Trybunału wystarczy by albo czyn był popełniony na terytorium
państwa-strony i wówczas obywatelstwo sprawcy nie ma znaczenia albo osoba
ścigana była obywatelem państwa-strony i wówczas miejsce popełnienia czynu
nie ma znaczenia. Wydaje się, że wystarczy istnienie jednej z przesłanek. Jurysdykcja terytorialna (zbrodnie popełnione na terytorium państwa-strony) nie
zależy od obywatelstwa sprawcy, zaś kryterium obywatelstwa trzeba uznać za
dodatkowe, rozszerzające jurysdykcję.
1 Prof. dr hab. prawa, Prorektor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i dziekan Wydziału Prawa tej Uczelni, kierownik Katedry Prawa i Postępowania Karnego.
2 Dz.U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708.
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Porównawcza analiza polskich przepisów jurysdykcyjnych w aspekcie popełnienia przestępstw przewidzianych Statutem Rzymskim daje następujący
rezultat: przestępstwa tego rodzaju popełnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być ścigane w oparciu o zasadę terytorialności (art. 5 k.k.);
popełnione przez obywatela polskiego w oparciu o zasadę narodowości podmiotowej (art. 109 k.k.), jeżeli popełnione zostały na terytorium państwa-strony Statutu (art. 111 § 1 k.k.); zaś popełnione na terytorium innego państwa na
zasadzie represji wszechświatowej (art. 113 k.k.)3. Oznacza to, że sądy polskie
mają jurysdykcję wobec sprawców tych przestępstw nawet wtedy, gdy nie ma
jej Międzynarodowy Trybunał Karny, np. przestępstwo określone w Statucie
Rzymskim zostało popełnione na terytorium państwa, które nie jest stroną
Statutu, a sprawca nie jest obywatelem państwa będącego stroną. W tym sensie przestępstwa opisane w Rzymskim Statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego są przestępstwami Prawa Narodów (delicta iuris gentium).
Stwierdzenie to jest istotne wobec faktu, że jurysdykcja Międzynarodowego
Trybunału Karnego ma charakter subsydiarny, dając pierwszeństwo wymiarowi sprawiedliwości państw-stron. Wynika to już z preambuły Statutu, której 10 akapit podkreśla, że Międzynarodowy Trybunał Karny utworzony na
podstawie niniejszego statutu ma charakter komplementarny w stosunku do
krajowych systemów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Powtórzone to zostało w art. 1 Statutu. Następnie art. 17 Statutu stanowi, że sprawa
przez Trybunałem nie jest dopuszczalna, gdy prowadzone jest postępowanie
w myśl prawa krajowego w państwie mającym jurysdykcję, albo czyn jest już
osądzony w takim państwie, albo w państwie tym postępowanie w sprawie
umorzono. Oczywiście Statut czyni zastrzeżenia, rozszerzające jurysdykcję
Trybunału na przypadki, gdy państwo nie ma woli lub zdolności do przeprowadzenia postępowania, albo też zostanie ustalone, że państwo podjęło
postępowanie w celu uchronienia osoby podejrzanej od odpowiedzialności
karnej za zbrodnie objęte jurysdykcją Trybunału.
Statut Rzymski, mimo wyraźnie subsydiarnego charakteru jurysdykcji Trybunału, nie zobowiązuje państw-stron do wprowadzenia do porządku krajowego stanów faktycznych przestępstw określonych w Statucie. Przestępstwa
należące do jurysdykcji Trybunału zostały określone ogólnie w art. 5 Statutu
jako następujące rodzaje przestępstw: zbrodnia ludobójstwa; zbrodnie prze3

Art. 113 k.k. został uzupełniony o przestępstwa określone w Rzymskim Statucie
Międzynarodowego Trybunału Karnego ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy
– Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz
ustawy – Kodeks postepowania karnego (Dz.U. 2010, Nr 98, poz. 626).
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ciwko ludzkości; zbrodnie wojenne, zbrodnia agresji. Przy czym co do zbrodni agresji jurysdykcja Trybunału została czasowo zawieszona przez art. 5 ust.
2 Statutu4. Do dziś nie przyjęto powszechnie obowiązującej definicji agresji.
Przestępstwa należące do tych grup zawarte są w kodeksie karnym z 1997 r.,
w rozdziale XVI zatytułowanym „Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne”. Znaczna część opisów ustawowych znamion
przestępstw z tego rozdziału odwołuje się wprost do regulacji prawa międzynarodowego: art. 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126. Oznacza to nie tylko, że
opis ustawowy tych przestępstw zależy od treści prawa międzynarodowego,
ale również, że zakres zakazów zmienia się wraz ze zmianą prawa międzynarodowego. Warto przy tym zwrócić uwagę, że w prawie międzynarodowym,
w tym także humanitarnym, źródłem prawa może być zwyczaj, i w tym sensie
zwyczaj również ma wpływ na zakres penalizacji. Również przestępstwo ludobójstwa (art. 118 k.k.) odpowiada treści prawa międzynarodowego, choć
łączy w jednym przepisie znamiona ludobójstwa określone w konwencji o ludobójstwie5 i znamiona eksterminacji6. Rozdział o takim tytule został wprowadzony do polskiego prawa karnego po raz pierwszy w kodeksie karnym
z 1997 r., chociaż przepisy takie były projektowane na etapie przygotowywania kodeksu karnego z 1969 r.7 Wówczas nie znalazły się w kodeksie karnym,
rozważano w doktrynie, jaka powinna być podstawa prawna skazania za takie
zbrodnie8. Oczywiście wprowadzenie odpowiednich przepisów do prawa krajowego trzeba ocenić pozytywnie jako wyraźne podkreślenie, że przestępstwa
te leżą w orbicie zainteresowania polskiego prawa karnego.
4

„Trybunał wykonuje jurysdykcję w odniesieniu do zbrodni agresji, gdy tylko zostanie przyjęte postanowienie zgodnie z artykułami 121 i 123 definiujące te zbrodnię oraz
określające warunki wykonywania przez Trybunał jurysdykcji w odniesieniu do tej zbrodni. Powyższe postanowienie powinno być zgodne z odpowiednimi postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych”.
5 Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 r. (Dz.U.
1952, Nr 2, poz. 9) określa tak jak art. 6 Statutu Rzymskiego kryteria wyodrębnienia grupy
ludności, która ma zostać w zamiarze sprawcy zniszczona w całości lub w części jako narodowe, etniczne, rasowe lub religijne.
6 Przestępstwo eksterminacji zostało określone w Statucie Rzymskim w art. 7 ust. 2
lit. (b): „eksterminacja” obejmuje celowe stworzenie takich warunków życia, inter alia,
pozbawienie dostępu do jedzenia i opieki medycznej, które są obliczone na wyniszczenie
części ludności.
7 Projekt kodeksu karnego, Warszawa 1968.
8 Patrz L. Gardocki, Zarys prawa karnego międzynarodowego, Warszawa 1985, s. 116.
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Rozdział XVI kodeksu karnego został w istotny sposób znowelizowany w 2010 r.9 Uzupełniono go o dodatkowe typy przestępstw w zamiarze, by
wszystkie typy przestępstw przewidziane w Statucie Rzymskim znalazły się
również w polskim kodeksie karnym. Po co? Ustawodawca odpowiada na to
pytanie w uzasadnieniu ustawy zmieniającej, w następujący sposób: „Należy podkreślić, że projektodawca starał się odzwierciedlić w Kodeksie karnym
wszystkie postacie zbrodni występujące w Statucie tak, aby wykluczyć jurysdykcję Trybunału MTK w sprawach obywateli polskich”. Państwo polskie ratyfikuje
zatem umowę międzynarodową – Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego i niedługo potem wprowadza do wewnętrznego porządku prawnego przepisy, których celem jest uniemożliwienie zastosowania ratyfikowanej
umowy międzynarodowej do własnych obywateli, wykorzystując subsydiarny
charakter jurysdykcji Trybunału.
Trzeba powiedzieć, że deklaracja zawarta w uzasadnieniu ustawy zmieniającej jest równie szczera, jak pozbawiona sensu, a z pewnością pozbawiona
pewnej międzynarodowej elegancji. Szczerość ustawodawcy w tym przypadku
nie jest żadną zaletą, szczególnie że próba opisania wszystkich przestępstw zawartych w Statucie jest nieudolna, z czego sam ustawodawca zdaje sobie w jakiejś mierze sprawę10. Nowelizacja jest nieudolna także w tych miejscach, gdzie
ustawodawca nie zdaje sobie z tego sprawy. I tak dodany do art. 117 k.k. § 3 nie
wprowadza dodatkowej penalizacji, a tylko podwyższa karę za nawoływanie do
wszczęcia lub prowadzenia wojny napastniczej lub jej pochwalanie. Art. 255
k.k. penalizuje publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni, przewidując
karę do 2 lat pozbawienia wolności, dodany § 2 art. 117 podnosi tę granicę do
5 lat. Pochwalanie przestępstwa także było już penalizowane w art. 255 §, przewidując górną granice kary na 1 rok pozbawienia wolności. Art. 117 § 2 podnosi
tę granicę do 5 lat. Jednocześnie w tej samej nowelizacji dodano art. 126a, który
przewiduje zagrożenie karą do 5 lat pozbawienia wolności za publiczne nawoływanie lub publiczne pochwalanie przestępstw z art. 118, 118a, 119 § 1 i 120–
9

Ustawa powołana w przypisie 4.
Fragment uzasadnienia ustawy: „Nie można jednak całkowicie wykluczyć jurysdykcji Trybunału ze względu na nieprecyzyjność opisu typów zbrodni statutowych (m.in.
Zbrodnia »apartheidu« (art. 7 ust. 1 lit. j Statutu), a także zbrodnia obejmująca »inne
nieludzkie czyny o podobnym charakterze« (art. 7 ust. 1 lit. k Statutu). Wskazać należy,
że interpretacja nieostrych pojęć występujących w Statucie nie była możliwa na obecnym wstępnym etapie funkcjonowania MTK z uwagi na brak jego dorobku orzeczniczego.
Nie można wykluczyć, ze Trybunał, stosując przepisy Statutu, dokona wykładni, która nie
znajdzie odzwierciedlenia w projektowanych obecnie przepisach k.k.”
10
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–125 k.k. Tak więc mamy to samo, nie wiadomo tylko, dlaczego w tym samym
rozdziale w dwóch innych miejscach. Dodany art. 118a, przewidujący karalność
różnych naruszeń praw osób w czasie konfliktów zbrojnych wprowadza nowe
w polskim prawie pojęcia, jak „masowy zamach” lub „powtarzający się zamach”,
zamachy tego rodzaju mają być „podjęte w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji”. Jest to tłumaczenie angielskich zwrotów użytych
w tekście Statutu Rzymskiego. Szkoda tylko, że polskie tłumaczenie tegoż Statutu, zamieszczone w Dzienniku Ustaw11 używa zupełnie innych określeń. Tak
więc angielski tekst art. 8 ust. 1 posługuje się określeniem: „in respect of war
crimes in particular when committed as part of e plan or policy or as a part of
a large scale commission of such crimes”. Polski przekład Statutu, opublikowany
w Dzienniku Ustaw używa określenia: „do zbrodni wojennych, w szczególności
popełnionych w ramach realizacji planu lub polityki albo kiedy zbrodnie te są
popełniane na szeroką skalę”. Opis sytuacji, w której mają zastosowanie zakazy
art. 118a to: „biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzających się zamachów, skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji.”
Właściwie zupełnie nie wiadomo jak to wyjaśnić. Czy ustawodawca chciał,
żeby penalizacja w kodeksie karnym ujęta była inaczej niż w Statucie, czy też
nie porównano w czasie prac ustawodawczych tych tekstów ze zwyczajnego niechlujstwa, czy uznano funkcjonujące już tłumaczenie za niedobre. Argument językowy: inaczej jest w Statucie, inaczej w prawie wewnętrznym –
przemawia za tym, że zakres penalizacji jest odmienny. W art. 118a pojawiają
się również określenia, których znaczenie jest niejasne. Np. w art. 118a § 2
pkt 4 użyty został zwrot „w inny sposób narusza wolność seksualną osoby”.
W jaki inny? Czy w taki, jaki objęty jest jednym z zakazów przewidzianych
w rozdziale XXV zatytułowanym „Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”, czy też w jakikolwiek inny? Z jakiego powodu przy naruszeniu wolności seksualnej (art. 118a § 2 pkt 4) pojawia się obok przemocy
i groźby bezprawnej także podstęp, a przy spowodowaniu zajścia przez kobietę w ciążę (art. 118a § 2 pkt 5) podstępu już nie ma, pozostaje tylko przemoc
i groźba bezprawna? W Statucie Rzymskim oba te rodzaje treści naruszeń
wymienione są w jednym punkcie art. 8 ust. 2 lit. b. punkt xxii12. Przy tym
11

Dz.U. 2003, Nr 78, poz. 708.
„Dopuszczanie się zgwałcenia, niewolnictwa seksualnego, przymusowej prostytucji, wymuszonej ciąży w rozumieniu art. 7 ustęp 2 (f ), przymusowej sterylizacji oraz
innych form przemocy seksualnej również stanowiących poważne naruszenia Konwencji
Genewskich”.
12
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Statut zawiera także definicję „przymusowej ciąży”, gdzie wymienia się tylko przemoc13. Podobnie jak w art. 118 a k.k. do art. 124 wprowadzono wiele
szczegółowych opisów zachowań, znacznie rozszerzając dotychczasowy opis
znamion art. 124 k.k. Zupełnemu rozmyciu uległ też opis znamion art. 125
k.k., który był dotychczas przepisem skierowanym na ochronę dóbr kultury,
powiązanym z międzynarodowymi konwencjami przewidującymi tego rodzaju ochronę karno-prawną. Dodano do niego dwa słowa: „przywłaszcza”
jako dodatkowe określenie czynności wykonawczej i mienie, które pojawiło
się jako przedmiot ochrony obok „dobra kultury”. W tym kontekście określenie „dobro kultury” nie jest właściwie potrzebne, bo każde dobro kultury jest mieniem zaś w § 1 sankcja związana z zamachem na dobro kultury
i mienie jest identyczna. Dopiero w § 2 typ kwalifikowany powiązany jest
z „mieniem znacznej wartości” lub „dobrem o szczególnym znaczeniu dla
kultury.” Art. 126b k.k. penalizujący niedopełnienie obowiązku należytej kontroli w niewielkim tylko stopniu odpowiada treści art. 28 Statutu Rzymskiego
dotyczącemu odpowiedzialności dowódców i innych przełożonych. Stanowi
on znaczne uproszczenie tego, co zapisano w Statucie. Wreszcie cały wysiłek
włożony w przygotowanie nowelizacji rozdziału XVI k.k. wydaje się zupełnie
niepotrzebny. Wystarczyło to, co zostało zapisane w art. 113 k.k., określającym tzw. zasadę jurysdykcyjną opartą na represji wszechświatowej. Zasada ta
nakazuje ścigać sprawców przestępstw popełnionych zagranica przez obywatela polskiego lub cudzoziemca, do których ścigania Rzeczpospolita Polska
jest zobowiązana na mocy umowy międzynarodowej lub, co dodano omawianą nowelizacją, przestępstwa określonego w Rzymskim Statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego.
Wszystkie stany faktyczne, których opisy zostały dodane omawianą nowelizacją, są przestępstwami w oparciu o inne, istniejące dotychczas przepisy
karne (np. wszelkie zabójstwa lub przestępstwa seksualne), choć oczywiście
nowelizacja podwyższyła zagrożenie karą przynajmniej części z nich. Ludobójstwo, zbrodnie wojenne, a także zbrodnia apartheidu to zbrodnie międzynarodowe karane w oparciu o normy prawa międzynarodowego, które „wiążą
bezpośrednio jednostkę i mogą spowodować jej odpowiedzialność karną, nie13

„»Wymuszona ciąża« oznacza bezprawne uwięzienie kobiety, której zajście w ciążę nastąpiło na skutek przemocy, z zamiarem wpłynięcia na skład etniczny jakiejkolwiek
grupy ludności lub dokonania innych poważnych naruszeń prawa międzynarodowego;
niniejsza definicja w żadnym razie nie może być rozumiana jako naruszająca prawo krajowe dotyczące ciąży”.

Międzynarodowy Trybunał Karny a prawo polskie

zależnie od treści ustaw krajowych”14. Pozostałe, dotyczące naruszeń prawa
humanitarnego, były dotychczas wystarczająco określone przez odwołanie się
do treści prawa międzynarodowego.

14

L. Gardocki, Zarys prawa karnego międzynarodowego, Warszawa 1985, s. 119.
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Discrimination claims on the basis of Polish
national origin under American law
Introduction

T

he United States is a nation of immigrants. With the exception of Native
Americans, all Americans trace their heritage to a people that came from
somewhere outside of the present territory of the United States, but later immigrated to America for political and or economic reasons. Notwithstanding
this fact, especially in the nation’s early history, a white, English, protestant
culture predominated. Immigrants who did not fit into this group, or had not
yet assimilated into this majority culture, often faced discrimination at every
level, and especially in employment. This was especially true for the many
immigrants who held a disadvantaged economic status.
Assimilation into English speaking society, and educational, social and
economic advancement was a way for many Southern and Eastern European
catholic immigrants to end this type of discrimination, rather than reliance
upon fighting discrimination in the courts. Indeed, it was not until 1964 that
discrimination on the basis of national origin (as well as for race, religion and
national origin) was made illegal by American employment law, and so the
vast majority of first and second generation immigrants did not even have any
recourse to the courts to combat such discrimination.
This article focuses on the national origin discrimination claims made by
persons of Polish heritage after the change in the law in 1964, with a particular focus on modern cases, and the legal standards applicable to such claims.
Even to today, workers of Polish heritage continue to report various types of
discrimination at work. The cases involve “English only” rules at work which
allegedly harm individuals who speak Polish as a first language; the creation of
hostile work environments, where insults against those of Polish heritage are
commonplace; and the termination or other adverse employment action of an
employee because of his or her Polish national origin.
1

Profesor prawa, dziekan ds. Współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Witolda
Wielkiego, Kowno, Republika Litewska.
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For the most part, these claims are unsuccessful. That the claims continue to be made are evidence of an undercurrent of discriminatory attitudes
against Poles from a time when they faced significant discrimination as poor
immigrants working in unskilled jobs, and also of the impact of the American
employment at will rule. Since employees generally have no job protection at
work, unless they are a victim of unlawful discrimination, most general claims
of wrongful discharge (i.e., the employee was not fired for a good reason) are
transformed by employees and their lawyers into some kind of discrimination
claim (the employee was fired due to her Polish national origin).
They are likely unsuccessful for similar reasons. As Poles have climbed the
socio-economic ladder in the United States, there is probably a reluctance for
the courts to provide them with special protection under anti-discrimination
laws. At the same time, employees who make a claim of unlawful discrimination based on Polish national origin in simply in order to contest their discharge in court – and not because any actual national origin discrimination
has occurred – are certainly more likely than not to have their claims dismissed by the courts because they lack a legal and factual basis.
Nevertheless, actionable claims do exist and their parameters will be explored in this article. This will be a guide to those of Polish heritage to determine
whether or not they may maintain a legitimate claim of discrimination under
American employment law. While Poles have greatly advanced in American
society, it is unfortunately true that old stereotypes are difficult to eliminate,
and sometimes these stereotypes continue to harm those of Polish heritage
in the American workplace. Where such legitimate discrimination exists, it
should be eradicated by the courts without hesitation.

The employment at will rule
The scope of the American employment at will rule often comes as a surprise,
or even a shock, to many Europeans, and justifiably so. Pursuant to this rule,
employment at a particular company is at “the will” of both the employer and
the employee. That is, if either the employer or individual employee wishes, or
“wills”, to immediately end the employment relationship, they are legally free
to do so. Consequently – with some important exceptions – an employee may
be fired for any or no reason, and at the same time may quit his or her job for
any or no reason. This rule is designed to give businesses the legal flexibility
they need in restructuring their work force, and/or in eliminating employees
who are no longer productive. For employees, the rule is less advantageous,
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although it does give younger and highly skilled workers an edge in job mobility, as it enables them to move from one better paying to another (i.e., to the
highest bidder) with little legal obstacles.
The employment at will rule stands, of course, in stark contrast to the
heavily regulated European labor market, where mandatory labor contracts
restricting the dismissal of an employee are commonplace. As mentioned
above, however, there are important exceptions to the American rule. While
these exceptions are not so large as to swallow the rule itself, they do afford
some extra level of protection to those workers who are fired on the basis of
unlawful discrimination.
While an employee may be in principle be fired for any or no reason, he
or she may not be fired or otherwise suffer an adverse employment action
(i.e, a harmful action taken by the employer against the employee short of
discharge, such as a suspension, the denial of a promotion, a demotion etc.)
for an illegal reason. An illegal reason may include the violation of a contract,
penalizing a whistleblower, or engaging in unlawful discrimination.
The first two types of illegal reasons are not frequently a major issue in
American employment law. Unlike Europeans, the vast majority of Americans
do not have individual employment contracts, even though – in theory – they
are free to try to negotiate such contracts with their employer. Exceptions only
exist with respect to highly skilled (and commensurately highly compensated)
employees, such as professional athletes, entertainers, and chief executive officers and other business executives. Most other employees fall firmly within
the grasp of the employment at will rule.
Whistleblower actions are also not commonplace. In whistleblower cases, employees argue that they have been fired (or otherwise harmed) by the
employer in retaliation for protesting the employer’s unlawful activity. Such
activity is often protected by statute (as an exception to employment at will)
by federal and state law. While some cases have achieved a high profile (involving employees who unearthed corruption in the tobacco industry, for example), most employees have not even arguably engaged in any protected, “whistleblowing” activity to make such statutes generally applicable to ordinary
wrongful discharge situations.
Discrimination claims, on the other hand, are the most common employment law actions in the United States. If an employee falls into a protected
class (based on race, gender, or national origin, for example), was qualified for
the job, suffered an adverse employment action (was fired, for example), under circumstances suggesting discrimination (a person outside the protected
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class -white, for example, where the fired worker was black- was not fired), he
or she can make out an arguable claim of discrimination. If unlawful discrimination is proved, the employee is entitled to receive reinstatement, back pay,
as well as compensatory and punitive damages. The specifics of making out
a claim of national origin discrimination are addressed below.

National origin discrimination
Title VII of the Civil Rights Act of 1964, as amended in 1991, prohibits
discrimination in employment on the basis of national origin discrimination.
Specifically, Title VII makes it unlawful for any employer:
1) to fail or refuse to hire or to discharge any individual, or otherwise to
discriminate against any individual with respect to his compensation,
terms, conditions, or privileges of employment, because of such individual’s race, color, religion, sex, or national origin; or
2) to limit, segregate, or classify his employees or applicants for employment
in any way which would deprive or tend to deprive any individual of employment opportunities or otherwise adversely affect his status as an employee, because of such individual’s race, color, religion, sex, or national
origin2.
The United States Supreme Court has outlined the prerequisites for an
employee to maintain a claim for national origin discrimination under Title
VII. To make out a prima facie case of discrimination, the plaintiff must show
he or she (1)is a member of a protected class, (2)was qualified for the position,
(3)suffered an adverse employment action, (4) under circumstances that give
rise to an inference of discrimination. The first three factors may be satisfied
in a claim of national origin discrimination by a plaintiff showing that she: (1)
was of Polish national origin, (2)was qualified for the job she currently held or
for which she was applying, and (3)was fired, suspended, demoted, etc.
The fourth factor is somewhat more complex. An inference of discrimination may be shown by direct evidence, such as a direct statement or admission
that the employer fired an employee because he or she was Polish. Such admissions are understandably rare, and so this factor may also be satisfied by indirect
evidence of discrimination. At its most basic level, such evidence could be that
another employee outside the protected class (here, Polish heritage) was treated
more favorably. For example, one could show that a secretary of Polish heritage
2

See 42 U.S.C. § 2000e–2 (emphasis added).
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was terminated, while another secretary of English heritage kept her job. These
facts would provide an inference of national origin discrimination.
Once an employee has established a prima facie case of discrimination, the
burden shifts to the employer to establish a legitimate, non-discriminatory
reason for the adverse employment action. Thus, while it may be true that
the employer fired a secretary of Polish national origin and kept a secretary
of English origin, the employer may have made this choice because the Polish
secretary was late to work every day, while the English secretary was always
on time. There is no requirement for the employer to keep the Polish secretary
employed under these circumstances.
Assuming the employer has shown a legitimate reason for its actions, the
burden then shifts back to the employee to show that the non-discriminatory
reason offered by the employee is simply a pretext. This may be shown by showing that the employer’s proffered reason is not true (the Polish secretary was
in fact never late, and/or the English secretary was equally tardy as her Polish
counterpart), plus some evidence of discriminatory comments or behavior
made toward the employee (or other employees in the protected class), i..e.,
the supervisor stating, “all Poles are bad workers,” etc.
The United States judicial system is based on common law, and like all
common law systems it uses a jury, rather than a judge, to decide cases involving factual disputes. To the extent there is a genuine issue of material fact in
dispute in a claim of national origin discrimination, the case will go to a jury
for resolution. If there are no such issues of fact in dispute, and the only remaining issue is a legal one, the judge may decide the case upon the application
of one of the parties. The latter process is known as summary judgment, at is
frequently used in employment discrimination cases.

Discrimination claims involving
Polish National Origin
Research has uncovered over 100 cases involving claims of Polish national
origin discrimination in the federal courts since such discrimination became
unlawful in 1964. While small as compared to the number of racial discrimination claims (for example, involving African-Americans and Hispanics) filed
in the same period, it is nonetheless a significant number. What follows is an
analysis of some of the more significant cases in this category.
One type of national origin discrimination claim applicable to employees
of Polish heritage is the impact of “English only” rules at work. It has become
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more common for American employers with diverse, bilingual workforces to
institute such rules requiring employees to only speak English during working
time. These rules have a potential negative impact on employees of Polish heritage for whom English is a second language, particularly in some industries
where a sizable number of employees are recent Polish immigrants or otherwise of Polish origin.
In Kania v. Archdiocese of Philadelphia3, the plaintiff, Jesse Kania, worked
as a housekeeper in the Sacred Heart Church (“Church”). She was of Polish
origin, and fluently spoke both Polish and English. While at work, she sometimes spoke in Polish. While Kania was still employed at the Church, its pastor,
Father Francis A. Barszczewski, announced that the Church’s official language
would be English, “and that all employees must cease speaking the Polish language during business hours”4.
According to Father Barszczewski, “it is offensive and derisive to speak
a language which others do not understand”, and that Church employees must
set an example for the parish5.
Kania objected to this rule to the Church administration, claiming that
it was illegal and that the Church could not prevent her from speaking her
native language. Shortly after making this protest, she was terminated for allegedly failing to clean Father Barszczewski’s room. According to Kania, this
reason was a pretext, and the real reason for her discharge was her complaint
about legality of the English only language policy6. She therefore filed a claim
that her firing was a form of illegal national origin discrimination, and the
matter eventually proceeded to the court for resolution.
The first legal issue addressed by the court was whether or not the Church’s English only policy was indeed a form of national origin discrimination.
According to the regulations of the United States Equal Employment Opportunity Commission (“EEOC”), such English only language policies were
presumptively a form of discrimination on the basis of national origin when
applied to non-English employees, and could only be valid if the employer
established that it had a legitimate business reason for instituting this rule.
A number of courts in the United States had grappled with this issue before the Kania case. Several courts rejected the EEOC’s approach, finding that
3
4
5
6

14 F.Supp.2d 730 (E.D. Pa. 1998).
Id. at 731.
Id.
Id. at 732.
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such rules were per se not discriminatory. They concluded that English only
rules were not a form a national origin discrimination to the extent they affected bilingual employees. If an employee was bilingual, he or she could choose
what language to speak at a given time, English or his or her native language
(for example, at work). An English only rule at work did not place any sort of
burden on such an employee, since he or she could still speak and communicate in a language that he or she understands.
Another court reached the same conclusion as this first group, but through
a different legal theory. This court accepted the EEOC approach, but went on
to conclude that English only rules did serve a legitimate business purpose.
These purposes could include making supervision of the workforce more efficient, increasing the English language fluency of the workforce, and improving customer service.
After reviewing these decisions, the Kania court concluded that under
either standard the Church’s English only policy was not a form of discrimination against Polish national origin. The EEOC standard was likely invalid, since
requiring bilingual employees to only speak English at work did not create an
adverse impact on her working conditions. She was still free to communicate
fluently with people in English. Even if the EEOC approach were adopted, the
Church had a legitimate business interest in adopting this rule. According to the
court, “it is clear that the Church adopted its English only rule to improve interpersonal relations at the Church, and to prevent Polish-speaking employees
from alienating other employees, and perhaps church members themselves”7.
A somewhat different approach was taken by the court in EEOC v. Synchro-Start Products, Inc., 8 where an employer with a workplace of employees
of Spanish and Polish national origin instituted an English only rule. In that
case, the court accepted the EEOC regulation, and found that this kind of
rule created an inference of national origin discrimination. The employer thus
bore the burden of proving that it had a legitimate business reason for instituting this rule9. The court denied the employer’s motion to dismiss the case,
and order the claim to proceed forward10.
Under either Kania or Synchro-Start, however, it would be still be difficult
for employees of Polish origin to maintain a claim for discrimination based
7

Id. at 736.
29 F.Supp.2d 911 (N.D. Ill. 1999).
9 Id. at 915.
10 �Id.
8
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on an English only language policy instituted by an employer. The case would
either be immediately dismissed, on the grounds that English only policies do
not discriminate against bilingual employees since they purportedly do not
cause them any harm, or could later be rejected so long as an employer could
come up with a valid business reason for introducing such rule. Such a reason
may involve customer relations, employee safety, or the employer’s ability to
better supervise and manage its workforce.
The first approach appears to be misguided, in that it assumes that bilingual employees are truly 100% fluent in both English and their native language
(such as Polish), and that constantly speaking in English at work imposes no
burden on them whatsoever. The second approach is better, so long long as the
courts closely examine the business reason to see if it really is necessary11.
The next category of national origin discrimination claims effected employees of Polish heritage involve claims that they were terminated or otherwise discriminated against because of their Polish origin. Often times these
claims involved various statements made by supervisors that would be quite
insulting to Poles.
In Darchak v. City of Chicago Board of Education12, the plaintiff, Anna Durchak, was a bilingual (Polish and English) language teacher in a Chicago elementary school. Approximately 6% of the students at this school were Polish
when Durchak was hired, and the school expected an increase in that amount
during the first year of Durchak’s employment. However, Durchak was not rehired after this initial year. The school claimed that its decision was based on
Durchak’s poor work performance and economic reasons (cuts in funding),
while Durchak claimed it was the result of unlawful national origin discrimination, among other illegal reasons.
Specifically, Durchak alleged that her problems at work began after complaining that the Hispanic students at the school were receiving better treatment than those of Polish origin. The principal of the school responded that
“[Hispanic students] are better than Polish and deserve more than Polish people... [I]f you don’t want to do whatever I tell you to do, you can leave my
school”13. On another occasion the principal used an ethnic slur against Poles,
11 �Ironically, the EEOC has filed a claim on behalf of an American, English speaking
employee against a cleaning business which held employee meetings only in Polish, where
most of its workforce was Polish speaking. See EEOC v. Lakeside Building Maintenance
Co., 255 F.Supp.2d 871 (N.D. Ill. 2003).
12 �580 F.3d 622 (7th Cir. 2009).
13 �Id. at 627.
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telling Durchak “I brought you to this school and you stupid Polack pushed
the teachers against me”14.
The trial court dismissed Durchak’s national origin claims because her allegations against the principal were uncorroborated – no other witnesses heard these statements- and that even if they were true, there was no evidence
that the school did not rehire her because of the discriminatory views of the
principal. On appeal, the court reversed the trial court, and ordered that Durchak’s national origin claims proceed to trial.
The appellate court reasoned that it was up to a jury to decide whether to
believe Durchak. Many of her conversations with the principal were one on
one, with no other witnesses, and so no corroboration was possible. Moreover, if these anti-Polish slurs were in fact said, this was strong evidence that
the school’s failure to rehire her was due to national origin discrimination.
The school’s decision not to rehire Durchak was based on the principal’s recommendation, and the principal, in turn, was alleged to have made some
serious slurs against Poles. This was powerful evidence that this decision was
influenced by discriminatory reasons.
The result in Durchak is somewhat atypical of discrimination claims based on Polish national origin. The key to the holding in Durchak was that the
primary supervisor and decision-maker for the employer- the school principal- was accused of making direct discriminatory statements against Poles. In
other cases, the plaintiffs alleged more circumspect and inferential discrimination, as seen below.
Thus, in Ptasznik v. St. Joseph Hospital15, the appeals court affirmed the trial
court’s decision to dismiss the plaintiff, Grace Ptasznik’s, national origin discrimination claim. Ptasznik was a Polish immigrant to the United States who
was employed as a sleep technician at the Hospital. According to Ptasznik,
her supervisor had once said she was “too Polish” for the job, and later added
that she would be better suited to be a cleaning lady. On other occasions the
supervisor made other disparaging comments about her Polish ancestry16.
Subsequently, Ptasznik was terminated for endangering a patient during
a sleep study. The patient had suffered from a sleep disorder, and was being
monitored overnight with various machines to better diagnose the problem.
During the night, the patient had severe difficulty breathing, and Ptasznik
14 �Id.

15 �464
16 �Id.

F.3d 691 (7th Cir. 2006).
at 693.
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unilaterally disconnected the machine and discontinued the sleep study. She
did not administer oxygen and did not call for the assistance or guidance of
a doctor. As a result of her actions, she was terminated.
The appeal court found that Ptasznik could not satisfy her burden of proving
a case of national origin discrimination. Even if she made out a prima facie case
of discrimination, the Hospital established a legitimate non-discriminatory reason for terminating her. Ptasznik could not show pretext for two reasons. First,
the disparaging statements against Poles were isolated and were not connected to the Hospital’s decision to fire her. Even if these statements were proved,
the Hospital still would have terminated her for endangering a patient. Second,
there was no direct evidence of discrimination or animosity towards people of
Polish origin. More serious and repeated anti-Polish slurs would have been necessary to amount to such direct evidence so as to establish pretext.
In Glebocki v. City of Chicago17, the plaintiff was a new police cadet who
was terminated after making false statements to his supervisor, being rude to
the public, and missing time from the police academy with out permission.
Cezary Glebocki argued that the real reason for his discharge was national origin discrimination. In this regard, he pointed to the statement by his supervisor that “Glebocki was ‘clever and like a crook, not the kind who would take
drugs or drug money from a dope dealer, but that would import stolen cars to
Poland,” and that “he didn’t belong here [at the academy]”18.
However, the appellate court found that Glebocki did not even make out
a prima facie case of discrimination. The court reasoned that Glebocki had
not shown how a police officer who was untruthful and rude to the public was
qualified for the job, and also noted that there was no evidence that any nonPolish officers who also were impolite and untruthful were given any better
treatment.
The plaintiff in Lukasiewicz-Kruk v. Greenpoint YMCA19, Monika Lukasiewiz-Kruk, was a Polish-American women employed by the YMCA as a program director. She was eventually terminated due to a business restructuring of
the YMCA, and furthermore was not given a promotion to the position of an
associate executive director that had been available. Lukasiewiz-Kruk however
only alleged that the person involved in her termination decision had a bias
against Poles because this person did not hire two other Polish-American can17 �2002

WL 448419 (7th Cir. 2002).
at *1.
19 �2009 WL 3614826 (E.D.N.Y. 2009).
18 �Id.
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didates for vacant positions. Since no other evidence regarding this decision, or
any other evidence showing discrimination against people of Polish origin, was
given, the court dismissed her national origin discrimination claim.
The third type of discrimination claims applicable to employees of Polish
origin are hostile work environment claims. These types of claims have a different standard of proof than the preceding cases, in that the employee does
not necessarily have to show an adverse employment action. Instead, he or she
must prove that the employer has made working conditions intolerable due to
regular, pervasive discriminatory conduct based on the employee’s national
origin. As summarized by one court: A plaintiff does not make a showing of
a pervasively hostile work environment by demonstrating a few isolated incidents of racial enmity or sporadic racial slurs. Instead, there must be a steady
barrage of opprobrious racial comments. In making this determination, we
consider the work atmosphere both objectively and subjectively,... look[ing] at
all the circumstances from the perspective of a reasonable person in the plaintiff ’s position. The question on summary judgment, then, is whether a jury,
in view of all of the evidence, could reasonably conclude the discriminatory
harassment to be sufficiently severe or pervasive as to alter the conditions of
[the victim’s] employment and create an abusive working environment, and
that the victim subjectively perceived the environment to be abusive20.
These cases are also difficult to prove. In Bronakowski v. Boulder County School District21, the plaintiff, Mieczyslaw Bronakowski, was employed as
a bus driver for a local school district. One of his claims was that he was subject to constant harassment and abuse due to his Polish national origin. He
alleged that several co-workers called him a “Polish pig” and an idiot, and
another co-worker told him “don’t speak Polish, Polish pig, in my face.” Bronakowski further stated that the school district’s director of transportation told
him “that he ‘did not need any equipment to remove ice from car windows
and I could scrape them with my fingernails-like all ‘Poles’”22.
The trial court concluded that these statements did not amount to a hostile
work environment based on Bronakowski’s Polish national origin. First, they
were too isolated and sporadic in number: only a handful of anti-Polish slurs
over roughly a two-and-one-half year period. Second, Bronakowski did not
report nor complain about any of his co-workers comments to the school
20 � Bronakowski

v. Boulder Valley School District, 549 F.Supp.2d 1269, 1277 (D.Col.
2008) (internal quotations and citations omitted).
21 �Id.
22 �Id.
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district during this time. Consequently, the court found that his claim should
be dismissed rather than proceed to a jury trial23.
A particularly tragic case, likewise alleging a hostile work environment based on Polish national origin, was similarly dismissed by another trial court.
In Epelbaum v. Elf Atochem North America24, Mark Epelbaum was a Polish
immigrant to the United States, who had worked for the employer as a lab
technician. Allegedly because of the discriminatory abuse he suffered at work,
he committed suicide. Epelbaum’s brother, Roman, than filed a lawsuit on behalf of the estate of Mark, alleging, among other causes of action, that the
employer created a hostile work environment.
Epelbaum alleged that a number of co-workers made ethnic slurs and jokes to his brother over the course of his employment. One employee who
was supposed to train Epelbaum stated ““if the dumb Pollack wanted to learn
anything he was going to have to learn it himself because he wasn’t teaching
him.” Another told him “I don’t care how many degrees you have; to me you’re
just a dumb Pollack.” A co-worker also repeatedly told Epelbaum “you dumb
pollack, come and get this sample.” Ethnic jokes based on his Polish ancestry
were also common in the workplace25.
Dismissing Epelbaum’s hostile work environment claim, the court reasoned that: “While the Court does not doubt that decedent was occasionally insulted based on ethnicity at his place of employment, a jury cannot objectively
find that ‘severe and pervasive harassment’ occurred. Instead, the decedent
experienced ‘mere offensive utterances as opposed to physically threatening
or humiliating conduct’”26. The Polish jokes were relatively infrequent, according to the court, and Epelbaum was only “referred to as a “dumb Pollack” two
to three times over a three year period”27. As a result, he could not make out
a case of discrimination.

Conclusion
Discrimination claims based on Polish national origin are not often successful
in American courts. There are a number of reasons for this. First, the Ame23 �Id..
24 �40

F.Supp.2d 429 (E.D. Ken. 1999).
at 432.
26 �Id. at 433.
27 �Id.
25 �Id.
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rican employment at will doctrine deprives most employees of the ability to
file a general claim of wrongful discharge in the courts. If a person was fired
for no reason, or simply an unfair reason, this is entirely permissible. The major exception to this rule is if the employer terminated an employee for an
unlawful discriminatory reason. Specifically, under the Civil Rights Act, an
employer may not fire or otherwise discriminate against an employee based
on his or her race, gender, religion or national origin. Consequently, often
times employees who were unjustly fired will attempt to challenge this action
by alleging that their their termination was the result of unlawful discrimination, as a means simply to present their wrongful discharge case in the court.
As might be expected, the courts see through such a strategy and routinely dismiss such claims. Thus, in Lukasiewicz-Kruk, supra, the plaintiff ’s only
evidence of national origin discrimination was that a supervisor did not hire
Polish-American candidates for two other positions. There was not even any
evidence as to why the supervisor decided not to hire them (i.e., because of
their poor qualifications or due to the supervisor’s hostility towards Poles?).
Such evidence is simply insufficient to support an actual claim of discrimination under American law.
Second, even bona fide employment discrimination claims are generally
difficult to make out under American law. While a prima facie case is not necessarily difficult to establish, the employer in almost every case will maintain
that the employee made some type of mistake, or committed some misconduct, that warranted his or her termination. The employee at that point can
show that this explanation was simply a pretext for discrimination, by arguing
that the employer’s reason was not true and that the employer’s conduct suggested a discriminatory motive. Direct statements, such as Polish ethnic slurs,
especially those made by supervisors, might help suggest that the employee
was actually fired because of his or he Polish heritage. Even then, however,
depending upon the frequency and exact nature of such comments, the employer still may argue that these comments had nothing to do with its decision
to discharge the employee for misconduct.
Likewise, the sub-category of hostile work environment claims also have
high standards of proof. Occasional Polish jokes or ethnic slurs (like “Pollack”)
will not be enough to succeed on this type of claim. Instead, there must be
repeated, regular comments and slurs, so that the work environment is permeated with “discriminatory intimidation, ridicule, and insult”28.
28 �Harris

v. Forklift Systems, Inc., 510 U.S. 17, 21 (1993).
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Third, and finally, there may be a sociological element at work here as well.
As noted at the outset, with the exception of Native Americans, every American has some “national origin” outside the United States. It is rare, however, to
see national origin discrimination claims based on English, Dutch, French, or
German heritage. Instead, most such claims involve more recent immigrant
groups and/or groups with a lower economic status; discrimination claims
from Hispanics, for example, are much more common.
While the Polish immigrant community originally mostly worked in lowskill (but of course difficult) job classifications or industries, and did not necessarily have the highest levels of education or training, times have changed
since the first waves of Polish immigration to the United States in the first
part of the last century. The sons and daughters, and grandchildren, of these
first immigrants have finally attained a higher economic status, so that it is no
longer unusual to see American doctors, lawyers and professors with Polish
surnames.
This development may have an effect on the mindset of judges. Just as it
may be easier to conclude that a poor immigrant from Mexico was discriminated against due to her national origin than a middle-class person of English
heritage, it also may be less and less likely to initially to see that a Polish immigrant has been discriminated against due to his or her national origin. Unfortunately, though, for Poles, such attitudes may result in cases being dismissed
where actual discrimination has, in fact, taken place.
As can be gleaned from the review of cases presented in this article, there
still is an undercurrent of discriminatory attitudes towards Poles. The stereotype of the “dumb Pole” or the use of the pejorative term “pollack” – despite
the socio-economic advancement of Polish society in the United States – has
still not been eradicated. Until it is, the courts in the United States should
give more careful consideration to claims of national origin discrimination
by Poles, treating them at the same level as claims make by employees from
currently disadvantaged groups. Only in that way can discrimination based
on these persisting stereotypes be more fully eradicated.
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O cenzurze i wolności prasy
Kilka uwag historyka XVIII wieku2

W

XVIII w., na tle szalejącej w monarchiach absolutnej cenzury (sławny
cyrkularz cara Pawła jest klasycznym przykładem jej szaleństw) Wielka Brytania jawi się często jako raj wolności druku. Ale to niezupełnie tak.
Zniesienie w 1695 r. cenzury królewskiej i kościelnej (anglikańskiej, oczywiście) dało początek niebywale rozciągliwemu interpretowaniu przestępstwa
zniesławienia (libel), bez wnikania w intencje autora i bez możliwości przeprowadzenia dowodu prawdy, za to z zupełną dowolnością oceny przez sąd,
co właściwie było zniesławieniem, i z brutalną surowością kar. Elity zamożności i władzy bezwzględnie wykorzystywały ten instrument tłumienia wolności
druku i paraliżowania krytyki. Mimo braku cenzury o wolności prasy niepodobna mówić. Z tego punktu widzenia brytyjskie kolonie w Ameryce Płn.
Cieszyły się nierównie większą swobodą prasy – i pozostawiły to dziedzictwo
niepodległym Stanom Zjednoczonym. Jeszcze w 1842 r. liberalny Brytyjczyk
Charles Dickens podczas swej podróży do Ameryki zdumiewał się i gorszył
„swawolą” amerykańskiej prasy. Trzymała ona kontrolującą rękę na wszyst1

Prof. zw. dr hab. prawa, Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, zm. 2011 r.
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Wyższej Psychologii Społecznej, sekundując rozmaitym zabiegom kierownictwa tego
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kich funkcjonariuszach („począwszy od prezydenta aż po listonosza”) – i wywierała przemożny wpływ na opinię społeczną („ludność [...] nie może obejść
się bez przeczytania gazety, a jeśli jej nie ma, nie czyta nic”).
We Francji cenzura została zawieszona na rok przed rewolucją, w lipcu
1788 r.; przywrócił ją dopiero Napoleon. Nie była zresztą bardzo skuteczna.
Postępy techniki (warsztat drukarski mógł mieć wymiar zwykłej sekretery)
i niemrawość policji umożliwiały zalewanie kraju konspiracyjnymi drukami.
Gazety były liczne. To prawda, w poważnej prasie dominowały zainteresowania
filozoficzne i kulturalne. Prasa bardziej upolityczniona była zwykle sterowana
przez dwór lub lokalnych wielmożów. Te gazety mają zazwyczaj konserwatywne, wrogie Oświeceniu oblicze. Osobliwa była pozycja „Kuriera Awiniońskiego”: wydawany w posiadłości papieskiej, lecz na francuskiej ziemi, uchodził za
gazetę cudzoziemską i rząd zezwalał mu na większą swobodę wyrażania opinii.
Oczywiście czytano także „prawdziwe” cudzoziemskie gazety, brytyjskie, holenderskie, niemieckie. Hrabia Honoré Gabriel Riqueti de Mirabeau wydawał
nawet analityczne przeglądy brytyjskiej prasy, bardzo intencjonalne, w duchu
liberalno-reformatorskim.
Wspomniane już zawieszenie cenzury w lipcu 1788 r. owocowało prawdziwą erupcją druków politycznych, ale jeszcze raczej broszur niż gazet. Te
ostatnie rozmnożyły się błyskawicznie dopiero po zebraniu się Stanów Generalnych w maju 1789 r., najpierw w postaci periodycznych „listów” utalentowanych w piórze posłów do ich wyborców. Trudno dziś wyobrazić sobie euforię, jaką wywołała ta obfitość i wielobarwność prasy wśród wyposzczonych
przez cenzurę Francuzów. Dzięki owej egzaltacji utrwalił się solidnie dogmat
nieograniczonej wolności prasy. „Wolność prasy powinna być pełna i nieograniczona, gdyż inaczej wcale jej nie będzie” – twierdził wiosną 1791 r. poseł
Maximilien Marie Isidore de Robespierre. Rewolucyjna lewica domagała się
kompletnej swobody dla roztrząsania problemów politycznych, moralnych,
prawnych, religijnych, filozoficznych. Gdy zaś pisze się o osobach, to – bardzo „po amerykańsku” – należy gwarantować pełną wolność krytyki postaci
publicznych: jedynie ludzie prywatni muszą być chronieni przed kalumnią
prasową.
Nawet w liberalnej fazie rewolucji, przed obaleniem tronu, władze niejednokrotnie starały się represjonować sądownie „nadużycia” wolności prasy, to
znaczy „wywrotowe” opinie polityczne lub moralne. Presja opinii społecznej,
zauroczonej dogmatem wolności prasy, udaremniała niemal zawsze owe próby.
Technika libel, tak dobrze sprawdzona w liberalnej Wielkiej Brytanii, w rozkołysanej „rewolucją w imię Wolności” Francji nie była do zastosowania.
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W literaturze nie zawsze doceniano zasięg oddziaływania owej rewolucyjnej prasy. Przeważała produkcja chałupnicza: jeden lub dwa tysiące nakładu,
niski poziom techniczny i marny papier, mały format gazety (in 12°, co najwyżej in 8°), stron 4, 8, wyjątkowo 12, częstotliwość ukazywania się często
nieokreślona lub nieregularna (zwykle dwa razy w tygodniu). Ale tytułów były
setki, w latach 1789–1799 doliczono się 600 i liczba ta zapewne jest niekompletna. Druk nie był skomplikowany technicznie i postępował szybko, nie był
też drogi. Można było odbić tysiąc egzemplarzy za 40 liwrów, co odpowiadało
cenie loży w operze lub dobrej kolacji w eleganckim lokalu. A chłonność czytelnicza była imponująca. Poziom alfabetyzacji ludowych warstw miejskich,
stosunkowo już wysoki, sprawiał, że sankiuloci czytali znacznie więcej gazet
i broszur niż można by przypuszczać (ujawniają to akty przesłuchań policyjnych i protokoły ludowych klubów politycznych). Niskie nakłady rekompensowały głośne lektury w ulicznych grupach, klubach, warsztatach pracy,
karczmach, koszarach. Każdy egzemplarz gazety przechodził też z ręki do
ręki. Rozsądne wydaje się przypuszczenie, że średnio poczytna gazeta miała
dla każdego egzemplarza około dziesięciu czytelników. Jeśli dodać do tego
publiczne głośne lektury, okaże się, że twierdzenie Jeana-Paula Marata, że
jego „Przyjaciel Ludu” (dwa tysiące nakładu maksimum) ma setki tysięcy odbiorców – to przechwałka przesadzona, lecz nie aberracyjna.
Warto też pamiętać, że owe chałupniczo produkowane gazety nie miały
charakteru tak zwanych journaux d’information, że były to journaux d’opinion. Nie miały ambicji dostarczania obfitej i świeżej informacji. Komentowały wydarzenia i na ich kanwie snuły polityczną refleksję. Pragnęły orientować
czytelników w pożądanym kierunku: od orientacji skrajnie kontrrewolucyjnej
aż po radykalny hurrarewolucjonizm. To umożliwiało docieranie do bardzo
licznych i bardzo zróżnicowanych środowisk.
W okresie jakobińskim wachlarz owych jornaux d’opinion bardzo się zawęził, pojawiły się natomiast nowe formy multyplikowania ich odbioru: przedruki prowincjonalne poczytnych gazet stołecznych, ekspediowanie wielu
tytułów na koszt ministerstwa wojny do niemal milionowej armii republiki.
Od początku też istniały gazety informacyjne o wysokich nakładach: „Moniteur universel”, „Journal des Débats”, „Les Révolutions de Paris..”.. W ważnych momentach tygodnik informacyjno-analityczny „Les Révolutions de
Paris” bił dwieście tysięcy egzemplarzy!
Zwolennicy nieograniczonej wolności prasy uzasadniali ów postulat dwoma
argumentami. Twierdzili, że taka wolność jest niezbędna dla szybkiej i skutecznej transformacji ustroju („Dajcie Rosji wolność prasy, a wnet Rosja stanie się
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republiką”). Uzupełniali to argumentem, że różnorodność opinii prasowych
wcale nie skłania tak łatwo obywateli do wywracania porządku rzeczy sprawiedliwego i stabilnego. Kłopot polegał na tym, że w latach 1789–1794 oczekiwano rychłej już stabilizacji takiego dobrego porządku – a rzeczywistość
oczekiwania owe srodze zawodziła. Kolejne zawęźlenia procesu rewolucyjnego
w latach 1789–1799 – takie, jak obalenie tronu (w sierpniu 1792 r.), zniweczenie reżimu „Ocalenia Publicznego” (w lipcu 1794 r.) postrzegane były jako nowe
rewolucje, niejako anulujące rezultaty rewolucji wcześniejszej. W tych wielkich
przewrotach ginęły całe systemy rządzenia – monarchia, parlament, rząd
zwany rewolucyjnym – lub przynajmniej całe orientacje polityczne („wściekli”, hebertyści, dantoniści...). Uznawano wtedy za rzecz naturalną, iż w takich
rewolucyjnych trzęsieniach ziemi wraz z Koroną, zgromadzeniami parlamentarnymi, rządami znikają z powierzchni ziemi gazety rojalistów, żyrondystów,
hebertystów czy też jakobinów... Nie musiało to wcale oznaczać likwidacji
świętej zasady wolności prasy.
Było w takim stanowisku osobliwe złudzenie rewolucyjnej mentalności.
Nie pozostawało ono wszakże bez wpływu na praktykę. Oto w 1793 r. jakobińskie władze miejskie stolicy zabroniły wystawiania sztuki Przyjaciel prawa
jako utworu „antyobywatelskiego”. Gdy kilka tygodni później jeden z klubów
zażądał, by zabroniono również sprzedaży drukowanych egzemplarzy dramatu, dostał odpowiedź, że „Zawieszono przedstawienia Przyjaciele prawa, lecz
nie można zabronić jego sprzedawania nie naruszając wolności druku”. Nawet
w okresie największego nasilenia jakobińskiego terroru wcale nie wszystkie gazety śpiewały unisono i używały „drewnianego” jakobińskiego języka. Utrzymywały się gazety umiarkowane, nader krytyczne w stosunku do rządzących
komitetów. To na przykład „Mercure français” czy „Auditeur national”.
Gdy w 1799 r. znany polityk i świetny pisarz Sebastian Mercier sumował 10
lat rewolucji – za jedne z najcenniejszych i, jak mniemał, trwałych osiągnięć
uznał wolność prasy i fascynację gazetami na masową skalę. Mimo wszystkich konwulsji i zawirowań rewolucyjnych nikomu nie przychodziło do głowy
przywrócenie cenzury. Jak wspomnieliśmy, dokonał tego dopiero Napoleon,
rujnując dokumentnie wolność prasy i mocno nadwątlając zainteresowanie
gazetami. Ale to już zupełnie inna historia.
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Europejskie prawo pracy – stan i refleksje na tle
ewolucji (1957–2010)
Miejsce europejskiego prawa pracy
w Acquis Communautire
1. Uwagi ogólne

E

wolucja europejskiego prawa pracy bywa często przedmiotem ocen przez
różne środowiska związane z instytucjami europejskimi, z Europejskimi
Partnerami Społecznymi i wreszcie z nauką prawa pracy. Przy formułowaniu
takich ocen przyjmowana zostaje różna – dogodna dla danego środowiska –
periodyzacja rozwoju tego prawa. Najogólniej rzecz biorąc, jako punkt przełomowy w tym rozwoju postrzegam początek ostatniej dekady XX w., gdy
po uchwaleniu Traktatu z Maastricht (1991), któremu towarzyszył tzw. Protokół Socjalny, rozpoczął się proces równoważenia we Wspólnocie Europejskiej, dotychczas zorientowanej głównie na integrację ekonomiczną, dwóch
aspektów Wspólnoty – ekonomicznego i społecznego. Dalszy rozwój traktatowy utwierdzał ów kierunek ewolucji: Traktat Amsterdamski (1997) włączył
wspomniany Protokół Socjalny do treści Traktatu, zaś Traktat Nicejski (2000)
uzupełniony został niewiążącą prawnie Kartą Praw Podstawowych UE, która
następnie, w Traktacie Lizbońskim (wszedł on w życie 1 grudnia 2009 r.) uzyskała rangę prawa traktatowego. Wedle szeroko przyjętej opinii, w Traktacie
Lizbońskim (jego Części II – Karcie Praw Podstawowych UE) znalazło wyraz
równe potraktowanie pozycji prawnej podstawowych praw społecznych z prawami ekonomicznymi (treatment on equal footing), co uważane jest za krok
o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju europejskiego prawa pracy2. Powyżej
zarysowanej ewolucji prawa traktatowego w kierunku zrównoważenia ekonomicznego i społecznego aspektu integracji europejskiej towarzyszyło w ostat1
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nich dwóch dekadach w interesującej nas dziedzinie wydatne powiększenie
wolumenu norm prawa wtórnego (kilkadziesiąt nowych dyrektyw) oraz obfite orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE. Przyjęcie ostatnich dwóch
dekad jako właściwej podstawy czasowej dla refleksji o ewolucji europejskiego prawa pracy ma dodatkowe uzasadnienie w fakcie, że w tym okresie Unia
w wyniku trzech fal rozszerzania (1995, 2004 i 2007) osiągnęła swój obecny
„dojrzały” stan członkowski (wzrost z 12 członków do 27) i wreszcie w tym, że
wtedy właśnie Polska po wcześniejszym stowarzyszeniu i akcesji w 2004 r. stała
się członkiem Unii uczestniczącym w prowadzonych przez nią procesach legislacyjnych i realizującym implementację standardów UE we własnym systemie prawnym. Wyjaśnić trzeba przy tym, że posługując się w niniejszym studium pojęciem „europejskiego prawa pracy”, rezygnujemy z objęcia nim norm
ustanowionych przez Radę Europy w dziedzinie socjalnej, które – zwłaszcza
dwie Europejskie Karty Społeczne (I-a z 1961 r i II-a, zrewidowana, z 1996 r.,
obie otwarte do ratyfikacji) – do tego prawa należą, lecz wymagają odrębnego
rozpatrzenia.
2. Ogólny stan dorobku UE w dziedzinie prawa pracy i jego dalsze
perspektywy

Rozmiary europejskiej regulacji prawnej w dziedzinie prawa pracy w końcu
pierwszej dekady XXI w. przedstawiają się wcale pokaźnie. Przepisy traktatowe
w tej dziedzinie, o śladowym charakterze w Traktacie Rzymskim, rozrosły się
– obok radykalnego rozszerzenia w Traktacie Lizbońskim problematyki praw
podstawowych, wolności i zasad – w dwa pełne Tytuły TFUE: Tytuł X „Polityka
społeczna” i Tytuł IX „Zatrudnienie”, a także poświęcony pracownikom rozdział Tytułu IV „Swobodny przepływ osób, usług i kapitału”. Liczba aktów prawa wtórnego, w szczególności dyrektyw, wzrosła do 150 (Rozporządzenia są
mniej liczne i występują jedynie w zakresie swobody przepływu pracowników
oraz koordynacji ubezpieczeń społecznych). Formalna liczebność dyrektyw
nie oznacza, że wszystkie one mają równe znaczenie i aktualność: mamy tu do
czynienia ze zjawiskiem kolejnych generacji dyrektyw w tym samym przedmiocie, polegającym na tym, że dyrektywy pochodzące z lat 70. i 80. i wymagające unowocześnienia są poddawane nowelizacjom, a powstające w ten
sposób dyrektywy II, a w pewnych dziedzinach III generacji jako „skonsolidowane”, „skodyfikowane” lub „przeredagowane”, zastępują poprzednie. Dobrą
egzemplifikacją tego zjawiska są np. dyrektywy dotyczące ochrony praw pracowników przy restrukturyzacji przedsiębiorstw: dot. zwolnień zbiorowych
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(dyrektywa pierwotna 75/129//EWG, nowelizacja 92/56/EWG, konsolidacja
98/59/WE), dot. praw pracowników w przypadkach transferu przedsiębiorstw
(77/187/EWG, 98/50/WE,, 2001/23/WE), czy dot. praw pracowników w przypadkach niewypłacalności pracodawców (80/987/EWG, 2002/74/WE, skodyfikowana 2008/94/WE). Mimo znacznego w omawianych dwóch dekadach
dorobku normotwórczego UE, kwalifikującego ten okres jako „złoty wiek”
europejskiego prawa pracy3, trzeba odnotować pewne spowolnienie w tym
zakresie w ostatnich 5 latach i zaniepokojenie zainteresowanych środowisk
po skonstatowaniu, że zarysy najnowszych programów działań właściwych
organów UE w sferze socjalnej zapowiadają skromniejszy zakres inicjatyw legislacyjnych UE niż w latach poprzednich. Tłumaczy się to kilkoma względami, wśród których najważniejsze są trwający w Europie kryzys, właściwe mu
ograniczenia i koncentracja Unii na działaniach antykryzysowych (obecnie
opracowywanie długofalowej „Strategii Europa 2020”), a ponadto: wewnątrzunijny stan przejściowy po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego, początek
nowej kadencji organów Unii i trwające jeszcze prace nad nowymi programami działania, także w sferze socjalnej4, wśród nich znajdujące się w toku
przeprowadzanie zapowiedzianego w Traktacie Lizbońskim przystąpienia
Unii do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności Rady Europy. Poza względami ogólnymi podnosi się, że unijna regulacja prawna w sprawach prawa pracy stała się już na tyle obszerna, że rytm
pojawiania się nowych potrzeb jest mniej intensywny niż w początkach „złotego wieku” europejskiego prawa pracy i dotyczą one w większym stopniu oczekiwań poprawy standardów istniejących niż regulacji w nowych obszarach.
Wspomina się też o tendencjach do promocji innych metod działania UE niż
legislacja, a ponadto w wyniku krytycznych ocen techniczno-legislacyjnego
stanu unijnej regulacji prawnej (nieuporządkowanie, nieprzejrzystość) wiele
uwagi poświęca się obecnie w UE ulepszaniu technik legislacji i jej uproszczeniu (hasło better regulation, ostatnio smart regulation) przy zmniejszeniu
nacisku na kryterium ilościowe. W konkluzji można sądzić, że wiele obecnych
3

Tak M. Weiss: European Labour Law in Transition from 1985 to 2010, w: „T���������
he International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations” No 1/2010, Kluwer
Law International, Holandia; R. Blanpain, European Labour Law, wyd. 12, Wolters Kluwer
2010, passim; także C. Bernard, EC Employment Law, wyd. 3, Oxford University Press
2006, passim.
4 Por. EU – New Commissioner sets out priorities, wywiad nowego Komisarza ds.
zatrudnienia i spraw socjalnych Laszlo Andora, „European Employment Review” IRS,
London styczeń 2010.
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czynników spowalniających ma charakter przejściowy, a w niedalekiej przyszłości przeistoczą się one w koła zamachowe dalszego intensywnego rozwoju
europejskiego prawa pracy.
3. Podstawowe czynniki kształtujące rozwój europejskiego
prawa pracy

Zakres kompetencji normotwórczej UE w dziedzinie prawa pracy
Pierwszym czynnikiem mającym kluczowe znaczenie dla ukształtowania się
aktualnego stanu europejskiego prawa pracy jest zakres właściwości normotwórczej Unii Europejskiej w tej dziedzinie prawa. Od początku istnienia EWG
obszar prawa pracy uważany był za domenę prawa krajowego państw członkowskich, w którą prawodawca unijny może ingerować jedynie wtedy, jeśli upoważnia go do tego prawo traktatowe. Zakres tych upoważnień był w początkowym okresie wąski, zgodnie z dominującym wówczas ekonomicznym celem
integracji. Od Maastricht wyraźnie wyłączone zostały z właściwości UE sprawy
wynagrodzeń oraz prawa zrzeszania się w związki zawodowe i organizacje pracodawców, w tym prawa do strajku i do lokautu. Jeśli chodzi o pozytywne wskazanie zakresu „punktowej” (z założenia nieobejmującej całości danej dziedziny,
lecz jedynie wskazane jej punkty) właściwości normotwórczej UE w zakresie
polityki społecznej i prawa pracy, ulegał on stopniowemu rozszerzaniu i aktualnie osiągnął rozmiar dość pokaźny, przy zachowaniu wszakże zasady subsydiarności, utrzymującej znaczenie właściwości krajowej. Zakres właściwości unijnej
zawarty jest w art. 153 ust. 2 pkt b Traktatu o Funkcjonowaniu UE (w związku
z ust. 1 tego artykułu), który upoważnia Parlament Europejski i Radę do „przyjmowania dyrektyw ustalających minimalne wymagania stopniowo wprowadzane w życie, z uwzględnieniem krajowych warunków i norm technicznych,
przy unikaniu ograniczeń, które utrudniałyby tworzenie i rozwijanie małych
i średnich przedsiębiorstw” w następujących dziedzinach:
a) ulepszenia środowiska pracy w celu ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników;
b) warunków pracy;
c) zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej pracowników;
d) ochrony pracowników w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę;
e) informacji i konsultacji pracowników;
f ) reprezentacji i obrony zbiorowej interesów pracowników i pracodawców, w tym współzarządzania (z wyjątkiem spraw wyłączonych
z właściwości UE);
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g) warunków zatrudnienia obywateli państw trzecich legalnie przebywających na terytorium Unii;
h) integracji osób wyłączonych z rynku pracy;
i) równości mężczyzn i kobiet w zakresie szans na rynku pracy i traktowania w pracy.
Dla przyjmowania dyrektyw w sprawach wymienionych pod c), d), f ) i g)
art. 153 TFUE wymaga jednomyślności w Radzie Europejskiej, coraz trudniej
osiągalnej w sytuacji członkostwa 27 państw o różnych potrzebach i interesach (trudność ta dotyczy zresztą także sytuacji, w których dla uchwalania
dyrektyw wymagana jest jedynie kwalifikowana większość głosów w Radzie).
Zatem wprawdzie istnieje w sprawach polityki społecznej i prawa pracy dość
szeroka choć „punktowa” kompetencja normotwórcza UE, lecz świadomość
ograniczonych możliwości jej wykorzystania działa powściągająco na ewentualne inicjatywy UE, przynajmniej w zakresie „hard law”.
Udział Europejskich Partnerów Społecznych w kształtowaniu europejskiego prawa pracy
Drugim czynnikiem o zasadniczym znaczeniu dla kształtowania europejskiego prawa pracy jest udział Europejskich Partnerów Społecznych· w tym procesie.
Udział ten, przewidziany już w Traktacie Rzymskim, został zasadniczo
rozszerzony i zinstytucjonalizowany w kolejnych traktatach UE, począwszy
od Maastricht; Traktat Lizboński stanowi w tych sprawach w art. 154 i 155
TFUE. Mówią one, że zadaniem Komisji jest udzielanie ogólnego poparcia
konsultacjom i dialogowi między partnerami społecznymi na poziomie Unii,
przy czym wsparcie dla obu stron – pracodawców i pracowników – powinno być zrównoważone. Partnerzy ci powinni prowadzić między sobą dialog
społeczny w różnych formach i mogą w tych ramach wszczynać rokowania
i zawierać w ich wyniku porozumienia (także europejskie układy zbiorowe);
zadaniem ich jest również uczestniczenie w prowadzonym przez organy Unii
procesie legislacyjnym w dziedzinie prawa pracy. Z kolei Komisja jest zobowiązana konsultować z Europejskimi Partnerami Społecznymi wszystkie
inicjatywy w dziedzinie polityki społecznej, w tym legislacyjne, począwszy
od etapu wnioskowania aż do projektów aktów wspólnotowych; partnerzy ci
mają prawo wypowiadać się w formie opinii lub w odpowiednich przypadkach – zaleceń. Negatywne stanowisko którejś ze stron partnerskich, np.
BusinessEurope lub ETUC, praktycznie uniemożliwia dalsze posuwanie się
projektu na unijnej drodze legislacyjnej; jedynym rozwiązaniem jest wówczas
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poszukiwanie przez Komisję kompromisu między stronami, nierzadko jednak bez sukcesu.
Bardzo specyficzną cechą unijnego trybu legislacyjnego w dziedzinie prawa pracy, będącą traktatowym wyrazem działania zasady subsydiarności „horyzontalnej” (to co może być lepiej wykonane przez partnerów społecznych
niż przez organy państwowe lub ponadpaństwowe, powinno być wykonywane przez tych partnerów), a także intencji „dowartościowania” Europejskich
Partnerów Społecznych, jest przewidziana w art. 155 ust. 2 TFUE możliwość
Europejskich Partnerów Społecznych, którzy wynegocjowali między sobą i zawarli na szczeblu europejskim porozumienie w kwestiach wskazanych przez
art. 153 TFUE jako objęte kompetencją normotwórczą UE, zgodnego wystąpienia do Komisji z wnioskiem o wprowadzenie go w życie w drodze decyzji
Rady – inaczej mówiąc, o nadanie mu rangi dyrektywy. Z takiej możliwości
Europejscy Partnerzy Społeczni skorzystali już kilkakrotnie i w tym właśnie
specyficznym trybie ukazały się następujące dyrektywy: a) 96/34/WE dotycząca Porozumienia Ramowego w sprawie urlopów rodzicielskich, zawartego
przez UNICE, CEEP i ETUC, b) 97/81/WE dotycząca Porozumienia Ramowego w sprawie pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, zawartego przez
UNICE, CEEP i ETUC, c) 99/70/WE dotycząca Porozumienia Ramowego
w sprawie umowy o pracę na czas określony, zawartego przez UNICE, CEEP
i ETUC, d) 2010/18/UE dotycząca zrewidowanego Porozumienia Ramowego
w sprawie urlopów rodzicielskich, zawartego przez BusinessEurope, UEAPME, CEEP i ETUC, zastępująca Dyrektywę 96/34/WE. Równolegle do przypadków zastosowania tego specyficznego trybu, w zwykłym traktatowym trybie (a zatem w ścisłej konsultacji UE z Europejskimi Partnerami Społecznymi)
ukazało się szereg innych dyrektyw w dziedzinie prawa pracy. Z kolei liczne
porozumienia wynegocjowane i zawarte pomiędzy Europejskimi Partnerami
Społecznymi, którzy jednak nie zwrócili się do UE z wnioskiem o nadanie im
rangi dyrektyw, są wprowadzane w życie w sposób zgodny z praktyką partnerów społecznych ( tak np. tzw. Dobrowolne Porozumienia Ramowe w sprawie telepracy [2002], w sprawie stresu w miejscach pracy [2004], w sprawie
nękania i przemocy w miejscach pracy [2007]). Porozumienia te zaliczane są
do europejskiego soft law5, którego znaczenie w dziedzinie socjalnej wyraźnie
rośnie w ostatnich latach.

5

Tak M. Weiss, op.cit.
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Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE (dawniej ETS)
Orzecznictwo Trybunału luksemburskiego wywiera, tak jak i w innych działach prawa, ogromny wpływ na działalność legislacyjną UE w dziedzinie prawa
pracy, co potwierdza choćby rzut oka na kolejne nowelizacje poszczególnych
dyrektyw w tym zakresie, w których z łatwością dostrzeżemy nowe rozwiązania
prawne wynikające z zapadłych w międzyczasie wyroków Trybunału, nierzadko wręcz będących bezpośrednią przyczyną tych nowelizacji. Z pośród liczącego już kilkaset orzeczeń dorobku TS UE w dziedzinie prawa pracy pewna
ich liczba może być zakwalifikowana do kategorii rozstrzygnięć TS o podstawowym znaczeniu, kształtujących rozwój doktryny prawa pracy oraz kierunki
legislacji i jurysprudencji na obszarze UE, wśród nich w sprawach Defrenne
(C 80/70, C 43/75, C 149/77), Lawrie-Blum (C-66/85), Barber (C-262/88), Frankovich (C-6/90 i C-9/90 oraz C-479/93), Rush Portuguesa (C-113/89), Kalanke (C-450/93), Mangold (C-144/04), Palacios de la Villa (C-411/05), Adeneler
(C-212/04), liczne sprawy Komisji v. różne państwa członkowskie UE.
Do najświeższych i najszerzej komentowanych należą wyroki Trybunału
w sprawach Viking Line (C-438/05)6 i Laval ( C 341/05)7 oraz kilka innych
6 W sprawie Viking Line fiński armator Viking zarejestrował jeden ze swych statków
w Estonii pod flagą estońską by móc wynegocjować z estońskim związkiem zawodowym
niższe od fińskich, a przyjęte w Estonii stawki wynagrodzenia załogi. Międzynarodowa
Federacja Transportowców rozesłała do swych członków (także estońskich) zalecenie, by
negocjacje płacowe były prowadzone wyłącznie w kraju rzeczywistej własności statku,
w przypadku Viking Line – w Finlandii. Jednocześnie fiński związek zawodowy marynarzy zwrócił się do Viking Line o przestrzeganie w tym przypadku fińskiego prawa pracy.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości, do którego skarga została skierowana przez Międzynarodową Federację Transportowców, uznał w wyroku z dn. 11 grudnia 2007 r. prawo
do prowadzenia działań zbiorowych za prawo podstawowe, lecz dopatrzył się w działaniu
międzynarodowych i fińskich związków transportowców próby ograniczenia wolności Viking Line do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnej z prawem europejskim.
7 W sprawie Laval remont szkoły w Vaxholm w Szwecji został powierzony firmie
łotewskiej, która w tym celu skierowała grupę swych łotewskich pracowników do wykonania tej usługi w Szwecji. Szwedzkie związki zawodowe podjęły próbę negocjacji z łotewskim pracodawcą warunków pracy ekipy łotewskiej w sposób zapobiegający dumpingowi socjalnemu; negocjacje te nie powiodły się, w następstwie czego szwedzkie związki
zorganizowały blokadę placu budowy, co ostatecznie doprowadziło do bankructwa firmy
łotewskiej i powrotu pracowników do kraju. Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozpatrywał legalność działań szwedzkich związków przeciw łotewskiemu przedsiębiorcy, korzystającemu ze swego prawa do świadczenia usług transgranicznych. Z orzeczenia ETS
z dn. 18 grudnia 2007 r. wynika, że lokalne związki zawodowe nie mogą zmuszać praco-
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zbliżonych przedmiotowo. Wspólnym problemem w tych sprawach jest relacja pomiędzy prawem organizacji pracowniczych do rokowań zbiorowych
i zawierania układów zbiorowych (uznanym w UE za prawo podstawowe)
a prawem przedsiębiorcy do prowadzenia działalności gospodarczej (uznanym w UE za podstawową wolność), w sytuacji zachodzącego między nimi
konfliktu. Rozstrzygnięcia TS UE w tych sprawach stały się przedmiotem
kontrowersji w środowiskach Europejskich Partnerów Społecznych, a także
w europejskim piśmiennictwie naukowym8, ujawniających złożoność problemu i potrzebę dalszych pogłębionych działań w tym zakresie9.
Jedno z ostatnich orzeczeń TS UE z dnnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie
Kucukdeveci (C 555/07) dotyczy zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu ze
względu na wiek. Przedmiotem skargi jest dokonane przez firmę niemiecką
rozwiązanie stosunku pracy z panią Kucukdeveci za wypowiedzeniem, w trybie określonym w obowiązującym w Niemczech od 1926 r. kodeksie cywilnym
BGB, ustanawiającym progresywny wymiar okresu wypowiedzenia w miarę
wydłużania się okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, z tym wszakże,
że lata zatrudnienia przypadające w okresie, gdy pracownik nie ukończył 25
lat życia nie są uwzględniane przy obliczaniu tego wymiaru. Powyższa konstrukcja prawna z BGB uznana została przez TS UE za niezgodną z prawem
europejskim, zwłaszcza Dyrektywą 2000/78/WE dot. ogólnych ram równego
traktowania w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, ustanawiającą
zakaz dyskryminacji ze względu na wiek10. Przy tym wobec jasności sformudawcy świadczącego usługi zgodnie z Dyrektywą 96/71/WE dot. delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, przy użyciu takich metod, jak blokada miejsca pracy, do
negocjacji i zawarcia umowy zbiorowej ustanawiającej świadczenia na poziomie wyższym,
niż minimum wymagane przez wyżej wymienioną Dyrektywę.
8 Por. R. Blanpain (red.), The Laval and Viking Cases: Freedom of Services and Establishment v. Industrial Conflict in the European Economic Area and Russia, „Bulletin of
Comparative Labour Relations”, February 2009, No. 69, Kluwer Law International, Holandia; por. też T. van Peijpe, Collective Labour Law after Viking, Laval, Rueffert and Commission v. Luxemburg, „International Journal of Comparative Labour Law and Industrial
Relations” 2009, No. 2, Kluwer Law International, Holandia.
9 Europejska Konfederacja Zw. Zaw. ETUC wystąpiła w 2010 r. z projektem Protokołu do Traktatu Lizbońskiego, dot. „relacji pomiędzy wolnościami ekonomicznymi a podstawowymi prawami społecznymi w świetle postępu społecznego” (w skrócie „Protokołu
w sprawie klauzuli postępu społecznego”). Trudno przewidzieć dalsze losy tej inicjatywy.
10 Konstrukcja prawna wymiaru okresu wypowiedzenia z BGB nie została w Niemczech zmieniona po wejściu w życie Dyrektywy 2000/78/WE z powodu przyjętego założenia, iż czyni ją dopuszczalną przepis art. 6 Dyrektywy wyjaśniający, że nie stanowią
dyskryminacji w zatrudnieniu różnice w traktowaniu ze względu na wiek, jeśli są one
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łowań BGB w tym względzie, a zatem braku możliwości ich wykładni zgodnej
z prawem europejskim, TS UE zasugerował, że inkryminowany przepis BGB
nie powinien być przez sądy stosowany.

Podstawowe działy europejskiego prawa pracy
1. Swoboda przepływu pracowników

Jest to dział o podstawowym znaczeniu dla ekonomicznej integracji europejskiej i stanowiącego jej podstawę rozwiniętego rynku pracy, dotyczy bowiem jednej z fundamentalnych swobód wspólnotowych: ustanowionej jeszcze
w Traktacie Rzymskim, a ostatnio potwierdzonej w Lizbońskim (art. art. 3 i 45
TFUE) swobody przepływu osób wewnątrz przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. W ciągu ostatniego półwiecza zakres regulacji wspólnotowej w tym zakresie, obejmujący początkowo jedynie
obywateli państw członkowskich EWG przemieszczających się na jej obszarze
w celu podjęcia zatrudnienia i ich rodzin, podlegał stopniowemu rozszerzaniu
na prawo pobytu w kraju zatrudnienia po zakończeniu zatrudnienia i na sferę
ubezpieczeń społecznych, następnie rozciągnął się także na osoby przemieszczające się w celu innym niż zatrudnienie, lecz niejako z nim związanym (osoby
świadczące usługi, prowadzące działalność na własny rachunek lub które zakończyły działalność zawodową, a wreszcie studentów), posiadające przy tym
wystarczające zasoby, aby nie stanowić obciążenia dla systemu pomocy społecznej państwa przyjmującego i objęte ubezpieczeniem zdrowotnym Regulacja prawna UE w omawianym zakresie ustanawia:
–– prawo swobodnego przemieszczania się na obszarze państw członkowskich UE przez jej obywateli i członków ich rodzin (prawo wyjazdu
i wjazdu);
obiektywnie i racjonalnie uzasadnione przez zgodny z prawem cel, w tym praworządną
politykę zatrudnienia, takież wymagania rynku pracy i szkolenia zawodowego oraz jeśli
środki osiągnięcia tych celów są właściwe i konieczne. Jako – że archiwa wskazują, że
w 1926 r., ustanawiając ową niekorzystną dla młodych pracowników konstrukcję wymiaru wypowiedzenia w BGB traktowano ją jako część „pakietu” rozwiązań, pozwalającą na
społecznie pożądane wydłużenie okresu wypowiedzenia pracownikom w wieku powyżej
40 lat życia, podczas gdy dla młodych sprawa ta ma mniejsze znaczenie, a może nawet
możliwość szybkich zmian miejsca pracy jest dla nich pożądana – uznano, że mamy tu
do czynienia z sytuacją opisaną w art. 6 Dyrektywy, pozbawiającą konstrukcję z BGB cech
dyskryminacji w zatrudnieniu. Tego przeświadczenia aktualnego ustawodawcy niemieckiego nie podzielił Trybunał Sprawiedliwości UE.
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–– prawo pobytu tych osób na obszarze państw członkowskich UE. Prawo
pobytu przez okres do 3 miesięcy nie jest uzależnione od żadnych warunków formalnych. Prawo pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące
przysługuje im, jeśli a) są pracownikami lub osobami pracującymi na własny rachunek w państwie przyjmującym lub b) posiadają wystarczające
zasoby dla siebie i członków ich rodzin, aby nie stanowić obciążenia dla
systemu pomocy społecznej państwa przyjmującego oraz są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym lub c) są zapisani na studia bądź kształcenie zawodowe i są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym oraz zapewnią, że posiadają wystarczające zasoby dla siebie i członków rodzin, aby nie stanowić
obciążenia dla systemu pomocy społecznej państwa przyjmującego;
–– prawo stałego pobytu przysługujące obywatelom Unii, którzy legalnie
zamieszkują w państwie przyjmującym przez nieprzerwany okres 5 lat
(prawo to można utracić w wyniku nieobecności w państwie przyjmującym przez okres przekraczający dla kolejne lata);
–– zasadę, że korzystanie z powyższych praw może być ograniczone względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia
publicznego.
Podstawowymi aktami prawnymi UE obowiązującymi aktualnie w tym zakresie są:
–– art. 45 TFUE,
–– Rozporządzenie Nr 1612/68 dot. swobody przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty (z późniejszymi zmianami),
–– Rozporządzenie Nr 1408/71/EWG o stosowaniu systemów ubezpieczeń
społecznych do osób zatrudnionych, osób prowadzących działalność
gospodarczą oraz członków ich rodzin, przemieszczających się w ramach Wspólnoty (z późniejszymi zmianami),
–– Dyrektywa 96/71/WE o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług11,
–– Dyrektywa 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków
ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium
Państw członkowskich (uchylająca poprzednio obowiązujące dyrektywy
w tym przedmiocie),
–– Dyrektywa 2009/50/WE dot. warunków wjazdu i pobytu obywateli krajów trzecich celem podjęcia zatrudnienia wymagającego wysokich kwalifikacji,
11

ETUC zabiega o nowelizację Dyrektywy 96/71/WE w wyniku potrzeb ujawnionych w związku z orzeczeniami ETS w sprawach Viking i Laval.
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–– Dyrektywa 2009/52/WE dot. minimalnego wymiaru sankcji i środków
przeciw pracodawcom nielegalnie przebywających obywateli krajów
trzecich.
2. Równe traktowanie w zatrudnieniu

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu (zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu) przeszła w procesie integracji europejskiej znamienną ewolucję. Traktat
Rzymski zawierał jedynie jej zarodek w postaci art. 119 postulującego równość
wynagrodzeń mężczyzn i kobiet jako podstawę efektywnego funkcjonowania
rynku pracy; ustanawiał zatem zakaz dyskryminacji jedynie ze względu na płeć
i jedynie w zakresie wysokości płac. Rozwój regulacji europejskiej w ostatnim
półwieczu poszedł w stronę rozszerzenia zakazu dyskryminacji w dwóch kierunkach: a) zakaz ten rozciągnięty został na rozległy obszar dostępu do zatrudnienia i kształcenia zawodowego, szeroko rozumianych warunków pracy,
w tym wynagrodzeń i ochrony przed zwolnieniem z pracy, a także dostępu do
awansu zawodowego, b) objął, poza kryterium płci, które nadal pozostaje jego
punktem ciężkości, także kryteria pochodzenia rasowego lub etnicznego, religii
lub wyznania, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej. W ostatnich latach obserwuje się perspektywiczne tendencję do rozszerzania zakresu
zasady równości traktowania poza sferę zatrudnienia i wykonywania zawodu,
na obszary zbliżone, jak praca na własny rachunek w ramach samozatrudnienia
(w tym zakresie przyjęto już w 2010 r. odpowiednią dyrektywę), dostępność korzyści związanych z przynależnością do organizacji pracowników i pracodawców, dostęp do edukacji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, towarów i usług
(w tym mieszkalnictwa); większość tych tendencji znajduje się jednak na etapie
początkowym.
Wśród zarysowanych powyżej kierunków ewolucji regulacji w zakresie równości traktowania w zatrudnieniu wymienić należy ważne dokonanie legislacyjne (Dyrektywa 97/80/WE dot. ciężaru dowodu w sprawach o dyskryminację ze względu na płeć), radykalnie zmieniające tradycyjną regułę dowodową
w sporach o dyskryminację w zatrudnieniu, przejęte przez wszystkie późniejsze
regulacje antydyskryminacyjne, a polegające na przeniesieniu ciężaru dowodu
w tych sprawach z osób uważających się za dotknięte dyskryminacją na osoby
broniące się przed zarzutem stosowania dyskryminacji. Znamiennym sukcesem legislacyjnym jest także dokonany w ciągu kilku dekad proces ukształtowania się regulacji dotyczącej zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu
na płeć, począwszy od Dyrektyw z lat 1975 i 1976, poprzez późniejsze noweli-
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zacje, a zwłaszcza najistotniejszą z 2002 r., aż do obecnie obowiązującej kompleksowej z 2006 r.
Wszystkie obowiązujące aktualnie dyrektywy antydyskryminacyjne zakazują zarówno dyskryminacji bezpośredniej, jak i pośredniej (mającej miejsce
wówczas, gdy przepisy prawa lub praktyka, pozornie neutralne, stawiają określone osoby w szczególnie niekorzystnej sytuacji w zestawieniu z innymi porównywalnymi, chyba że ten przepis lub praktyka są obiektywnie uzasadnione
uprawnionym celem, a środki dla osiągnięcia tego celu są właściwe i niezbędne)
oraz obejmują zakazem, jako rodzaj dyskryminacji, „nękanie” lub „molestowanie” (harassment), wyjaśniając jego znaczenie.
Podstawowymi aktami w tej dziedzinie są:
a) równość traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu
–– art. 157 TFUE,
–– Dyrektywa 2006/54/WE w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie
zatrudnienia i pracy (przeredagowana)12,
–– Dyrektywa 2010/41/UE dot. stosowania zasady równego traktowania
mężczyzn i kobiet prowadzących działalność na zasadzie samozatrudnienia;
b) zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na kryteria inneniż
płeć
–– Dyrektywa 2000/78/WE ustanawiająca ogólne ramy równego traktowania w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu; wprowadza ona
zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na religię lub wyznanie,
niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną,
–– Dyrektywa 2000/43/WE dot. zasady równego traktowania osób bez
względu na pochodzenie rasowe lub etniczne.

12

Dyrektywa 2006/54/WE uchyliła z dniem 15 sierpnia 2009 r. i zastąpiła kilka
uprzednio obowiązujących dyrektyw w tej dziedzinie, zwłaszcza dyrektywę 76/207/EWG
w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia zawodowego i awansu zawodowego oraz warunków pracy, znowelizowaną dyrektywą 2002/73/WE o tymże tytule.
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3. Modernizacja stosunku pracy oraz ochrona praw pracowników
w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw
Modernizacja stosunku pracy

Obowiązek pracodawcy dokumentowania stosunku pracy
W ramach zwalczania przez UE szarej strefy ekonomicznej (shadow economy), przejawiającej się w praktyce pracodawców wykorzystywania pracy ludzkiej z pominięciem wymaganych standardów prawnych (undeclared work),
Dyrektywa 91/533/EWG dotycząca obowiązku pracodawcy informowania
pracowników o warunkach ich stosunku pracy (w skrócie dot. dokumentowania stosunku pracy) wymaga zawierania umowy o pracę na piśmie bądź niezwłocznego pisemnego jej potwierdzenia przez pracodawcę, ze wskazaniem
wymaganych przez dyrektywę warunków składających się na treść danego
stosunku pracy.
Uelastycznianie stosunków pracy (zatrudnienie atypowe)
Dla zwiększenia efektywności europejskiego rynku pracy i złagodzenia zjawiska bezrobocia UE, począwszy od tzw. Strategii Lizbońskiej, stosuje środki
zmierzające do uelastycznienia zatrudnienia poprzez stosowanie jego form
atypowych: pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, pracę terminową, pracę
tymczasową, tele-pracę i in. Ponadto w ramach Strategii Lizbońskiej powstała w UE koncepcja flexicurity (połączenie dwóch słów: flexibility i security)
upatrująca szansę modernizacji stosunków pracy i rozwiązania problemów
rynku pracy UE poprzez realizację flexicurity, mającej polegać na zapewnieniu zrównoważenia elastyczności stosunku pracy i bezpieczeństwa jego trwałości13.
Praca tymczasowa
Jednym z najszerzej stosowanych środków uelastyczniania form zatrudnienia, zwłaszcza w starych krajach członkowskich UE, jest praca tymczasowa,
oparta na trójpodmiotowej konstrukcji prawnej (a) umowie o pracę pomiędzy agencją pracy tymczasowej jako pracodawcą, a pracownikiem tymczasowym, kierowanym przez tę agencję do przedsiębiorstwa-użytkownika dla
13 �P.

Green Paper EU, Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century, Brussels, 22 November 2006, COM(2006)708 final.
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wykonywania pracy na jego rzecz i pod jego kierownictwem, b) umowie cywilno-prawnej pomiędzy agencją pracy tymczasowej i przedsiębiorstwem-użytkownikiem). Funkcjonowanie tej formy zatrudnienia reguluje Dyrektywa 2008/104/WE dot. pracy tymczasowej14.
Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy
Dyrektywa 97/80/WE dot. pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy (nadająca
rangę wspólnotowego prawa wtórnego Porozumieniu Europejskich Partnerów
Społecznych) uznaje za celowe stosowanie takiej formy zatrudnienia z inicjatywy pracodawcy, (jeśli pracownik ją akceptuje), jak i pracownika (pracodawca powinien wtedy w miarę możliwości uwzględnić taki wniosek pracownika),
pod warunkiem zachowania zasady dobrowolności, proporcjonalności świadczeń, niedyskryminacji takich pracowników w stosunku do porównywalnych
pracowników „pełnowymiarowych” oraz przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielstwem pracowniczym. Dyrektywa opiera się na założeniu, że w sytuacji
dekoniunktury właściwsze jest stosowanie przez pracodawców systemu pracy
w niepełnym wymiarze czasu pracy, z możliwością przywrócenia systemu „normalnego” po ustaniu dekoniunktury niż uciekanie się do zwolnień zbiorowych
pracowników, pogłębiających trudności na rynku pracy. Ponadto niektóre grupy pracowników są zainteresowane okresowym lub stałym zatrudnieniem na
części etatu (kobiety obciążone obowiązkami rodzinnymi, studenci, emeryci).
Praca terminowa
Dyrektywa 99/70/WE dot. umów o pracę na czas określony ( nadająca, podobnie jak poprzednia, rangę prawa wspólnotowego Porozumieniu Europejskich
Partnerów Społecznych) uznaje za celowe stosowanie takiej formy zatrudnienia pod warunkiem zgody zainteresowanych pracowników, niedyskryminacji
w stosunku do porównywalnych zatrudnionych na czas nieokreślony, a tak14

Uchwalenie Dyrektywy 2008/104/WE dot. pracy tymczasowej w zwykłym trybie legislacyjnym UE poprzedziły negocjacje pomiędzy Europejskimi Partnerami Społecznymi
w celu zawarcia porozumienia, któremu następnie Rada Europejska nadałaby rangę prawa
wspólnotowego (por. omówienie tego szczególnego trybu na s. 5 w niniejszym opracowaniu); negocjacje te zakończyły się jednak niepowodzeniem i dyrektywa została uchwalona w oparciu o projekt przygotowany po kilkuletnich pracach przez Komisję Europejską
we współpracy z Partnerami Europejskimi. Przed powstaniem Dyrektywy 2008/104/WE
w związku z przedłużaniem się zwłoki w jej przygotowywaniu i jednoczesną pilną potrzebą prawnej regulacji w tym zakresie, kilka państw, w tym Polska, oparło swoje regulacje
krajowe na ogłaszanych wcześniej przez Komisję kolejnych projektach tej dyrektywy.
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że pod warunkiem zapobiegania nadużyciom, polegającym na nieskrępowanym stosowaniu przez pracodawców pracy terminowej przez dłuższy czas
bez uprawnionej potrzeby. Dyrektywa wskazuje 3 środki zapobiegające takim
nadużyciom, z których państwa członkowskie zobowiązane są wprowadzić co
najmniej jeden15.
Tele-praca
W zakresie tele-pracy brak jest dyrektywy, choć mamy tu do czynienia z ważną formą uelastyczniania zatrudnienia. Jak i formy powyższe, stała się ona
przedmiotem negocjacji Europejskich Partnerów Społecznych celem zawarcia
porozumienia. Zostało ono zawarte 16 lipca 2002 r. i jest powszechnie stosowane przez organizacje pracowników i pracodawców państw członkowskich
UE, należące do konfederacji będących jego sygnatariuszami, a także i inne.
Jednakże Europejscy Partnerzy Społeczni uznali rozwiązania prawne przyjęte
w porozumieniu za wymagające jeszcze ugruntowania przez praktykę i nie
wystąpili do organów europejskich o nadanie porozumieniu rangi dyrektywy.
Nie stało się ono zatem prawem wspólnotowym, choć niekiedy kwalifikowane
jest jako europejskie soft law.
Wedle porozumienia „tele-praca jest formą organizacji i wykonywania pracy
oraz wykorzystywania technologii informatycznej w kontekście umowy o pracę
lub stosunku pracy, w sytuacji gdy praca, która może także być wykonywana
w siedzibie pracodawcy, jest wykonywana poza tą siedzibą”.
Ochrona praw pracowników w toku restrukturyzacji
przedsiębiorstw

Podejmowane niemal od początku istnienia przez EWG starania o wzmocnienie efektywności gospodarki Wspólnoty wobec konkurencji drogą restrukturyzacji przedsiębiorstw wymagały ochrony pracowników przed ubocznymi skutkami operacji restrukturyzacyjnych. Celom tym służyły 3 dyrektywy
z końca lat 70., znowelizowane i skonsolidowane już na przełomie XX i XXI w.,
dotyczące: a) zwolnień zbiorowych, b) ochrony praw pracowników w przypadku zmian własnościowych po stronie pracodawcy (transferu przedsiębiorstw)
c) praw pracowników w przypadku upadłości (niewypłacalności) pracodawcy.
15

Środkami takimi są : a) określenie obiektywnych kryteriów uzasadniających ponawianie umów na czas określony, b) określenie dopuszczalnego maksymalnego łącznego
okresu stosowania pracy na czas określony, c) określenie liczby dopuszczalnych kolejnych
odnowień umów na czas określony.
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W dwóch pierwszych sytuacjach zwraca uwagę szerokie dopuszczenie do głosu przedstawicielstw pracowniczych, z obowiązkiem pracodawcy prowadzenia z nimi konsultacji celem zawarcia porozumienia.
Zwolnienia zbiorowe
Najwcześniej, bo już Dyrektywą 75/129/EWG dot. zbliżania ustawodawstw
państw członkowskich w zakresie zwolnień zbiorowych sprawa ta została uregulowana przez określenie definicji zwolnienia zbiorowego i ustanowienia obowiązkowego reżimu prawnego jego dokonywania, obejmującego odpowiednio
wczesne współdziałanie pracodawcy z przedstawicielstwem pracowniczym
i właściwym organem administracji publicznej. Konsultacje z przedstawicielstwem pracowniczym powinny prowadzić do porozumienia w sprawie przyczyn
zwolnienia, jego rozmiarów, kryteriów selekcji pracowników do zwolnienia oraz
ewentualnych świadczeń dla osób zwalnianych. Organy administracyjne powinny poszukiwać możliwości zagospodarowania zwalnianych zasobów ludzkich na rynku pracy. Zwolnienia mogą być przeprowadzone dopiero po upływie
określonego czasu od notyfikacji zamiaru zwolnień tym organom. Dyrektywa
75/129/EWG została znowelizowana w 1992 r., a następnie skonsolidowana
w Dyrektywę 98/59/WE i w tym brzmieniu obowiązuje obecnie.
Prawa pracowników w przypadku zmian własnościowych
po stronie pracodawcy
Sytuację tę uregulowała dyrektywa 77/187/EWG dot. zbliżenia ustawodawstw
państw członkowskich w zakresie ochrony praw pracowników w przypadku
transferu przedsiębiorstw lub ich części, znowelizowana w 1998 r. i skodyfikowana Dyrektywą 2001/23/WE o tymże tytule. W brzmieniu skodyfikowanym
Dyrektywa, wykorzystując obfity dorobek orzeczniczy ETS, dokładniej wyjaśnia pojęcie transferu przedsiębiorstw lub ich części i uzupełnia zasadę, wedle
której zmiana pracodawcy nie stanowi uzasadnienia dla zwolnień pracowników, konstrukcją stanowiącą, że jeśli umowa o pracę zostaje w wyniku transferu
rozwiązana przez pracownika z powodu zmiany warunków pracy na jego niekorzyść, należy przyjąć, że rozwiązanie to nastąpiło z inicjatywy pracodawcy.
Zbywcy i nabywcy zobowiązani są do powiadomienia o transferze odpowiednio
wcześniej przedstawicielstwa pracowniczego i przeprowadzenia z nim konsultacji w celu zawarcia porozumienia. Obowiązki te istnieją niezależnie od tego,
czy decyzje podejmuje bezpośredni pracodawca, czy przedsiębiorstwo kontrolujące. Skodyfikowana Dyrektywa 2001/23/WE pozostaje w mocy do chwili
obecnej.

251

Maria Matey-Tyrowicz

252

Prawa pracowników w przypadku niewypłacalności pracodawcy
Ten szczególnie dotkliwy rodzaj zakłóceń ekonomicznych jest przedmiotem
regulacji dość wczesnej Dyrektywy 80/987/EWG dot. ochrony pracowników
w przypadku niewypłacalności ich pracodawcy, znowelizowanej dyrektywą
2002/74/WE, a następnie skodyfikowaną dyrektywą 2008/94/WE o tymże
tytule, która pozostaje w mocy do chwili obecnej. Dyrektywa nakazuje państwom członkowskim UE utworzenie u siebie dla wykonania zobowiązań niewypłacalnych pracodawców specjalnych instytucji gwarancyjnych ( w Polsce
funkcje te pełni Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych).
Czas pracy

Sprawa czasu pracy (i dodatkowo urlopów) była po raz pierwszy uregulowana Dyrektywą 93/104/WE dot. niektórych aspektów organizacji czasu pracy,
zastąpioną dyrektywą 2003/88/WE, która pozostaje w mocy do dzisiaj mimo
podejmowanych w Radzie i Parlamencie Europejskim kilku prób jej zmiany.
Dyrektywa ustala, że średni wymiar czasu pracy w każdym okresie siedmiodniowym, łącznie z pracą w godzinach nadliczbowych, nie może przekraczać
48 godzin, przy okresie rozliczeniowym, który nie może przekraczać 4 miesięcy. Dyrektywa nakazuje zapewnić pracownikom doroczny urlop wypoczynkowy w wymiarze co najmniej 4 tygodni. Normuje ona ponadto sprawy
odpoczynku dobowego i tygodniowego, pracy nocnej i in. Dopuszcza możliwość różnego rodzaju wyjątków, wyłączeń i odstępstw (opt out), pozbawiając się przez to w znacznym stopniu efektywności i stwarzając sytuację
niepewności i nieprzejrzystości. Z tych m.in. względów różne środowiska
zawodowe i partnerzy społeczni domagają się generalnej zmiany tej regulacji, przy czym najintensywniej formułowane są żądania: a) eliminacji lub zasadniczego ograniczenia wyjątków i możliwości odstępstw (postulat ETUC),
b) regulacji w dyrektywie problemu dyżurów w myśl stanowiska ETS (sprawy
Simap C-303/98, Jaeger C-151/02, Pfeiffer C-397/01), wedle którego dyżur
odbywany na terenie zakładu pracy w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę jest w całości czasem pracy, niezależnie od tego, czy praca była rzeczywiście świadczona (postulat ETUC); jednak wedle innych poglądów dyżury zawierają także „części nieaktywne”, które nie powinny być wliczane do
czasu pracy, c) uporządkowania sprawy okresów rozliczeniowych czasu pracy
w oparciu o okres 4 miesięcy. Silne kontrowersje w tych sprawach uniemoż-
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liwiają postęp w pracach nad kompleksową, zaktualizowaną regulacją unijną
w dziedzinie czasu pracy16.
4. Ochrona pracy, bezpieczeństwo i zdrowie pracowników
Szczególna ochrona pracy

Ochrona macierzyństwa i rodzicielstwa
Ochrona macierzyństwa i urlop macierzyński
Ochrona macierzyństwa i urlop macierzyński uznane są w europejskim prawie pracy za środki realizacji polityki mającej ułatwić godzenie przez pracowników karier zawodowych z wymaganiami życia rodzinnego.
Problem ten jest dotychczas uregulowany Dyrektywą 92/85/EWG dot.
zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownic w okresie ciąży,
po porodzie i karmiących piersią. Wymaga ona zapewnienia kobietom środków ochrony zdrowia w okresie ciąży (prawo do opłacanego czasu wolnego na
przedporodowe bania lekarskie, zakaz zatrudniania przy pracach stanowiących
szczególne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa i zdrowia, zakaz pracy nocnej,
konieczne ze względów zdrowotnych zmiany warunków pracy albo przeniesienia na inne stanowisko, a jeśli jest to niemożliwe, obowiązek udzielenia kobiecie
urlopu na cały okres niezbędny do ochrony bezpieczeństwa i zdrowia ciężarnej
kobiety i in.). Dyrektywa określa minimalny wymiar urlopu macierzyńskiego na
14 tygodni; w czasie urlopu macierzyńskiego kobiecie przysługuje wynagrodzenie lub innego rodzaju świadczenie co najmniej w wysokości takiej jak w przypadku choroby. Dyrektywa wymaga zapewnienia ochrony przed zwolnieniem
z pracy kobiety od początku ciąży do końca urlopu macierzyńskiego.
W 2010 r. prowadzone były intensywne prace nad nowelizacją dyrektywy
92/85/EWG w kierunku podwyższenia minimalnego wymiaru urlopu macierzyńskiego do 18 tygodni, z którego to wymiaru większa część powinna być
wykorzystana po porodzie, w tym 6 tygodni obowiązkowo przypadałoby po
porodzie; propozycje nowelizacyjne zmierzają też do dalszej poprawy ochrony trwałości stosunku pracy kobiety w czasie ciąży i macierzyństwa. Na ostatnim etapie prac zarysowały się różnice poglądów pomiędzy Radą Europejską
a Parlamentem Europejskim, powodujące zwłokę w przyjęciu Dyrektywy.
16

Po porażce projektu z 2008 r., Komisja Europejska rozpoczęła w marcu 2010 r. pierwszy etap nowych konsultacji nad przygotowaniem nowego projektu dyrektywy o czasie pracy.
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Urlop rodzicielski
Innym środkiem realizacji polityki skierowanej na ułatwienie pracownikom
obu płci godzenie karier zawodowych z wymaganiami życia rodzinnego są
urlopy rodzicielskie.
Urlop rodzicielski na opiekę nad dzieckiem został wprowadzony Dyrektywą 96/34/WE dotyczącą Porozumienia ramowego w sprawie urlopu rodzicielskiego zawartego pomiędzy UNICE, CEEP i ETUC. Po zawarciu w 2009 r.
przez Europejskich Partnerów Społecznych nowego Porozumienia w tej sprawie, Dyrektywa powyższa została znowelizowana Dyrektywą 2010/18/UE
o wprowadzeniu w życie zrewidowanego Porozumienia ramowego w sprawie urlopu rodzicielskiego, zawartego przez BusinessEurope, UEAPME,
CEEP i ETUC, która uchyli i zastąpi tę pierwszą Dyrektywę z dniem 8 marca
2012 r.
Dotychczasowa dyrektywa przyznaje pracującym mężczyznom i kobietom
prawo do urlopu rodzicielskiego na opiekę nad dzieckiem (własnym lub adoptowanym) w wymiarze co najmniej 3 miesięcy, przysługującego do chwili osiągnięcia przez dziecko 8 lat życia – nowa Dyrektywa podwyższa wymiar tego
urlopu do co najmniej 4 miesięcy, zawiera ponadto rozwiązania mające skłonić
dotychczas wykazujących rezerwę w tym zakresie mężczyzn do korzystania
z tego urlopu, polegające na promowaniu zasady nieprzenoszalności niewykorzystanego urlopu pomiędzy rodzicami (w szczególności z mężczyzny na kobietę), a w każdym razie na ustanowieniu zakazu przenoszenia co najmniej
jednego z 4 przysługujących miesięcy urlopu na drugiego rodzica. Nowa Dyrektywa wymaga też udzielania pracownikom obu płci czasu wolnego w przypadku nagłej i niezbędnej potrzeby obecności pracownika z wywołanych siłą
wyższą powodów rodzinnych w razie choroby lub wypadku. Pracownicy objęci
są ochroną przed gorszym traktowaniem oraz przedzwonieniem z pracy z powodu wystąpienia o urlop rodzicielski i jego wykorzystania.
Po zakończeniu urlopu pracownicy mają prawo powrotu na to samo stanowisko, a jeśli to niemożliwe, na stanowisko równorzędne lub podobne. Powracający z urlopu rodzicielskiego pracownik ma prawo domagać się zmian w zakresie jego dotychczasowego czasu pracy i rozkładu pracy. Dyrektywa zawiera
specjalne przepisy odnoszące się do rodziców adopcyjnych oraz dzieci niepełnosprawnych.
Ochrona młodych pracowników
W tym zakresie pozostaje w mocy Dyrektywa 94/33/WE dot. ochrony młodzieży w miejscu pracy. Stosuje się ona do wszystkich osób w wieku poniżej
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18 roku życia, posiadających umowę o pracę lub pozostających w stosunku
pracy zgodnie z prawem państwa członkowskiego. Dyrektywa zakazuje pracy
dzieci, którymi są młode osoby w wieku poniżej 15 roku życia lub podlegające
obowiązkowi szkolnemu zgodnie z prawem krajowym, z wyjątkami ściśle określonymi przez prawo.
Ogólna ochrona pracy

Dział europejskiego prawa pracy dotyczący ogólnej ochrony pracy jest bardzo rozbudowany pod względem liczby wchodzących w jego zakres dyrektyw.
Podstawą jego jest Dyrektywa 89/391/EWG określona jako ramowa dot. środków poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników podczas pracy.
Ustala ona podstawowe pojęcia, określa obowiązki pracodawcy i jego zadania
w zakresie wyznaczenia pracowników do pełnienia funkcji związanych z ochroną pracy i zapobieganiem ryzyku zawodowemu oraz w zakresie korzystania ze
służb zewnętrznych, udzielania pierwszej pomocy, informowania pracowników o zagrożeniach bezpieczeństwa i zdrowia, przeprowadzania z pracownikami lub ich przedstawicielstwem konsultacji oraz szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Dyrektywa przewiduje wydawanie przez Radę dyrektyw szczegółowych
w sprawach przez nią wskazanych; grupa takich dyrektyw (ok. 20.) nazywana
jest dyrektywami szczegółowymi lub „dyrektywami-córkami” ze względu na
ich związek prawny z dyrektywą ramową („dyrektywą-matką”). Dyrektywy te
mają często charakter techniczny, odnoszący się do poszczególnych rodzajów środków ochrony (Dyrektywa 2009/104/WE dot. minimalnych wymagań
bhp przy użytkowaniu sprzętu roboczego przez pracowników w czasie pracy)
lub związany z ryzykami jakich dotyczą – zagrożeniem urazami kręgosłupa
podczas ręcznego przenoszenia ciężarów, pracą przy monitorach elektronicznych, czynnikami rakotwórczymi, biologicznymi, chemicznymi lub fizycznymi, pracą na tymczasowych lub ruchomych placach budów, pracą w przemyśle wydobywczym na powierzchni i pod powierzchnią, pracą na statkach
rybackich, zagrożeniem substancjami wybuchowymi, wibracjami, hałasem
(2003/10/WE), polami elektromagnetycznymi (2008/46/WE), sztucznym promieniowaniem optycznym (2006/25/WE) i in. Dyrektywy te zawierają wymagania minimalne, pozostawiając państwom członkowskim możliwość stosowania standardów na wyższym poziomie.
Poza powyższymi dyrektywami szczegółowymi korpus dyrektyw w dziedzinie ochrony pracy obejmuje ok. setki innych dyrektyw, także o charakterze
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technicznym, lecz niezwiązanych bezpośrednio z dyrektywą ramową. Najświeższymi z nich są: skodyfikowana po 3 nowelizacjach pierwotnej dyrektywy
z 1983 r. Dyrektywa 2009/148/WE dot. ochrony pracowników przed ryzykiem
związanym z zagrożeniem azbestem podczas pracy, związana z odpowiednią
Konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy z 2006 r. Dyrektywa 2009/13/
/WE dot. poprawy warunków pracy marynarzy oraz wprowadzająca w życie
Ramowe Porozumienie zawarte pomiędzy europejskimi partnerami społecznymi sektora zdrowia i szpitalnictwa Hospeem i EPSU Dyrektywa 2010/32/
UE dot. zapobiegania urazom spowodowanym ostrymi instrumentami w sektorze zdrowia i szpitalnictwa, a także Dyrektywa 2009/161/WE dot. trzeciego wykazu limitów narażenia na działanie czynników chemicznych. Ostatnio
w przygotowaniu znajduje się projekt dyrektywy dot. ochrony przed urazami mięśniowo-szkieletowymi podczas pracy; istnieje propozycja dyrektywy
o ochronie przed dymem tytoniowym (o zakazie palenia papierosów w miejscach pracy) – popiera ją ETUC, sprzeciwia się jej BusinessEurope.

5. Informowanie i przeprowadzanie konsultacji
z pracownikami
Europejskie Rady Zakładowe w przedsiębiorstwach
działających na skalę europejską

Europejskie zbiorowe prawo pracy wyraża się w znacznej mierze w działaniu
dialogu społecznego i realizacji zasady informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji. Zasada ta, nazywana w skrócie „zasadą informacji
i konsultacji” pojawia się w większości dyrektyw jako obowiązek pracodawcy odpowiednio wczesnego informowania pracowników lub ich przedstawicielstw o zamiarze podjęcia określonych kroków oraz przeprowadzenia z nimi
konsultacji w celu zawarcia porozumienia. Dwie dyrektywy poświęcone są samym mechanizmom prawnym informacji i konsultacji pracowników i ich instytucjonalizacji.
W pierwszej kolejności, poprzedzona wieloma latami przygotowań, przyjęta została dyrektywa (94/45/WE), instytucjonalizująca zasadę informacji
i konsultacji w przedsiębiorstwach działających na skalę europejską, tj. zatrudniających co najmniej 1000 pracowników na obszarze Wspólnoty, w tym
nie mniej niż po 150 pracowników w co najmniej 2 państwach członkowskich
– przez tworzenie w nich Europejskich Rad Zakładowych. Uregulowanie tej
sprawy przez ustanowienie instytucji Europejskiej Rady Zakładowej było naj-
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pilniejsze ze względu na trudności transgraniczne i szkodliwe następstwa polityczno-ekonomiczne braku współdziałania pracodawców ze stroną pracowniczą w przedsiębiorstwach ponadnarodowych.
Dyrektywa 94/45/WE o utworzeniu Europejskich Rad Zakładowych lub
innych trybach informacji i konsultacji pracowników w przedsiębiorstwach
działających na skalę europejską stwarza możliwość powoływania takich Rad,
w których uczestniczą także delegaci załóg zagranicznych oddziałów lub filii; w przypadkach, gdy przedsiębiorstwo i pracownicy nie są zainteresowani
taką formą instytucjonalną współdziałania, Dyrektywa dopuszcza utworzenie
innego trybu informacji i konsultacji pracowników przedsiębiorstw ponadnarodowych. W ciągu 15 lat obowiązywania Dyrektywy na obszarze Wspólnoty
Europejskiej ERZ powstały w niespełna 40% przedsiębiorstw spełniających warunki do ich utworzenia; proces ten trwa nadal.
Dyrektywa 94/45/WE, w międzyczasie dwukrotnie nowelizowana, została z dniem 6 czerwca 2011 r. uchylona i zastąpiona uchwaloną wcześniej w dn.
6 maja 2009 r. nową Dyrektywą (przekształconą) Nr 2009/38/WE w sprawie
ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej lub innego trybu informowania
pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub grupach
przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym.
Nowa Dyrektywa 2009/38/WE wprowadza zmiany do trybu powoływania europejskich rad zakładowych i zasad ich funkcjonowania. Ustala zasadę, że kierownictwo przedsiębiorstwa i Europejska Rada Zakładowa działają
w duchu współpracy i poszanowania wzajemnych praw i obowiązków i że
dotyczy to również współpracy pomiędzy kierownictwem a przedstawicielami pracowników w ramach alternatywnego trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi. Dyrektywa daje definicję „informowania”,
które oznacza „przekazywanie przez pracodawcę danych przedstawicielom
pracowników, aby umożliwić im zapoznanie się z podnoszoną kwestią i zbadanie jej; informacja powinna być przekazana w takim czasie, w taki sposób
i zawierać taką treść, aby umożliwić im dokonanie dogłębnej oceny ewentualnych skutków i – w razie potrzeby – przygotowanie konsultacji z właściwym organem danego przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu
wspólnotowym”. Z kolei „konsultacja” oznacza „nawiązanie dialogu oraz wymianę poglądów między przedstawicielami pracowników i kierownictwem
przedsiębiorstwa lub na bardziej właściwym szczeblu, w takim czasie, w taki
sposób i takiej treści, jakie umożliwiałyby przedstawicielom pracowników
wyrażenie opinii na podstawie dostarczonych informacji, na temat proponowanych działań, bez uszczerbku dla zadań kierownictwa i w rozsądnym
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czasie, która to opinia mogłaby być uwzględniona przez przedsiębiorstwo
o zasięgu wspólnotowym”.
Informacja i konsultacja pracowników w krajowych
przedsiębiorstwach we Wspólnocie Europejskiej

Trzecią dyrektywą, tym razem dotyczącą wewnątrzkrajowych przedsiębiorstw
na obszarze Wspólnoty Europejskiej, jest Dyrektywa 2002/14/WE ustanawiająca ogólne ramy informacji i konsultacji pracowników we Wspólnocie Europejskiej. Dyrektywa określa minimalne wymagania w zakresie prawa pracowników
do informacji i konsultacji i nie narzuca żadnych form instytucjonalnych ani
proceduralnych w tym zakresie. Stało się tak dlatego, że wobec późnego przyjęcia tej dyrektywy w wielu państwach członkowskich ukształtowały się różne
tryby przeprowadzania takich informacji i konsultacji i uznano za niewskazane,
by dyrektywa ingerowała w nie.
Wedle dyrektywy 2002/14/WE, przeprowadzając informację i konsultację,
pracodawca i przedstawiciele pracowników powinni działać w duchu współpracy i mając na względzie ich wzajemne prawa i obowiązki oraz biorąc pod uwagę
zarówno interesy przedsiębiorstwa, jak i pracowników. Informacja i konsultacja
powinny obejmować: a) informacje o dotychczasowym i przewidywanym rozwoju przedsiębiorstwa oraz jego sytuacji ekonomicznej, b) informacje i konsultacje dotyczące sytuacji, struktury i prawdopodobnego rozwoju zatrudnienia
w przedsiębiorstwie i o przewidywanych środkach dla utrzymania zatrudnienia, c) informacje, konsultacje dot. decyzji prowadzących do istotnych zmian
organizacji pracy lub umów o pracę. Konsultacje powinny być prowadzone we
właściwym czasie, na właściwym poziomie kierowniczym, w sposób umożliwiający przedstawicielom pracowników spotkanie z pracodawcą i uzyskanie od
niego odpowiedzi z jej uzasadnieniem oraz w celu osiągnięcia porozumienia.
Udział pracowników w kierowaniu Europejską Spółką Akcyjną (SE)
i innymi podmiotami europejskiego prawa handlowego

W początku bieżącego wieku przyjęta została regulacja dotycząca funkcjonowania Europejskiej Spółki Akcyjnej (Societas Europaea – SE), a w następstwie jej także kilku innych podmiotów europejskiego prawa handlowego,
np. Spółdzielni Europejskiej (European Cooperative Society – ECS). Będące
podstawą tej pierwszej regulacji Rozporządzenie Wspólnotowe Nr 2157/2001
z dn. 8 październikac 2001 r. dotyczące Statutu Spółki Europejskiej wyłączy-
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ło do odrębnego uregulowania sprawy udziału pracowników w kierowaniu
SE. Zostało to dokonane Dyrektywą 2001/86/WE dot. udziału pracowników
w kierowaniu Spółką Europejską. Według tej Dyrektywy udział ten wyraża się
w następujących formach: prawa przedstawicielstwa pracowniczego do informacji o sprawach Spółki, prawa do konsultacji i wyrażania przez przedstawicielstwo pracownicze opinii, które mogłyby być wzięte pod uwagę w procesie
decyzyjnym, prawa wyboru lub wyznaczenia pewnej części członków rady
nadzorczej lub organu kierowniczego Spółki bądź prawa rekomendacji lub
sprzeciwu wobec powołania kilku lub wszystkich członków takich organów.
Jeśli chodzi o Spółdzielnie Europejskie analogiczne sprawy reguluje Dyrektywa 2003/72/WE o udziale pracowników w kierowaniu spółdzielnią europejską.
Obecnie trwają prace nad Rozporządzeniem w sprawie Statutu Europejskiej Spółki Prywatnej (European Private Company) i towarzyszącą mu dyrektywą o udziale pracowników w kierowaniu taką spółką17.

17

Informacja z publikacji UE Industrial Relations in Europe – 2010, European Commission, Luxemburg 2011.

259

Jacek Sobczak1

Przestępstwo zniewagi

P

rzestępstwo zniewagi chroni godność człowieka (część wewnętrzną) przed
takimi naruszeniami, „które według zdeterminowanych kulturowo i powszechnie przyjętych ocen stanowią wyraz pogardy dla człowieka niezależnie od odczuć samego pokrzywdzonego”2. Przestępstwo to, określane także
w doktrynie jako obraza, polega na ubliżeniu komuś, obraźliwym zachowaniu
się wobec kogoś3. W doktrynie, na gruncie prawa cywilnego toczył się niegdyś
interesujący spór, czy o fakcie naruszenia czci winny decydować przesłanki
subiektywne czy też obiektywne. Za pierwszą z tych koncepcji opowiedział
się S. Grzybowski4. Zwolennikami drugiej z koncepcji są J. Panowicz-Lipska
i A. Szpunar5. W literaturze zwraca się uwagę, że przyjęcie kryteriów obiektywnych jako decydujących o zaistnieniu zniewagi rodzi w praktyce problemy, gdyż niekiedy użyte z zamiarem znieważenia słowo obiektywnie nie jest
pejoratywne, lecz dla obu stron ma ono sens obelżywy np. termin „rusałka”
oznacza nimfę wodną, boginkę leśną, ale na niektórych obszarach Polski jest
synonimem kobiety lekkiego prowadzenia się, takiej którą „cała wieś rusała”.
W. Kulesza wskazuje, iż sprawca zniewagi może używać zwrotu, który według
powszechnego rozumienia nie jest obelżywy, ale wypowiadający go wie, że
w określonym środowisku przypisuje mu się poniżającą treść np. nazwanie
lekarza mianem „konował”. Przez wiele dziesięcioleci w przepisach ustaw karnych nie umiano konsekwentnie przeprowadzić rozróżnienia między zniewagami a zniesławieniami. Rozróżnienie tych przestępstw utrwaliło się dopiero
w czasach nowożytnych. W polskim kodeksie karnym z 1932 r. przestępstwo zniesławienia, zwane także przestępstwem obrazy, zostało sformułowane
1

Prof. zw. dr hab. prawa, prodziekan Wydziału Prawa Szkoły Wyższej Psychologii
Społecznej, kierownik Katedry Prawa Ochrony Własności Intelektualnej.
2 W. Kulesza, Zniesławienie i zniewaga. Ochrona czci i godności osobistej człowieka
w polskim prawie karnym. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1984, s. 169.
3 P. Hofmański, J. Satko, Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej. Przegląd problematyki. Orzecznictwo (SN 1918–2000). Piśmiennictwo, Zakamycze 2002, s. 44.
4 S. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1957, s. 87.
5 J. Panowicz-Lipska, Majątkowa ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1975, s. 29 i n.;
A. Szpunar, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979, s. 107–129.

Przestępstwo zniewagi

w treści art. 156 § 1 k.k. z 1932 r. Po wejściu w życie kodeksu karnego z 1969 r.
przestępstwo zniewagi zostało ujęte w art. 181 k.k. z 1969 r., który z założenia
miał chronić część wewnętrzną czyli godność człowieka.
Odróżnienie zniesławienia i zniewagi w praktyce może powodować i powoduje kłopoty. W judykaturze jeszcze przed wejściem k.k. z 1932 r. podkreślano,
że „rysem zasadniczym przestępstwa zniewagi (obelgi) jest świadome pomiatanie godnością osobistą jakiegoś człowieka przez poniżające tę godność, a skierowane do tej osoby słowa”. Zauważano, że istotą zniesławienia jest nastawanie na
dobre imię człowieka, natomiast istotą zniewagi pogardliwe jego traktowanie.
Podnoszono, że zależnie od kontekstu w tych samych wyrażeniach może tkwić
zniesławienie bądź obelga. Wskazywano jednocześnie, że pod pojęciem zniewagi należy rozumieć działanie zmierzające do pohańbienia czci osoby, przy
czym różnica między obrazą a zniewagą zasadza się na tym, że sprawca, chcąc
poniżyć godność osobistą pokrzywdzonego, znieważa go hańbiącymi słowami,
ale nie przypisuje mu ani czynu przestępnego, ani udziału w postępku hańbiącym6. W literaturze podnoszono na tle regulacji z 1969 r., że zniesławienie stanowi postawienie zarzutu zracjonalizowanego, dotyczącego postępowania lub
właściwości pokrzywdzonego, które mogą poniżyć go w opinii publicznej lub
narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Natomiast sprawca zniewagi formułuje zarzut obelżywy lub
ośmieszający, stawiając go z formie niezracjonalizowanej7. W doktrynie podnosi się, że obelżywy lub ośmieszający zarzut postawiony w formie niezracjonalizowanej, np. przez określenie „bałwan”, stanowić będzie jedynie naruszanie
godności osobistej, nie pociągając za sobą dla pokrzywdzonego konsekwencji
społecznych w postaci poniżenia w opinii publicznej lub utraty potrzebnego
zaufania, stanowiąc zniewagę, a nie zniesławienie. Zarzut zracjonalizowany,
godzący w dobre imię człowieka stanowi zniesławienie. Taki charakter ma nazwanie kogoś „złodziejem” czy „łapownikiem”. Zauważa się także, że możliwa
jest sytuacja, w której jeden i ten sam czyn sprawcy stanowić będzie zarówno

6

Wyrok SN z dnia 24 marca 1926 r., sygn. akt II K 150/26, OSNK 1926 poz. 44; wyrok
SN z dnia 9 października 1931 r., sygn. akt I K 886/31, RPiE 1932, z. 1, s. 154–155.
7 B. Kunicka-Michalska, w: B. Kunicka-Michalska, J. Wojciechowska, „Przestępstwa
przeciwko wolności sumienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajności oraz czci
i nietykalności cielesnej”, Warszawa 2001, s. 246–247; B. Michalski, Działalność zawodowa
dziennikarza a ochrona czci obywatela w prawie karnym PRL, Toruń 1966; J. Waszczyński,
Zniewaga, w: I. Andrejew (red.), „System prawa karnego”, t. IV: O przestępstwach w szczególności, cz. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989, s. 114.
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zniesławienie jak i zniewagę8. Przestępstwo zniewagi jest niewątpliwie czynem
godzącym w cześć człowieka i w związku z tym podobne jest do przestępstwa
pomówienia.
W doktrynie wskazuje się, iż różnice między przestępstwem zniesławienia z art. 212 k.k. a przestępstwem zniewagi polegają po pierwsze na tym,
że zniewaga może dotyczyć konkretnego człowieka, natomiast pomówienie
także grupy osób, instytucji, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
niemających osobowości prawnej. Po drugie zniewaga polega na obraźliwym
zachowaniu, najczęściej na użyciu słów obelżywych. Zachowanie to i obelżywe słowa mogą, ale nie muszą zawierać zarzutów. Pomówienie natomiast
zawiera określoną treść, w której sformułowany został zarzut wobec innej
osoby. Po trzecie zniewaga może nastąpić w formie gestu bądź wizerunku,
natomiast pomówienie powinno stanowić określoną wypowiedź pisemną lub
ustną zawierającą określone zarzuty. Po czwarte zniewaga musi być skierowana bezpośrednio lub pośrednio do osoby znieważonej, pomówienie – zwłaszcza publiczne – musi być skierowane do innej osoby niż ta, której dotyczy9.
Niezależnie od zniewagi, o jakiej mowa w treści art. 216, kodeks karny przewiduje odpowiedzialność za znieważenie określonych podmiotów, przedmiotów oraz miejsc. Tak więc można ponieść odpowiedzialność za: publiczne
znieważenie Narodu lub Rzeczpospolitej Polskiej (art. 133 k.k.); publiczne
znieważenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (art. 135 § 2 k.k.); znieważenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej głowy obcego państwa lub akredytowanego szefa przedstawicielstwa dyplomatycznego takiego państwa albo
osoby korzystającej z podobnej ochrony na mocy ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych (art. 136 § 3 i 4 k.k.); publiczne
znieważenie znaków państwowych (art. 137 § 1 k.k.); publiczne znieważenie
przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych (art. 196 k.k.); znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas i w związku
z pełnieniem obowiązków służbowych (art. 226 § 1 k.k.); publiczne znieważenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej (art. 226 § 2 k.k.); publiczne znieważenie grupy ludności albo poszczególnej osoby z powodu jej
przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej
bezwyznaniowości (art. 257 k.k.), znieważenie pomnika lub innego miejsca
8

J. Waszczyński, op.cit., s. 114; podobnie wyrok SN z dnia 9 października 1931 r.,
sygn. akt I K 886/31, RPiE 1932, nr 1.
9 J. Wojciechowski, w: A. Wąsek, R. Zawłocki, „Kodeks karny. Część szczególna”, t. I,
wyd. 4, Warszawa 2010, s. 13–45.
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publicznie urządzonego w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego lub
uczczenia osoby (art. 261 k.k.); zwłok, prochów ludzkich lub miejsca spoczynku zmarłego (art. 262 § 1 k.k.), znieważenie przełożonego przez żołnierza (art.
347 § 1 k.k.); znieważenie przez żołnierza innego żołnierza niebędącego jego
przełożonym w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych
(art. 348 k.k.); znieważenie przez żołnierza podwładnego (art. 350 § 1 k.k.);
znieważenie przez żołnierza młodszego albo równego stopniem żołnierza,
o krótszym okresie pełnienia służby wojskowej (art. 353 k.k.).
W treści art. 216 k.k. zostały określone dwa typy przestępstwa zniewagi:
typ podstawowy (art. 216 § 1 k.k.) oraz kwalifikowany, polegający na popełnieniu tego czynu za pomocą środków masowego komunikowania (art. 216
§ 2 k.k.). W § 3 art. 216 k.k. uregulowano odpowiedzialność za zniewagę
w przypadku, gdy została ona sprowokowana, czyli wywołało ją wyzywające
zachowanie pokrzywdzonego, albo jeśli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną. W § 4 art. 216 k.k.
wskazano na podstawę orzeczenia nawiązki, a w § 5 art. 216 wskazano, że
ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego. W kodeksie karnym z 1932 r.
przestępstwo zniewagi nosiło miano przestępstwa obrazy, przy czym jego
treść ujęta w art. 256 § 1 nie różniła się ani od późniejszego tekstu art. 181
§ 1 k.k. z 1969 r., ani od obecnego tekstu art. 216 § 1 k.k. – z tym że zwrot
„obraża” został zastąpiony w 1969r. wyrazem „znieważa” – co jak podkreślano
w doktrynie w meritum niczego nie zmieniało10. W porównaniu z treścią art.
181 § 1 k.k. z 1969 r. zwraca uwagę fakt, że przestępstwo zniewagi w obecnie
obowiązującym kodeksie karnym w podstawowej postaci (art. 216 § 1 k.k.)
zagrożone jest łagodniejszą sankcją, a mianowicie grożą za nie jedynie kary
nieizolacyjne, a mianowicie grzywna i ograniczenie wolności. Nieznana była
także w kodeksie karnym z 1969 r. kwalifikowana postać zniewagi, a mianowicie znieważenie za pomocą środków masowego komunikowania (odnośnie
środków masowego komunikowania por. wyżej uwagi do art. 212 k.k.).
Dobrem chronionym przez treść art. 216 k.k. jest cześć człowieka, a ściślej
jego godność osobista rozumiana jako wewnętrzny aspekt przynależny czci11.
Godnością człowieka jest subiektywne przekonanie o własnej wartości, subiektywne poczucie własnej wartości, przynależne każdemu człowiekowi i wynikające z faktu bycia człowiekiem12. Art. 216 k.k. stoi na straży gwarantowanego
10

W. Wolter, w: I. Anrejew, W. Świta, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973, s. 529–530.
11 B. Kunicka-Michalska w: B. Kunicka-Michalska, J. Wojciechowska, op.cit., s. 308.
12 W. Kulesza, op.cit., s. 164..
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treścią art. 47 Konstytucji prawa do czci i dobrego imienia13. Przestępstwo zniewagi może godzić tylko w godność osobistą człowieka. Możliwe jest, że zniewaga dotyczy jednocześnie kilku osób, ale zawsze są to konkretne jednostki,
co do których możliwe są identyfikacja i indywidualizacja. Ustawodawca nie
przewiduje możliwości znieważenia grupy jako zbiorowości osób nieoznaczonych indywidualnie. Sformułowanie zawarte w treści art. 216 § 1 nie pozwala
na przyjęcie, iż przedmiotem zniewagi mogłaby być instytucja, osoba prawna,
jednostka organizacyjna. Przedmiotem zniewagi może być każdy człowiek niezależnie od jego właściwości osobistych, a więc także nieletni, niemający zdolności do czynności prawnych; upośledzony umysłowo, niezależnie od tego czy
jest ubezwłasnowolniony czy też nie, byle był zdolny do świadomego odbioru
zniesławiających treści. Nie można natomiast znieważyć osoby zmarłej, gdyż
takowej osobie nie przysługują prawa osobiste. Samoistnym dobrem jest jednak
kult pamięci po zmarłej osobie bliskiej, chociaż nie został on wymieniony wyraźnie w treści art. 23 KC14. W wyroku z dnia 11 kwietnia 1938 r. Sąd Najwyższy wskazał jeszcze na gruncie k.k. z 1932 r., że warunkiem uznania ubliżenia
pamięci zmarłego za zniewagę żyjącego bliskiego krewnego tego zmarłego jest
ustalenie, że sprawca wyraził się w sposób ubliżający pamięci zmarłego bądź
w obecności takowego bliskiego krewnego, bądź publicznie lub w zamiarze by
jego słowa dotarły do krewnego oraz że działa albo wprost w zamiarze dotknięcia żyjącego krewnego, albo przynajmniej w przeświadczeniu, że osoba ta wyrażenie jego odczuje jako zamach na jej osobistą godność i godził się na to15.
W znaczeniu potocznym „zniewaga” to „ubliżenie komuś słowem lub czynem,
to ciężka obraza”; „znieważyć” to „ubliżyć komuś, zachować się względem kogoś
w sposób obraźliwy, zelżyć kogoś”16. „Zniewaga” to „ubliżenie komuś słowem
lub czynem, ciężka obraza, obelga, dyshonor”17. Zachowanie sprawcy przestępstwa z art. 216 k.k. polega na znieważeniu innej osoby. Ustawodawca bardzo
13 J. Sobczak, Godność człowieka, w: T. Maksymiuk, J. Skrzypczak (red.), „Polityka
zdrowotna a akcesja Rzeczpospolitej do Unii Europejskiej”, Poznań 2006, s. 9 i n.
14 M. Pazdan, w: M. Safjan (red.), „Prawo cywilne. Część ogólna. System prawa prywatnego”, t. I, Warszawa 2007, s. 1141–1142. Por. także A. Szpunar, Ochrona prawna kultu
osoby zmarłej, Pal. 1978, nr 8, s. 29; S. Rudnicki, Prawo do grobu. Zagadnienia cywilistyczne, Kraków 1999, s. 37; J. S. Piątkowski, Ewolucja ochrony dóbr osobistych, w: E. Łętowska
(red.), „Tendencje rozwoju prawa cywilnego: zbiór studiów”, Wrocław 1983, s. 30 i n.
15 Wyrok SN z dnia 11 kwietnia 1938 r., sygn. akt III K 2211/37, OSN P 1939, poz. 51.
16 M. Szymczak (red.), „Słownik języka polskiego”, t. III, Warszawa 1988, s. 1049.
17 S. Dubisz (red.), „Uniwersalny słownik języka polskiego”, t. 4, Warszawa 2003,
s. 1056.
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ogólnie określa czynność sprawczą, nie wskazując bliżej sposobu zniesławienia. W doktrynie wskazuje się, że zniewagą są rozmaitego rodzaju zachowania,
których wspólną cechą jest to, że wyrażają pogardę dla godności drugiego człowieka18. Znieważające zachowanie może przybrać formę słowną, kiedy sprawca posługuje się wulgaryzmami, słowami powszechnie uznanymi za obelżywe
zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. Jak zauważono wyżej zniewagą mogą
być słowa, które tylko w pewnym środowisku są uznawane za takowe. Określeniami takimi będą np. „konował” czy „rzeźnik” użyte w stosunku do lekarza; „kauzyperda”, „papuga” w odniesieniu do adwokata; „belfer” w stosunku do
nauczyciela; „biurokrata” na oznaczenie urzędnika; „zupak” w odniesieniu do
oficera lub podoficera; „klawisz” na oznaczenie strażnika więziennego; „glina”,
„blacharz”, „pies” w stosunku do funkcjonariusza policji. Słowami znieważającymi mogą być także takie, których prawdziwego znaczenia sprawca i ofiara
nie znają, a które w określonym środowisku pojmowane są jako obelgi, np. „rusałka”, „skwarek”, „sufragan”. W okresie międzywojennym za zniewagę uznano
nazwanie kogoś „galileuszem” stwierdzając, że dla bytu przestępstwa zniewagi
wystarcza zamiar choćby ewentualny naruszenia godności osobistej lub nawet
dotknięcie jego miłości własnej za pomocą wyrazów uważanych za przykre19.
Najczęściej zniewagi to słowa powszechnie uznawane za obelżywe np. „gnój”,
„cham”, „świnia”, „krowa”, „klępa”, „zołza”, „ladacznica”, „latawica”, „bydlak”, „łajdak”, „łobuz”, „kmiot”, „bamber”, „menel”, „wsiór”, „ścierwo”, „padalec”, „żmija”,
„k...”, „ch...”, „p...”. Za obelżywe mogą być też uznane słowa o treści obojętnej, jak
np. „małpa”, „księży pachołek”, albo wiążące się z określonym światopoglądem
czy ideologią przypisywanym przez sprawcę pokrzywdzonemu np. „faszysta”,
„komunista”, „dewot”. Niektóre zniewagi dodatkowo mogą wyczerpywać znamiona innych przestępstw wtedy, gdy nacechowane są treściami rasistowskimi, antysemickimi lub mającymi napiętnować kogoś z racji przynależności do
określonego narodu. Taki charakter mają określenia: „asfalt”, „negro”, „czarnuch”, a nawet „murzyn” czy „żydek”, „kacap”, „szwab”, „pepiczek”. Część zniewag zdaje się sugerować upośledzenie umysłowe pokrzywdzonego. Należą do
nich takie sformułowania, jak: „debil”, „idiota”, „wariat”, „głupek”, „półgłówek”,
„baran”, „bałwan”. Obelgą mogą być słowa uznawane za takowe w określonych
środowiskach, gwarowe: „luntrus”, „cwel”, „łapserdak”, „ćwok”. Niektóre ze zniewag rozumiane są zasadniczo w określonym środowisku np. „sędzia kalosz” czy
18

J. Raglewski, w: A. Zoll (red.), „Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz”, t. II,
wyd. II, Warszawa 2006, s.828.
19 Wyrok SN z dnia 25 października 1937 r., sygn. akt I K 910/37, OSP 1938, poz.
394.
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„padurano” na oznaczenie niesprawiedliwego arbitra piłkarskiego. Niektóre
sformułowania obelżywe to kakofemizmy zwane również dysfeminizmami, polegające na nazywaniu kogoś nazwą pogardliwą, np. mianowanie przeciwnika
politycznego „awanturnikiem politycznym”. Używający kakofemizmów najczęściej może jednocześnie wyczerpać znamiona zniesławienia i zniewagi.
Sąd Najwyższy jeszcze przed wejściem k.k. z 1932 r. stwierdził, że okrzyk
„hańba”, „hańba mu”, zawiera obwinienie o czyny hańbiące, niemoralne i wyraża wzgardę, stanowiąc zniewagę20. W orzecznictwie z tego okresu stwierdzono, że obelgi nie muszą polegać na użyciu słów obelżywych jak takie ogólnie
znanych, ale mogą być nimi pogróżki, słowa wyszydzające lub wyśmiewające drugiego człowieka i generalnie wszelkie słowa mogące kogoś w oczach
innych ludzi poniżyć i dotknąć go na czci, choćby same nie były wyrazami
obelżywymi. Zauważono przy tym, że jako obelgi należy uważać takie ubliżające traktowanie kogoś w obecności innych osób, że stanowi to poniżenie
go w oczach innych i wywołać może u tych osób mniemanie, że obrażony
swym postępowaniem lub rysami charakteru zasługuje na takie uwłaczające
jego czci traktowanie21. Rozważając ciekawy problem, czy znieważeniem jest
zwracanie się do kogoś z pominięciem formy „pan”, „pani”, lecz przez „ty” Sąd
Najwyższy w okresie międzywojennym, jeszcze przed wejściem w życie k.k.
z 1932 r. kilkakrotnie stwierdził, że tego rodzaju formy są oznaką nieposzanowania, które nie wyczerpują znamion obelgi w niektórych sytuacjach, kiedy
sprawca zwraca się do osoby starszej, zwierzchnika, pracodawcy, mogą być
uznane za obelgę słowną22. Za zniewagę uznano przy tym zarówno wyproszenie kogoś z pomieszczenia słowem „won”, jak i przez użycie zwrotu „czy pani
pójdzie od jasnej cholery”23. Zachowanie sprawcy może przybrać formę także
gestu, np. pokazanie pokrzywdzonemu środkowego palca jednej z rąk, znaczącego pukania się w czoło, wypięcie pośladków, pokazanie komuś języka.
Niektóre gesty znieważające nie są znane w Polsce, lecz powszechne w innych
krajach. Taki charakter ma pokazanie w niektórych regionach Anglii palca
wskazującego i środkowego w układzie równoległym do powierzchni ziemi.
20

s. 011.
21

Orzeczenie SN z dnia 3 kwietnia 1928 r., sygn. akt Kr 137/28, RPiE 1928, z. 4,

Orzeczenie z dnia 27 stycznia 1939 r., sygn. akt II K 316/30, GS 1930, z. 6, s. 405.
Orzeczenia SN z dnia 12 maja 1932 r., sygn. akt II 3 K 323/32, GS 1932, z. 7–8,
s. 499; z dnia 20 stycznia 1926 r., sygn. akt II K 2066/1925, OSN K 1926, poz. 19.
23 Wyrok SN z dnia 3 lutego 1931 r., sygn. akt II 4 K 16/31, RPiE 1931, z. 4, s. 1919;
orzeczenie Najwyższego Sądu Wojskowego z dnia 12 sierpnia 1936 r., sygn. akt R 239/46
RPiE 1937, z. 2, s. 411.
22
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W judykaturze jeszcze na tle art. 256 k.k. z 1932 r. wywiedziono, że szereg
obelg wypowiedzianych w stosunku do określonej osoby w toku jednego zdarzenia stanowi jedną obrazę. Natomiast obelgi identyczne co do treści, lecz
powtarzane w różnym czasie, stanowią odrębne czyny przestępne, gdy dotyczą różnych zdarzeń, chyba że sąd z uwagi na jednolitość zamiaru przestępnego i jednolitość naruszonego dobra uzna je za jeden czyn ciągły. Dodano także, że obelgi w toku jednego zatargu, skierowane do kilku osób stanowią jeden
czyn, jeżeli wszystkie osoby zelżono jednym zwrotem, np. „złodzieje”, albo też
szereg czynów, jeżeli w stosunku do każdej osób użyto innych zwrotów obelżywych24. Przyznanie faktu obelgi z oświadczeniem wypowiadającego słowa
obelżywe, że słów tych nie cofa, jak zauważał Sąd Najwyższy jeszcze przed
wejściem k.k. z 1932 r., należy oceniać jako nowy, odrębny czyn przestępny25.
Nie każde zachowanie naruszające standardy kultury i obyczajów może być
traktowane jako znieważające. „Istotą znieważenia jest okazanie pogardy, która
w głębi wyraża ujemny stosunek do wartości, jaką reprezentuje sobą człowiek
aniżeli lekceważenie”. Braku ogłady nie można traktować jako zniewagi. Jak
podkreśla W. Kulesza, „między zachowaniem, które oceniamy jako niestosowne, niegrzeczne czy nawet lekceważące a przestępstwem zniewagi istnieje
poważna różnica w ładunku ujemnej treści społecznej, która sprawia, że brak
okazania szacunku społecznie niewłaściwy nie będzie jednak traktowany jako
równoznaczny przestępnym wyrażeniem pogardy wobec drugiego człowieka”.
Na tym tle rozważany bywa kazus odmowy podania ręki osobie, którą w określonym środowisku podejrzewano, że jest płatnym informatorem urzędu bezpieczeństwa, uznając, że czyn taki ma charakter zniesławienia, a nie zniewagi
(obrazy)26. Dla realizacji znamion czynu zabronionego nie jest istotne czy według odczuć osoby, do której kierowane było dane zachowanie, została naruszona nim jej godność osobista. Nazwanie Polaka „Polakiem” nie zawiera w sobie
znamion zniesławienia, podobnie jak Żyda „Żydem” czy Niemca „Niemcem”,
natomiast nazwanie kogoś „polaczkiem”, „niemiaszkiem”, „żydkiem”, nawet jeżeli tym określeniom nie towarzyszą przymiotniki uwłaczające czci, takie jak
„obmierzły”, „podstępny”, „zapluty”, „wszawy” itd., wyczerpuje znamiona zniesławienia z racji pejoratywnej, pogardliwej treści. W literaturze podnosi się,
24 Wyrok SN z dnia 27 września 1935 r., sygn. akt III K 801/35, OSN K 1932, nr 60,
poz. 571.
25 Orzeczenie SN z dnia 13 grudnia 1931 r., sygn. akt II 3 K 981/31, GS 1932, z. 2,
s. 124. Pogląd taki został powtórzony w wyroku z dnia 14 września 1933r. (3 K 615/33,
RPiE 1934, z. 2, s. 474).
26 W. Kulesza, op.cit., s. 174.
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że zniewagę mogą stanowić jedynie takie zachowania, które są powszechnie
uznane za obelżywe. Jeżeli zachowanie sprawcy nie zawiera społecznie uznanych cech zniewagi to nie stanowi przestępstwa, nawet jeśli osoba, do której
skierowane było zachowanie sprawcy, subiektywnie poczuła się nim obrażona27.
W doktrynie podkreśla się, że przy ocenie czy zachowanie sprawcy ma charakter znieważający, decydujące znaczenie mają normy obyczajowe. Jako przykład
wskazuje się wznoszenie podczas zawodów sportowych okrzyku „sędzia kalosz” czy nawet bardziej obelżywych okrzyków pod adresem arbitra zawodów
czy konkretnego sportowca, podnosząc, że formułowanie takich okrzyków jest
zwyczajowo przyjęte na niektórych zawodach sportowych28. Z poglądami tymi
trudno się zgodzić, zważywszy, że zamiarem sprawców wznoszących tego typu
okrzyki jest właśnie znieważenie arbitra czy sportowca, któremu nie powiodła
się rywalizacja. W żaden sposób nie można przyjąć, że są miejsca i okoliczności,
w których bezkarnie można znieważać drugiego człowieka, nawet jeżeli tego
rodzaju zniewagi mają miejsce często. Podkreślić należy, że przy zniewagach –
czego zwykle nie dostrzega literatura, a nawet nie dostatecznie akcentuje judykatura – istotne znacznie ma sposób wypowiedzi, tembr głosu, właściwa intonacja. Zdarza się, że niektóre określenia mogą zabrzmieć wręcz pieszczotliwie
a inne, wydawałoby się o mniejszym ładunku pejoratywności, odebrane będą
jako wysoce znieważające.
W literaturze podnosi się, że w sytuacji, w której autor wypowiedzi błędnie
sądzi, iż zawiera ona znieważającą treść, może on odpowiadać za usiłowanie
nieudolne przestępstwa zniewagi (art. 13 § 2 w związku z art. 216 k.k.)29. Z poglądem tym nie do końca można się zgodzić. Jest on uzasadniony w sytuacji,
gdy adresat wypowiedzi zna właściwe znaczenie słowa „sufragan” i nie traktuje go jako zniewagi. Jeśli jednak obie strony, sprawca i pokrzywdzony, znają
treść przypisywaną temu określeniu w pewnym środowisku, w którym jest
ono traktowane jako wysoce pejoratywne, wówczas niewątpliwie zaistnieje
przestępstwo zniewagi. Generalnie jednak możliwe jest znieważenie każdego człowieka bez względu na to, czy jest on zdolny do percepcji zniewagi.
Zgodzić się należy z tezą J. Wojciechowskiego, że można znieważyć dziecko,
nawet jeżeli ono nie rozumie użytych wobec niego słów i nie traktuje ich jako
zniewagi. Przykładem może być nazwanie małej dziewczynki przez matkę jej
koleżanki z piaskownicy „małą k...”. Trafna jest więc konstatacja, że w takiej
27
28
29

J. Wojciechowski, Kodeks Karny, s. 1347.
Ibidem, s. 1348; J. Raglewski, op.cit., s. 828–829.
J. Raglewski, op.cit., s. 829.
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sytuacji w pełni dopuszczalne jest oskarżenie o znieważenie dziecka wytoczone przez rodziców czy opiekunów zastępujących dziecko w prawach pokrzywdzonego. Tak więc ochrona prawno-karna dotyczy także osób, które
z różnych względów: z racji wieku, chrobry psychicznej, nie są w stanie rozpoznać znieważającego charakteru działania sprawcy30. Możliwe jest znieważenie osoby psychicznie chorej, która nie rozumie treści zniewagi. Przestępstwo zniewagi nie ma charakteru skutkowego, a więc to, czy ktoś się poczuje
poniżony, nie należy do znamion tego przestępstwa. Poczucie pokrzywdzenia
ma jedynie znaczenie w aspekcie decyzji pokrzywdzonego o wniesieniu przeciwko sprawcy zniewagi aktu oskarżenia31. Tak więc z reguły nie będzie mowy
o znieważeniu, jeżeli pokrzywdzony nie poczuje się dotknięty zachowaniem
sprawcy i nie odbierze tego zachowania jako zniewagi. Można znieważyć osobę śpiącą, oczywiście w sytuacji, gdy znieważający czyni to publicznie32. Znieważenie może nastąpić wyłącznie w formie działania przez wypowiadanie obraźliwych słów, wykonywanie obelżywych gestów. Nie wystarczy zachowanie
bierne lub ignorowanie jakiejś osoby33. W doktrynie podnosi się, że zaniechanie nie jest tożsame z brakiem działania, lecz zaistnieje wówczas, gdy sprawca
nie podejmuje nakazanego przez obowiązujący system normatywny działania.
Podkreśla się jednak, że w praktyce istnieje problem w odniesieniu do czynu
z art. 216 k.k., ze wskazaniem podstawy normatywnej takiego obowiązku34.
Nie można stawiać znaku równości między zniewagą a brakiem taktu. Nie jest
więc zniewagą ignorowanie innej osoby35. W literaturze podnosi się, że w art.
216 k.k. można wyróżnić trzy odmiany modalne typu podstawowego, a mianowicie: znieważenie jakiejś osoby w jej obecności zarówno słowem, jak i gestem; zniewagę dokonaną pod nieobecność osoby znieważonej lecz publicznie; zniewagę dokonaną pod nieobecność osoby znieważonej, niepublicznie
30

J. Wojciechowski, Kodeks Karny, s. 1348, W. Kulesza, op.cit., s. 165–169.
P. Hofmański, J. Satko, op.cit., s. 46–47; W. Kulesza, op.cit., s. 167; wyrok Najwyższego Sądu Wojskowego z dnia 3 lutego 1938r., sygn. akt k.k.N 401/37, WPP 1938, z. 3,
s. 109.
32 J. Raglewski, op.cit., s. 831.
33 A. Zoll w: A. Zoll (red.), Kodeks karny..., s. 665; B. Kunicka – Michalska,op.cit.,
s. 317; P. Hofmański, J. Satko, op.cit., s. 48; J. Wojciechowski, op.cit., s. 1124–1125; A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2010, s. 480; Odmiennie: R. Góral,
Kodeks karny. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, wyd. IV, Warszawa 2005, s. 342;
M. Surkont, Zniesławienie i znieważenie w polskim prawie karnym, Gdańsk 1982, s. 175.
34 W. Kulesza, op.cit., s. 173; A. Marek, Kodeks karny..., s. 486–487.
35 J. Raglewski, op.cit., s. 1348–1349.
31
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lecz w zamiarze, aby dotarła ona do tej osoby – „zniewaga zaoczna”36. Tak
więc sprawca znieważenia może dokonać go w obecności osoby znieważonej;
pod jej nieobecność, ale publicznie; pod nieobecność pokrzywdzonego, niepublicznie, ale z zamiarem, aby zniewaga dotknęła osobę znieważaną. Znieważenie najczęściej jednak czynione jest wprost i kierowane bezpośrednio
do osoby znieważonej, w kontakcie bezpośrednim, w rozmowie telefonicznej
bądź listownie. W ostatnich latach nader częstym zjawiskiem jest znieważanie innych osób słowami powszechnie uznanymi za obelżywe na publicznie
dostępnych forach internetowych. Od tej sytuacji należy odróżnić zniewagi
w postach, przekazach mailowych kierowanych do określonej osoby lub do
grup osób, imiennie oznaczonych, w których to przekazach znieważane są
inne jednostki. Takie przekazy mają charakter korespondencji i nie spełniają
znamienia publiczności. Możliwe jest jednak znieważanie kogoś pośrednio
przez wypowiedź lub gest adresowane do pokrzywdzonego. Znieważenie będzie karalne wtedy, gdy zniewaga została dokonana w obecności osoby znieważonej bądź publicznie, ale w taki sposób, aby mogła być odebrana przez
bliżej nieokreślony krąg osób. Pojęcie „obecności” osoby znieważonej należy
rozumieć w ten sposób, że pokrzywdzony jest bezpośrednim odbiorcą informacji znieważającej. Pod terminem „obecność” należy rozumieć znajdowanie
się znieważanego w miejscu, w którym następuje znieważenie. W znaczeniu
potocznym „obecnie” to w „bieżącej chwili, teraz”; „obecny” to ktoś „osobiście
przy czymś będący, znajdujący się gdzieś w danej chwili”; „obecność” to „znajdowanie się gdzieś, przebywanie czasowe, bytność”37. Znieważenie w obecności należy rozumieć w ten sposób, że pokrzywdzony znajduje się fizycznie
w tym miejscu, w którym formułowane są pod jego adresem treści znieważające. Znieważeniem w obecności jest także znieważenie w rozmowie telefonicznej, w której znieważający i znieważany znajdują się w miejscach nader
od siebie odległych, także drogą mailową czy listownie. Oczywiście konieczne jest ustalenie, że znieważające wypowiedzi dotarły do pokrzywdzonego38.
Znieważenie w nieobecności pokrzywdzonego, ale w zamiarze, aby zniewaga
do niego dotarła, ma miejsce w sytuacji, kiedy znieważające treści nie mogą
dotrzeć do znieważanego w tym samym czasie, w jakim zostały wyrażone, ale
zamiarem sprawcy jest to, aby do niego dotarły, aby zostały mu powtórzone
36

J. Waszczyński, op.cit.,, s. 110; B. Kunicka-Michalska, op.cit., s. 319–320.
M. Szymczak (red.), op.cit., s. 407.
38 O. Górniok, w: O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz,
J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, „Kodeks Karny. Komentarz”, Gdańsk 2002/2003,
s. 1034–1035.
37
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bądź przetłumaczone, jeśli wypowiedź została sformułowana w języku nieznanym pokrzywdzonemu39. Przestępstwo zniewagi dokonane w rozpowszechnionym piśmie lub druku ma charakter publiczny, w związku z tym nie jest
konieczne, aby pismo lub druk dotarły do pokrzywdzonego.
Zamiar znieważenia musi jednoznacznie wynikać z zachowania sprawcy
lub z okoliczności, w których doszło do wyrażenia znieważających treści. Nie
jest wystarczające stwierdzenie, że wypowiedziana w nieobecności pokrzywdzonego zniewaga do niego dotarła40. W przypadku zniewagi zaocznej, czyli
dokonanej pod nieobecność osoby znieważonej i niepublicznie, lecz w zamiarze, aby dotarła ona do pokrzywdzonego, znamiona przestępstwa z art. 216
k.k. zostaną wyczerpane, nawet jeśli „osoba pośrednicząca” nie przekazała
pokrzywdzonemu treści zniewagi41. Sprawca znieważenia nie będzie odpowiadał jednak za zniewagę w sytuacji, w której niepublicznie sformułował
znieważającą treść, ale bez zamiaru, aby dotarła ona do osoby znieważanej
lub wręcz w zamiarze, aby znieważany nigdy się o tym nie dowiedział, a mimo
to wbrew woli i zamiarowi sprawcy takowa wypowiedź została pokrzywdzonemu przekazana42.
Nie jest zniewagą wyrażenie obraźliwych treści pod adresem pokrzywdzonego, przy jego nieobecności, niepublicznie oraz w sytuacji, kiedy znieważający nie ma zamiaru, aby zniewaga dotarła do pokrzywdzonego, chociaż do
niego dociera wbrew woli sprawcy43. Dyskusyjne bywa w praktyce czy zniewagą może być określenie, którego znieważający nie rozumie np. wypowiedziane w obcym języku lub z użyciem wyrażeń, których pokrzywdzony nie zna.
Decydować powinny jednak zamiar sprawcy i fakt, że zniewaga pokrzywdzonego została odebrana przez osoby, które treść wypowiedzi odbierają jako
zniewagę.
Sprawca zniewagi będzie ponosił odpowiedzialność niezależnie od tego,
czy osoba znieważona pełni funkcje publiczną czy też nie. W literaturze zauważa się, że zniewaga nie jest formą krytyki, a wynika przeważnie z chęci
dokuczenia pokrzywdzonemu44. Zniewaga nie jest też formą realizacji debaty publicznej, aczkolwiek przyznać należy, że w orzecznictwie Trybuna39 J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1987,
t. II, wyd. III, s.167.
40 O. Górniok, op.cit., s. 1035.
41 P. Hofmański, J. Satko, op.cit., s. 49.
42 J. Raglewski, w: A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna..., t. II, s. 833.
43 J. Wojciechowski, op.cit., s. 1349–1350.
44 J. Wojciechowski w: A. Wąsek, R. Zawłocki, Kodeks karny..., s. 1350.
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łu w Strasburgu jako dopuszczalne wypowiedzi uznano znieważające określenia, nazywające wypowiedzi kanclerza Austrii za najbardziej nikczemny
oportunizm oraz za niemoralne i niegodne45. Za dopuszczalne uznano także
określenia działacza politycznego mianem „faszysta”46 czy nazwanie jednego z austriackich działaczy politycznych J. Haidera mianem „idioty”47, wreszcie nazwanie strażników miejskich „ignorantami”, „głupkami” i „ćwokami”48.
Zniewaga popełniona przy użyciu środków masowego komunikowania powoduje surowszą odpowiedzialność. W tym miejscu przypomnieć należy, że
środkami masowego komunikowania będą prasa tzw. drukowana w formie
papierowej i internetowej, przekaz radiowy, telefoniczny i internetowy, jednak z wyjątkiem korespondencji. Wypada zauważyć, iż właśnie w przekazach
internetowych nader często osoby zamieszczające tam swoje uwagi dopuszczają się zniesławienia49. Publiczny charakter czynu, o jakim mowa w treści
art. 216 § 1 k.k., oznacza, że czyn został popełniony w taki sposób, że może
być dostrzeżony przez nieokreśloną z góry liczbę osób. Działanie publiczne,
które stanowi jedno ze znamion czynu z art. 216 k.k., jest znamieniem także
wielu innych przestępstw, np. z art. 133, 135 § 2, 136 § 3 i 4, 137, 196, 202, 226
§ 3, 255, 256, 257 k.k.. „Publicznego działania” nie wolno jednak mylić z „miejscem publicznym”, zważywszy, że działanie w miejscu publicznym nie zawsze
jest działaniem publicznym, choć najczęściej tak jest. „Działanie Publiczne”
nie musi tak samo oznaczać działania w miejscu publicznym. „Publiczność
działania” ma miejsce wtedy, kiedy zniewaga kierowana do konkretnej osoby
mogła być odebrana przez szeroki, bliżej nieokreślony krąg osób. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 lutego 2003 r.50, odnoszącym się jednak do art. 256 § 1
k.k. z 1932 r. stwierdził, że o „publiczności działania” można mówić jedynie
wówczas, gdyby mogło być ono dostrzegane przez nieokreśloną ani ilościowo,
ani indywidualnie liczbę osób. Podobny pogląd sformułował wcześniej Sąd
Najwyższy jeszcze w okresie międzywojennym, w wyroku z dnia 10 lutego
1937 r., stwierdzając, że zagadnienie, czy zniewaga została uczyniona publicz45

Sprawa Lingens przeciwko Austrii, skarga nr 9815/82.
Feldek przeciwko Słowacji, skarga nr 29032/95.
47 Oberschlick przeciwko Austrii, skarga nr 20834/92), określenie Ministra Spraw Zagranicznych mianem „gruboskórnego” (Dichand przeciwko Austrii, skarga nr 2971/95.
48 Janowski przeciwko Polsce, skarga nr 25716/94.
49 J. Sobczak, Zniesławienie w Internecie w: M. Sokołowski (red.), „Oblicza Internetu.
Opus Universale. Kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie Internetu”, Elbląg
2008, s. 28–53.
50 IV k.k. 79/02; LEX, nr 75450
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nie czy też nie, zależne jest od rozstrzygnięcia czy w danej chwili zachodziła
możliwość usłyszenia zniewagi przez nieokreśloną ani ilościowo, ani indywidualnie liczbę osób51.
Przestępstwo zniewagi należy do kategorii przestępstw powszechnych,
a sprawcą tego przestępstwa może być każda osoba. W literaturze podkreśla się,
że sprawcą przestępstwa z art. 216 k.k. może być jedynie osoba dorosła w rozumieniu prawa karnego, a więc może je popełnić jedynie człowiek po ukończeniu
17 roku życia. Czyn z art. 216 k.k. nie należy do przestępstw wymienionych
w art. 10 § 2 k.k. a więc do tych, za które w określonej w tym przepisie sytuacji
mogą odpowiadać karnie nieletni po ukończeniu 15 roku życia52. Przestępstwo
zniewagi zwykle dokonywane jest przez jednego sprawcę (w formie sprawstwa
pojedynczego). Może być popełnione w formie współsprawstwa, kiedy dwie lub
więcej osób dopuszczają się zniewagi pod adresem pokrzywdzonego np. w wysłanym do niego wspólnym liście. Możliwe jest także popełnienie przestępstwa
zniewagi w formie sprawstwa kierowniczego, kiedy ktoś zainspiruje innych do
znieważania pokrzywdzonego, kierując ich postępowaniem. Oczywiście możliwe jest także podżeganie i pomocnictwo do przestępstwa zniewagi. Podżeganie sprowadzać się będzie do nakłaniania innej osoby do znieważenia pokrzywdzonego, zachęcanie jej do tego. W praktyce rozróżnienie podżegania od
sprawstwa kierowniczego może okazać się trudne do rozstrzygnięcia. Niezbędne będzie każdorazowo zbadanie, na ile sprawca miał możność kontrolowania
działań osoby bezpośrednio znieważającej. Pomocnictwo zasadzać się będzie
na dostarczaniu informacji pomocnych do znieważania albo narzędzi ku temu.
J. Wojciechowski wskazuje, że pomocnictwem może być dostarczenie sprawcy
farby w celu sporządzenia napisu na murze o treści znieważającej53.
Przestępstwo zniewagi jest przestępstwem umyślnym. Może dopuścić się
go tylko ten, kto zdaje sobie sprawę z faktu, że jego zachowanie wyczerpuje znamiona przestępstwa zniewagi. Sprawca, który dopuszcza się zniewagi,
używając słów obelżywych w językach obcych, których znaczenia nie zna i nie
rozumie lub przypisuje im inną treść, bądź używając określeń, które tylko
w określonym środowisku mają charakter znieważający nie wyczerpuje znamion przestępstwa z art. 216 k.k.. W judykaturze na tle art. 256 k.k. z 1932 r.
w okresie międzywojennym wyrażono jednak pogląd, że odezwanie się, które
51
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J. Wojciechowski w: A. Wąsek, R. Zawłocki, Kodeks karny..., s. 1350.
J. Wojciechowski, Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, Warszawa
2000, s. 52.
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obiektywnie zdolne jest poniżyć godność osobistą innej osoby, nie traci cech
zniewagi z tego tylko powodu, że zostało wypowiedziane w języku dla tej osoby niezrozumiałym, jeżeli sprawca działa chociażby w ewentualnym zamiarze
znieważenia54. Dodać należy, że dość częstym zjawiskiem jest, iż pokrzywdzony nie zna wprawdzie języka, w którym sformułowano obelgi, ale treść obelg
mimo to rozumie z uwagi na upowszechnienie ich znaczenia przez literaturę,
film lub fakt, że są one dość często w użyciu. Dotyczy to zwłaszcza takich języków jak rosyjski, niemiecki, angielski, francuski, a nawet włoski.
Znieważenie może być dokonane w pierwszym rzędzie w zamiarze bezpośrednim. W literaturze podkreśla się, iż możliwe jest także znieważenie
w zamiarze ewentualnym w sytuacji, gdy sprawca nie chce wprost znieważyć
innej osoby, ale godzi się z tym, że swoim zachowaniem ją znieważył. Wykluczone wydaje się natomiast znieważenie z zamiarem ewentualnym w sytuacji, gdy sprawca nie działa publicznie ani w obecności pokrzywdzonego
a jedynie w zamiarze, aby zniewaga do niego dotarła. Pogląd taki na gruncie
art. 181 k.k. z 1969 r., odpowiadającego swą treścią art. 216 k.k., wielokrotnie formułowano w doktrynie55. W judykaturze okresu międzywojennego na
tle art. 256 k.k. 1932 r. ukształtował się pogląd, w myśl którego „obraza jest
występkiem umyślnym [...] nie jest wymagany zamiar znieważenia [...] wystarcza świadomość obrazy godności innej osoby. Jeżeli sprawca świadomość
tę posiada, to obojętne jest, czy chciał wręcz tę godność osobistą innej osoby
poniżyć, czy tylko przewidywał to następstwo tych słów i na nie się godził”56.
M. Siewierski, komentując treść art. 256 k.k. z 1932 r., wyraził pogląd, że
obraza jest przestępstwem umyślnym, a sprawca winien wiedzieć, że swymi
słowami lub swoim zachowaniem poniża godność osobistą pokrzywdzonego,
chcieć tego lub na to się godzić. Nie jest jednak konieczne, aby sprawca chciał
poniżyć godność osobistą osoby (tzw. animus iniuriandi), wystarczy, jeżeli to
następstwo swoich słów przewidywał i na nie się godził57. W. Wolter na gruncie art. 181 k.k. z 1969 r., będącego odpowiednikiem art. 216 k.k., zauważył,
że zniewaga jest przestępstwem umyślnym, które z reguły będzie popełniane
działaniem z zamiarem bezpośrednim, przy czym sprawca musi zdawać sobie
54
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55 A. Banach, Ochrona czci i godności osobistej w Kodeksie karnym polskim, Kraków 1950, s. 119; J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, op.cit., s. 459; O. Górniok, op.cit.,
s. 1032–1033.
56 L. Peiper, Komentarz do kodeksu karnego, Kraków 1936, s. 539.
57 J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, op.cit., s. 342.
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sprawę z ubliżającego charakteru swego zachowania58. W literaturze powstały
wątpliwości czy zamiar ewentualny wystarczy dla przypisania zniewagi w typie modalnym, polegającym na uzewnętrznieniu obraźliwych treści, pod nieobecność pokrzywdzonego, ale w zamiarze, aby ta zniewaga mimo wszystko
do niego dotarła. Według J. Wojciechowskiego niezbędne jest, aby sprawca
chciał, aby zniewaga dotarła do osoby, której dotyczy59. Odmiennie A. Zoll
podkreślający, że w takiej sytuacji „wystarczy zamiar wynikowy”60. To ostatnie
stanowisko podziela P. Hofmański, wskazując, że ustawa nie wymaga działania „w celu”, lecz mówi o „zamiarze”, by zniewaga dotarła do pokrzywdzonego. Tak więc zdaniem P. Hofmańskiego „możliwe i karalne jest znieważenie
innej osoby pod jej nieobecność ale ze świadomością, że zniewaga dotrze do
tej osoby jeżeli tylko sprawca się na to godzi”61. Przestępstwo zniewagi jest
przestępstwem formalnym i bezskutkowym62. Według J. Raglewskiego przestępstwo zniewagi jest przestępstwem formalnym, dokonanym w momencie
wykonania przez sprawcę działania znieważającego, przy czym nie jest wymagane zaistnienie jakiegokolwiek skutku. Nie jest konieczne, aby pokrzywdzony
odczuł zachowanie sprawcy jako naruszające poczucie wartości, jako ujmę dla
swojej godności63. Odmiennie twierdzą M. Surkont i O. Górniok, według których przestępstwo z art. 216 k.k. ma charakter materialny64. Nie jest konieczne, aby zniewaga dotarła do pokrzywdzonego, ważny jest natomiast zamiar
sprawcy, jego chęć, aby zniewaga dotarła do pokrzywdzonego bądź wprost,
bądź w jakikolwiek inny sposób. W sytuacji, gdy sprawca przestępstwa z art.
216 k.k. dopuści się zniewagi w nieobecności pokrzywdzonego, przestępstwo
jest dokonane niezależnie od tego, czy „osoba pośrednicząca” przekaże zniewagę osobie, która została nią dotknięta czy też nie65.
Typem kwalifikowanym zniewagi jest zniewaga dokonana za pośrednictwem środków masowego komunikowania. Ratio legis takowej konstrukcji jest
58

W. Wolter, op.cit., s. 531.
J. Wojciechowski, op.cit., s. 1350; także idem, Przestępstwa przeciwko czci..., s. 57.
60 A. Zoll, op.cit., s. 668.
61 P. Hofmański w: P. Hofmański, J. Satko, op.cit., s. 50.
62 W. Kulesza, op.cit., s. 167; A. Zoll, op.cit., s. 66; P. Hofmański, op.cit., s. 46; J. Wojciechowski, op.cit., s. 1351; A. Marek, Kodeks karny..., s. 487; B. Kunicka-Michalska
w: B. Kunicka-Michalska, J. Wojciechowska, op.cit., s. 314.
63 J. Raglewski, op.cit., s. 834.
64 M.Surkont, Problem skutkowego charakteru zniesławienia i znieważenia, Pal. 1978,
z. 4, s. 21–22; O. Górniok, op.cit., s. 1034.
65 P. Hofmański, J. Satko, op.cit., s. 49.
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dość oczywiste, gdyż zniewaga dokonana za pośrednictwem środków masowego komunikowania ma szerszy zasięg, większy obszar rażenia. Przypomnieć
w tym miejscu należy, że do środków masowego komunikowania zalicza się:
prasę drukowaną, przekaz radiowy, telewizyjny, ogólnodostępny przekaz internetowy.
W art. 216 § 3 k.k. przewidziano możliwość odstąpienia od wymiaru kary
w przypadku prowokacji i retorsji, czyli wtedy, gdy zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego (prowokacja), albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną
(retorsja). W znaczeniu potocznym „prowokacja” to „podstępne działania, mające na celu nakłonienie kogoś do określonego postępowania, zwykle zgubnego
w skutkach dla tej osoby i osób z nią związanych”. „Prowokować” to „podżegać
do czegoś w ukrytych zamiarach, starać się wywołać u kogoś określoną reakcję;
pobudzać do określonych działań na korzyść prowokatora”66.
Prowokacja zaistnieje wówczas, gdy zniewagę spowoduje wyzywające zachowanie znieważonego. W znaczeniu potocznym „retorsja” to „postępowanie będące odpowiedzią na czyjeś działanie”67. Retorsja dojdzie do skutku, gdy
sprawca odpowie wzajemną zniewagą lub naruszeniem nietykalności cielesnej.
Prowokacja i retorsja nie uchylają bezprawności czynu i nie są kontratypami.
Zaistnienie ich uprawnia jedynie sąd do odstąpienia od wymierzenia kary,
niezależnie od ogólnej reguły przewidzianej w treści art. 59 k.k.. Zachowanie
sprawcy działającego pod wpływem wyzywającego zachowania pokrzywdzonego pozostaje bezprawne. W okresie międzywojennym w judykaturze stwierdzano, że wyzywające zachowanie się napadniętego nie odbiera atakowi na
cześć lub nienaruszalność cielesną cech przestępnych. Dodawano, że atak, nawet sprowokowany, nie przestaje być bezprawny, a przeto służy przeciw niemu prawo obrony koniecznej (art. 21 k.k.)68. Podobnie bezprawne jest działanie
sprawcy, wobec którego pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną. We wszystkich tych sytuacjach sąd może,
ale nie musi odstąpić od wymierzenia kary. W praktyce pojawić się może trudny
do oceny problem czy odpowiedź na zniewagę była bezprawną retorsją czy też
realizacją prawa do obrony koniecznej przeciwko bezprawnemu zamachowi.
W doktrynie wskazuje się, że decydujące znaczenie ma ustalenie, „czy działanie
sprawcy, przynajmniej podmiotowo zmierzało do ochrony czci i godności, czy
66

M. Szymczak, op.cit., s. 946; S. Dubisz, op.cit., s. 599–600.
M. Szymczak, op.cit., s. 51.
68 Wyrok SN z dnia 13 listopada 1934 r., sygn. akt III K 1101/34, OSN K 1935, nr 6,
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też zostało pojęte w celu wywarcia zemsty na napastniku”69. W judykaturze na
gruncie k.k. z 1932 r. podkreślano, iż słowne zniewagi mogą uzasadniać stan
obrony koniecznej, wskazując, że np. dwukrotne uderzenie pokrzywdzonego
po dokonanym już zamachu na godność osobistą i cześć sprawcy nie może stanowić ani obrony koniecznej, ani jej przekroczenia70.
„Wyzywające zachowanie” w znaczeniu potocznym to „zachowanie zaczepne, zwracające na siebie uwagę, prowokujące, aroganckie, zuchwałe, impertynenckie, butne”71. W orzecznictwie w okresie międzywojennym wskazywano, że wyzywające zachowanie się, o jakim była mowa w treści art. 256 §
2 k.k. z 1932 r. polega na działaniu, które zdolne jest wywołać odczucie własnego pokrzywdzenia przez znieważającego, a dokonana przez niego obraza
pozostaje w związku przyczynowym z odczuciem tego pokrzywdzonego72.
Podkreślano także w judykaturze na tle k.k. z 1932 r., że wyzywającym zachowaniem się są nie tylko obraza osobista i naruszenie nietykalności cielesnej,
lecz wszelkie działanie skierowane do obrażającego, choćby pośrednio lub
w związku przyczynowym z doznaną obrazą i zdolne do wywołania u niego
uczucia pokrzywdzenia73. W doktrynie podnosi się, że wyzywające zachowanie „nie musi samo zawierać elementów zniewagi czy innego czynu zabronionego, może to być zachowanie z punktu widzenia prawa karnego obojętne”74.
Takim zachowaniem jest zachowanie pokrzywdzonego, który dopuszcza się
uprzednio zniewagi wobec sprawcy, pomawia go, narusza nietykalność cielesną albo dopuszcza się innego czynu zabronionego. W doktrynie podkreśla
się, że „Wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego musi mieć taki charakter z punktu widzenia ogólnie przyjętych i akceptowanych społecznie norm
zachowania i systemów wartości. Nie wystarcza więc, iż jedynie sprawca
odbierze je jako subiektywnie wyzywające”75. Zachowania prowokacyjne to
69 A. Marek, Kodeks karny..., s. 487–488; idem, Obrona konieczna w prawie karnym.
Teoria i orzecznictwo, Warszawa 2008, s. 43.
70 Postanowienie SN z dnia 25 lutego 1965 r., sygn. akt Rw 1563/64, OSNPG 1965,
nr 7, poz. 69.
71 M. Szymczak, op.cit., s. 869; S. Dubisz, op.cit., s. 715.
72 Wyrok SN z dnia 4 maja 1933 r., sygn. akt II K 210/33, RPiE 1933, z. 4, s. 974.
73 Wyrok SN z dnia 4 lipca 1933 r., sygn. akt III K 482/33, OSN K 1933, nr 9, poz.
177; uchwała Najwyższego Sądu Wojskowego z dnia 13 listopada 1936 r., sygn. akt 357/36,
WPP 1937, z. 1, s. 101, poz. 5.
74 J. Wojciechowski w: A. Wąsek, R. Zawłocki, Kodeks karny..., s. 1357.
75 M. Filar, Pokrzywdzony (ofiara przestępstwa) w polskim prawie karnym materialnym, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2002, z. 2, s. 77.
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jednak tylko zachowania niewłaściwe. Niesposób do nich zaliczyć grzecznego zwrócenia sprawcy przestępstwa z art. 216 k.k. uwagi czy napomnienia
go76. W orzecznictwie zauważano, jeszcze na gruncie k.k. z 1932 r., że przepis
art. 256 k.k. z 1932 r., będący odpowiednikiem obecnego art. 216 k.k., nie stawia żadnych ścisłych granic czasowych w kwestii uznania wzajemności zniewagi, ani nie warunkuje stosowania tego przepisu w zależności od ciężaru
gatunkowego zniewag wzajemnych. W tej sytuacji, jak podkreślono, stosowanie art. 256 § 2 k.k. z 1932 r. jest wyłącznie uzależnione od tego, czy między
obiema zniewagami istniał związek przyczynowy oraz od tego, czy wzajemnie
znieważający działał pod wpływem emocji i wrażeń wywołanych zniewagą
przeciwnika77. Rozwijając tę myśl, Najwyższy Sąd Wojskowy w jednym z orzeczeń stwierdził, że treść art. 256 § 2 k.k. z 1932 r., dając sądowi możliwość
według jego uznania zwolnienia od kary, nie wspomina o obowiązku badania
przez sąd ciężaru gatunkowego zniewag wzajemnych78. Poglądy wyrażone we
wspomnianych wyżej orzeczeniach zachowały, jak się wydaje, nadal aktualność. W orzecznictwie międzywojennym wskazano także, że kompensacja
zniewag może zachodzić jedynie wtedy, gdy zniewagi są wzajemne, tzn. gdy
zniewagi od oskarżyciela doznał oskarżony, a nie jakakolwiek inna osoba, nawet najbliższa dla oskarżonego79. Poglądu tego nie podziela obecnie doktryna,
wskazując, że jakkolwiek prowokacja musi pochodzić od samego pokrzywdzonego a nie od innej osoby, to nie musi być kierowana wprost do sprawcy i nie musi go bezpośrednio dotyczyć. Wyzywające zachowanie może być
skierowane do osoby, która towarzyszy sprawcy, ale może także nie dotyczyć
nikogo wprost i polegać na hałasowaniu bądź dopuszczaniu się nieobyczajnego wybryku. Nie usprawiedliwia natomiast zniewagi, którą sprawca kieruje od
pokrzywdzonego w odpowiedzi na wyzywające się zachowanie innej osoby80.
W doktrynie podkreśla się jednak, że między prowokacją i zniewagą winien
wchodzić w grę bliski związek czasowy, zauważając, że przepis art. 216 k.k.
nie wymaga tego jednak – co powoduje, że nie można wykluczyć sytuacji, gdy
zniewaga będzie reakcją na prowokujące zachowanie się pokrzywdzonego
76
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J. Wojciechowski w: A. Wąsek, R. Zawłocki, Kodeks karny..., s. 1356–1357.
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78 Uchwała Najwyższego Sądu Wojskowego z dnia 2 października 1936 r., sygn. akt
R 315/36, WPP 1937, z. 1, s. 91.
79 Orzeczenie SN z dnia 1 września 1922r., sygn. akt 1505/22, Zbiór Orzeczeń 1922,
poz. 220; por. także P. Hofmański, J. Satko, op.cit., s. 191.
80 J. Wojciechowski w: A. Wąsek, R. Zawłocki, Kodeks karny..., s. 1357.
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odległe w czasie81. Ważne jest jednak, aby między prowokacją a zniewagą zaistniał związek przyczynowo-skutkowy. Świadectwem tego, że wolą ustawodawcy było to, aby między prowokacją, a także retorsją a zniewagą zaistniał
taki związek, jest sformułowanie zawarte w treści art. 216 § 2 k.k., gdzie mowa
o „wywołaniu zniewagi” oraz o „odpowiedzi na zniewagę”.
W praktyce pojawić się może problem przekroczenia granic retorsji. Nastąpić to może w sytuacji, gdy pokrzywdzony w odpowiedzi na zniewagę nie
tylko znieważył osobę, która dopuściła się takiego czynu, nie tylko naruszył jej
nietykalność cielesną, lecz także pobił taką osobę, powodując obrażenia ciała.
W literaturze sformułowano pogląd, że przy takim przekroczeniu granic retorsji tym bardziej uzasadnione jest stosowanie wobec sprawcy możliwości odstąpienia przez sąd od wymierzenia kary82. Z tezą tą trudno się zgodzić, gdyż
z treści art. 216 § 3 k.k. wyraźnie wynika, że tylko w przypadku, gdy sprawca
odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną sąd
może odstąpić od wymierzenia kary. W przypadku pobicia, pobicia ze skutkiem
śmiertelnym fakt, że wcześniej oskarżony o takie czyny został znieważony, może
stanowić jedynie okoliczność łagodzącą. Ustawodawca wyraźnie przewiduje
możliwość odstąpienia od wymiaru kary tylko w razie naruszenia nietykalności
cielesnej i zniewagi wzajemnej, a nie w jakikolwiek innych przypadkach.
Ustalenie, że zniewaga, o jakiej mowa w treści art. 216 § 1 k.k., została
wywołana prowokacją lub też spotkała się z retorsją, nie zobowiązuje sądu do
odstąpienia od wymiaru kary, a jedynie daje taką możliwość. Tak więc odstąpienie od wymiaru kary w przypadku, o jakim mowa w treści art. 216 k.k., ma
charakter fakultatywny, a nie obligatoryjny. W razie odstąpienia od wymiaru
kary możliwe jest orzeczenie wobec sprawcy na podstawie art. 49 § 1 k.k.
świadczenia pieniężnego, o jakim mowa w treści art. 39 pkt 7 k.k., na rzecz
instytucji, stowarzyszenia, fundacji lub organizacji wpisanej do wykazu prowadzonego prze ministra sprawiedliwości, której podstawowym zadaniem
lub celem statutowym jest spełnianie świadczeń na określony cel społeczny
związany z ochroną dobra naruszonego lub zagrożonego przestępstwem, za
które skazano sprawcę z przeznaczeniem na ten cel. Świadczenie to nie może
przekroczyć 20 tysięcy złotych. W doktrynie w sposób oczywiście omyłkowy podaje się niekiedy, kierując się tekstem pierwotnym i nie uwzględniając dokonanych w 2004 r. (Dz.U. 2004, Nr 243, poz. 2426, art. 1) zmian, że
świadczenie to nie może przekroczyć trzykrotności najniższego miesięczne81
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go wynagrodzenia w okresie orzekania w pierwszej instancji83. Począwszy od
1 stycznia 2002 r. w myśl ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy
kodeks karny, ustawy kodeks karny wykonawczy oraz ustawy prawo ochrony
i środowiska84. Odstępując od wymiaru kary w myśl art. 49 § 1 k.k., sąd będzie
mógł orzec świadczenie pieniężne, wymienione w art. 39 pkt 7 k.k., na rzecz
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, przy
czym świadczenie to nie może przekroczyć 6 tysięcy złotych. Wspomniana
zmiana ma związek z powołaniem wspomnianego Funduszu. W uzasadnieniu wspomnianej ustawy wskazano, że powołanie Funduszu wyniknęło z faktu, że istniejące dotychczas rozwiązania dotyczące dysponowania nawiązkami
i świadczeniami pieniężnymi, a więc środkami publicznymi nie realizowały
w pełni zasad jawności i przejrzystości finansów publicznych, a w szczególności zasad kontroli finansowej85. Wskazano jednocześnie, że rozwiązanie to
pozostaje w zgodzie z treścią przepisów decyzji Ramowej Rady z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym86. W przypadku
prowokacji i retorsji ustawodawca w art. 216 § 3 k.k. przewiduje możliwość
odstąpienia od wymierzenia kary. W literaturze wskazuje się, że uzależnia
w ten sposób karalność sprawcy zniewagi od zachowania się pokrzywdzonego zarówno poprzedzającego czyn przestępny w przypadku prowokacji,
jak i następującego po nim w sytuacji retorsji. Wskazuje jednocześnie na
konieczność wzięcia pod uwagę stanu psychicznego sprawcy, jego poczucia
pokrzywdzenia, zdenerwowania wywołanego zachowaniem się późniejszego pokrzywdzonego87. Ratio legis zastosowania dyspozycji art. 216 § 3 k.k.
jest odmienne w przypadku prowokacji od tego, które istnieje przy retorsji.
W przypadku prowokacji należy mieć na względzie szczególną sytuację motywacyjną sprawcy, fakt, że podjęte przez niego działanie zostało spowodowane uprzednim postępowaniem pokrzywdzonego. W razie retorsji odstąpienie
od wymierzenia kary dyktowane jest przede wszystkim tym, że sprawca sam
poniósł już ujemne konsekwencje swojego czynu88.
W sytuacji, gdy sprawca przy różnych okazjach znieważa pokrzywdzonego,
np. wobec różnych osób, ewentualnie dopuszcza się znieważenia w kilku publi83
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kacjach prasowych, to jeśli te zachowania podjęte zostają w krótkich odstępach
czasu, w wykonaniu z góry podjętego zamiaru i zachowana zostaje tożsamość
pokrzywdzonego należy przyjąć, w myśl art. 12 k.k., że doszło do znieważenia
jednym czynem zabronionym. W sytuacji, gdy zniewaga dotyczy niejednego pokrzywdzonego, a kilku i nie ma możliwości przyjęcia, że sprawca działał w krótkich odstępach czasu, wówczas może zachodzić przewidziany w treści art. 91
k.k. ciąg przestępstw. W doktrynie zauważa się, że jeśli sprawca w tym samym
miejscu i czasie, pod adresem tej samej osoby używa słów o charakterze znieważającym lub wykonuje gesty poniżające godność pokrzywdzonego, to popełnia jeden czyn89. W judykaturze jeszcze na gruncie k.k. z 1932 r. stwierdzono
podobnie, wskazując, że „czyn w postaci zniewagi słownej czy pisemnej, jako
działanie sprawcy nie traci swej jedności faktycznej i prawnej przez to, że obejmuje atak na cześć kilku osób, wskazanych czy to imiennie, czy to zbiorowym
określeniem lub przez znamiona wyróżniające obiektywnie o kogo chodzi”90.
Znieważenie podczas tego samego wydarzenia jednym zwrotem kilku osób, np.
mówiąc do nich „wy łajdaki”, stanowi jeden czyn. Użycie w tym samym miejscu,
ale pod adresem różnych osób różnych wyzwisk oznacza popełnienie kilku czynów91. Sprawca znieważenia może swoim czynem wyczerpywać również znamiona zniesławienia. Nastąpi to w przypadku, gdy pomówi inną osobę o takie
postępowanie bądź właściwości, które mogą ją poniżyć w opinii publicznej lub
narazić na utratę zachowania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub
rodzaju działalności użyje słów obelżywych. W takim przypadku dojdzie do
rzeczywistego zbiegu przepisów, co prowadzić musi do kumulatywnej kwalifikacji prawnej. Znieważający może także czynem swoim naruszać nietykalność
cielesną, np. wymierzając komuś policzek. Zajdzie wówczas rzeczywisty zbieg
przepisu prowadzący do kumulatywnej kwalifikacji prawnej. Warto w tym
miejscu zauważyć, że na gruncie k.k. z 1932 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że wypoliczkowanie lub zelżenie może mieścić w sobie nie tylko znamiona ściganego
z oskarżenia prywatnego występku z art. 239 lub art. 256 k.k. z 1932 r., lecz także ściganego z urzędu prawa o wykroczeniach, będąc zamachem na dobro osobiste jednostki w postaci jej czci lub nietykalności osobistej, a także wybrykiem
naruszającym porządek publiczny przez zakłócenie spokoju publicznego92.
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W przypadku, w którym sprawca grozi drugiej osobie, a groźby te wypowiada przy użyciu słów znieważających, wówczas zachodzi kumulatywny
zbieg przepisów art. 216 k.k. lub 191 k.k.93. Niewłaściwy (pomijalny) zbieg
przepisów zachodzi natomiast między treścią art. 216 § 1 a 197 k.k., nawet
jeżeli zgwałcenie dokonane zostało z zamiarem znieważenia, dotknięcia godności osobistej94. Nie zachodzi rzeczywisty zbieg przepisów ustawy pomiędzy
art. 216 k.k. a art. 135 § 2, 136 § 3 i 4, 226 § 1, 257, 347 § 1, 350 § 1 k.k., gdyż
w stosunku do wszystkich tych przepisów art. 216 k.k. stanowi lex generalis, a więc zachodzi pozowny zbieg przepisów. Przestępstwo znieważenia zagrożone jest grzywną albo karą ograniczenia wolności. Grzywna może być
orzeczona w myśl art. 33 § 1 i 3 k.k., w wymiarze od 10 do 540 stawek dziennych (górna granica stawek dziennych została podniesiona z dniem 8 czerwca
2010 r. z 360 stawek do 540 na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 listopada
2009 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy Kodeks karny wykonawczy, ustawy Kodeks karny skarbowy oraz
niektórych innych ustaw)95. Stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych
ani przekraczać 2 tysiące złotych. Kara ograniczenia wolności może być orzeczona w wymiarze od 1 miesiąca do 12 miesięcy. Zarówno grzywna, jak i kara
ograniczenia wolności mogą być orzeczone z warunkowym zawieszeniem ich
wykonania w myśl art. 69 § 1 k.k.. W przypadku orzeczenia warunkowego
zawieszenia kary ograniczenia wolności w myśl art. 71 § 1 k.k. możliwe jest
orzeczenie kary grzywny w wysokości do 135 stawek dziennych (przed zmianą wprowadzoną wspomnianą ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. Dz.U. 2009
Nr 206, poz. 1589 było to 90 stawek dziennych).
Za znieważenie w typie kwalifikowanym za pomocą środków masowego komunikowania dodatkowo możliwe jest orzeczenie kary pozbawienia wolności
do 1 roku. Oczywiście wykonanie tej kary może być warunkowo zawieszone
na mocy art. 69 § 1 k.k.. W takiej sytuacji możliwe jest dodatkowo orzeczenie
grzywny. W oparciu o treść art. 71 § 1 k.k. wysokość tej kary grzywny nie może
przekroczyć 270 stawek dziennych (przed zmianą wprowadzoną wspomnianą
ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. Dz.U. 2009 Nr 206, poz. 1589 było to 180
stawek dziennych). Wobec treści art. 66 § 1 i 2 k.k. z uwagi na wysokość ustawowego zagrożenia z art. 216 § 2 k.k. możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania wobec sprawcy zniewagi dokonanej za pośrednictwem środków
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masowego komunikowania, oczywiście pod warunkiem, że wina i społeczna
szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą
wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego
właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób bycia uzasadniają
przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie on przestrzegał
porządku prawnego, a w szczególności nie popełni przestępstwa. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania, a także w razie warunkowego zawieszenia kary sąd może zobowiązać skazanego na mocy art. 72 § 1 pkt 2 k.k.
do przeproszenia pokrzywdzonego. W judykaturze podnosi się, że obowiązek
przeproszenia pokrzywdzonego ma istotne znaczenie, gdy zostanie przyjęte, tj. gdy ofiara wybaczy sprawcy swej krzywdy96. W literaturze podnosi się,
że obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego spełnia funkcję weryfikatora
oceny postawy sprawcy, a także służy zadość uczynieniu pokrzywdzonemu za
krzywdę wyrządzoną przestępstwem. Jest ono celowe wtedy, gdy wyrządzona przestępstwem krzywda jest tego rodzaju, że przeproszenie może być dla
pokrzywdzonego pewną rekompensatą. Nie jest celowe nakładanie tego obowiązku, gdy sprawca już przed wydaniem orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania przeprosi pokrzywdzonego97. Zauważa się, że obowiązek
przeproszenia pokrzywdzonego posiada wymiar moralny i psychologiczny,
jego wykonanie powinno dawać satysfakcję pokrzywdzonemu, forma przeproszenia zależna jest od decyzji sądu. Zgodzić się należy z poglądem, że nawet taki wymuszony akt przeprosin spełnia role wychowawczą, wskazuje bowiem skazanemu, że za popełnione w przyszłości przestępstwo może zostać
zmuszony do przeprosin, chociaż nie daje to takiej satysfakcji pokrzywdzonemu jak akt niewymuszony98. Zagrożenie karą przewidziane w odniesieniu
do sprawców zniewagi umożliwia zastosowanie wobec nich dobrodziejstwa
art. 59 § 1 k.k. i odstąpienie od wymiaru kary przy jednoczesnym zastosowaniu środków karnych, oczywiście pod warunkiem, że sąd dojdzie do przekonania, iż społeczna szkodliwość tego czynu nie jest znaczna. Pamiętać należy,
że odstąpienie od wymierzenia kary przewidziane jest także wprost w treści
art. 216 § 3 k.k. W judykaturze na gruncie k.k. z 1969 r. wskazywano, że odstąpienie od wymierzenia kary powinno następować wówczas, gdy „działanie
sprawcy w swym zewnętrznym jakościowym kształcie nie różni się w sposób
96 Wyrok SA w Krakowie z dnia 16 sierpnia 2001 r., II Aka 162/2001, KZS 2001, z. 9,
poz. 14.
97 A. Zoll, op.cit., s. 1013.
98 J. Giezek (red.), „Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz”, LEX 2007, uwagi do
art. 72.
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istotny od rodzaju i sposobu zachowania się pokrzywdzonego”. Wskazywano
przy tym, że jeżeli „czyn sprawcy naruszający zakaz karny niejako w odpowiedzi na wyzywające się zachowanie pokrzywdzonego, ze względu na rodzaj, sposób, zakres i intensywność jego działania wyraźnie przekracza zawartość kryminalną uprzedniego zachowania się pokrzywdzonego, to wówczas odstąpienie
od wymierzenia kary z reguły nie powinno mieć zastosowania”99. Tak więc sąd
może poprzestać na orzeczeniu nawiązki czy świadczenia pieniężnego. Bardziej
dotkliwy może się okazać zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu, jeżeli sprawca nadużył takowego stanowiska
lub zawodu przy popełnieniu przestępstwa albo okazał, że dalsze zajmowanie
takiego stanowiska bądź wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym. Możliwe byłoby więc w odniesieniu do sprawcy zniewagi orzeczenie
zakazu wykonywania zawodu dziennikarza w sytuacji, gdyby w swoich publikacjach dopuszczał się on zniewag. Orzekanie tego typu środka karnego winno
mieć charakter wyjątkowy i następować jedynie w przypadku stwierdzenia, iż
sprawca będący dziennikarzem wyraźnie nadużywa wykonywanego zawodu
w celu znieważania innych. Jednorazowe stwierdzenie tego typu sytuacji wydaje się być niewystarczające. Podkreślić należy, że stwierdzeniu temu powinno
także towarzyszyć przekonanie, iż sprawca narusza prawa i obowiązki dziennikarza, zwłaszcza stypizowane w treści art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 1 PrPras.
Środkiem karnym, który sąd może zastosować, odstępując na podstawie
art. 59 § 1 k.k. od wymierzenia kary, może być także przepadek przedmiotów, o jakim mowa w treści art. 44 § 2 k.k., czyli tych, które służyły lub były
przeznaczone do popełnienia przestępstwa. Mogą być to ulotki, plakaty, tzw.
bilbordy przeznaczone do popełnienia przestępstwa, przy czym podstawą
orzeczenia przepadku może być także art. 37a PrPRas w sytuacji, gdy zniewaga popełniona została poprzez opublikowanie materiału prasowego. Orzeczenie przepadku materiału prasowego, przewidziane w art. 37a PrPras ma
charakter fakultatywny i pozostawione jest uznaniu sądu. Może ono nastąpić
zarówno w razie skazania za przestępstwo z art. 49a PrPras, jak i wówczas,
kiedy publikacją materiału prasowego wyczerpano znamiona przestępstw
z art. 212 § 1 lub 2 k.k. z 1997 r., względnie art. 216 §2 k.k. z 1997 r. Ustawa
traktuje materiał prasowy, w wyniku którego popełnione zostało przestępstwo, jako narzędzie przestępstwa, tj. przedmiot, który służył jego popełnieniu. Orzeczenie przepadku materiału prasowego – poprzez opublikowanie
którego popełnione zostało przestępstwo – nie byłoby możliwe, gdyby nie
99

Wyrok SN z dnia 17 czerwca 1971 r., sygn. akt Rw 612/71, OSNKW 1971, z. 10,
poz. 159.

Przestępstwo zniewagi

zostało w sposób wyraźny przewidziane w art. 37a PrPras. Przepis art. 44 §2
k.k. z 1997 r. pozwala wprawdzie orzec przepadek przedmiotów stanowiących mienie ruchome, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia
przestępstwa, chyba że podlegają zwrotowi innemu podmiotowi. W myśl art.
44 §6 k.k. z 1997 r., jeśli przedmioty te nie stanowiły własności sprawcy, przepadek można orzec tylko w wypadkach przewidzianych w ustawie. Tak więc
przepadek materiału prasowego z mocy art. 44 §2 k.k. z 1997 r. byłby możliwy
tylko wówczas, gdyby opublikowany materiał był własnością sprawcy. Tego
rodzaju sytuacja, praktycznie rzecz biorąc, w odniesieniu do materiału prasowego mogłaby zaistnieć wyjątkowo. W ten sposób art. 37a PrPras zdaje się
uzupełniać dyspozycje art. 44 §2 i 6 k.k. z 1997 r., podobnie jak uzupełniał
on rozwiązanie zawarte w art. 48 §1 i 3 k.k. z 1969 r., przewidując możliwość
przepadku materiału prasowego, stanowiącego przedmiot przestępstwa, lecz
niebędącego własnością sprawcy. Przepadek przedmiotów sąd może orzec
tytułem środka zabezpieczającego oraz wówczas, gdy społeczna szkodliwość
czynu jest znikoma, a także w razie warunkowego umorzenia postępowania
albo stwierdzenia, że zachodzi okoliczność wyłączająca ukaranie sprawcy
czynu zabronionego (art. 100 k.k. z 1997 r.).
Ustawa prawo prasowe, nie zawierając przepisów wykonawczych, nie precyzuje sposobu wykonania przepadku materiału prasowego, a okoliczność ta
w postępowaniu wykonawczym może mieć istotne znaczenie. Spośród rysujących się tu możliwości wykonania odrzucić należy wykonanie przepadku
materiału prasowego poprzez jego zniszczenie. Ten sposób wykonania może
się bowiem okazać niemożliwy do realizacji, a ponadto, przyjmując go, w sposób bezpowrotny zniszczonoby przekazy mogące mieć wartość naukową, zarówno z punktu widzenia historyka czy historyka prawa lub literatury, jak
i prasoznawcy czy uczonego zajmującego się problematyką prawa prasowego.
Jako właściwsze wypada uznać wykonanie przepadku materiału prasowego
przez złożenie tegoż materiału we wskazanym archiwum lub bibliotece z zastrzeżeniem ich nieudostępniania przez dość długi czas, np. 100 lat. Można
też zaakceptować wykonanie przepadku materiału prasowego, materiał ten
nie przekracza liczby kilkunastu egzemplarzy i nie jest objętościowo obszerny, w formie pozostawienia tego materiału, będącego dowodem rzeczowym
w sprawie, w aktach sprawy. Zasady wykonywania środka karnego w postaci
przepadku przedmiotu regulują art. 187–195 k.k.w z 1997 r. Wykonanie środka karnego przepadku przedmiotów należy do właściwego urzędu skarbowego. W treści art. 216 § 4 k.k. przewidziano możliwość orzeczenia nawiązki
w razie skazania za przestępstwo znieważenia za pomocą środków masowego
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komunikowania (art. 216 k.k.) na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
Ustawa dopuszcza jednak możliwość orzeczenia tylko jednej nawiązki, a nie
wielu na każdy z przewidzianych przez ustawę celów. Nawiązka może być
orzeczona w wysokości do 100 tysięcy złotych zgodnie z treścią ustawy z dnia
8 października 2004 r.100
Przestępstwa z art. 216 § 1 i 2 k.k. ścigane są z oskarżenia prywatnego,
o czym stanowi art. 216 § 5. Tak więc pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności zależy od woli pokrzywdzonego, któremu pozostawiono ocenę tego,
czy jego cześć została naruszona, oraz jakie środki trzeba zastosować dla jej
ochrony. Pozostawienie pokrzywdzonemu inicjatywy ścigania przestępstw
z art. 216 § 1 i 2 k.k. wiąże się z ich szczególnym charakterem, gdyż są to
przestępstwa naruszające bezpośrednio osobisty interes pokrzywdzonego,
a jedynie pośrednio interes publiczny. W literaturze słusznie wskazuje się, że
w przypadku przestępstw przeciwko czci cel kompensacyjny bądź restytucyjny udzielanej ochrony przeważa nad klasycznymi funkcjami represji karnej.
Pokrzywdzony w takich sprawach, w pierwszym rzędzie, zmierza do przywrócenia swojego dobrego imienia w oczach opinii publicznej. Tak więc kara
wymierzana sprawcy nie jawi się jako najważniejszy element, przywracający
pokrzywdzonemu zniesławieniem jego cześć101. Pokrzywdzony jako oskarżyciel prywatny w sprawie o zniesławienie jest „gospodarzem procesu karnego
o ochronę czci” – od jego wyłącznej woli zależy więc samo wszczęcie procesu, jak i popierani wniesionego aktu oskarżenia102. Akt oskarżenia w sprawie
o znieważenie może wnieść jednak prokurator, jeśli uzna, że wymaga tego
interes społeczny. W takim przypadku postępowanie toczy się z urzędu.
Zważywszy, że przestępstwo zniesławienia ścigane jest z oskarżenia prywatnego, przedawnienie karalności w odniesieniu do tych czynów następuje
z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy
przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia (art. 101 § 2 k.k.). Jeśli jednak w tym okresie zostało wszczęte postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez taką osobę przestępstwa
ustaje z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu (art. 102 k.k.). W razie
100
101

s. 35.

102

Dz.U. 2004 Nr 243, poz. 2426
W. Kulesza, op.cit., s. 146; B. Wróblewski, Cześć, godność, honor, Wilno 1936,

J. Sadomski, Ochrona czci (dobrego imienia) w polskim prawie cywilnym i karnym
– analiza porównawcza, w: A. Siemaszko (red.), „Stosowanie prawa. Księga jubileuszowa
z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości”, Warszawa 2011, s. 154.

Przestępstwo zniewagi

śmierci pokrzywdzonego jego prawa w myśl art. 52 § 1 k.p.k., mogą wykonywać osoby najbliższe, a w wypadku ich braku lub nieujawnienia – prokurator,
działając z urzędu. W razie, gdy pokrzywdzonym jest małoletni albo ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo, jego prawa, zgodnie z art. 51 § 2
k.p.k., wykonuje jego przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której pieczą
pokrzywdzony pozostaje. Z wnioskiem o ścignie sprawcy zniesławienia, podobnie jak w każdej innej sprawie z oskarżenia prywatnego, może wystąpić
prokurator, jeżeli uzna, że wymaga tego interes społecznych (art. 60 § 1 KPK).
Wówczas postępowanie toczy się z urzędu, a pokrzywdzony, jeśli przedtem
wniósł oskarżenie prywatne, korzystać będzie z praw oskarżyciela posiłkowego (art. 60 § 2 KPK). Może także do czasu przewodu sądowego złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Nie jest jednak konieczne, aby pokrzywdzony w takiej sytuacji wystąpił w charakterze
oskarżyciela posiłkowego.
Przestępstwo zniewagi nie budzi takich namiętności w odbiorze społecznym jak przestępstwo zniesławienia. Nawet najbardziej skrajni obrońcy wolności słowa zdają się nie mieć wątpliwości co do tego, iż sprawca takowego
przestępstwa powinien ponieść karę. Warto także zauważyć, iż czyny z art. 216
k.k. stosunkowo rzadko popełniane są w drukowanych środkach społecznego
przekazu, a także w radiu i telewizji, natomiast wręcz nagminne występują
w przekazach internetowych. Świadczy to o niskiej kulturze większości użytkowników internetu, o pewnym „zdziczeniu” w interakcjach społecznych
i zdaje się dowodzić złudnego przekonania, że zamieszczający tekst w internecie jest anonimowy.
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Podstawowe rodzaje muzycznych umów
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ozróżnienie i opisanie poszczególnych typów umów publishingowych
konieczne jest do stworzenia konstrukcji dopuszczających funkcjonowanie tych umów na gruncie ustawodawstwa polskiego. Złożoność materii
regulacyjnych poprzez zbieg norm prawa autorskiego, cywilnego, jak i prawa
pracy powoduje, że zadanie to nie należy do łatwych, jednakże polski rynek
fonograficzny niewątpliwie potrzebuje usystematyzowania tego typu umów.
Świadczy o tym pojawianie się w Polsce firm zajmujących się publishingiem
tj. muzyczną działalnością wydawniczą2. Publishing muzyczny jest działalnością polegającą między innymi na promocji i udzielaniu licencji, administrowaniu prawami autorskimi, pobieraniem wpływów z tytułu udzielania licencji na wykorzystanie utworów muzycznych lub publiczne ich wykonywanie.
W związku z gromadzeniem wpływów z tytułu administrowania i udzielania
licencji publisher zobowiązany jest do zapłaty twórcy dzieła odpowiedniego
wynagrodzenia wynikającego z umowy. Upraszczając, można powiedzieć, że
music publishing polega na nadaniu kompozycji muzycznej komercyjnego
wymiaru3.
Liczba rodzajów umów publishingowyh stale się rozszerza, gdyż twórcy
utworów muzycznych mają rozmaite potrzeby. Do podstawowych typów takich umów należą single song agreement oraz exlusive songwriter agrement.
Ich specyfika polega na przeniesieniu części udziału do autorskich praw majątkowych na rzecz publishera. Ponadto wielu twórców nagrywających swój
własny materiał muzyczny, chcąc zachować swoje prawa autorskie, poszukują
1 Dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Ochrony Własności Intelektualnej
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
2 Do takich firm należy choćby „Kayax”, której założycielką jest znana polska artystka Kayah. Firma świadczy usługi o charakterze publishingowym; zob: http://www.kayax.
net/

Wykład wygłoszony przez Nicholasa Firtha, prezesa BMG Music publishing,
w dniu 22 listopada 2004 r. na Belmont University.
3
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publishera zajmującego się tylko i wyłącznie administrowaniem (administaration agreement) i pobieraniem pożytków z praw autorskich (collection agreement). Wspomniane wyżej umowy mogą oczywiście zawierać elementy właściwe dla każdej z nich. Na gruncie ustawodawstwa polskiego ten specyficzny
rodzaj publishingu związany jest ściśle z zagadnieniem współtwórczości oraz
współwłasności autorskich praw majątkowych i jako wykraczający poza zakres przedmiotowy niniejszego tekstu zostanie pominięty.
Standardowa umowa zawierana przez publishera z twórcą utworu muzycznego może być dwojakiego rodzaju. Pierwszy rodzaj umowy odnosi się
do poszczególnych kompozycji stworzonych przez autora (single song agreement), zaś drugi jest umową na tzw. wyłączność. Umowa publishingowa na
tzw. wyłączność charakteryzuje się tym, że publisher nabywa możliwość zarządzania prawami autorskimi w stosunku do wszystkich dzieł stworzonych
przez autora podczas obowiązywania umowy publishingowej (exclusive term
agreement). Umowa o takim charakterze jest zazwyczaj zawierana z autorami,
którzy wykazują stałą zdolność do kreowania utworów lub też są nie tylko
twórcami, lecz zarazem także artystami wykonawcami i mają podpisany kontrakt z wytwórnią płytową, czego bezpośrednią konsekwencją jest możliwość
nagrywania i wydawania utworów muzycznych. W tym kontekście exclusive
term agreement zmierza do redukcji kosztów zawartej umowy poprzez zaniechanie ciągłego odnawiania umów i egzekwowania umów odnoszących się
do każdej piosenki lub grupy piosenek napisanych przez twórcę. Kompozytor
utworów muzycznych, podpisując umowę długoterminową, odnosi z tego tytułu korzyści stałe, a niekiedy także okresowe (np. poprzez dostęp do posiadanej przez publishera infrastruktury nadającej się do sporządzania wysokiej
jakości nagrań demonstracyjnych). Wiele postanowień single song i exclusive term agreement jest zbieżnych, z tą różnicą, że exclusive term agreement
zawiera postanowienia odnoszące się do zobowiązań i świadczeń autora na
rzecz publishera przez okres obowiązywania umowy4.
Z pozoru mogłoby się wydawać, że na gruncie prawa polskiego zawarcie
umowy exclusive term agrement – z uwagi na treść art. 41 ust. 3 – dotknięte
jest wadą nieważności. Zgodnie z normą wyrażoną w treści wspomnianego
przepisu, umowa taka jest nieważna w części dotyczącej wszystkich utworów
lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających
powstać w przyszłości. Jednakże, jak trafnie zauważył w jednym z orzeczeń
Sąd Apelacyjny, ustawa o prawie autorskim „[...] nie wyłącza możliwości
4

A. Kohn, B. Kohn, Kohn on music licensinng, New York 2002, s. 110–111.
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przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów mających powstać
w przyszłości, w drodze stosowania art. 155 § 2 k.c. w związku z art. 555 k.c.
Powoływany przepis z art. 41 ust. 3 ustawy przewiduje sankcję nieważności umowy jedynie w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich
utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości. Zgodnie więc z wykładnią a contrario, dopuszczalna jest umowa
o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów mających powstać
w przyszłości, jeżeli tylko nie obejmuje ona całego przyszłego dorobku twórczego autora [...]”5. Zawarcie przez publishera z autorem umowy o pracę wyłącza stosowanie art. 41 ust. 3 pr.aut., albowiem zgodnie z treścią art. 12 pr.aut.,
jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego
pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku
pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.
Należy więc uznać, że odpowiednikiem exclusive term agrement na gruncie ustawodawstwa polskiego może być umowa o pracę, która w sferze prawa
autorskiego wywołuje skutki opisane w art. 12 pr.aut. Oczywiste jest, że „o wyborze rodzaju podstawy prawnej zatrudnienia decydują zainteresowane strony (art. 3531 k.c. w zw. z art. 300 k.p.). Wybór rodzaju stosunku prawnego, na
podstawie którego będzie wykonywane zatrudnienie, powoduje konsekwencje
prawne nie tylko bezpośrednio w sferze jego treści, ale także w wielu innych
dziedzinach (w tym ubezpieczeniowej i podatkowej). Ponadto osoba zajmująca samodzielne stanowisko może świadczyć pracę w ramach tzw. podporządkowania autonomicznego, w którym pracownik kształtuje samodzielnie swój
czas, miejsce pracy i w określony przez siebie sposób realizuje powierzone mu
zadania”6.
Nie jest wykluczone zawarcie odrębnej umowy, na mocy której ustanowiony będzie tzw. zakaz prowadzenia przez pracownika artystę działalności
konkurencyjnej na rzecz innych podmiotów. Jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 8 maja 2002 r., „[...] w myśl art. 101[1] § 1 k.p., istota umowy o zakazie konkurencji polega na tym, że pracownik zobowiązuje
się do niepodejmowania działalności pokrywającej się – chociażby w części
– z zakresem działalności podstawowej lub ubocznej pracodawcy, która to
działalność naruszałaby interes pracodawcy lub zagrażała mu. Działalność
pracownika wykazująca powyższe cechy może być wykonywana w różnych
5
6

Wyrok SA w Krakowie z 4 kwietnia 2001 r., I ACa 72/01, OSA 2002, nr 2, poz. 6.
Wyrok SN z 7 marca 2006 r., I PK 146/05, M.P.Pr. 2006, nr 9, poz. 474

Podstawowe rodzaje muzycznych umów publishingowych...

formach i postaciach. Może to być świadczenie na rzecz innego podmiotu
pracy na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, prowadzenie interesów konkurencyjnych na własny lub cudzy
rachunek (powiernictwo, pełnomocnictwo, pośrednictwo, zarząd), uczestniczenie w przedsięwzięciach konkurencyjnych lub wykonywanie w nich funkcji doradczych, posiadanie udziałów (akcji) w spółkach konkurencyjnych itp.”7.
Sąd Najwyższy we wspomnianym orzeczeniu szeroko przedstawił rozumienie ustawowego pojęcia „zakazu konkurencji”. Przedstawiony powyżej zakres
przedmiotowy pokrywa się także z zakresem, jaki wyznacza temu pojęciu
doktryna. W tym kontekście panuje właściwie jednolitość poglądu8. W cytowanym orzeczeniu Sądu Najwyższego został wyrażony powszechnie uznawany pogląd, że umowa o zakazie konkurencji stawia pracownika w o wiele
mniej korzystnej sytuacji, niż gdyby nie był związany takim zakazem, bowiem
sama istota umowy o „zakazie konkurencji” przewidzianej w art. 101[1] § 1
k.p. polega na zobowiązaniu się pracownika do nieprowadzenia działalności
konkurencyjnej wobec pracodawcy. Ponadto zobowiązuje do nieświadczenia
pracy w ramach stosunku pracy (a także na innej podstawie) na rzecz podmiotu prowadzącego taką samą działalność jak pracodawca.
Na marginesie warto wspomnieć, że zgodnie z art. 101[1] § 2 k.p. pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu
konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody na zasadach określonych w przepisach rozdziału I w dziale piątym Kodeksu pracy. Dokonując wykładni powyższej normy, Sąd Najwyższy uznał, że „warunkiem odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika
z tytułu naruszenia zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy (art.
101[1] § 2 k.p.) jest zawinione wyrządzenie pracodawcy szkody stanowiącej
normalne następstwo naruszenia zakazu konkurencji (art. 114 i 115 k.p.)”9.
Zaproponowane powyżej rozwiązanie jest korzystne zarówno dla autora,
jak i potencjalnego pracodawcy trudniącego się komercyjnym wprowadzaniem
na rynek utworów muzycznych. Z praktycznego punktu widzenia umowy publishingowe o charakterze długoterminowym będą zawierane przez autorów
raczej z większymi firmami publishingowymi, zajmującymi się profesjonalnie obrotem prawami autorskimi. Dla takich podmiotów istotne jest posiadanie „na wyłączność” (jako pracowników) zdolnych autorów, komponujących
7

Wyrok SN z 8 maja 2002 r., I PKN 221/01, OSNP 2004, nr 6, poz. 98.
K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz, Kraków 2004, s. 325.
9 Wyrok SN z 26 stycznia 2005 r., sygn.akt II PK 191/2004, OSNP 2005, nr 20,
poz. 313.
8
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przeboje, które wprowadzane są następnie na rynek. Na marginesie należy
zauważyć, że kreowanie przez wielkie firmy przebojów i promocja zespołów
muzycznych są w dzisiejszych czasach powszechne.
Podobny charakter do exclusive term agreement może mieć umowa o świadczenie usług kompozytorskich, która – jak umowa o świadczenie usług – nie
jest umową z zakresu prawa pracy.
Kolejnymi rodzajami umów wartymi omówienia jest umowa o jeden utwór
(single song agreement) i umowa o określone utwory (specified songs agreement),
które mogą dotyczyć zarówno utworów już istniejących, jak i mających powstać
w przyszłości, z tym zastrzeżeniem, że utwory takie – co oczywiste – muszą być
w jakiś sposób oznaczone. W tym kontekście różnica pomiędzy umową publishingową o jeden utwór a umową o określone utwory będzie polegała tylko na
liczbie objętych nią utworów.
Umowy publishingowe dotyczące zarówno utworów mających powstać
w przyszłości, jak i utworów już istniejących, mogą rodzić różne skutki w zakresie własności autorskich praw majątkowych. Mogą to być zatem: 1) umowy przenoszące prawo autorskie, 2) umowy nieprzenoszące praw autorskich
do utworu. Należy się zastanowić, czy umowy publishingowe odnoszące się do
utworów mających powstać w przyszłości, na gruncie ustawodawstwa polskiego, winny mieć formę umowy o dzieło. Umowy nieprzenoszące praw autorskich
budzą właściwie większe kontrowersje z punktu widzenia zarządzania autorskimi prawami majątkowymi. Charakterystyczną cechą umów publishingowych,
na mocy których publisher nabywa procentowy udział w prawie autorskim do
utworu, jest zobowiązanie do przekazywania pożytków (najczęściej w wysokości 50%) na rzecz autora.
Jak już wspomniano, powstaje problem ewentualnej kwalifikacji umów publishingowych przenoszących prawa autorskie. Dla umów publishingowych
w części, w której przenoszą one procentowy udział w prawach autorskich do
utworu muzycznego, zasadne jest zastosowanie formy umowy o dzieło. Oczywiście umowa o dzieło będzie właściwa wówczas, gdy dotyczy utworu muzycznego mającego powstać w przyszłości. Jak stwierdził Sąd Apelacyjny w jednym
ze swoich orzeczeń, nie jest poprawna kwalifikacja umowy jako umowy o dzieło w sytuacji, w której należne stronie wynagrodzenie było określone prowizyjnie, tj. jego wysokość uzależniona była od „ilości” wykonanych czynności10.
Jednakże stan faktyczny w sprawie, w której zapadło niniejsze orzeczenie, był
zgoła odmienny od sytuacji, z jaką mamy do czynienia w przypadku umowy
10

Wyrok SA w Rzeszowie z 25 października 1994 r., III AUr 301/94, OSA 1995, nr 2
poz. 24.
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publishingowej. Powyższy wywód dotyczył przypadku, w którym wnioskodawca pracował jako akwizytor ubezpieczeniowy, otrzymując uzgodnione wynagrodzenie prowizyjne, przy czym prowizja ta liczona była od kwoty zebranych
składek ubezpieczeniowych. Strona opisanej wyżej umowy pobierała wynagrodzenie za konkretne czynności, niemające nic wspólnego z dziełem, albowiem
przez dzieło należy rozumieć końcowy wytwór o pełnej integralności składowych elementów11.
Należy przyjąć, że utwór muzyczny jest ucieleśnionym rezultatem niematerialnym pracy twórczej kompozytora, a zatem artystyczny charakter dzieła
sztuki nie pozbawia go cech przedmiotu umowy o dzieło. W tym kontekście
podział rezultatów z umowy o dzieło na rezultaty natury materialnej i niematerialnej jest powszechnie przyjęty. Zakwalifikowanie tak wykonanej pracy jako
przedmiotu umowy o świadczenie usług (umowy zlecenia), z uwagi na niematerialny rezultat pracy twórcy, sprzeciwiałoby się konstrukcji umowy o dzieło.
Na marginesie jednak należy wskazać, że z inną sytuacją będziemy mieli do
czynienia, w przypadku umowy o świadczenie usług kompozytorskich.
Art. 627 k.c. wprost stanowi, że przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający – do
zapłaty wynagrodzenia. Wspomniany przepis niewątpliwie wskazuje, że jest
to umowa, w której przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do osiągnięcia
w przyszłości określonego rezultatu. Potrzebę stosowania posiłkowo przepisów
k.c., a w szczególności umowy o dzieło, wielokrotnie podkreślał Sąd Najwyższy (m.in. w orzeczeniu z 3 maja 1963 r.12).
Umowa o dzieło określa obowiązek wynagrodzenia twórcy dzieła. Obowiązek ten jest podstawowym elementem umowy. Niewątpliwie art. 628 § 1
k.c. oraz art. 642 k.c. pozwalają ustalić wysokość tej sumy i wysokość zapłaty.
Nie ma więc przeciwwskazań do uznania, że strony mogą swobodnie określić
takie istotne postanowienia umowy, jak: 1) sposób ustalenia wynagrodzenia,
2) postać wynagrodzenia, 3) jego wysokość13. Co więcej, w literaturze przed11

Wyrok S.A. w Gdańsku z 20 kwietnia 1995 r., I ACr 101/95, OSA 1995, nr 9, poz. 61.
W wyroku z 3 maja 1963 r. 1 CR 250/62 (OSNCP 1964, nr 9, poz. 179) Sąd Najwyższy orzekł, iż „do praw i obowiązków stron, wynikłych na tle sytuacji, których nie reguluje
ani zawarta przez strony umowa wydawnicza, ani prawo autorskie, mają zastosowanie
przepisy prawa powszechnego, tj. Kodeks zobowiązań, przy czym – ze względu na charakter zawartej umowy, której treścią było przygotowanie zamówionej pracy – właściwe
są przepisy umowy o dzieło, a ściślej – art. 485 § l k.z.”.
13 P. Machnikowski, Swoboda umów według art. 3531. Konstrukcja prawna, Warszawa
2005, s. 130–131.
12
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miotu dominuje pogląd, że nie można wykluczyć, iż zamiarem stron będzie
określenie wynagrodzenia nie w pieniądzu, lecz (także) w innych dobrach.
Jako przykład można wymienić udzielenie określonych rzeczy lub świadczenie określonych usług przez zamawiającego14.
Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie utrwalony jest pogląd, że podpisanie umowy o przeniesienie praw autorskich lub umowy o dzieło nie będzie automatycznie przenosiło tych praw autorskich na drugą stronę kontraktu,
bez oznaczenia w umowie pól eksploatacji. Nieoznaczenie pól eksploatacji nie
wywoła skutku w zakresie określonym w art. 41 ust. 2 pr.aut. Sąd Najwyższy
wielokrotnie podkreślał, iż „w art. 41 ust. 2 pr.aut. wyrażona została istotna dla
praktyki obrotu prawami autorskimi norma, według której treść umowy mającej za przedmiot prawa autorskie (umowa licencyjna) odnosi się tylko do pól
eksploatacyjnych, które zostały w niej wyraźnie wymienione”15. Podkreślenia
wymaga fakt, że umowa publishingowa o jeden utwór muzyczny powinna składać się z następujących umów: umowy o dzieło (jeżeli dotyczy utworu mającego
powstać w przyszłości), umowę, na mocy której przenoszony jest na publishera
procentowy udział w autorskim prawie majątkowym (należy określić odrębne
pola eksploatacji), oraz umowę o zarząd prawami autorskimi.
Jako niezwykle złożona jawi się natomiast umowa publishingowa wyłącznie o administrowanie (zarządzanie) utworem (aministration agreement).
Główne założenie umowy publishingowej, należącej do umowy o administrowanie prawami autorskimi, zasadza się na tym, iż twórca muzyki, którym jest
zazwyczaj kompozytor, zatrzymuje całość (100%) udziału w swoim prawie
autorskim. Nie ma więc opisanego powyżej procesu przenoszenia autorskich
praw majątkowych na publishera w zamian za stałe wynagrodzenie z pożytków, jakie przynosi obrót prawami autorskimi16.
Problematyka administrowania czy też zarządzania prawami autorskimi,
bez przenoszenia własności praw do utworu, wymaga szerszego omówienia,
w szczególności w zakresie, w jakim licencja, jakiej udziela autor, jest podstawą działania publishera. Licencja określa jego potencjalne możliwości działania, które mają na celu komercyjną eksploatację utworu.
14

A Brzozowski, w: „Prawo zobowiązań – część szczegółowa”, t. VII, J. Rajski (red.),
Warszawa 2001, s. 245.
15 Wyrok SN z 27 listopada 1963 r., II CR 15/63 OSN 1964, nr 11, poz. 228; por. też
wyrok SN z 16 maja 1964 r. (niepublikowany) oraz wyrok SN z 5 marca 2002 r., II KKN
341/99, OSNKW 2002, nr 9–10, poz. 82.
16 D. Biederman, M. Silfen, R. Berry, E. Pierson, J. Glasser, Law and business of the
entertainment industries, London 2001, s. 555.
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Należy zastanowić się, czy umowa publishingowa wyłącznie o zarząd (aministration agreement) posiada pewne cechy umowy agencyjnej, zlecenia, umowy o zarząd, jak i umowy licencyjnej w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. Niewątpliwie strony zawierające umowę mogą ułożyć
stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego (art. 3531 k.c.). Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 10 grudnia
2002 r. podzielił utrwalone zapatrywania doktryny i judykatury wyróżniające
umowy: nazwane, nienazwane, jak też mieszane. We wspomnianym orzeczeniu słusznie zauważono, iż „umowami nazwanymi są jedynie te, które można
przyporządkować ustawowemu typowi umowy (nawet jeśli zawierają elementy nieswoiste dla danego typu, lecz funkcjonalnie podporządkowane głównemu zobowiązaniu, które odpowiada cechom typu ustawowego). Jednak zasada swobody umów uprawnia do zawierania także takich umów, których nie
można podporządkować żadnemu z ustawowych typów umowy. Te właśnie
umowy są umowami nienazwanymi. Obrót prawny wskutek masowego zawierania umów o podobnej treści kształtuje wśród umów nienazwanych typy
empiryczne, dla których w praktyce wykształca się nazwa. Natomiast umowy mieszane zawierają elementy cechujące różne umowy nazwane, przy czym
mogą też zawierać takie elementy, które nie pojawiają się w umowach nazwanych” 17. Nie też jest istotne z punktu widzenia kwalifikacji konkretnej umowy,
jak umowa została zatytułowana, albowiem w przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy stronami stosunku zobowiązaniowego, „[...] sąd wyrokujący
nie jest związany nazwą nadaną umowie przez strony kontraktujące, [...] gdyż
o charakterze umowy stanowi istota urządzonego umową stosunku”18.
Umowa publishingowa nie pojawiła się w polskim obrocie krajowym na
szerszą skalę. Jednakże z analizy literatury zagranicznej wypływa wniosek, że
zaliczanie umowy publishingu do umów zobowiązaniowych nienazwanych,
dwustronnie zobowiązujących, wzajemnych, znajduje podstawę w art. 3531
k.c., umożliwiając stronom swobodne kształtowanie stosunków umownych
zgodnie z ich wolą. Zakwalifikowanie publishingu do umów nienazwanych,
a zatem do umów, z których wynikają stosunki zobowiązaniowe nieuregulowane nawet w zakresie essentialia negoti prawem obowiązującym, powoduje,
że w myśl ogólnej zasady należy do nich stosować w drodze analogii przepisy
dotyczące tych umów nazwanych, do których umowa publishingu jest naj17

s. 41.

18

Wyrok SA w Katowicach z 10 grudnia 2002 r., I ACa 464/02, „Wokanda” 2004, nr 2,
Wyrok SN z 16 czerwca 1921 r., C. 114/21, Zb. Orz. z 1921 r., poz. 55.
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bardziej zbliżona swym charakterem prawnym. Połączenie w umowie publishingowej wszystkich lub niektórych elementów umów (agencyjnej, zlecenia,
licencyjnej) nie stanowi konglomeratu, lecz generuje swoistą strukturę zobowiązaniową. W rezultacie – jak słusznie zauważa Sąd Najwyższy – mogą do
niego znaleźć zastosowanie w drodze analogii przepisy regulujące wspomniane umowy, jeżeli zachodzi podobieństwo treści świadczeń i obowiązków19.
Jednakże z drugiej strony nie można odmówić racji poglądowi, iż „ukształtowana w takich granicach treść umowy nie zawsze [...] bywa jednoznaczna.
Często poszczególne postanowienia umowne wymagają dokonania wykładni
(»tłumaczenia«). W kodeksie cywilnym zawarte zostały pewne reguły wykładni oświadczeń woli. Zgodnie z § 1 art. 65 k.c., oświadczenie woli należy tak
tłumaczyć, jak tego wymagają – ze względu na okoliczności, w których zostało złożone – zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Zgodnie
z § 2 tego artykułu, w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar
stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu”20.
W umowie publishingowej podstawowym obowiązkiem publishera jest
zarząd prawami autorskimi poprzez zawieranie umów licencyjnych z osobami trzecimi. Z tego tytułu publisher uprawniony jest do pobierania pożytków.
Z kolei podstawowym obowiązkiem autora oddającego w zarząd utwór jest
dostarczenie utworu.
W literaturze przedmiotu wyodrębniono umowy o charakterze menedżerskim. Umowa taka jest z istoty swojej umową starannego działania. Mówiąc
innymi słowy – zobowiązanie menedżera nie polega na uzyskaniu określonego ściśle efektu, lecz na dokładaniu wszelkich starań przy wykonywaniu powierzonych mu czynności21. Podobny pogląd wyraził K. Lewandowski, analizując charakter prawny umowy zarządu. Autor podkreślił charakter zarządu,
wskazując na jego ciągłość. Wypada podzielić powyższy pogląd, co do zasady,
jednakże z drugiej strony nie można wykluczyć zamieszczenia tu elementów
typowych dla umowy rezultatu, nakładając na publishera np. obowiązek wydania dzieła muzycznego lub osiągnięcia danego poziomu zysków z zarządu
prawami autorskimi.
Niewątpliwie ważność umowy publishingowej zależna jest od przyczyny
prawnej jej dokonania. (charakter kauzalny). Przyczyną tą będzie dla jednej ze
19

Por. uchwałę SN z 18 kwietnia 1996 r., III CZP 30/96, OSNC 1996, nr 9, poz. 112.
Wyrok SN z 8 maja 2001 r., IV CKN 356/00, LEX nr 52540.
21 L. Kwaśnicki, Charakter zatrudnienia członków zarządów spółek kapitałowych
z uwzględnieniem kształtowania zasad ich odpowiedzialności wobec spółki oraz zakazu
konkurencji, PS 2002, nr 3, s. 13.
20
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stron chęć powierzenia komuś innemu zarządzania jej prawami autorskimi,
dla drugiej zaś – chęć otrzymywania wynagrodzenia z tytułu pełnienia zarządu22. Co do zasady publisher czerpie korzyści z zarządzania prawami autorskimi, zaś wypłata wynagrodzenia na rzecz właściciela autorskich praw majątkowych następuje ze zgromadzonej przez publishera sumy z tytułu zarządu
tymi prawami. Jednakże w dyspozycji stron leży pełne ukształtowanie tego
stosunku, albowiem mogą być różne przyczyny przekazania utworu w zarząd.
Oczywiście w stosunkach zewnętrznych przy zawieraniu umów publisher powinien legitymować się umocowaniem udzielonym mu na mocy umowy. Zawarcie umowy publishingowej (jako szczególnej formy umowy licencyjnej),
powoduje przeniesienie przez właściciela autorskich praw majątkowych na
osobę zarządzającą (publishera) uprawnień do samodzielnego podejmowania
czynności faktycznych i prawnych dotyczących zarządzania prawami autorskimi. Oznacza to samodzielność w zakresie zawierania umów licencyjnych
z osobami trzecimi, swobodę w wyborze sposobu (stylu) zarządzania prawami
autorskimi, możliwość wykorzystania dotychczasowych kontaktów handlowych, doświadczenia zawodowego, umiejętności organizacyjnych, reputacji,
własnego wizerunku23. Należy w tym miejscu przypomnieć, że Prezes UOKiK
uznał za pożądane istnienie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty, które w zastępstwie ZAIKS-u mogą zarządzać prawami
autorów na polach eksploatacji, na których nie jest konieczny zbiorowy nimi
zarząd24.
Ważną problematyką związaną z umową publishingową wyłącznie o zarządzanie prawami autorskimi jest, w jakim zakresie publisher działa w imieniu własnym, a w jakim dokonuje czynności na rachunek zleceniodawcy. Odpowiedź na powyższe pytanie z jednej strony pozwoli określić, czy publisher
występuje w charakterze pełnomocnika, zaś z drugiej – za „jakie czynności
prawne, a ściślej – za skutki których czynności prawnych publisher ponosi
odpowiedzialność samodzielną wobec osób trzecich”25.
22 Por. K. Lewandowski, Zarządzanie nieruchomościami, Rozdział 8 – Umowa o zarządzanie nieruchomością, LexPolonica Maxima.
23 Por. stanowisko SN dotyczące tzw. „kontraktu menedżerskiego” zawarte w wyroku
z 4 kwietnia 2004 r., I PKN 776/2000, OSNP 2004, nr 6, poz. 94.
24 Decyzja z 16 lipca 2004 r. w sprawie stosowania praktyk ograniczających konkurencję przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS w W. (nr RWA-21/2004); Dz.Urz. UOKiK
2004, Nr 4, poz. 320.
25 J. Kremis, glosa do wyroku SN z 16 kwietnia 1987 r., II CR 18/87, OSP 1990, nr 4,
s. 478.
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Podkreślenia wymaga fakt, że sytuacja prawna publishera w świetle przepisów Kodeksu cywilnego nie może być uznana za jednolitą. Odnosząc umowę
publishingową do konstrukcji przyjętych na gruncie prawa polskiego należy
zastanowić się, czy publisher występuje w charakterze pełnomocnika czy też
zastępcy pośredniego26. A. Kędzierska-Cieślakowa wskazała, że w takich przypadkach pozycja prawna podmiotów może być wyznaczona przez dwa kryteria
charakterystyczne dla sytuacji działania w sferze cudzego interesu: 1) w czyim
imieniu działa, 2) na czyj rachunek i ryzyko dokonuje czynności27.
W literaturze przedmiotu wyróżnia się następujące konfiguracje:
a) podmiot działa w cudzym imieniu i na cudzy rachunek. Jest to sytuacja typowa dla umowy zlecenia, tj. gdy umowa zlecenia (zgodnie
z domniemaniem wynikającym z art. 734 § 2 k.c.) wiąże się z pełnomocnictwem. Przyjmujący zlecenie nie jest podmiotem działającym na własny rachunek. W takiej samej sytuacji znajduje się agent
jako podmiot posiadający umocowanie zleceniodawcy do zawierania
w jego imieniu umów (art. 758 § 2 k.c.);
b) podmiot działa we własnym imieniu, lecz na cudzy rachunek. Jest to
konstrukcja tzw. zastępstwa pośredniego, występująca np. w umowie
komisu. W konstrukcji tej podmiot działa w imieniu własnym, lecz
na rachunek osoby, z którą zawarł umowę (art. 765 k.c.). Forma taka
występuje także w przypadku tzw. zlecenia fiducjarnego, na podstawie którego zleceniobiorca dokonuje czynności prawnych dla dającego zlecenie w imieniu własnym, z obowiązkiem wydania mu tego, co
w wykonaniu zlecenia dla niego uzyskał (art. 734 § 1, art. 740 k.c.)28;
c) podmiot działa w cudzym imieniu, lecz na własny rachunek;
d) podmiot działa we własnym imieniu i na własny rachunek.
Należy podzielić stanowisko A. Kędzierskiej-Cieślakowej, że „działanie
w imieniu” dotyczy stosunków zewnętrznych, a więc jest istotne z uwagi na
stosunek do osób trzecich, zaś „działanie na rachunek” odnosi się do stosunków wewnętrznych pomiędzy „zastępcą” i „zastąpionym”, określając, komu
przypadnie ewentualna korzyść lub strata29.
26

J. Kufel, Umowa agencyjna, Warszawa–Poznań 1977, s. 86.
A. Kędzierska-Cieślakowa, Komis (zagadnienia cywilnoprawne), Warszawa 1973,
s. 33 i n.
28 S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego – księga pierwsza, część
ogólna, Warszawa 1999, s. 296.
29 A. Kędzierska-Cieślakowa, op.cit., s. 37–38.
27
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Przez umowę publishingową przyjmujący zlecenie (publisher) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie swojej działalności do udzielania licencji na rachunek dającego zlecenie (autor), lecz w imieniu własnym.
Umowa publishingowa należy do umów wzajemnych, albowiem zarówno publisher, jak i autor zobowiązują się, że świadczenie każdej ze stron jest odpowiednikiem świadczenia drugiej. Publisher i autor zawierają umowę, której
celem jest doprowadzenie do obopólnej wymiany ekwiwalentnych świadczeń,
bowiem strony zawierają umowę, uważając świadczenie za wymienne i równowartościowe dla każdej z nich. W tym sensie umowa publishingowa o administrację prawami autorskimi jest umową o świadczenie usług, nienazwaną,
konsensualną, dwustronnie zobowiązującą i odpłatną, zaś forma umocowania do podejmowania czynności powinna być zgodna z prawem autorskim.
W tym sensie umowa publishingowa o zarząd (administrację) prawami autorskimi jest rodzajem pośrednictwa handlowego, a więc należy do typowych
umów o zastępstwo pośrednie, z uwagi na fakt, że publisher dokonuje czynności prawnych w imieniu własnym, ale na rachunek autora. Stąd też wynika
uprawnienie publishera np. do przeniesienia na osobę trzecią praw do wykorzystania utworu na określonym szczególnym polu eksploatacji. Autor nie
występuje bezpośrednio jako strona umowy licencyjnej z osobą trzecią, a nawet może nie mieć wpływu na to, kto stanie się stroną tej umowy. Natomiast
podstawowe różnice pomiędzy umową agencyjną a umową publishingową
polegają na tym, że: 1) agent nigdy nie jest uprawniony do zawierania umów
w imieniu własnym, 2) przedmiotem umowy publishingowej jest świadczenie
usług szczególnego rodzaju. Niewłaściwe jest także kwalifikowanie umowy
publishingowej o zarząd jako umowy komisu, z uwagi na zgoła różne elementy przedmiotowo istotne30.
Dokonując dalszej analizy umowy publishingowej wyłącznie o zarząd prawami autorskimi, wskazać należy, że publisher oferuje autorowi wypracowaną
przez siebie koncepcję zarządu prawami autorskimi i swoją renomę, autor zaś
liczy na jego skuteczność w tym zakresie. Należy zaakcentować, że element
wzajemnego zaufania jest tak silnie wkomponowany w istotę stosunku publishingowego, że jego naruszenie może niweczyć rację bytu dla tego typu kontraktu. Ponadto istota konstrukcji umowy publishingowej polega na elemencie umocowania publishera do zawierania umów sublicencyjnych z osobami
30

Zob. rozważania dotyczące kwalifikacji prawnej zlecenia maklerskiego w: M. Romanowski, Charakter prawny zlecenia maklerskiego, PPH 1995, nr 12, s. 8 i n.; idem, Obowiązki domu maklerskiego wynikające z umowy zlecenia maklerskiego, PPH 1996, nr 6,
s 14 i n.
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trzecimi, tak więc analiza charakteru prawnego tego upoważnienia prowadzi
do wniosku, że mamy do czynienia z konstrukcją prawną sui generis. Upoważnienia tego nie można sprowadzić do instytucji pełnomocnictwa (art. 95–
–109 k.c.), gdyż publisher, zawierając umowy licencyjne, działa nie w cudzym,
lecz we własnym imieniu. Także z tych względów błędne byłoby utożsamianie publishingu z umową agencyjną (art. 758–7649 k.c.). Formalnie najbliższą
umową jest umowa zlecenia (art. 734–751 k.c.), gdyż publisher otrzymuje wynagrodzenie za zawarcie umowy licencyjnej, czerpiąc w ten sposób korzyści
finansowe w ramach stosunku umownego z autorem31.
Porządkując powyższe rozważania, należy przyjąć, że umowa publishingowa
o zarząd autorskimi prawami majątkowymi polega na: zawarciu przez publishera z autorem utworu umowy licencyjnej, na mocy której publisher zobowiązuje
się do starannego działania w zakresie zarządu prawem autorskim autora w stosunku do oznaczonego utworu (utworów). Działalność publishera w stosunku
do osób trzecich będzie miała charakter działalności w formie pośredniej, albowiem publisher „składa oświadczenie w imieniu własnym, w związku z czym
występuje jako jedna ze stron zawieranego kontraktu”32. Podkreślenia wymaga
fakt, iż konsekwencją konstrukcji zastępstwa pośredniego jest upoważnienie
obejmujące prawo publishera do wykonywania we własnym imieniu cudzego
autorskiego prawa majątkowego33. Zastosowanie takiej konstrukcji wywiera
bezpośredni skutek w postaci np. udzielenia licencji podmiotowi trzeciemu bez
konieczności uciekania się do przenoszenia ekspektatywy34.
Jeżeli umowa publishingowa będzie przewidywała wyłącznie umocowanie
do reprezentacji woli autora, taki jej zapis będzie statuował formę działalności
publishera jako pełnomocnika. Umowa pomiędzy publisherem a właścicielem autorskich praw majątkowych będzie wówczas stanowiła umocowanie
publishera do dokonywania czynności w niej wymienionych w imieniu i na
rzecz właściciela. Tym samym nie może być mowy o istnieniu stosunku zastępstwa pośredniego, a wyłącznie o stosunku pełnomocnictwa.
31 Ł. Czapski, Udzielanie sublicencji znaku towarowego w umowach subfranchisingowych, PPH 2003, nr 7, s. 47 i n.

T. Wiśniewski, Umowa agencyjna według kodeksu cywilnego, Rozdział I – Istota umowy agencyjnej, LexPolonica Maxima.
32
33

Por. M. Pazdan, w: Z. Radwański (red.), „System prawa prywatnego. Prawo cywilne
– część ogólna”, t. II, Warszawa 2002, s. 465–466; B. Gawlik, w: S. Grzybowski (red.), „System prawa cywilnego. Część ogólna”, t. I, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź
1985, s. 746–747.
34 �Por. M. Pazdan, op.cit., s. 465–466.

Podstawowe rodzaje muzycznych umów publishingowych...

Niewątpliwie skuteczność działań publishera dla umów o charakterze wyłącznym będzie wymagała formy pisemnej, w myśl postanowień ustawy o prawie autorskim. Należy więc wyróżnić stosunki dwojakiego rodzaju: zewnętrzne oraz wewnętrzne. Ważność stosunku wewnętrznego z istoty swej podlega
reżimowi przewidzianemu prawem autorskim, zaś stosunek zewnętrzny, polegający na sprawowaniu zarządu, będzie miał charakter działalności zastępstwa pośredniego. Należy więc uznać, że źródłem umocowania do działania
publishera jako podmiotu pełniącego zarząd nad prawami autorskimi jest
umowa licencyjna. W związku z powyższym z uwagi na charakter udzielanej
umowy licencyjnej możemy wyróżnić publishera wyłącznego, działającego na
podstawie umowy licencyjnej wyłącznej i publishera niewyłącznego, gdzie
umocowanie do działania wynika z licencji niewyłącznej.
Dokonując podsumowania, należy wskazać, że stosunek zobowiązaniowy
między publisherem a autorem (właścicielem autorskich praw majątkowych),
należy określić jako stosunek umowny podobny do zlecenia, do którego zastosowanie będą miały bezpośrednio przepisy ogólne prawa zobowiązań (np.
art. 471 i n. k.c.) oraz odpowiednio normy prawne regulujące normatywny typ
umowy: umowę zlecenia w odniesieniu do zastępstwa pośredniego – art. 734
§ 1 i n. w zw. z art. 740 k.c.35, zaś w przypadku, gdy publisher działa w imieniu i na rzecz właściciela autorskich praw majątkowych – art. 734 i n. w zw.
z art. 750 k.c. Na marginesie należy wspomnieć, że publisherem może być
także osoba fizyczna, a nie tylko osoba prawna. Zasada swobody kontraktacji
nie wyklucza takiej możliwości.
Kolejnym rodzajem umowy publishingowej jest umowa, na mocy której autor zobowiązuje się do świadczenia na rzecz publishera usług polegających na
komponowaniu utworów muzycznych. Umowa ta wydaje się mieć potencjalne
znaczenie dla działalności publishingowej, zwłaszcza na gruncie ustawodawstwa
polskiego. W doktrynie został wprost wyrażony pogląd dopuszczający możliwość zawarcia tzw. umowy o świadczenie usług kompozytorskich jako jednej
z umów mających za przedmiot prawo autorskie36. W świetle uregulowań zawartych w takiej umowie działania kompozytorskie winny być postrzegane jako
usługi, tj. czynności (działania) spełniane na rzecz innej osoby. Kodeks cywilny
zawiera przepisy dotyczące szeregu umów, które uważa się za umowy o świad35

S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego – księga pierwsza, część
ogólna, wyd. 2, Warszawa 1999, s. 296.
36 R. Golat, Umowy z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Wzory i komentarz, Warszawa 2001, s. 23–24.
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czenie usług. Zalicza się do nich umowy: zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane, przechowania, składu, agencyjną, komisu, przewozu i spedycji oraz jako
usługi traktuje się czynności wykonywane przez utrzymującego hotele i inne
podobne zakłady oraz czynności wykonywane w ramach prowadzenia cudzych
spraw bez zlecenia37. Zgodnie z poglądem wyrażonym przez K. Kołakowskiego prawidłowa nazwa, która wynika z treści art. 750, tj. „umowa o świadczenie
usług”, niemal nie funkcjonuje. Z tego powodu mówi się o „zleceniu w szerokim zakresie”38. Autor podziela jednocześnie stanowisko Sądu Najwyższego,
zgodnie z którym odesłanie z art. 750 k.c. znajdzie zastosowanie wówczas, gdy
przedmiotem umowy będzie dokonanie czynności faktycznej jako usługi, a nie
jest ona unormowana w przepisach dotyczących zarówno umów nazwanych
w samym kodeksie (np. o dzieło, agencyjnej, komisu, przewozu, spedycji, przechowania, składu), jak i – np. w przypadku umowy o pracę – w innych aktach,
nawet poza prawem cywilnym39. Podzielając powyższy pogląd, należy się jednak zastanowić, w jaki sposób umowa o świadczenie usług kompozytorskich
winna być skonstruowana, aby nie naruszać normy wyrażonej w przepisie art.
41 ust. 3 pr.aut., tzn. aby nie była dotknięta wadą nieważności40.
Należy zwrócić uwagę, że Sąd Najwyższy dopuścił stosowanie art. 750 k.c.
w przypadku umowy o świadczenie usług reklamowych, uznając w jednym
z orzeczeń, że w zakresie umów o świadczenie usług mieszczą się umowy
o świadczenie usług reklamowych, także te zawarte w ramach tzw. sponsoringu. Zamierzony wynik tych umów jest z reguły na tyle wątpliwy, że trudno je ujmować jako umowy o osiągnięcie określonego rezultatu i tym samym
kwalifikować jako umowy o dzieło, nawet w świetle stanowiska uznającego za
dzieło w rozumieniu art. 627 k.c. zarówno rezultat materialny, jak i niematerialny. Z drugiej strony w umowach tych – podobnie jak w umowach zlecenia
– dochodzi silnie do głosu wzajemne zaufanie stron, co przemawia za jednakowym (co do zasady) reżimem prawnym jednych i drugich.
Można w tej kwestii posłużyć się następującym przekładem. Zgodnie ze
stanem faktycznym ustalonym w sprawie powód – Zakładowy Klub Sportowy
37

Z. Radwański, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2007, s. 113.
G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowki, J. Kudowski, K. Kołakowski, M. Sychowicz,
T. Wiśniewski, C. Żuławska, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. II, Warszawa 2006, s. 403.
39 Wyrok SN z 17 maja 1995 r., I PRN 14/95, OSNAPiUS 1995, nr 21, poz. 263.
40 „Nieważna jest umowa w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich
utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości” (art. 41
ust. 3 pr.aut.).
38
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„I.”, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej w B., zawarł 1 września 1998 r. z pozwanym Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „R.”, spółką
z o.o. w B. umowę o świadczenie usług reklamowych. Powód zobowiązał się
do występowania w ogólnopolskiej lidze seniorów oraz spotkaniach i turniejach towarzyskich pod nazwą „R. – Fabryka Okien B.”, umieszczania tej nazwy
na koszulkach i dresach sportowców drużyny koszykarskiej oraz w innych
uzgodnionych miejscach, zamieszczania reklam o określonych wymiarach
podczas meczów i konferencji prasowych tak, aby były one widoczne w relacjach telewizyjnych. Nie ulega więc wątpliwości, że taka umowa nie była de
facto umową z zakresu prawa autorskiego, tzn. przedmiotem obrotu nie było
prawo autorskie. Jednakże analizowane tu orzeczenie SN daje jednoznaczne
wskazówki, jak winna być skonstruowana umowa o świadczenie usług kompozytorskich.
Sąd Najwyższy zauważył, że umowa o świadczenie usług z reguły nie może
być umową rezultatu. Z drugiej strony należy stanowczo stwierdzić, że umowa
o świadczenie usług kompozytorskich będzie nieważna w części dotyczącej
wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości (art. 41 ust. 3. pr.aut.). Co prawda,
ustawa o prawie autorskim nie wyłącza możliwości przeniesienia autorskich
praw majątkowych do utworów mających powstać w przyszłości w drodze stosowania art. 155 § 2 k.c. w związku z art. 555 k.c., tym samym dopuszczalna
jest umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów mających powstać w przyszłości, jeżeli tylko nie obejmuje ona całego przyszłego
dorobku twórczego autora41. Jednakże umowa taka może obejmować utwory oznaczone. Oznacza to, że zamawiający może na mocy umowy zobowiązać autora do stworzenia konkretnego utworu muzycznego lub konkretnych
utworów. Jako przykład można w tym miejscu przytoczyć zobowiązanie autora
do nagrania dla zamawiającego np. trzech płyt CD z jego utworami o czasie
odtwarzania po 60 minut każda. Jest rzeczą oczywistą, że strony mogą ustalić termin, w jakim takie zobowiązanie ma być wypełnione. Jednakże norma
wyrażona w przepisie art. 41 ust. 3 pr.aut. wyraźnie czyni nieważną umowę
w „części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości”. Ustawodawca, posługując się terminem „w przyszłości”, nie precyzuje, o jaki okres chodzi,
jednakże zasadne wydaje się twierdzenie, że chodzić może zarówno o czas
określony, jak i nieokreślony. Powyższe zapatrywanie będzie miało w praktyce
41

Wyrok SA z 4 kwietnia 2001 r., I ACa 72/2001, OSA 2002, nr 2, poz. 6, s. 20.
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ten skutek, że każda umowa niebędąca umową o pracę, na mocy której zamawiający będzie nabywał dzieła stworzone przez autora w określonym bądź
nieokreślonym odcinku czasu, będzie nieważna (art. 41 ust. 3. pr.aut.). Ustawodawca przewidział tylko jedną możliwość przenoszenia autorskich praw
majątkowych w stosunku do utworów mających w przyszłości, a mianowicie
wówczas, gdy podmioty łączy umowa o pracę. W takiej sytuacji pracodawca,
którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze
stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe
w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.
Jednakże i w tym przypadku ustawodawca przewidział możliwość innego uregulowania stosunku pracy odnośnie do autorskich praw majątkowych (art. 12
ust. 1 pr.aut.).
Powyższe rozważania nie wykluczają jednak zawarcia umowy o świadczenie usług kompozytorskich. Umowa taka nie będzie miała jednak charakteru umowy o rozporządzanie prawami autorskimi. W literaturze przedmiotu
wyróżnia się czynności prawne zobowiązujące i rozporządzające oraz o podwójnym skutku (zobowiązująco-rozporządzające). S. Rudnicki wskazuje, że
za podstawę podziału należy przyjąć skutki prawne, jakie mogą być związane
z daną czynnością. Czynności prawnie zobowiązujące rodzą zobowiązanie do
spełnienia określonego świadczenia na rzecz innej osoby, np. umowa o dzieło, umowa najmu czy dzierżawy, zaś czynności rozporządzające powodują od
razu rozporządzenie prawem, czyli zmiany w zakresie przynależności prawa:
jego zbycie, obciążenie, ograniczenie lub zniesienie (np. umowa o przeniesienie własności w wykonaniu umowy sprzedaży, której strony nadały tylko
skutki zobowiązujące, o ustanowienie zastawu lub hipoteki, przelew wierzytelności, zwolnienie z długu, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych,
zrzeczenie się własności)42.
Zgodnie z normą wyrażoną w przepisie art. 64 pr.aut., umowa zobowiązująca do przeniesienia autorskich praw majątkowych przekazuje nabywcy z chwilą
przyjęcia utworu prawo do wyłącznego korzystania z utworu na określonym
w umowie polu eksploatacji, chyba że postanowiono w niej inaczej. Wprawdzie
zgodnie z zapatrywaniami doktryny rozwiązanie zawarte w art. 64 pr.aut. nawiązuje do przyjętego w nauce i praktyce rozróżnienia umów zobowiązujących
oraz umów rozporządzających, jednakże już samo zawarcie umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych – zarówno dotyczącej dzieła już istniejącego, jak i przyszłego – powoduje jedynie powstanie zobowiązania do przeniesie42

S. Dmowski, S. Rudnicki, op.cit., s. 230–231.
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nia tych praw. Skutek rozporządzający takiej umowy następuje dopiero później,
a mianowicie z chwilą przyjęcia utworu przez kontrahenta twórcy43.
Można zatem wyobrazić sobie wynikające z umowy zobowiązanie autora
do przyjmowania zleceń na konkretne utwory muzyczne. W takim przypadku umowa nie obejmuje wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości, a jedynie
zobowiązanie autora do wykonania na rzecz zleceniodawcy określonego zlecenia w postaci np. skomponowania utworu muzycznego w czasie przez niego ustalonym, tj. na jego żądanie. Zgodnie z przeprowadzoną analizą zarówno postanowień Kodeksu cywilnego, jak i ustawy o prawie autorskim umowa
o świadczenie usług kompozytorskich, odpowiadająca wyróżnionym wyżej
kryteriom, jest umową dwustronnie zobowiązującą, która nie wywołuje skutków rozporządzających. Do przeniesienia własności autorskich praw majątkowych wymagane jest dokonanie odrębnej czynności rozporządzającej. Jest
to również umowa konsensualna, do której zawarcia nie jest konieczne wydanie rzeczy44.
Powyższa analiza wydaje się jedynie wstępem do problematyki związanej
z komercyjnym obrotem prawami autorskimi do muzycznych umów wydawniczych. Dynamiczny obrót prawami własności intelektualnej, w szczególności dotyczący obrotu prawami autorskimi, wymaga ciągłej prawnej w zakresie
możliwości stosowania norm prawa cywilnego jak i autorskiego tym zakresie.

43

J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Kraków 2005, s. 515.
44 Por. rozważania dotyczące „umowy pożyczki” w uchwale Składu 7 Sędziów NSA
w Warszawie z dnia 2 lipca 2001 r., FPS 3/01, ONSA 2002, nr 1, poz. 3.
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Normy kierunkowe w prawie prasowym.
Rodzaje, zakres, skutki prawne i faktyczne

P

ojęcie norm kierunkowych2 w teorii prawa nie zostało zdefiniowane. O ile
orzecznictwo odwołuje się do nich, nazywając je niekiedy także zaleceniami
kierunkowymi3, o tyle pojęcia tego nie definiują teoretycy prawa. Na gruncie
rozważań teoretycznych stosowane są bowiem zazwyczaj próby dokonywania kategoryzacji logicznych, a zatem mające charakter rozłączny, podczas gdy
1

Dr, adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
2 W teorii prawa obecne jest pojęcie normy programowej, którego zakres jest jednak
odmienny. Normy programowe według niektórych definicji „występują głównie w prawie
konstytucyjnym i administracyjnym [...] Cechą szczególną norm programowych jest to,
że nie wskazują jak powinien zachować się adresat normy, ale jaki cel powinien osiągnąć”
(Zob. Z. Pulka, Podstawy prawa. Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań
2008, s. 58). Zaliczono do nich zatem m.in. konstytucyjny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego nałożony na organy władzy publicznej w art. 74 Konstytucji
(Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. nr 78, poz. 483), a także obowiązek prowadzenia
polityki pełnego zatrudnienia zawarty w art. 65 Konstytucji. Normy programowe są niekiedy porównywane do norm planowania. Wskazuje się zatem, że w normach programowych cel został narzucony adresatowi przez normodawcę (Zob. M. Zieliński, Wykładnia
prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002, s. 39)
3 Na gruncie Prawa prasowego (Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Dz.U. Nr 5 poz. 24
z póz. zm. – dalej nazywam pr.pr.) pojęciem zaleceń kierunkowych posłużył się Sąd Najwyższy w Postanowieniu z dnia 17 października 2002 r. (Zob. Postanowienie SN, IV KKN
634/99, OSNKW, 2003 r., nr 3–4, poz. 33). Zawarte tam stanowisko zostało powtórzone
w innych orzeczeniach. Sąd Najwyższy kilkakrotnie w swoich wypowiedziach wskazywał,
że „Sformułowany w art. 12 ust. 1 pr.pr. wymóg szczególnej staranności i rzetelności należy rozumieć jako zalecenie kierunkowe, wskazujące na zasady oceniania dziennikarza
m.in. przez sądy. Wymóg ten zakłada każdorazową potrzebę konstruowania modelu działania o szczególnie surowych, wymagających kryteriach, stanowiących wzorzec, z którym
porównywać należy kwestionowane zachowanie dziennikarza podczas wykorzystywania
zebranych informacji” (Zob. Wyrok SN z dnia 4 września 2003 r., IV KKN 466/00, lex nr
81200 także Postanowienie SN z dnia 7 lutego 2007 r., III KK 243/06, OSNKW 2007, nr
5, poz. 43; podobnie Wyrok SN z dnia 6 grudnia 2005 r., I CK 204/05, Biuletyn SN, 2006,
nr 2, s. 11)
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pojęcie normy kierunkowej w przyjętym w niniejszym referacie rozumieniu,
opartym na wypowiedziach doktryny oraz orzecznictwa, a także analizie norm
zawartych w ustawie Prawo prasowe, takiej kwalifikacji się nie poddaje.
W zależności od przyjętego kryterium w teorii prawa dokonuje się podziału norm na indywidualne i generalne; konkretne i abstrakcyjne; autonomiczne
i heteronomiczne; sankcjonowane i sankcjonujące4, a także normy bezwzględnie (ius cogens) i względnie wiążące (ius dispositivum)5. W prawie prasowym
pojawiają się tymczasem regulacje, których kategoryczność jest zmienna, zmienia się także adresat normy i zmienne są zasady stosowania sankcji za ich naruszenie. Na ocenę statusu normy i możliwość jej zastosowania w konkretnym
przypadku wpływa dodatkowo przyjęte w doktrynie i orzecznictwie stanowisko, że możliwe jest zarówno kumulatywne, jak i alternatywne stosowanie regulacji prawa prasowego i kodeksu cywilnego6.
Analiza norm zawartych w Prawie prasowym mogłaby dotyczyć różnych
ich składników i cech, a zarazem mogłaby odpowiadać różnym celom badawczym. Zadaniem niniejszej pracy jest zbadanie natury tylko tych regulacji prawnych zawartych w Prawie prasowym, które nie zawierają stałego wzorca powinnego zachowania, a mimo to stanowią podstawę rozstrzygnięć w sporach
sądowych wytaczanych dziennikarzom na gruncie prawa karnego i cywilnego. Przyczynkiem do podjęcia analizy stało się spostrzeżenie, że sądy, odwołując się do tych samych norm nie tylko dokonują odmiennych ich interpretacji,
4

Przytoczone kategoryzacje są powszechnie uznawane zarówno przez teoretyków
prawa, jak i znajdują zastosowanie praktyczne (Zob. S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia
prawa i prawoznawstwa, Poznań 2004, s. 13 i n.)
5 Kryterium wyróżniającym je jest odmienny sposób wyznaczania powinnego zachowania. O ile normy ius cogens mają szczególne znaczenie w prawie karnym, o tyle w przypadku ius dispositivum prawodawca daje pierwszeństwo woli stron. W doktrynie zauważa się, że normy względnie wiążące „mogą pojawić się tylko tam, gdzie posługujemy się
umowami, a więc dobrowolnymi porozumieniami poprzez które adresaci prawa kształtują własne relacje [...]. Odwołanie do dyspozytywności norm nie jest natomiast możliwe w dziedzinie prawa karnego, konstytucyjnego i administracyjnego” (Zob. T. Chauvin,
T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2009, s. 88).
6 Oznacza to przyjęcie przez ustawodawcę
kumulatywnego zbiegu przepisów ustaw,
wyłączającego stosowanie reguł interpretacyjnych, polegających na uchyleniu aktu prawnego ogólnego przez akt prawny szczególny i uchyleniu ustawy wcześniejszej przez późniejszą. W konsekwencji dopuszczono kumulatywne albo alternatywne stosowanie środków ochrony przewidzianej w przepisach obu ustaw, przy czym ich wybór należy do osoby
zainteresowanej (Zob. Wyrok SN z dnia 8 lutego 1990r., II CR 1303/89, OSNC 1991/8–
–9/108 podobnie Wyrok SN z dnia 27 marca 2003, V CKN 4/01, LEX nr 146426).
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a przez to także odmiennie oznaczają ich zakres stosowania, ale także nadają
im charakter kontratypu. Wspólne dla tych regulacji jest także spostrzeżenie, że nie zostały one sprzężone w przepisach prawa prasowego z normami
sankcjonującymi7, a ocena ich przydatności w procesie stosowania prawa nie
może odbywać się w sposób abstrakcyjny, lecz dopiero w odniesieniu do okoliczności konkretnej sprawy. Należy zarazem oczekiwać, że obowiązki wskazane w tych normach zostaną zrealizowane jednocześnie, aczkolwiek może to
nastąpić w różnym stopniu.
Dopuszczalność zastosowania szerokiej interpretacji tych norm, a także
ich wielofunkcyjność przesądziły o nadaniu im na potrzeby referatu określenia
„kierunkowych” jako wyznaczających kierunek działań nie tylko rzeczywistym
ich adresatom, którymi są dziennikarze, ale także pozwalających na wyznaczenie konkretnego wzorca zachowań oraz określanie celu i sposobu ich zastosowania przez organy stosujące prawo.
Przyjętej charakterystyce odpowiada kilka regulacji zawartych w Prawie prasowym. Należą do nich sformułowany w art. 6 pr.pr obowiązek prawdziwego
omawiania zjawisk8; obowiązek z art. 12 ust. 1 pkt. 1 pr.pr. działania ze szczególną starannością i rzetelnością9 oraz zawarty w art. 10 ust. 1 obowiązek zgodności działania z etyką dziennikarską10. O ile nie budzi wątpliwości stwierdzenie,
że normy te mają charakter obowiązujący11, o tyle problematyczne okazuje się
7

Należą one zatem do kategorii norm niedoskonałych (leges imperfecta), co oznacza,
że ustawodawca nie połączył ich z normami nakazującymi sankcjonowanie ich przekroczenia (Zob. J. Sobczak, Podstawy wiedzy o państwie i prawie, Poznań 2002, s. 132). Zauważa się zarazem, że „ustalonymi skutkami udowodnionego faktu w świetle normy niekoniecznie muszą być sankcje, albowiem stosowanie prawa to nie tylko, i nie najczęściej,
stosowanie sankcji (norm sankcjonujących), ale także dyspozycji norm prawnych (norm
sankcjonowanych)” (Zob. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, oop.cit., s. 205).
8 Art. 6 ust. 1 pr.pr. stanowi: Prasa jest zobowiązana do prawdziwego omawiania zjawisk”.
9 Art. 12 ust. 1 pkt. 1 pr.pr stanowi: „dziennikarz jest obowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło”.
10 Art. 10 ust. 1 pr.pr. stanowi: „Zadaniem dziennikarza jest służba społeczeństwu
i państwu. Dziennikarz ma obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami
współżycia społecznego, w granicach określonych przepisami prawa”
11 Nie wdając się w analizę różnych stanowisk w odniesieniu do pojęcia „obowiązywania
normy prawnej”, należy przytoczyć założenie przyjmowane w sposób bezsporny w teorii prawa, zgodnie z którym norma prawna obowiązuje w jakimś systemie prawnym „jeżeli została
wprowadzona do systemu zgodnie z przyjętymi w nim regułami i nie została zgodnie z tymi
regułami z tego systemu wyeliminowana” (Zob. S. Wronkowska, Podstawowe..., s. 51)
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ustalenie kryteriów ich stosowania12. Proces stosowania prawa, na który składa
się kilka etapów13, a w szczególności etap ustalania podstawy prawnej rozstrzygnięcia oraz etap subsumcji14, wymaga precyzyjnego ustalenia zakresów norm
pod kątem ich przydatności w odniesieniu do okoliczności konkretnego przypadku.
Normy kierunkowe należą tymczasem do tej grupy regulacji, których zakres stosowania i normowania budzi wątpliwości15. Nie formułują one bowiem
stałego, niezmiennego wzorca powinnego zachowania, ale postulują przyjęcie
określonej postawy przez adresatów normy albo podjęcie określonych działań
jako warunek uzyskania poziomu wystarczającej zgodności ze sztuką wykonywania zawodu dziennikarza w ocenie historycznego lub aktualnego prawodawcy16. W literaturze normy określające powinności dziennikarskie zostają
zaliczone do kategorii dyrektyw postępowania. Przypisuje się im niekiedy także

12 Ze stosowaniem prawa mamy do czynienia wtedy, gdy jakiś podmiot na podstawie
norm generalnych i abstrakcyjnych określa skutki prawne jakiegoś faktu, wydając decyzję
indywidualną w rozstrzyganej sprawie (Zob. J. Nowacki, Z. Tabor, Wstęp do prawoznawstwa, Kraków 2002, s. 206 i powołana tam literatura).
13 Na proces stosowania prawa składa się: a/ustalenie tzw. podstawy pranej rozstrzygnięcia; b/ustalenie stanu faktycznego; c/dokonanie subsumcji; d/wydanie decyzji finalnej
i jej uzasadnienie (Zob. S. Wronkowska, Podstawowe..., s. 141).
14 S. Wronkowska opisuje ten etap jako „»podciągnięcie« ustalonego stanu faktycznego pod określoną normę. Jest to czynność polegająca na tym, że organ stosujący prawo
stwierdza, iż ustalony przez niego stan faktyczny jest szczególnym przypadkiem, który
należy do zakresu zastosowania pewnej normy, inaczej – że dany przypadek jest jednym
z tych, do którego opdnosi się dana norma prawna” (ibidem, s. 142).
15 Przez zakres stosowania normy rozumiem, za Z. Ziembińskim „klasę takich przyszłych sytuacji tzn. zespołów okoliczności, w których adresat normy ma postąpić czy
postępować w sposób przez tę normę wyznaczony” (Zob. Z. Ziembiński, M. Zieliński,
Dyrektywy i sposób ich wypowiadania, Warszawa 1992, s. 24). Zakresem normowania jest
tymczasem „klasę tych przyszłych zachowań adresata czy adresatów normy, które są nakazane czy zakazane do spełnienia, gdy dana norma znajdzie zastosowanie” (ibidem, s. 28).
16 Ocena ta należy za każdym razem do organu stosującego prawo i przyjętej przez
sąd statycznej lub dynamicznej ideologii wykładni prawa. Należy zarazem zwrócić uwagę, że ze względu na zmieniający się w ostatnich dziesięcioleciach kontekst społeczny
w stosunku do tego, który istniał w dacie uchwalenia ustawy Prawo prasowe, wykładnia dynamiczna znajduje uzasadnienie. Zastosowanie reguł tej wykładni w istotny sposób umożliwia jej stosowanie także w dziedzinie nowych technologii medialnych, w tym
w szczególności wydawania prasy w internecie (Zob. Postanowienie SN z dnia 26 lipca
2007 r., IV KK 174/07, OSP 2008/6/60).
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„wartość egzoneracyjną”17 tak dalece skuteczną, że usprawiedliwiającą nawet
podawanie przez prasę informacji nieprawdziwych18. Należy zwrócić uwagę,
że naruszenie norm kierunkowych nie skutkuje odpowiedzialnością prawną
rozumianą jako wymierzenie sankcji za ich nieprzestrzeganie. Wymierzenie
sankcji następuje bowiem tylko wówczas, gdy dochodzi jednocześnie do naruszenia normy kierunkowej i ugodzenia w prawnie chronione dobra, w tym
w szczególności dobra osobiste19. Samo naruszenie normy kierunkowej, o ile
jego skutkiem nie stało się naruszenie dóbr osobistych pokrzywdzonego, nie
podlega sankcjonowaniu.
Należy zatem zwrócić uwagę, że dziennikarz nie poniesie odpowiedzialności prawnej za naruszenie obowiązku prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk (art. 6 ust. 1) ani za naruszenie obowiązku szczególnej staranności i rzetelności (art. 12 ust. 1 pkt.1). Podobnie jak ma to miejsce w regulacjach
z zakresu innych gałęzi prawa, także w prawie prasowym część norm to normy
niedoskonałe (leges imperfectae), których naruszenie nie zostało sprzężone
z nakazem zastosowania określonej sankcji. Adresatowi obowiązku zawartego w normie prawnej w formie nakazu lub zakazu nie grozi za jego przekroczenie sankcja.
Ustawodawca zrezygnował z nakładania na dziennikarzy sankcji w razie
wykorzystywania przez nich nierzetelnych metod działania20, a nawet w ra17

J. Barta, R. Markiewicz, Wyłączenie bezprawności naruszenia, w: J. Barta, R. Markiewicz (red.), „Media a dobra osobiste”, Warszawa 2009, s. 183.
18 Ibidem.
19 Naruszenie albo działanie zagrażające naruszeniem dóbr osobistych zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 23 k.c. i 24 k.c (Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia
1964 r., Dz.U. Nr 16, poz. 93 z póz. zm.) stanowi podstawę do występowania z roszczeniem o ochronę. W literaturze zwraca się jednak uwagę, że często mimo naruszenia tych
dóbr działanie nie jest kwestionowane ze względu na brak znamion bezprawności. W razie
bowiem wykazania przez pozwanego, że w rachubę wchodzi przesłanka uchylająca znamię bezprawności naruszenia, zostaje wyłączona odpowiedzialność naruszyciela (dziennikarza), a jego postępowanie uznane za mieszczące się w ramach działań prawem dozwolonych (Zob. J. Barta, R. Markiewicz, Wyłączenie bezprawności naruszenia..., s. 168).
Ochronie dóbr osobistych służą także regulacje zawarte w Kodeksie karnym (Ustawa
z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz.U. nr 88, poz. 553 z póz. zm.) a w szczególności w art. 212 i art.
216 k.k. sankcjonującym przestępstwo zniesławienia i zniewagi. Gwarancje ochrony dóbr
osobistych zawiera także prawo prasowe w art. 12 ust. 1 pkt. 2, ale gwarancje te obejmują
wyłącznie dobra osobiste informatorów i osób okazujących dziennikarzom zaufanie.
20 Immanentną cechą tzw. prowokacji dziennikarskiej jest podejmowanie przez dziennikarza czynności, które zwykle mają przestępny charakter. Dziennikarz, stosując prowokację, popełnia zatem jednocześnie inne przestępstwo jak w szczególności przestępstwo

Normy kierunkowe w prawie prasowym...

zie rozpowszechniania informacji nieprawdziwych21. Nie jest sankcjonowane
także działanie niesumienne ani nawet lekkomyślne czy niedbałe22. Żadnemu
z podmiotów ustawodawca nie przyznał bowiem legitymacji biernej do występowania o naruszenie tych obowiązków ani nawet ustalenie, czy i w jakim
stopniu dziennikarz powinien obowiązki te zrealizować. Naruszenie obofałszowania dokumentów (art. 270 k.k.); przestępstwo podawania się za funkcjonariusza
publicznego (art. 227 k.k.); zawiadomienie o niepopełnionym przestępstwie (art. 238 k.k.).
Zazwyczaj zostaje jednak uwolniony od odpowiedzialności karnej ze względu na niską
szkodliwość społeczną popełnionego czynu. W efekcie nierzetelne pozyskiwanie informacji przez dziennikarzy stosujących bezprawne, a nawet przestępne metody działania, nie
skutkuje odpowiedzialnością prawną (Zob. J. Taczkowska, Działania faktyczne dziennikarzy stosujących prowokację dziennikarską jako próba ustanowienia okoliczności wyłaczającej
odpowiedzialność za podżeganie do przestępstwa w: M. Palczewski, M. Worsowicz (red.),
O dziennikarstwie śledczym. Normy, zagrożenia, perspektywy, Łódź 2009, s. 115).
21 Za przykład rozpowszechnienia informacji nieprawdziwej, która nie spotkała się
z sankcją prawną, może posłużyć publikacja w dzienniku „Fakt” sfałszowanego listu sugerującego zamiar popełnienia zbiorowego samobójstwa wśród betanek. Gazeta zamieściła list młodej zakonnicy do matki. Dziennik pisał, że rodziny wyrzuconych z kościoła
zakonnic także dostały od nich zatrważające listy. Kobiety żegnają się w nich z bliskimi,
zapowiadając rychłe „przejście z ciemności do światła”, „z zamknięcia na wolność”. Czyżby
chciały popełnić zbiorowe samobójstwo? – niepokoiła się gazeta. Sprawą betanek zajęła się prokuratura, która ustaliła, że opublikowany w „Fakcie” list wskazujący, że któraś
z byłych betanek zamierza popełnić samobójstwo, był fałszywy i że nie ma bezpośredniego zagrożenia dla życia kobiet. Prokuratura przesłuchała jednego z zastępców redaktora
naczelnego „Faktu”, który przyznał, że redakcja podała nieprawdziwą informację. (Zob.
http://www.wirtualnemedia.pl/article/150226_Razace_naduzycie_dziennika_Fakt.htm).
W świetle obowiązujących norm prawnych nie jest możliwe pociągnięcie do odpowiedzialności dziennikarzy za podanie informacji nieprawdziwej, o ile nie naruszyła ona
dóbr osobistych pokrzywdzonego. List opublikowany w „Fakcie” został sfingowany. Nie
istniała osoba, która rzekomo się pod nim podpisała. Trudno byłoby zatem wskazać czyje
konkretnie dobra osobiste zostały naruszone. Okoliczność ta uniemożliwia prowadzenie
sporu sądowego z prasą, a w konsekwencji prowadzi do usprawiedliwienia publikacji nieprawdziwych.
22 Podanie fałszywych informacji, bazując na jednym źródle informacji, a nawet ujawnienie źródła informacji wbrew uczynionemu przez nie zastrzeżeniu, nie skutkuje odpowiedzialnością prawną dziennikarzy. Do rzadkości należy także wyciąganie konsekwencji
dyscyplinarnych. G. Kopacz i A. Nawelawajk dokonali pobieżnego przeglądu zaniedbań
warsztatowych, których skutkiem były publikacje zawierające nieprawdziwe informacje
i gołosłowne zarzuty w latach 1993–2005. Autorzy ci stwierdzają m.in., że „niewyciąganie surowych konsekwencji wobec dziennikarzy autorów pseudoafer i redaktorów, którzy
wpuszczają je na łamy, to właściwe standardy w polskich redakcjach” (Zob. G. Kopacz,
A. Nawelawajk, Błędy kryje zszywka, „Press” 2005, nr 6, s. 40).
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wiązku prawdziwości przekazu, a także obowiązku szczególnej staranności
i rzetelności dziennikarskiej nie skutkuje także odpowiedzialnością o charakterze dyscyplinarnym, ponieważ ustawodawca nie powiązał go z obowiązkami pracowniczymi23.
J. Barta i R. Markiewicz prezentują pogląd, że fakt nieprawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk nie tylko nie stanowi wystarczającej podstawy
do pociągnięcia dziennikarza do odpowiedzialności prawnej, ale nawet „nie
stanowi a priori podstawy do stwierdzenia naruszenia przez dziennikarza
jego obowiązków”24. Przyjęcie takiej konstrukcji prowadzić może de facto do
ustanowienia na rzecz dziennikarzy nie tylko szczególnych rodzajów kontratypów, których źródłem jest Prawo prasowe, ale także immunitetu material23 Obowiązkiem o charakterze pracowniczym, który został uregulowany w ustawie Prawo prasowe jest wyłącznie obowiązek przestrzegania linii programowej ustanowiony w art.
10 ust. 2. Działalność sprzeczna z linią programową zgodnie z postanowieniem art. 10 ust.
3 stanowi naruszenie obowiązku pracowniczego. Obowiązki pracownicze zawarte w postanowieniach umów prawno-pracowniczych mogą w pewnej części lub w całości pokrywać
się z obowiązkami prawnymi. Kontrolę ich stosowania przez pracodawcę stosują wówczas
sądy pracy. Jednakże, jak zauważa SN, kwalifikacja prawna naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych powinna uwzględniać, w jakim stopniu dochodzi do zagrożenia
interesów pracodawcy. Przy tej ocenie w przypadku dziennikarza należy mieć na uwadze
jego służebną rolę wobec państwa i społeczeństwa, wynikającą z Prawa prasowego (Wyrok
SN z dnia 19 marca 1998 r. I PKN 570/97, OSP 1999, z. 7–8, poz.131).
24 J. Barta i R. Markiewicz wychodzą bowiem z założenia, że obowiązki dziennikarza
zostały określone przez wskazanie zasad działania (szczególna staranność i rzetelność), a nie
z perspektywy rezultatu działania (prawdziwe przedstawienie omawianych zjawisk)” (Zob.
J. Barta, R. Markiewicz, Wyłączenie bezprawności naruszenia..., s. 183). Ze stanowiskiem
tym trudno się jednak zgodzić. Wypada zauważyć, że dokonywana ocena odbywa się przede
wszystkim w oparciu o systematykę rozdziału drugiego Prawa prasowego zatytułowanego
„Prawa i obowiązki dziennikarzy”, a w szczególności postanowienia art. 12 ust. 2 pkt 1. Należy jednak zwrócić uwagę, że nawet tak pomyślana analiza nie powinna mieć charakteru
fragmentarycznego. Istotne wydaje się bowiem, że ustawodawca w tym samym miejscu dokonuje interpretacji obowiązku szczególnej staranności i rzetelności poprzez odwołanie się
do kryterium przedmiotowego. Zobowiązuje zatem dziennikarzy do sprawdzenia zgodności z prawdą uzyskanych wiadomości lub podania źródła. Trudno wyobrazić sobie, że obowiązek ten polegałby na realizacji samej czynności sprawdzania, niezależnie od jej skutku.
Tylko zatem weryfikacja informacji prowadząca do potwierdzenia jej prawdziwości może
zostać uznana za wywiązanie się z nałożonego na dziennikarzy obowiązku. Wydaje się że
wyraźnie sformułowany w art. 6 obowiązek prawdziwego omawiania zjawisk nie osłabia,
lecz – przeciwnie – wzmacnia obowiązek prawdziwości przekazu. Tym bardziej trudno zatem przyjąć założenie, że ustawodawca całkowicie zrezygnował z nakreślania obowiązków
dziennikarskich poprzez wskazywanie prawdziwości jako jej rezultatu.
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nego, który sprawiłby, że prowadzenie sporu z prasą stałoby się niedopuszczalne.
Normy kierunkowe stanowią konstrukcję abstrakcyjną, a zatem idealny
wzorzec zachowania, którego używa organ stosujący prawo, dokonując oceny
postawy dziennikarza. Wzorzec ten budują z jednej strony uprawnienia, z drugiej zaś powinności. Rolą organów stosujących prawo jest określenie granic
korzystania z przysługujących dziennikarzowi uprawnień, a także granic ciążących na nim obowiązków oraz wskazanie dopuszczalnych sposobów ich realizacji. Zgodnie z regułami wykładni prawa konieczne staje się wyinterpretowanie konkretnych nakazów i zakazów zachowań, których respektowanie będzie
mogło zostać uznane za zachowanie zgodne z normą, a więc pozbawione cech
bezprawności. W ramach wykładni norm kierunkowych dochodzi jednak do
odmiennych ustaleń. Różnice te pojawiają się zarówno w obrębie prawa cywilnego i prawa karnego, jak i pomiędzy nimi. Zdarza się także, że odwoływanie
się do norm kierunkowych przez organy wymiaru sprawiedliwości następuje
bowiem nie po to, by wskazać, na czym opisane w nich obowiązki polegają, ale
po to, by złagodzić rygory odpowiedzialności prawnej ponoszonej przez prasę
za naruszenia dóbr osobistych treścią publikacji prasowych25.
Odmienność dokonywanych przez sądy ustaleń dotyczy zarówno dyspozycji
tych norm, jak i rozstrzygania zachodzących pomiędzy nimi, a także wewnątrz
nich kolizji. W cywilistyce widoczne jest usiłowanie stworzenia jednego wzorca,
w którym powołanie się na spełnienie choćby jednej przesłanki pomieszczonej
w normach kierunkowych mogłoby prowadzić do uchylenia bezprawności26.
Na gruncie prawa karnego – jak się wydaje – formułowane jest przekonanie
o odrębności norm prawnych kreujących obowiązek prawdziwości przekazu,
szczególnej staranności oraz zgodności z etyką zawodową.
W konsekwencji w orzecznictwie pojawiają się sprzeczne ustalenia. Publikacja zarzutów, które okazały się nieprawdziwe, bywa uznawana za mieszczącą się
25 W literaturze obecne jest stanowisko zbieżne – jak twierdzą sami jego autorzy –
z „prodziennikarską” wykładnią.
26 W orzecznictwie sądów cywilnych prezentowany jest pogląd, że w art. 6 pr.pr.
wyrażona została pod adresem prasy ogólna dyrektywa prawdziwego przedstawiania zjawisk. Obowiązek ten nie powinien być utożsamiany z bezwzględnie rozumianym wymaganiem, udowodnienia prawdziwości zarzutu. SN stwierdził nawet, że: „Gdy prawdziwe
przedstawianie omawianych zjawisk utożsamia się z wykazaniem prawdziwości zarzutu,
a ten element uznaje się za przesądzający bezprawność, to w istocie odrzuca się prawną
doniosłość wszystkich pozostałych przesłanek i względów” (Uchwała SN z dnia 18 lutego
2005r., III CZP 53/04, OSP 2005, nr 9 poz. 110).
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w granicach obowiązku prawdziwego omawiania zjawisk27. Kwestionowane jest
istnienie ustawowego obowiązku wykazywanie przez dziennikarza w ramach
tzw. dowodu prawdy, prawdziwości stawianych w publikacji zarzutów28. Zarazem wystarczające do uwolnienia się od odpowiedzialności bywa uznawane
powołanie się dziennikarza na źródło i przytoczenie jego wypowiedzi29. Innym
razem przytoczenie wypowiedzi i ujawnienie źródła nie wystarcza jednak nawet do tego, by działanie dziennikarza uznać za zgodne z zasadami etyki30. Za
źródło wiarygodne w znaczeniu obiektywnym sądy są skłonne uznać ministra
sprawiedliwości udzielającego dziennikarzowi informacji przez telefon31, ale
odmawiają już takiego statusu sędziemu, który udzielił wypowiedzi w przerwie
rozprawy32. Niekiedy także konieczne jest skonfrontowanie zebranego przez
dziennikarzy materiału z osobą, której dotyczyć będzie publikacja33, podczas
gdy innym razem sąd takiego zachowania nie oczekuje34.
Orzecznictwo postuluje niekiedy, by dokonywać oceny zachowań dziennika27

Ibidem.
SN zauważył, że wykazanie prawdziwości zarzutu jako przesłanka uwalniająca
dziennikarza od zarzutu bezprawności w ogóle nie wynika z ustawy. Prawdziwość zarzutu
nie stanowi przy ocenie bezprawności samodzielnego kryterium, a jego znaczenie może
być analizowane w odniesieniu do pozostałych okoliczności (ibidem).
29 SN uznał, że bezprawność nawet nieprawdziwej informacji naruszającej cudze dobra osobiste zostaje uchylona w razie wykazania przez dziennikarza, że źródło informacji,
z którego korzystał, obiektywnie zasługuje na zaufanie. Źródłem takim jest niewątpliwie
urzędujący Minister Sprawiedliwości, stanowiący, obiektywnie rzecz biorąc, osobę zaufania publicznego. (Zob. Wyrok SN z dnia 17 kwietnia 2008 r., I CSK 543/07).
30 SA w Warszawie stwierdził, że „Fakt powołania się przez dziennikarza na źródło
informacji nie stanowi jeszcze o wypełnieniu obowiązku staranności i rzetelności, o jakim
mowa w art. 12 ust. 1 Prawa prasowego, a tym bardziej nie wypełnia obowiązku działania
zgodnego z etyką zawodową” (zob. Wyrok S.A. w Warszawie z dnia 26 maja 2000r., I ACa
1421/99, OSA 2001, nr 11, poz. 60).
31 Wyrok SN z dnia 17 kwietnia 2008 r., I CSK 543/07.
32 Wyrok SN z dnia 12 stycznia 2006 r., II CK 319/05, Biul. SN 2006 r., nr 3, s. 13.
33 Wyrok SN z dnia 24 stycznia 2008 r., I CSK 338/07, Monitor Prawniczy, 2008, nr 4,
poz. 170).
34 SN, odnosząc się do wyrażonego wcześniej przez SA stwierdzenia, że Prawo prasowe nie wymaga, by dziennikarz kontaktował się z osobami, których materiał dotyczy,
uznał, że jest to pogląd zbyt kategoryczny. Wyraził zarazem stanowisko, że obowiązek
dziennikarza zachowania szczególnej staranności i rzetelności może w okolicznościach
konkretnej sprawy uzasadniać obowiązek zwrócenia się do osoby, o której chce pisać.
(Zob. Wyrok SN z dnia 8 lutego 2008 r., I CSK 387/07, LEX nr 465047).
28
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rza w odniesieniu do możliwości jakie posiadał w dniu publikacji materiału35, ale
w innej sprawie uzasadnia brak szczególnej staranności dziennikarskiej, powołując się na późniejsze ustalenia wymiaru sprawiedliwości, których dziennikarz
w dniu publikacji nie mógł znać36. Niekiedy także niewystarczające jest, wbrew
ogólnym regułom dowodowym, posłużenie się przez dziennikarza informacjami pochodzącymi z urzędowych dokumentów37. Orzecznictwo dokonuje także
subtelnych rozróżnień pomiędzy prawdziwością wypowiedzi a prawdziwością
źródła, uznając, że w pewnych okolicznościach wystarczająca jest prawdziwość
źródła informacji, by móc przyjąć, że przekazane informacje są prawdziwe38.
Analiza orzecznictwa wykazuje, że sądy dokonują nie tylko swobodnej interpretacji zakresów poszczególnych norm kierunkowych, ale także dokonują swobodnego wyboru pomiędzy nimi nawet wówczas, gdy rozważane stany
faktyczne są podobne. W drodze wykładni sądowej oraz decyzji o zastosowaniu normy kierunkowej następuje stopniowanie powinności wynikających nie
tyle z zasad konkurencyjnych, co z obowiązku ustanowionego w obrębie każdej z zasad z osobna. Stopniowaniu podlegają zatem powinności dziennikarza
w zakresie dążenia do ustalenia prawdy, a także dochowania szczególnej staranności i rzetelności. Sądy, nie znajdując prostego wzorca zachowań etycznych
ogólnie przyjmowanych w środowisku dziennikarzy, tworzą wzorzec własny,
wskazując często, co w jego ocenie mieści się, a co nie mieści w kanonie zasad
etycznych39.
W orzecznictwie i doktrynie prawa cywilnego powszechnie akceptowany
jest pogląd o uzupełniającym charakterze przepisów kodeksu cywilnego i Prawa prasowego. W konsekwencji przyjmuje się, że Prawo prasowe modyfikuje
zasady ponoszenia odpowiedzialności przez dziennikarzy w stosunku do roz35

SN podkreślił, że dla uchylenia bezprawności konieczne jest jedynie wykazanie, że
pozwani „w chwili publikacji” mieli podstawy do postawienia takich zarzutów w materiałach, które zebrali i wykorzystali w sposób określony w art. 12 ust. 1 (zob. Wyrok SN z dnia
17 kwietnia 2008 r., I CSK 543/07).
36 Wyrok SN z dnia 24 stycznia 2008 r., I CSK 338/07, „Monitor Prawniczy” 2008,
nr 4, poz. 170.
37 Ibidem.
38 Wyrok SN z dnia 14 maja 2003 r., I CKN 463/01, OSP 2004, z. 2, poz. 22.
39 Obowiązki ujęte dotychczas w kanonie zasad etycznych orzecznictwo przenosi
niekiedy na grunt prawa. W Uchwale siedmiu sędziów SN z dnia 18 lutego 2005 r. stwierdzono, że niewykonanie obowiązku autosprostowania, do czego zobowiązują dziennikarzy regulacje zawarte w dwóch kodeksach etycznych, należy kwalifikować jako „bezprawne zaniechanie usunięcia skutków postawienia nieprawdziwych zarzutów” (zob. Uchwała
SN z dnia 18 lutego 2005 r., III CZP 53/04, OSP 2005, nr 9 poz. 110).
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wiązań ogólnych40. Modyfikacji ulega zatem ustalanie i stosowanie przesłanek
wyłączenia bezprawności i winy. Ich ustalenie następuje przede wszystkim
w wyniku wykładni norm kierunkowych zawartych w Prawie prasowym. O ile
na gruncie prawa cywilnego przyjmuje się założenie, że dochowanie wymogów szczególnej staranności i rzetelności, choćby nie doprowadziło dziennikarza do prawdy, wyłącza nie tylko jego winę, ale także bezprawność, o tyle
na gruncie prawa karnego ustalenie to okazuje się nie do przyjęcia, bowiem
dziennikarz, zgodnie ze stanowiskiem orzecznictwa41 i doktryny42, ma dochować nie tylko rzetelności i staranności, ale także sprawdzić zgodność z prawdą
uzyskanych wiadomości43. Brakuje zarazem jednolitego poglądu, co do tego,
czy spełnienie wymogu szczególnej staranności należy rozpatrywać na płaszczyźnie bezprawności czy winy44.
Stanowisko orzecznictwa dowodzi, że zarówno koncepcja prawdy, jak
i prawdziwego omawiania zjawisk, a w konsekwencji także wzorzec szczególnej staranności i rzetelności dziennikarskiej są odmienne od przyjmowanych
na gruncie prawa karnego i prawa cywilnego. O ile w procesach karnych wytoczonych dziennikarzom o przestępstwo zniesławienia sądy stawiają dziennikarzom wymóg realizacji prawdy materialnej45, wyłączając zarazem dopuszczal40

Ibidem.
W judykaturze podkreśla się, że szczególna staranność i rzetelność dziennikarza
nie ogranicza się do wiernego przedstawienia informacji, ponieważ samo przekonanie
dziennikarza o prawdziwości publikowanych informacji nie spełnia wymagań zawartych
w art. 12 ust. 1 pr.pr. (Zob. Wyrok SN z dnia 28 października 2000 r., V KKN 171/98, ON
2001, nr 3–4, poz. 31).
42 J. Sobczak zauważa, że skoro ustawodawca w art. 12 ust. 1 i art. 6 pr.pr. nie ustanowił granic obowiązku ustalania przez dziennikarza prawdy, nie można przyjmować
a priori, że ma on granice (zob. J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008,
s. 441).
43 Postanowienie SN z dnia 17 października 2002r., IV KKN 634/99, „Biuletyn Sądu
Najwyższego” 2003, nr 4, s. 18.
44 Za pierwszą koncepcją opowiada się orzecznictwo (Postanowienie SN z dnia 17
października 2002 r., IV KKN 634/99, „Biuletyn Sądu Najwyższego” 2003, nr 4, s. 18),
a także część doktryny (Zob. K. Buchała, Przestrzeganie zasad ostrożności a problem bezprawności czy winy, PiP 1964, z. 7, s. 89 i n.). W doktrynie wyrażony został także pogląd
przeciwny (zob. J. Reglewski, Komentarz do art. 212 kodeksu karnego, w: A. Zoll (red.),
„Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz”, Warszawa 2006, s. 811).
45 Zgodnie z klasyczną definicją prawdy materialnej przyjmuje się, że „prawda to sąd
(lub wyrażające go zdanie) zgodny z rzeczywistością, do której się odnosi, o której orzeka.
Prawdziwość to cecha sądu zgodnego z rzeczywistością” (zob. T. Grzegorczyk, J. Tylman,
Polskie postępowanie karne, Warszawa 2003, s. 86).
41
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ność modyfikacji tego wymogu ze względu na zawarte w prawie prasowym
normy kierunkowe46, o tyle sądy cywilne uznają za wystarczające dla uchylenia bezprawności dziennikarza ustalenie prawdy formalnej47. Bardziej istotny
w wymiarze cywilistycznym jest proces dochodzenia do prawdy, zastosowane
metody, podjęte próby weryfikacji dokonanych ustaleń, a także racjonalna
ocena zebranego materiału niż – jak byłoby to w dochodzeniu prawdy materialnej – dokonanie ustaleń zgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy.
Odwołując się do wzorca racjonalnego ustawodawcy48, przyjąć należy, że
nadanie formy normatywnej wskazanym w ustawie powinnościom dziennikarskim nie jest przypadkowe oraz znajduje silne uzasadnienie aksjologiczne.
Podobnego uzasadnienia należy doszukiwać się w związku z przeniesieniem
na grunt prawa prasowego i bezpośrednie ujęcie w jego postanowieniach odniesień do klauzul generalnych istotnych z punktu widzenia całego systemu
prawa. Chodzi zatem o sformułowany w prawie prasowym obowiązek służby
społeczeństwu i państwu (art. 10 ust. 1), a także obowiązek działania zgodnego
z zasadami współżycia społecznego oraz działania w granicach określonych
przepisami prawa (art. 10 ust. 1). Normy kierunkowe, podobnie jak klauzule
generalne, zawierają odesłanie do wzorca istniejącego poza systemem prawa,
właściwego wyłącznie dla działalności prasy jako realizatora szczególnych
funkcji i zadań, a zarazem powierzające kontrolę tego wzorca organom stosującym prawo.
Analiza budowy normy kierunkowej wskazuje, że ma ona charakter normy
niedoskonałej (lex imperfecta), a zarazem oba jej człony – tzn. hipoteza i dyspozycja – nie zostały w sposób precyzyjny wskazane. Dokonywanie abstrakcyjnego, a zatem w oderwaniu od okoliczności konkretnego wydarzenia, opisu powinnego zachowania się adresata obowiązku prawdziwego omawiania
46 SN kilkakrotnie potwierdzał stanowisko, że art. 12 ust. 1 nie może modyfikować
zakresu odpowiedzialności dziennikarza za zniesławienie (zob. Uchwała SN z dnia 17
kwietnia 1997 r., I KZP 5/97, ONKW 1997, nr 5–6, poz. 44; podobnie Postanowienie SN
z dnia 17 października 2001 r., IV KKN 165/97, ON 2002, nr 2–3, poz. 28).
47 Przez pojęcie prawdy formalnej (sądowej) należy rozumieć uznanie za prawdziwe
tych ustaleń, które poczyniono, wykorzystując zgodnie z prawem dostępne środki i metody. Ustalenie prawdy formalnej nie zawsze zatem oznaczało ustalenia faktycznego przebiegu wydarzeń (zob. T. Grzegorczyk, J. Tylman, op.cit., s. 86).
48 Założenie racjonalności ustawodawcy oznacza, że dokonując wykładni prawa interpretator przyjmuje, że tekst prawny został przez prawodawcę sformułowany świadomie, z intencją wywołania skutków lub zachowań w nim przewidzianych oraz, że jest to
w danej sytuacji najlepsze z możliwych rozwiązań (zob. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, op.cit., s. 227).
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zjawisk, szczególnej staranności i rzetelności lub obowiązku przestrzegania
etyki dziennikarskiej nie prowadzi do zbudowania zamkniętego katalogu zachowań. Skonstruowanie wyczerpującej listy zachowań koniecznych dla spełniania obowiązków zawartych w normie kierunkowej nie jest możliwe. Nie
istnieje zatem przymus zastosowania normy kierunkowej, bowiem norma nie
wyznacza w sposób ścisły kryteriów, w których aktualizują się okoliczności jej
zastosowania.
Poczynienie takiego spostrzeżenia musi prowadzić do rozważań nad inną,
obecnie powszechnie przyjmowaną w teorii prawa, systematyzacją norm prawnych, zgodnie z którą należy odróżnić normy-zasady od norm-reguł. Zauważa
się przy tym, że wśród zasad prawnych można wyróżnić zasady całego systemu prawa oraz zasady części systemu prawa, które odnoszą się do jednej lub
kilku gałęzi prawa49.
Wskazując na różnice pomiędzy regułami a zasadami, podnosi się, że zwykłe normy (reguły) mają określony zakres zastosowania, a w przypadku zasad
prawnych ich zakres zastosowania najczęściej nie jest wyraźnie sformułowany. Organ stosujący prawo w związku z nieokreślonością ich zakresu ma zatem swobodę w dokonywaniu oceny, czy należy i w jakim stopniu zastosować
zasadę. W tym sensie nazywane są one niekiedy optymalizacyjnymi tj. „nakazującymi realizację pewnego stanu rzeczy w możliwie najwyższym stopniu
z uwagi na prawne i faktyczne możliwości”50. O ile w przypadku kolizji reguł tylko jedna z nich może zostać zastosowana, a pozostałe traktuje się jako
nieobowiązujące w danym przypadku, o tyle w razie konfliktu zasad istnieje
możliwość dokonania wyboru zasady, która legitymuje się mocniejszym uzasadnieniem aksjologicznym. Zwraca się zarazem uwagę, że konflikt zwykłych
norm może być rozstrzygany in abstracto, podczas gdy konflikt zasad rozstrzygany jest w okolicznościach konkretnej sprawy (in concreto)51.
Pojęcie normy kierunkowej w prawie prasowym należy odnosić do tych
sytuacji, które nie zostały w sposób jednoznaczny unormowane, lecz potrzeba
zgodności z ramowo określonym w normie prawnej sposobem postępowania jest dla prawodawcy na tyle istotna, że powierza sądom powszechnym
kompetencję w zakresie formułowania konkretnego wzorca postępowania,
jak i kontrolę jego przestrzegania. Pojęcie normy kierunkowej stanowi zatem
szczególną postać zasady. O okolicznościach jej zastosowania, a także zakre49
50
51

Z. Pulka, op.cit., s. 45.
Z. Ziembiński, Dyrektywy..., s. 18.
Z. Pulka, op.cit. 46 i n.
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sie stosowania sąd decyduje odrębnie dla każdego z indywidualnie rozpoznawanych przypadków. Wydaje się zatem, że adresatem normy kierunkowej,
w zakresie, w jakim konieczne staje się formułowanie konkretnego wzorca
postępowania, staje się organ stosujący prawo. Dopuszczalne jest zarazem,
by sąd dokonywał wyboru pomiędzy normami kierunkowymi i uwzględniał
w pełni lub częściowo tylko niektóre z nich.
Kompetencje takie sąd uzyskuje w szczególności w odniesieniu do dokonywania oceny dochowania przez dziennikarza szczególnej staranności i rzetelności; obowiązku prawdziwego relacjonowania zjawisk oraz obowiązku
przestrzegania etyki zawodowej. W doktrynie prawa dopuszcza się, by zasadę
w warunkach wystąpienia podobnej klasy stanów faktycznych (stany faktyczne
in genere) uznawać za regułę zobowiązującą organ stosujący prawo do wymierzenia przewidzianych w niej sankcji. Należy bowiem przyjąć, że „rozstrzygnięcie kolizji zasad dla pewnego stanu faktycznego przez ustalenie warunkowej relacji pierwszeństwa między nimi prowadzi zawsze do ustalenia pewnej
reguły dla tego stanu faktycznego i wszystkich mu równoważnych stanów faktycznych”52.
Dokonane w prawoznawstwie rozróżnienie na normy zasadnicze i pozostałe normy ma kluczowe znaczenie dla wykładni prawa. Zadaniem interpretatora prawa jest bowiem nie tylko odtworzenie z przepisów prawnych norm
postępowania wraz z ich percepcją, co zakładają derywacyjna i klaryfikacyjna
teoria wykładni53, ale także wyodrębnienie spośród norm, które mogą znaleźć
zastosowanie w danym przypadku, tych, które mają charakter reguły i tych,
które należy uznać za normę-zasadę. W literaturze prawniczej przyjmuje się
zarazem, że cechą szczególną normy – reguły jest jej konkluzywność, przez
co należy rozumieć założenie, że w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w hipotezie normy organ stosujący prawo ma obowiązek zastosować
przewidziane przez tę normę skutki prawne54. Normy te są zatem stosowane w sposób kategoryczny i definitywny55. Reguła obowiązuje bowiem – jak
52

Ibidem, s. 21.
Twórcą teorii derywacyjnej jest Z. Ziembiński, który wprowadził podstawę tej
koncepcji poprzez rozróżnienie pojęciowe normy i przepisu (zob. Z. Ziembiński, Przepis
prawny a norma prawna, RPEiS 1960, nr 1, s. 105 i n.) Przeglądu współczesnych teorii
wykładni a także szczegółowej charakterystyki metody derywacyjnej dokonuje jej współtwórca M. Zieliński a także przeglądu innych współczesnych teorii wykładni dokonuje
M. Zieliński, Wykładania prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002, s. 80 i n.)
54 Z. Pulka, op.cit., s. 46.
55 L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2010, s. 64.
53
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określają to teoretycy prawa – w sposób „wszystko albo nic”56, podczas gdy
w przypadku norm-zasad mamy do czynienia ze stopniowaniem zakresu spełnienia normy w myśl zalecenia „więcej albo mniej”57.
S. Wronkowska zauważa, że zasady prawa nie są stosowane tak jak inne normy danego systemu prawnego, bowiem „realizowanie stanów rzeczy, które one
wyznaczają, dokonuje się poprzez inne normy tego systemu: przez tworzenie
norm odpowiedniej treści, odpowiednią interpretację i stosowanie norm nie
będących zasadami prawa, wreszcie przez odpowiednie wykonywanie swoich
praw”58. W doktrynie zwracano jednak uwagę, że w systemie prawnym obecne
są odwołania nie tylko do porządku powinności, ale także do porządku wartości. Odwołanie to następuje poprzez użycie w orzecznictwie charakterystycznej
frazy: „normy, zasady lub wartości konstytucyjne”59.
M. Kordela podkreśla, że zarówno normom, zasadom, jak i wartościom
przysługują w równym stopniu dwie cechy: prawność i obowiązywanie. Wartości nie tworzą prostej mnogości, ale są preferencyjnie porządkowane, przy
czym porządkowanie to ma wyraźne cechy systemu60. Ochronie wartości służą
zarazem normy zwykłe (reguły), jak i zasady, jednakże w przypadku zasad odwołanie się do wartości stanowi element trwały. Zdaniem M. Kordeli „wszystkie
cechy różniące zasady od norm zwykłych okazują się cechami definicyjnymi
wartości”61. Osobliwość zasad jako norm postępowania polega zatem na specyfice formułowanego przez nie obowiązku. Dotyczy on bowiem powinności realizacji określonej wartości, a nie pewnego zachowania się czy stanu rzeczy62.
Na gruncie prawa prasowego współistnieją normy zwykłe (reguły) i zasady.
Pośród zasad obecne są zasady systemowe, jak i zasady właściwe wyłącznie dla
56

Pojęcie to (are applicable in all-or-nothing fashion) zostało wprowadzone przez
R. Dworkina na odróżnienie reguł od zasad istniejących w zbiorze standardów przy czym
samo pojęcie „standardu” nie zostało zdefiniowane (Cyt. za: T. Gizbert-Studnicki, Zasady
i reguły prawne, PiP z......., s. 17).
57 T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, op.cit., s. 86.
58 S. Wronkowska, Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s. 188.
59 M. Kordela, Kategoria norm, zasad oraz wartości prawnych. Uwagi metodologiczne
w związku z orzecznictwem Trybunału konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 5,
s. 23.
60 Ibidem, s. 31.
61 M. Kordela odwołuje się do teorii sformułowanej przez R. Alexy`ego, który twierdzi, że „teoria zasad jest w pełni przekładalna na teorię wartości” (zob. R. Alexy, A theory
of Constitutional Rights, Oxford 202, s. 4, cyt. za: M. Kordela, Kategoria, op.cit. s. 33).
62 M. Kordela, op.cit., s. 33.
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prawa mediów. Do zasad systemowych należy w szczególności zasada wolności
prasy (art. 1) a także zasada wolności wypowiedzi (art. 5) a do zasad właściwych tylko dla gałęzi prawa, jaką jest prawo prasowe, zaliczyć należy zasadę
szczególnej staranności dziennikarskiej (art. 12. ust. 1 pkt 1) oraz zasadę prawdziwości przekazu (art. 6 ust. 1) a także zasadę działania w zgodności z etyką
zawodową (art. 10 ust. 1). W każdej z nich następuje odniesienie do wartości,
której realizację ustawodawca uznaje za szczególnie pożądaną. Jednak sposób,
w jaki zostały one wypowiedziane w akcie prawnym, jakim jest Prawo prasowe,
nie pozwala na ich jednoznaczną i obowiązującą niezależnie od okoliczności
interpretację. Przeciwnie, forma, jaką zastosował zezwala na konstruowanie
odmiennych wzorców powinnego zachowania pod tym jednakże warunkiem,
że zachowanie to, choćby w okolicznościach konkretnych wydarzeń odmienne,
zawsze służyło realizacji właściwej dla każdej z zasad wartości.
Analiza językowa zasad właściwych dla prawa prasowego pozwala zauważyć, że zmierzają one do ochrony różnych rodzajowo wartości. Są one bowiem związane nie tylko z przedmiotem działań dziennikarskich, ale także
formą ich realizacji oraz zgodnością z pozaprawnymi regułami uprawiania zawodu dziennikarza. Samodzielną ochronę zyskuje w ten sposób prawdziwość
przekazu jako wartość związana z przedmiotem działalności dziennikarskiej.
Odrębnej ochronie podlega wartość, jaką jest metoda działania dziennikarza
polegająca na dochowaniu szczególnej staranności i rzetelności. Za wartość
ustawodawca uznaje także zasady etyki dziennikarskiej, dopuszczając w ten
sposób, by unormowania o charakterze pozaprawnym oddziaływały na rozstrzyganie sporów prawnych.
Te same wartości mogą być osiągane różnymi metodami. Prawo nie definiuje metod, które należałoby uznać za wyłącznie dopuszczalne albo wyłącznie
właściwe. Należy zwrócić uwagę, że tylko charakterystyka zasad poprzez wskazanie ich związku z wartościami, jakim służą, pozwala usprawiedliwić daleko
idącą swobodę, jaką ustawodawca przyznał organom stosującym prawo w dokonywaniu oceny zachowania dziennikarza i określaniu wzorca powinnego zachowania.
Szczególnie istotną wartością jest – jak wynika z ogólnej systematyki ustawy Prawo prasowe – prawdziwość przekazu. Należy zwrócić uwagę, że pojęcie
prawdy (prawdziwości) pojawia się w kilku odrębnie sformułowanych przepisach Prawa prasowego. Obowiązek prawdziwego omawiania zjawisk został zawarty w art. 6 ust. 1 pr.pr. w ramach postanowień ogólnych do ustawy. W myśl
zasad techniki prawodawczej powinien on być interpretowany jako wspólny dla
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wszystkich albo większości przepisów merytorycznych zawartych w ustawie63.
Zasady techniki prawodawczej formułują zarazem postulat, by w przepisach
szczegółowych nie normować tych spraw, które zostały wyczerpująco unormowane w przepisach ogólnych64. Odwołanie do pojęcia prawdy następuje jednak
w Prawie prasowym także w części szczegółowej w art. 12. ust. 1, w którego treści obowiązek prawdziwości przekazu został powiązany z zachowaniem szczególnej staranności i rzetelności, a także obowiązkiem dbałości o dobra osobiste
informatorów oraz poprawność języka i unikanie wulgaryzmów.
Zgodnie z zasadami wykładni systemowej należałoby przyjąć, że sformułowany w przepisach szczegółowych obowiązek nie zwalnia dziennikarza
z powinności prawdziwego omawiania zjawisk ani nawet go nie modyfikuje,
lecz – co najwyżej – konkretyzuje go, uściśla, uzupełnia. Wykładnię językową prowadzić może do wniosku, że prawdziwe omawianie zjawisk jest możliwe sine qua non tylko pod warunkiem spełnienia wymogów ustanowionych
w art. 12 ust. 1 Prawa prasowego. Rozstrzygnąć zatem należy, czy osiągnięcie
założonego celu, jakim jest prawdziwe omawianie zjawisk, może nastąpić tylko po spełnieniu wszystkich wskazanych w art. 12 ust. 1 pr.pr. przesłanek, czy
też możliwe jest jego osiągnięcie poprzez spełnienie tylko niektórych z nich.
Interpretacja norm kierunkowych wiąże się także z dokonaniem ich wyodrębnienia jako nietożsamych lecz różnych wzorców powinnościowych. Konieczne jest zatem ustalenie, czy ustawodawca odrębnie wymaga od dziennikarza prawdziwości przekazu i niezależnie od tego obowiązku nakłada na niego
dodatkowo powinność działania ze szczególną starannością i rzetelnością, czy
też, ustalając model powinnego zachowania dziennikarza, należy brać pod uwagę łącznie wszystkie zalecenia kierunkowe. Ustalenie treści normy polegałoby
wówczas na rozstrzyganiu kolizji pomiędzy zawartymi w niej obowiązkami
różnej natury, wynikającymi z wielu przepisów ustawy.
Nie jest zarazem bez znaczenia, że regulacje zawarte w Prawie prasowym
odnoszą się do szczególnie delikatnej sfery stosunków społecznych, które:
1) są objęte konstytucyjnie chronionymi wolnościami (wolność prasy, wolność
wypowiedzi); 2) są zawiązywane, ulegają zmianie lub wygasają w sposób dobrowolny i nieformalny; 3)mają charakter jednostronnie zindywidualizowany,
przez co należy rozumieć, że zazwyczaj tylko jedna strona (dziennikarz) jest
wskazana co do tożsamości jako zobowiązana, inne podmioty (w nieustalonej
63

§ 21 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów a dnia 20 czerwca 2002 r.,
w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. 2002, nr 100, poz. 908) – dalej nazywam
zasadami techniki prawodawczej.
64 § 23 ust. 1 zasad techniki prawodawczej.
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liczbie i niezidentyfikowane co do swej tożsamości) występują anonimowo65;
4) przedmiotem zainteresowania dziennikarza, a zatem także zachodzących
pomiędzy dziennikarzem i innymi osobami relacji, są dobra niematerialne
(informacja, cześć, wizerunek, nazwisko).
Prawo prasowe w dużej mierze reguluje zatem relacje pomiędzy dziennikarzami a osobami, które ze względu na ciążący na nich obowiązek prawny albo
z uwagi na posiadany interes faktyczny, albo nawet bezinteresownie kontaktują
się z prasą. Kontakty te mogą mieć różną naturę i mogą następować w zmiennych okolicznościach. Za każdym razem mogą one także wywoływać odmienne skutki faktyczne i prawne.
Powszechnie przyjmowany obecnie pogląd, że „prawo składa się nie tylko
z reguł mówiących, jak należy się zachować w danej sytuacji, ale i z zasad określających, jaki stan rzeczy należy możliwie najlepiej w danych warunkach zrealizować”66, prowadzi do relatywizacji prawnie chronionych wartości. W sferze
stosunków społecznych regulowanych postanowieniami Prawa prasowego pojawia się zatem niebezpieczeństwo dopasowywania normy prawnej oraz takiego
jej interpretowania, który byłby zgodny z subiektywnie dokonywanym „rachunkiem aksjologicznym”67 przez organy wymiaru sprawiedliwości. W doktrynie
zauważa się bowiem, że ocena normy prawnej poprzez zaliczenie jej do kategorii zasad albo reguł następuje dopiero w drodze wykładni tekstu prawnego, przy
czym wykładnia ta powinna obejmować pełen tekst, a nie jego fragment68. Nie
zawsze i nie każda zasada może uzyskać status reguły. Konieczne jest bowiem,
by w sposób wystarczająco precyzyjny a jednocześnie dyrektywalny69 opisywała
65

W doktrynie przyjmuje się, że w stosunkach jednostronnie zindywidualizowanych
tylko jedna strona może być wskazana co do tożsamości, inne podmioty (w nieustalonej
liczbie i niezidentyfikowane co do swej tożsamości) występują anonimowo (zob. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, op.cit., s. 272).
66 Ibidem, s. 26–27.
67 Pojęcia „rachunku aksjologicznego” używa M. Kordela na oznaczenie rozstrzygnięć
podejmowanych na etapie stanowienia prawa przez prawodawcę w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji regulowania danego obszaru stosunków społecznych, jeśłi nie miałyby one zostać zrównoważone pozytywnymi skutkami. M. Kordela zauważa, że sposób
uregulowania danego obszaru stosunków społecznych zawsze zostaje poprzedzony decyzją
o charakterze aksjologicznym (zob. M. Kordela, op.cit., s. 32).
68 T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, op.cit., s. 19.
69 Z. Ziembiński zauważa, że nie może być uznana za normę postępowania taka wypowiedź, która nie nakazuje określonego zachowania. Cechą normy postępowania jest jej
dyrektywalność a zatem zdolność do wskazywania wymaganego zachowania poprzez wpływanie na zachowania osób, do których są adresowane, a zarazem wyrażając dążenie osoby
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wymagane przez prawodawcę postępowanie. Wydaje się zatem, że niewystarczające byłoby odwołanie do klauzul generalnych jako wzorca zachowań, by
możliwe było zastosowanie ich jako normy-reguły.
Natura norm kierunkowych zawartych w Prawie prasowym umożliwia dokonywanie ich interpretacji na różnych poziomach. W pierwszym rzędzie następuje zatem zaliczenie ich do zasad prawnych albo do norm- reguł. W orzecznictwie i w doktrynie nie zostały jednak jednolicie ustalone dyrektywy gwarantujące
stałość przyjmowanych kryteriów dokonywanej kwalifikacji. Sądy korzystają
ze swoistego luzu decyzyjnego70 nie tylko na etapie definiowania natury norm
kierunkowych, ale także wówczas, gdy znajdują one zastosowanie jako normyzasady albo normy-reguły. Zakwalifikowanie normy kierunkowej do kategorii
reguł staje się przyczynkiem do kolejnych dylematów interpretacyjnych. Zadaniem organu stosującego prawo jest bowiem rozstrzygnięcie, czy norma-reguła stanowi zaledwie wzorzec, do którego należy odnosić ocenę postępowania
dziennikarza, czy też służy ona uwolnieniu dziennikarza od odpowiedzialności, co oznaczałoby, że tworzenie wzorca zachowania nie zawsze jest konieczne.
Takiej interpretacji sprzyja niewątpliwie pojawiająca się w orzecznictwie nowa
tendencja dotycząca określania zasad wyłączania bezprawności71. Coraz częściej
sądy usprawiedliwiają działanie naruszyciela (dziennikarza), biorąc pod uwagę
także zachowanie osoby, której dobro zostało naruszone, a także istnienie potrzeby ograniczania wolności prasy w demokratycznym państwie. Prowadzi to
do erozji ochrony dóbr osobistych opartej na konstrukcji praw podmiotowych.
Zainteresowanie zyskuje natomiast koncepcja zrelatywizowanej ochrony, która
ma charakter zakazowy i jest związana z wyważaniem interesów72.
wypowiedź taką formułującej. Z. Ziembiński zauważa, że udzielanie rad lub wyrażanie opinii, ocen ani prognozowanie nie ma charakteru dyrektywalnego. Niezbędnym elementem
normy postępowania jest zatem wskazanie czynu, którego spełnienia domaga się normo
dawca (zob. Z. Ziembiński, Dyrektywy..., s. 22 i n.).
70 W doktrynie nie budzi wątpliwości pogląd, że w dziedzinie ochrony dóbr osobistych ustawodawca pozostawił sędziemu bardzo duży margines swobody zarówno przy
wyznaczaniu samego zakresu chronionego dobra, jak i w odniesieniu do decydowania
o kwestii bezprawności (zob. B. Kordasiewicz, Cywilnoprawna ochrona prawa do prywatności, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2000, z. 1, s. 27). Na wewnętrzną sprzeczność
i niespójność orzeczeń w sparwie naruszenia praw osobistych, która stanowi konsekwencję przyznanego sądom luzu decyzyjnego, zwracają uwagę także J. Barta i R. Markiewicz,
(Zob. J. Barta i R. Markiewicz Wyłączenie..., s. 168).
71 J. Barta, R. Markiewicz, Wprowadzenie, w: „Media...”, s. 22.
72 Przeciwnikiem tej koncepcji jest m.in. Z. Radwański (Zob. Z. Radwański, Koncepcja praw podmiotowych osobistych, RPEiS 1988, z. 2, s. 1 i n.).
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Zgodnie z fundamentalnym założeniem procesu wykładni prawa, przyjąć
należy, że na etapie tworzenia prawa racjonalny ustawodawca wyznaczył sobie
cele możliwe do spełnienia, posługuje się środkami adekwatnymi dla realizacji
tych celów oraz kieruje się spójnym systemem wartości73. Zakres formułowanych w prawie prasowym obowiązków, sposób wyznaczania adresatów, a także
egzekwowania należnych zachowań powinien następować w zgodzie z poszanowaniem indywidualnych wolności osób kontaktujących się z prasą a zarazem umożliwiać realizację przypisanych prasie funkcji. Wyznaczając zakres
nakazanego, zakazanego lub dozwolonego postępowania, a także wskazując
adresatów norm, ustawodawca musiał brać pod uwagę, że normowanie stosunków społecznych z zakresu prawa mediów powinno służyć realizacji interesu
społecznego polegającego na uzyskiwaniu informacji o sprawach budzących
powszechne zainteresowanie, a zarazem zakres ingerencji prasy nie powinien
unicestwiać indywidualnych praw i wolności osób ze względu na istniejące społeczne zainteresowanie ich sprawami.
Z uwagi na specyfikę przedmiotu i adresatów regulacji objętych zakresem
prawa prasowego normy w nim zawarte dopuszczają zatem także daleko idącą swobodę w procesie dokonywania oceny co do przymusu ich stosowania.
Swoboda ta istnieje zarówno po stronie bezpośrednich adresatów tych norm,
którymi są zazwyczaj dziennikarze, jak i po stronie organów stosujących prawo, które ustalają normy powinnego zachowania (wzorce zachowań) odrębnie dla każdego konkretnego przypadku. W obrębie prawa prasowego i przyznanej na jego podstawie sądom kompetencji do dokonywania elastycznej
wykładni zwrotów nieostrych, a także budowania wzorców zachowań wzrasta prawotwórcza rola organów orzekających. Należy jednak zwrócić uwagę, że w ramach dokonywanej przez sądy odwoławcze kontroli instancyjnej
rozstrzygnięć, których podstawę stanowiły normy kierunkowe, wzorce powinnego zachowania dziennikarzy znacznie się od siebie różnią. O ile w toku
postępowań w ramach instancji nie dochodzi do podważenia ustaleń faktycznych dokonanych przez sądy niższego szczebla, o tyle zastrzeżenia budzi zastosowany wzorzec szczególnej staranności dziennikarskiej. Na tej podstawie
następuje często uchylenie lub zmiana rozstrzygnięć74. Niekiedy kierunek do73

T. Grzegorczyk, J. Tylma, op.cit., s. 227
Nie jest zadaniem tego referatu dokładna analiza tego typu rozstrzygnięć. Zasadne wydaje się jednak, choć niewątpliwie wymagające pogłębionych badań, postawienie
tezy o ponadprzeciętnie często występujących sytuacjach, kiedy sądy w ramach kontroli instancyjnej uchylają wcześniejsze rozstrzygnięcia odmiennie, interpretując postawę
dziennikarza, mimo że zarówno jedne i drugie tzn. organy niższej, jak i wyższej instancji
74
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konanych rozstrzygnięć zasadniczo, a nawet całkowicie, zmienia przyjęty na
wcześniejszych etapach postępowania sądowego wzorcowy model dziennikarskiego działania.
Normy kierunkowe zawarte w prawie prasowym pozwoliły niewątpliwie na
zachowanie aktualności całej ustawy Prawo prasowe. W dużej mierze dzięki
ich istnieniu możliwe jest stosowanie ustawy, która została uchwalona w odmiennych od obecnych okolicznościach społecznych, politycznych i gospodarczych. O ile zatem pozostałe normy zawarte w prawie prasowym, pomimo ich
większej precyzji i wyrażonej przez ustawodawcę stanowczości, są powoływane
w orzecznictwie sądów niezwykle rzadko (embargo informacyjne, autoryzacja, nakaz uzyskiwania zgody na publikację wizerunku i głosu), o tyle normy
kierunkowe są obecne niemal w każdym orzeczeniu sądu cywilnego i karnego jako jedna z zasadniczych podstaw prawnych dokonywanych rozstrzygnięć.
Jeśli jednak wskazane zostaną ich cechy i dostrzeżone staną się podobieństwa
z innymi regulacjami znajdującymi się w systemie prawa, a mianowicie normami-zasadami, konieczne stanie się zwrócenie uwagi, że inaczej niż w przypadku norm-zasad, normy kierunkowe nie są stosowane jedynie pomocniczo, ale
umożliwiły rozstrzyganie sporów w oparciu o dokonywaną w swobodny sposób
wizję uprawiania dziennikarstwa oraz wyznawany system wartości. Sytuacja ta
niewątpliwie umacnia pozycję sądów, lecz może prowadzić do osłabienia pewności prawa i poczucia zaufania obywatela do państwa.

powołują jako uzasadnienie powziętych decyzji wzorzec szczególnej staranności i rzetelności dziennikarskiej. Znamienne jest stanowisko Sądu Okręgowego w Poznaniu, które
zostało zmienione przez tamtejszy Sąd Apelacyjny, w związku z powództwem wytoczonym przez byłego Komendanta Głównego Policji Zenona S. wydawnictwu Agora, a także
autorom materiału opublikowanego w „Gazecie Wyborczej” pt. „Korupcja w poznańskiej
policji” oraz artykułu Poznań nocą. O ile Sąd Okręgowy nie miał wątpliwości stwierdzając
bezprawność działania pozwanych, którzy – w ocenie sądu – nie wywiązali się z obowiązku szczególnej staranności i rzetelności, o tyle Sąd Apelacyjny doszedł do odwrotnego
przekonania. Stwierdził zatem, że weryfikacja informacji u kelnera jako osoby bezstronnej
a także, w odniesieniu do innego faktu, oparcie informacji na wypowiedziach jednego
z funkcjonariuszy policji oraz, odnośnie trzeciego dziennikarskiego zarzutu, oparcie publikacji na informacjach pochodzących z agencji detektywistycznej zatrudnionej przez
wydawcę w celu obserwacji mieszkania komendanta – nawet jeśli okazały się nieprawdziwe i w sposób obiektywny naruszały dobra osobiste – mieści się w kanonie zachowań
dziennikarskich objętych art. 12 ust. 1 pr.pr. (zob. Wyrok S.A. w Poznaniu z dnia 27 września 2005 r., I ACa 1443/03, Lex nr 177008).
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Zagadnienia ogólne

Z

jawisko twórczości pracowniczej należy niewątpliwie do niezwykle ważnych z punktu widzenia prawnego zagadnień. Z jednej bowiem strony
coraz więcej dzieł tworzonych jest w ramach stosunku pracy, z drugiej zaś
strony nakładające się tu aspekty właściwe dla dwóch różnych gałęzi prawa
wymagają stworzenia takiego systemu regulacji, który potrafiłby pogodzić
sprzeczne często interesy pracodawcy oraz pracownika-twórcy. Odnosząc zaś
te kwestie do twórczości dziennikarskiej, trzeba też niewątpliwie uwzględnić także i te zagadnienia, które znajdują swoje uregulowanie bezpośrednio
w Prawie prasowym2 (dalej Pr.pr.). Kluczowe dla naszych rozważań pojęcie
„dziennikarza” nie zostało bowiem zdefiniowane w prawie autorskim3 (dalej
pr.aut.).
Ogólna zasada dotycząca twórczości pracowniczej wyrażona została w art. 12
pr.aut. W myśl ust. 1 tej regulacji „jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanową
inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie
prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron”4. Przepis ten odnosi się wyłącznie do utworów stworzonych
w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, rezygnując przy tym
z zastosowania wyrażonej w nim zasady do utworów stworzonych na zamówienie pracodawcy (w ramach umów cywilnoprawnych).
1 Dr nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Prawa Cywilnego, Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr
Niematerialnych.
2 Ustawa z dnia 26.01.1984 r. Prawo prasowe, Dz.U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.
3 Ustawa z dnia 4.02.1994 r., Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.
4 Wyjątki od ogólnej reguły wyrażonej w tym przepisie zawierają art. 14 (dotyczący utworów naukowych) i art. 74 ust. 3 (dotyczący programów komputerowych) ustawy
o pr.aut. Wprowadzają one rozwiązania szczególne odnoszące się do wymienionych w nich
rodzajów utworów.
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Nie sposób nie zauważyć, że z punktu widzenia całokształtu omawianego
problemu przytoczona regulacja ma jedynie fragmentaryczny charakter. Jest
tak przede wszystkim dlatego, że – jak sądzę – jej podstawowym celem nie jest
uregulowanie treści stosunku prawnego łączącego pracownika-twórcę z pracodawcą, ale przede wszystkim wskazanie podstawowych reguł, według których –
przy użyciu przepisów prawa autorskiego oraz prawa pracy – trzeba treść tego
stosunku rekonstruować. Reguły te podporządkowane są zaś ustanowieniu
kompromisu pomiędzy przeciwstawnymi zasadami, tj. zasadą przysługiwania
twórcy praw autorskich do utworu (art. 8 ust. 1 pr.aut.) i zasadą przysługiwania pracodawcy prawa do rezultatów pracy zatrudnionych osób (art. 22 par. 1
k.p.)5.
Należy natomiast stwierdzić, że – poza utworami naukowymi stworzonymi
przez pracownika instytucji naukowej (art. 14 pr.aut.) oraz programami komputerowymi (art. 74 ust. 3 pr.aut.) – art. 12 obecnie obowiązującego prawa autorskiego znajduje zastosowanie do wszelkich kategorii dzieł stworzonych przez
pracowników w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Decyduje jedynie to, czy rezultat pracy spełnia łącznie przesłanki określone w art. 1
ust. 1 pr.aut. Jeżeli tak jest, dany utwór korzysta z autorskoprawnej ochrony od
chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną (art. 1 ust. 3 pr.aut.) i niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności (art. 1 ust. 4 pr.aut.).
To, że przedmiot świadczenia pracowniczego jest utworem, nie wynika więc
w szczególności z intencji stron umowy o pracę. Nie ma przy tym w moim przekonaniu podstaw, aby konstruować domniemanie, że stworzony przez pracownika zobowiązanego do stworzenia utworu wytwór stanowi przedmiot prawa
autorskiego. Tak więc fakt stworzenia utworu w wykonaniu umowy o pracę będzie musiał być zawsze oceniany w świetle ogólnych reguł prawa autorskiego6.
Dotyczy to oczywiście także utworów, których autorami są dziennikarze.
5

Fakt, że utwór powstał w ramach stosunku pracy, nie może bowiem pozostać obojętny na sytuację prawną jego twórcy. Udział pracodawcy w szeroko rozumianym procesie wytworzenia dzieła pracowniczego (organizacyjny, finansowy, techniczny) uzasadnia
przyznanie mu stosownego ekwiwalentu. Jednocześnie pracownik, świadcząc pracę, której
przedmiotem jest stworzenie utworu, świadczy ją w ramach stosunku pracy. Stosunek pracy
jako taki charakteryzuje się zaś tym, że do efektów pracy pracownika, w zamian za wypłacone mu wynagrodzenie, przysługuje prawo podmiotowi zatrudniającemu. – szerzej na ten
temat por: L. Jaworski, Twórczość pracownicza. Prawo do utworu w świetle art. 12 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 2003 oraz wskazana tam literatura.
6 Szerzej na ten temat por: L. Jaworski, Utwór jako przedmiot prawa autorskiego,
MoP 2009, nr 6 oraz wskazana tam literatura.
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Strony stosunku pracy
W omawianym tu zakresie stronami stosunku pracy, w ramach którego powstaje utwór będący przedmiotem regulacji art. 12 pr.aut., są dziennikarz
oraz zatrudniający go w tym charakterze pracodawca. Definicje obu tych pojęć pozostają poza unormowaniem prawa autorskiego i wymagają odwołania
do innych ustaw. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt. 5 Pr.pr. „dziennikarzem jest osoba
zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca się
taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji”. W świetle przytoczonej definicji nie każda zatem osoba nią objęta („funkcjonująca” w charakterze
„dziennikarza”) może być jednocześnie objęta regulacją art. 12 pr.aut. Niezbędne jest bowiem, aby z pracodawcą łączył ją prawny stosunek pracy (a nie
„zajmowanie się taką działalnością” z innego tytułu) oraz aby działalność dotycząca „materiałów prasowych” miała charakter twórczy w powyżej wskazanym znaczeniu, tj. aby efekt tej pracy stanowił utwór w rozumieniu przepisów
prawa autorskiego. Wyjaśniając z kolei użyte w przytoczonej definicji pojęcie
„materiału prasowego”, należy wskazać, że jest to „każdy opublikowany lub
przekazany do opublikowania w prasie7 tekst albo obraz o charakterze informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym, niezależnie od
środków przekazu, rodzaju, formy, przeznaczenia czy autorstwa” (art. 7 ust. 2
pkt 4 Pr.pr.). Natomiast za niezbyt „szczęśliwe” z punktu widzenia omawianego tu przez nas zagadnienia wydaje się użyte w definicji „dziennikarza” pojęcie „redakcji”, z którą dziennikarz ma „pozostawać w stosunku pracy”. Art. 7
ust. 2 pkt 8 Pr.pr., zgodnie z którym „redakcją jest jednostka organizująca proces przygotowywania (zbierania, oceniania i opracowywania) materiałów do
publikacji w prasie”, wiąże bowiem to pojęcie z zespołem ludzi, a nie miejscem
pracy i traktuje jako jednostkę „organizującą proces przygotowywania mate7

Prasa zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 Pr.pr. „oznacza publikacje periodyczne, które nie
tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz w roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki
i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe
i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz
tele- i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku,
wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje również zespoły ludzi
i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską”.
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riałów do publikacji w prasie”8. Ujęcie to nie ma więc charakteru podmiotowego, drugą stroną stosunku pracy (jak zresztą każdego stosunku prawnego)
może być natomiast jedynie określony podmiot występujący w roli pracodawcy. Kluczowe znaczenie ma tu bowiem art. 3 k.p., w myśl którego „pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej,
a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników”. W tym kontekście pracodawcą będzie więc z reguły wydawca9, w którego imieniu stosunek
pracy z dziennikarzem nawiązywać będzie zwykle redaktor naczelny10 – on
bowiem reprezentuje na zewnątrz redakcję.
Dziennikarz, którego twórczość mogłaby podlegać regulacji art. 12 pr.aut.
musi jednocześnie posiadać status pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy.
Zgodnie z ustawową definicją pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 k.p.).
Omówienie podmiotowego zakresu regulacji art. 12 pr.aut. wymaga rozważenia kwestii związanej z posłużeniem się w treści tego przepisu pojęciem
„umowy o pracę”. Chodzi mianowicie o odpowiedź na pytanie, czy ustawodawca, odwołując się do tego pojęcia chciał jedynie wskazać na możliwość odmiennego od wskazanego w ustawie uregulowania wzajemnych stosunków stron
w zakresie korzystania z utworów pracowniczych, czy też raczej, że przepisy
art. 12 pr.aut. odnoszą się tylko do takich utworów, które stworzone zostały
w ramach stosunku pracy powstałego wyłącznie na podstawie umowy o pracę?
Moim zdaniem uzasadnione jest opowiedzenie się za drugim z wymienionych
poglądów i to w odniesieniu do całokształtu problematyki związanej ze zjawiskiem twórczości pracowniczej11. Biorąc natomiast pod uwagę charakter za8

Por. J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 341 i n.; E. Ferenc-Szydełko, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 85.
9 Zgodnie z art. 8 ust. 1 Pr.pr. „Wydawcą może być osoba prawna, fizyczna lub inna
jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej. W szczególności wydawcą może być organ państwowy, przedsiębiorstwo państwowe, organizacja polityczna,
związek zawodowy, organizacja spółdzielcza, samorządowa i inna organizacja społeczna
oraz kościół i inny związek wyznaniowy”. Pojęciem „wydawcy” posługuje się również ustawa o prawie autorskim. W myśl jej art. 11 „Autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego, w szczególności do encyklopedii lub publikacji periodycznej, przysługują producentowi lub wydawcy, a do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie – ich
twórcom. Domniemywa się, że producentowi lub wydawcy przysługuje prawo do tytułu.
10 Pojęcie „redaktora naczelnego” definiuje art. 7 ust. 2 pkt 7 Pr.pr.
11 Co do poruszonego zagadnienia w odniesieniu do wszelkich wynikających ze stosunku pracy świadczeń twórczości pracowniczej patrz: L. Jaworski, Podstawa prawna świad-
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trudnienia dziennikarza, możliwości nawiązania z nim stosunku pracy na innej
podstawie niż umowa o pracę po prostu nie wchodzą w grę. W szczególności
trzeba bowiem mieć na uwadze, że kreowanie stosunku pracy z aktu mianowania czy powołania jest limitowane prawnie i odnosi się do określonego katalogu
„zatrudnień”. Co do spółdzielczej umowy o pracę, specyfika powstałego na tej
podstawie stosunku pracy polega na tym, że łączy on członka spółdzielni pracy
ze spółdzielnią. Występuje zatem jedynie w spółdzielczości pracy i tylko wobec
jej członków12.
Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że podmiotowy
zakres stosowania regulacji zawartej w art. 12 pr.aut. obejmuje jedynie strony
prawnego stosunku pracy. Dalsze ograniczenie tego zakresu następuje ze względu na wynikający z treści stosunku pracy przedmiot świadczenia pracownika.
Powołany przepis odnosi się bowiem tylko do takiego stosunku pracy, z którego
dla pracownika wynika obowiązek stworzenia utworu. Stworzenie utworu na
podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia, umowy o dzieło) eliminuje więc możliwość zastosowania art. 12 pr.aut. Strony takiej umowy nie będą
objęte regulacją omawianego przepisu, i to także wtedy, gdy umowa cywilnoprawna zawarta została pomiędzy stronami pozostającymi ze sobą w prawnym
stosunku pracy.
Podmiotowy zakres stosowania regulacji zawartej w obecnie obowiązującym
art. 12 pr.aut. obejmuje od strony pracodawcy wszelkie kategorie podmiotów
zatrudniających, niezależnie od ich formy prawnoorganizacyjnej (jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna)
oraz bez względu na sektor zatrudnienia i układ stosunków własnościowych.
Natomiast w odniesieniu do drugiej strony stosunku pracy zakres ten obejmuje
jedynie tych pracowników, których obowiązek do stworzenia utworu wynika
z umowy o pracę.

Charakter stosunku prawnego łączącego dziennikarza-pracownika z pracodawcą w świetle art. 12 pr.aut.
Kluczowe znaczenie dla dokonania analizy treści stosunku prawnego, który
w świetle art. 12 pr.aut. łączyć będzie dziennikarza z pracodawcą, ma ocena
charakteru tego stosunku. Pozwoli bowiem wyjaśnić, w jaki sposób na jego
czenia twórczości przez pracownika w świetle art. 12 pr.aut., „Monitor Prawniczy” 2005,
nr 6 oraz wskazana tam literatura.
12 �Por. art. 77 par. 1 k.p.
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treść przekładają się istotne elementy dwóch różnego typu powiązań prawnych, tj. prawnopracowniczych i prawnoautorskich.
W moim przekonaniu należy tu wyjść z założenia, że ukształtowanie treści
omawianego stosunku nie tyle opiera się na wprowadzeniu wyjątków od zasad
właściwych dla stykających się w ramach twórczości pracowniczej dwóch gałęzi
prawa13, ile na uformowaniu swoistej postaci stosunku prawnego, funkcjonującego jako pewna systemowa całość. W efekcie na treść stosunku prawnego
łączącego dziennikarza-pracownika z pracodawcą składają się z jednej strony
powiązania prawnopracownicze, z drugiej zaś powiązania o naturze autorskoprawnej, których spoiwem i zarazem modyfikatorem jest art. 12 pr.aut. Więzi
prawne o charakterze autorskoprawnym powstają tu wraz z nawiązaniem stosunku pracy – zawierając umowę o pracę, dziennikarz zobowiązuje się za określonym w tej umowie wynagrodzeniem do świadczenia pracy polegającej na
tworzeniu materiałów prasowych stanowiących przedmiot prawa autorskiego.
W świetle art. 12 pr.aut. powstające tu powiązania autorskoprawne mają więc
charakter związany ze stosunkiem pracy, powstają tylko pomiędzy stronami
tego stosunku (pracownikiem i pracodawcą) i wygasają wraz z jego ustaniem
(tj. rozwiązaniem umowy o pracę, niezależnie od sposobu i trybu jej rozwiązania). Jednocześnie konstrukcja i sformułowanie treści art. 12 pr.aut. przemawiają za przyjęciem stanowiska, że rozwiązania zawarte w tym przepisie służą
takiemu uregulowaniu relacji stron w sferze autorskoprawnej, aby zabezpieczone zostały interesy stron stosunku pracy, traktowanego tu jako podstawowy.
Jakkolwiek bowiem omawiana regulacja, z uwagi na przedmiot świadczenia
pracowniczego (utwór), umiejscowiona jest w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, normuje ona sytuację wynikającą z zawartej pomiędzy stronami umowy o pracę, a nie właściwej dla stosunków autorskoprawnych umowy
o stworzenie utworu. Ukształtowane na gruncie art. 12 pr.aut. relacje o charakterze autorskoprawnym opierają się więc na istnieniu stosunku pracy łączącego
pracownika-twórcę z pracodawcą i stanowią jego konsekwencję w sferze prawa
autorskiego. Będąc korelatem stosunku pracy, relacje te spełniają wobec tego
stosunku rolę służebną w tym znaczeniu, że istnieją po to, aby ten podstawowy
stosunek prawny, w ramach którego dochodzi do stworzenia utworu, mógł należycie spełniać swą rolę społeczną i ekonomiczną. Dlatego też moim zdaniem
istniejące pomiędzy pracownikiem-twórcą a pracodawcą powiązania autorskoprawne mają tu nie tylko związany, ale również niesamoistny charakter, akcesoryjny względem stosunku pracy.
13

Por. T. Kuczyński, Prawo pracodawcy do utworu na podstawie art. 12 prawa autorskiego, PUG 1996, nr 3, s. 16 in princ.

Dziennikarska twórczość pracownicza

Składający się na treść omawianego stosunku prawnego złożony charakter
powiązań łączących pracownika-twórcę z pracodawcą nie zmienia tu oczywiście faktu, że jako całość stosunek ten pozostaje nadal prawnym stosunkiem
pracy. Występujące tu cechy szczególne, wynikające z tego, że przedmiotem
świadczenia jest dobro niematerialne chronione prawem autorskim, nadają
jednak stosunkowi pracy, o którym mowa w art. 12 pr.aut., swoistą postać.
Fakt ten, uwzględniający występujące tu wzajemne relacje pomiędzy powiązaniami prawnopracowniczymi i autorskoprawnymi, przesądza o właściwym
dla tego stosunku charakterze (naturze) oraz determinuje ukształtowanie jego
treści.

Charakter prawny art. 12 pr.aut.
Art. 12 pr.aut. ma charakter względnie obowiązujący (dyspozytywny). Umowa stron może zatem postanowić o innym niż określony w art. 12 pr.aut. zakresie nabycia przez pracodawcę majątkowych praw autorskich do utworu
(materiału prasowego). Możliwe jest więc zarówno takie określenie sposobu
korzystania przez pracodawcę z twórczości dziennikarskiej, które wykraczać
będzie poza granice wyznaczone ustawą, jak też zadecydowanie o pozostaniu tych praw przy twórcy. Umowne uregulowanie zakresu uzyskanych przez
pracodawcę praw odnosi się przy tym nie tylko do określenia tego zakresu poprzez wskazanie pól eksploatacji, w ramach których będzie on mógł z utworu
korzystać, ale także do wskazania różnych możliwych sposobów korzystania
w obrębie jednego pola eksploatacji oraz skali uzgodnionej eksploatacji (zasięgu czasowego, terytorialnego, rozmiaru podejmowanego korzystania)14.
Poddając treść stosunku prawnego regulacji umownej, strony mogą też zadecydować, że majątkowe prawa autorskie do dziennikarskiego utworu pracowniczego nie zostaną przeniesione na pracodawcę, ale że będzie mu przysługiwała jedynie licencja do korzystania z utworu, w tym zwłaszcza licencja
niewyłączna.
Nadanie art. 12 pr.aut. charakteru dyspozytywnego jest jednym z przejawów zupełnie odmiennego niż w ustawie z 1952 r. podejścia ustawodawcy do
kwestii twórczości pracowniczej. Poprzedni art. 12 pr.aut. miał charakter bezwzględnie obowiązujący, co wywoływało w literaturze uzasadnione wątpliwości co do słuszności takiego rozwiązania15. Obecna regulacja, dając stronom
14 Por. J. Błeszyński, Prawo autorskie do utworów stworzonych przez pracowników
w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych, PUG 1994, nr 12, s. 35.
15 J. Barta, Artystyczna twórczość pracownicza a prawo autorskie, Kraków 1988, s. 46.
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umowy o pracę swobodę ukształtowania stosunków w zakresie autorskich
praw majątkowych, lepiej dostosowana jest do potrzeb związanych z obrotem
prawami autorskimi. Otwiera bowiem znaczne możliwości uwzględniania
przez obie strony zróżnicowanych sytuacji, które mogą się pojawić w praktyce i pozwala im na dostosowanie w sposób optymalny treści łączącego ich
stosunku do własnych potrzeb i interesów. Oczywiście w ramach stosunku
pracy pracodawca ma z reguły silniejszą pozycję i – rzecz jasna – przekładać
się to będzie niejednokrotnie na efekt negocjacji i pertraktacji dotyczących
umownego uregulowania zakresu uzyskiwanych przez pracodawcę praw do
utworu pracowniczego. Występowanie takich sytuacji, które wcale nie muszą
stanowić zasady (i w moim przekonaniu, choćby z uwagi na sam fakt zainteresowania pracodawcy świadczeniem twórczości, nie będą należały do zbyt
częstych), nie przekreśla jednak całokształtu pozytywnych aspektów, jakie
niesie za sobą dyspozytywny charakter omawianego przepisu. Chociaż bowiem pracownik jest słabszą stroną stosunku pracy, objęcie twórczości pracowniczej sztywnymi regulacjami przepisów imperatywnych nie tylko pozbawiało go w praktyce jakiejkolwiek swobody manewru w zakresie korzystania
przez niego z efektów pracy objętych normowaniem dawnego art. 12 pr.aut.,
ale również pozbawiało go wpływu na sposób wykorzystywania tych efektów
przez pracodawcę.
W odróżnieniu od ustawy z 1952 r., ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z 1994 r. przyjęła w art. 12 pochodny charakter nabycia przez pracodawcę autorskich praw majątkowych do utworu pracowniczego. Poprzednia
ustawa, kreując tu odstępstwo od właściwej prawu autorskiemu zasady pierwotnego przysługiwania praw do utworu jego twórcy oraz nadając przy tym tej regulacji charakter bezwzględnie obowiązujący, wyraźnie i jednoznacznie dawała
pierwszeństwo zasadzie prawa pracy, w myśl której efekty pracy świadczonej
przez pracownika należą do pracodawcy. Uniemożliwienie stronom odmiennego ukształtowania treści stosunku prawnego oraz, stosując wykładnię literalną, przyznanie pracodawcy ogółu praw majątkowych do utworu było wyrazem
prymatu ochrony interesu pracodawcy nad interesem pracownika (chociaż jest
on słabszą stroną stosunku pracy). Tylko w nieznacznym stopniu rygoryzm tej
zasady łagodzony był ograniczonym zakresem dzieł objętych tą regulacją.
Obecnie obowiązujący art. 12 ust. 1 pr.aut. nie przewiduje natomiast wyjątku od zasady powstawania prawa autorskiego na rzecz twórcy. Niezależnie od
tego, czy strony ukształtowały treść łączącego ich stosunku w sposób umowny,
czy też jest on poddany jedynie regulacji ustawowej, nabycie praw przez pracodawcę ma charakter pochodny. Za taką interpretacją wyrażonego w art. 12 ust. 1
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pr.aut. sposobu nabycia praw przemawia jednoznacznie użyte w tym przepisie
sformułowanie, iż „pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku
wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe”. Dla nabycia tych praw przez pracodawcę (w zakresie wynikającym z ustawy lub umowy) niezbędną przesłanką jest więc przyjęcie przez niego utworu, poprzedzone jego dostarczeniem (wydaniem) przez
pracownika-twórcę. Inaczej mówiąc, statuowanej przez ustawę kompetencji
(uprawnieniu) pracodawcy do przyjęcia dzieła stworzonego w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy odpowiada wynikający z zawarcia umowy o pracę obowiązek pracownika przeniesienia na pracodawcę majątkowych
praw autorskich do utworu w granicach określonych ustawą lub umową.
W rezultacie takiego ujęcia omawianego tu zagadnienia powstają dwojakiego rodzaju konsekwencje:
1) od chwili ustalenia utworu (w omawianym tu zakresie – materiału prasowego będącego efektem działalności twórczej dziennikarza) do momentu
jego przyjęcia przez pracodawcę autorskie prawa majątkowe w całości pozostają po stronie twórcy-pracownika. Pracodawca nie może więc w tym
czasie korzystać z utworu w granicach określonych w art. 12 pr.aut.;
2) do utworu pracowniczego stosuje się ogólną zasadę liczenia okresu ochrony majątkowych praw autorskich. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 36
pkt 1 pr.aut., ochrona ta trwa od ustalenia utworu przez czas życia twórcy
i siedemdziesiąt lat po jego śmierci (w wypadku utworów współautorskich
– siedemdziesiąt lat po śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych).
Nie znajduje tu natomiast zastosowania skracający okres ochrony art. 36
pkt.3 pr.aut. stanowiący, że jeżeli z mocy ustawy autorskie prawa majątkowe do utworu przysługują innej osobie niż twórca, siedemdziesięcioletnia
ochrona utworu liczona jest od daty jego rozpowszechnienia, a gdy utwór
nie został rozpowszechniony – od daty jego ustalenia.
W moim przekonaniu przepis art. 12 pr.aut. ma szczególny charakter wobec regulacji przewidzianych w art. 41 i nast. pr.aut. (rozdz. 5 ustawy). Trzeba
bowiem wziąć pod uwagę fakt, że stosunek prawny łączący pracodawcę z pracownikiem-twórcą ma charakter specyficzny, złożony, w którym przejście
praw do utworu pracowniczego na podmiot zatrudniający stanowi tylko jeden
z jego elementów. Za taką interpretacją przemawia więc charakter stosunku
prawnego łączącego pracownika-twórcę z pracodawcą. Jak już starałem się
wywieść, w świetle art. 12 pr.aut. powstające tu powiązania autorskoprawne
mają charakter związany ze stosunkiem pracy. Rozdział 5 ustawy odnosi się
natomiast do typowych stosunków cywilnoprawnych.
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Ponadto gdyby ustawodawca chciał uregulować pracowniczą sferę działalności twórczej na zasadach ogólnych, zbędne byłoby powielenie w art. 13
pr.aut. (związanym z art. 12 pr.aut.) regulacji zawartej w art. 55 ust. 4 pr.aut.,
umiejscowionym w rozdz. 5 ustawy (zasadniczo oba przepisy stanowią co
do treści swoje odzwierciedlenie i rozstrzygają o tym, kiedy i jak następuje
przyjęcie utworu przez drugą stronę umowy). Takie ujęcie przemawia więc
za autonomicznym traktowaniem autorskoprawnych aspektów stosunku pracowniczego.
Przyjęcie stanowiska o szczególnym charakterze art. 12 pr.aut. nie przesądza jednak moim zdaniem wyłączenia w odniesieniu do twórczości pracowniczej wszystkich przepisów objętych rozdziałem 5 ustawy. Istotną w tej kwestii
rolę odgrywać bowiem będzie odniesienie tych przepisów do natury stosunku
prawnego łączącego w świetle art. 12 pr.aut. pracownika – twórcę z pracodawcą. Inaczej rzecz ujmując, przy ocenie, czy art. 12 pr.aut. jako przepis szczególny
uchylać będzie konkretne postanowienia zawarte w rozdziale 5 ustawy, należy
uwzględnić, czy postanowienia te będą odpowiadać naturze omawianego stosunku jako stosunku pracy o swoistej postaci, w którym powiązania autorskoprawne mają związany oraz akcesoryjny charakter względem powiązań prawnopracowniczych.
Zważywszy, powyższe uwagi, należy przyjąć, że w świetle art. 12 pr.aut. do
dziennikarskiej twórczości pracowniczej nie będzie miał w szczególności zastosowania wymóg wyraźnego wymienienia w umowie o pracę pól eksploatacji,
w ramach których pracodawca będzie mógł utwór wykorzystywać (art. 41 ust. 2
pr.aut.). Zgodnie bowiem z wyraźną dyspozycją omawianego przepisu granice
korzystania z dzieła przez pracodawcę określać będą wskazane w art. 12 ust. 1
pr.aut. przesłanki celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Zauważmy,
że wśród zawartych w rozdziale 5 ustawy przepisów żaden nie odwołuje się do
sposobu określania zakresu korzystania przez nabywcę z utworu, który przyjęty został w art. 12 ust. 1 pr.aut. Jest tak dlatego, że zasady ogólne regulujące
przejście autorskich praw majątkowych opierają się w tej kwestii właśnie na
zasadzie wymieniania w umowie pól eksploatacji. Gdyby więc ustawodawca
chciał, aby reguła ta znalazła zastosowanie także do pracowniczych stosunków
autorskich, sformułowanie zawarte w omawianym przepisie byłoby zbędne.
Oczywiście pola eksploatacji wymieniane w umowie zawieranej przez strony typowego stosunku prawnoautorskiego zawsze objęte są ich zgodnym zamiarem (odpowiadają uzgodnionej woli stron). Wymienienie tu jednak przesłanki „celu umowy o pracę”, a więc aktu kreującego stosunek o charakterze
prawnopracowniczym, pozostaje w moim przekonaniu w ścisłym związku
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z sensem gospodarczym stosunku prawnego łączącego pracownika-twórcę
z pracodawcą i odpowiada relacji istniejącej w ramach tego stosunku pomiędzy powiązaniami o charakterze prawnopracowniczym i prawnoautorskim.
Zastosowanie tu rygorystycznego rozwiązania przewidzianego w art. 41 ust. 2
pr.aut. mogłoby natomiast prowadzić do sytuacji, w której zniekształceniu uległby model więzi prawnej związanej z omawianym stosunkiem. Brak wyraźnego
wymienienia w umowie o pracę pól eksploatacji skutkowałby bowiem tym, że
pracodawca nie nabywałby żadnych praw do korzystania z utworu pracowniczego. Tymczasem pracodawca, zatrudniając dziennikarza za wynagrodzeniem
oraz będąc obciążonym na jego rzecz innymi jeszcze obowiązkami wynikającymi ze stosunku pracy (nie wspominając o ewentualnym wysiłku organizacyjnym i niejednokrotnie konieczności zaangażowania znacznych środków
materialnych związanych ze stworzeniem dzieła), ma prawo oczekiwać z tego
tytułu ekwiwalentu w postaci nabycia od pracownika efektów jego świadczenia (praw majątkowych do stworzonego w ramach zatrudnienia materiału prasowego mającego charakter utworu) właśnie zgodnie z celem umowy o pracę
(rodzącej przecież zobowiązanie wzajemne). Cel ten, stanowiący przyczynę
zatrudnienia pracownika-twórcy, oraz zgodny zamiar stron powinny tu więc
być jedynymi wyznacznikami zakresu praw nabywanych przez pracodawcę.
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby mimo braku takiego obowiązku
w umowie o pracę zakres praw nabywanych przez pracodawcę do dziennikarskiego utworu pracowniczego określony został przez wyraźne wskazanie pól
eksploatacji tego utworu.
Przykładem innej regulacji objętej ogólnymi zasadami normującymi przejście autorskich praw majątkowych, której zastosowanie wyłącza szczególny charakter art. 12 pr.aut., jest postanowienie zawarte w art. 41 ust. 3 pr.aut. W myśl
tego przepisu nieważna jest umowa w części dotyczącej wszystkich utworów
lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających
powstać w przyszłości.
Omówienie tego zagadnienia należy zacząć od celu, jakiemu służy zasada
wyrażona w art. 41 ust. 3 pr.aut. Chodzi tu mianowicie o zabezpieczenie interesów twórcy przed niebezpieczeństwem bezterminowego „związania” go niekorzystną umową. Argument ten mógłby więc wydawać się aktualny w wypadku
umów o pracę zawartych na czas nieokreślony. Jak jednak słusznie zauważają J. Barta i R. Markiewicz16, pracownik-twórca jest uprawniony, stosownie do
16

J. Barta, R. Markiewicz, [w:] J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski,
R. Markiewicz, E. Traple, „Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz”, Wrocław 2001, s. 322.
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przepisów Kodeksu pracy, w każdym czasie do rozwiązania umowy o pracę,
łącznie z wszystkimi zobowiązaniami ze sfery prawa autorskiego. Przy tego
rodzaju umowach nie powstaje zatem niebezpieczeństwo, przeciwko któremu
wymierzony został art. 41 ust. 3 pr.aut. Podzielając w pełni powyższe stanowisko, sądzę jednak, że istota zagadnienia polega tu na czym innym. Uważam mianowicie, że wyłączenie możliwości nabycia przez pracodawcę w drodze umowy
o pracę przyszłych utworów stworzonych przez dziennikarza w trakcie trwania
stosunku pracy mijałoby się z celem tego stosunku. Zgodnie z art. 22 par. 1 k.p.
przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania
pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz
w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zastosowanie art. 41 ust. 3 pr.aut. do
twórczości pracowniczej powodowałoby konieczność każdorazowego odnawiania zobowiązania zatrudnionego dziennikarza w celu wykonania kolejnego
zadania twórczego, podczas gdy istotą stosunku pracy jest ciągłość świadczenia
pracownika w ramach umówionego rodzaju pracy. Art. 12 pr.aut. będzie więc
przez cały czas trwania stosunku pracy stanowił podstawę do przenoszenia na
pracodawcę prawa do utworów stworzonych w wyniku wykonywania określonej w umowie pracy twórczej dziennikarza. Przeciwna interpretacja prowadziłaby do podważenia sensu nawiązania tego stosunku.
Jak zauważyłem powyżej, nie wszystkie zawarte w rozdziale 5 ustawy przepisy podlegać będą wyłączeniu przez art. 12 pr.aut. W tym kontekście szczególnego rozważenia w moim przekonaniu wymaga możliwość zastosowania do
dziennikarskiej twórczości pracowniczej art. 44 oraz 45 pr.aut., a więc przepisów odnoszących się do kwestii związanych z wynagrodzeniem twórcy.
Generalnie rzecz ujmując, należy przyjąć, że wynikające ze stosunku pracy
wynagrodzenie za pracę stanowi też jednocześnie wynagrodzenie za przeniesienie na pracodawcę autorskich praw majątkowych do utworu pracowniczego. Oczywiście strony mogą materię tę uregulować odmiennie. Mogą mianowicie w umowie o pracę przyjąć, że świadczącemu twórczość pracowniczą
dziennikarzowi przysługiwać będzie, poza „zasadniczym” wynagrodzeniem
za pracę, także wynagrodzenie dodatkowe, np. za każdorazowe stworzenie
nowego utworu lub też za przeniesienie praw do niego (lub za udzielenie licencji). Dyspozytywny charakter omawianego przepisu pozwala bowiem, jak
sądzę, na umowne oddzielenie kwestii związanych z wynagrodzeniem za wykonanie dzieła od wynagrodzenia za przeniesienie praw.
Wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz wynagrodzenie za utwór w stosunkach prawnoautorskich różnią się dość istotnie swoim charakterem i rolami,
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jakie pełnią. Co prawda w obu wypadkach ich podstawowa funkcja gospodarcza
sprowadza się zasadniczo do ekwiwalentu za trud włożony w określoną pracę
(w wypadku stworzenia utworu – za wysiłek intelektualny, którego przejawem
jest utwór), wynagrodzenie autorskie nie może być jednak traktowane tak jak
wynagrodzenie za pracę. Jest ono bowiem raczej zbliżone do dochodu z prawa17.
Nie można tu więc tracić z pola widzenia faktu, że konstrukcja wynagrodzenia
za utwór w prawie autorskim odbiega znacznie od konstrukcji wynagrodzenia
pracowniczego. Jak też już powiedziałem, przepisy zawarte w rozdziale 5 ustawy odnoszą się do typowych sytuacji prawnoautorskich, w których utwór został
stworzony. Czy więc przyjęcie generalnego stwierdzenia, że wynikające ze stosunku pracy wynagrodzenie za pracę stanowi też jednocześnie wynagrodzenie
za przeniesienie na pracodawcę autorskich praw majątkowych do utworu pracowniczego, wyklucza zastosowanie do dziennikarskiej twórczości pracowniczej art. 44 oraz 45 pr.aut.? Otóż w moim przekonaniu nie można tego odnieść
do obu wymienionych tu przepisów.
To, że utwór powstał w ramach stosunków pracowniczych, nie zmienia przecież faktu, iż jako efekt działalności twórczej o indywidualnym charakterze stanowi on przedmiot prawa autorskiego. I to właśnie ten charakter świadczenia
pracowniczego determinuje tu swoistą postać, jaką przybiera stosunek pracy łączący pracownika-twórcę z pracodawcą. Jak bowiem zauważyłem, konstrukcja
i sformułowanie treści art. 12 pr.aut. przemawiają za przyjęciem stanowiska, że
rozwiązania zawarte w tym przepisie służą takiemu uregulowaniu relacji stron
w sferze autorskoprawnej, aby zabezpieczone zostały interesy stron stosunku
pracy. Relacje autorskoprawne pełnią więc wobec tego stosunku rolę służebną
i zabezpieczać mają, by ten podstawowy stosunek prawny, w ramach którego
dochodzi do stworzenia utworu, mógł należycie spełniać swą rolę społeczną
i ekonomiczną. I właśnie ten akcesoryjny wobec relacji prawnopracowniczych
charakter powiązań autorskoprawnych uzasadnia w moim przekonaniu możliwość stosowania do twórczości pracowniczej (w tym, rzecz jasna, świadczonej
przez dziennikarza) wskazanych powyżej przepisów rozdziału 5 ustawy. Tak jak
świadczenie twórczości w ramach stosunku pracy nie może być jedynie oceniane w świetle przepisów prawa pracy, tak i wynagrodzenie za to świadczenie,
uwzględniające przecież rozporządzenie majątkowymi prawami autorskimi do
utworu, nie może być traktowane jedynie przez pryzmat prawnopracowniczy.
W przeciwnym wypadku mogłoby dojść do zakłócenia stanu równowagi pomiędzy zabezpieczeniem interesów pracownika-twórcy oraz pracodawcy (na
17

J. Błeszyński, Prawo autorskie, Warszawa 1988, s. 129.
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korzyść pracodawcy), co z uwagi na przedmiot świadczenia uniemożliwiałoby omawianemu stosunkowi prawnemu właściwe pełnienie jego społeczno-ekonomicznej roli, a nawet mogło podważyć jego sens gospodarczy.
Sądzę przy tym, że nie można nie wziąć tu pod uwagę argumentu natury
systemowej. Jednym bowiem z fundamentalnych celów obecnie obowiązującej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych było efektywne zabezpieczenie strony słabszej, a mianowicie interesów twórcy jako czynnika kulturotwórczego, mającego zasadnicze znaczenie dla zachowania tożsamości,
przy respektowaniu podstawowych praw rynku, w tym równości podmiotów,
sektorów gospodarczych oraz swobody umów18. W świetle zawartej w art. 12
pr.aut. generalnej regulacji dotyczącej twórczości pracowniczej należy to odnieść także do omawianego tu przez nas zagadnienia.
Uwzględniając powyższe uwagi, opowiadam się za możliwością zastosowania do twórczości pracowniczej (w tym dziennikarskiej) art. 44 pr.aut., w myśl
którego w razie rażącej dysproporcji między wynagrodzeniem twórcy a korzyściami nabywcy autorskich praw majątkowych (lub licencjobiorcy) twórca
może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd. Niewątpliwie
też przesłanka „rażącej dysproporcji” stanowić będzie barierę przed nadużywaniem przez pracownika tego rodzaju ochrony jego interesów i ograniczy możliwość jej zastosowania do sytuacji wyjątkowych. W szczególności można tu
sobie wyobrazić sytuację, w której dziennikarz, zobowiązany do świadczenia
pracy o jakości odpowiadającej przeciętnym cechom właściwym dla charakteru
jego zatrudnienia, będzie autorem na tyle poczytnych/popularnych artykułów
prasowych, że ich wykorzystanie przysporzy pracodawcy korzyści, które pozostawać będą w rażącej dysproporcji z przyznanym w zamian wynagrodzeniem.
W takiej sytuacji wystąpienie przez dziennikarza z omawianym żądaniem nie
będzie z pewnością pozostawać w sprzeczności z istotą łączącego strony stosunku prawnego (por. art. 78 par. 1 k.p.).
Moje wątpliwości budzi natomiast możliwość zastosowania do twórczości pracowniczej (objętej regulacją art. 12 pr.aut.) przepisu art. 45 pr.aut. stanowiącego, że jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje odrębne
wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji. Jak trafnie podkreślają J. Barta i R. Markiewicz19, zasada wyrażona w tym
przepisie pozostaje w pewnym związku z zasadą odrębności wynagrodzenia za
stworzenie i dostarczenie utworu oraz za przeniesienie praw autorskich (udzie18
19

J. Błeszyński, op.cit., s. 3.
J. Barta, R. Markiewicz, op.cit., s. 329 i n.
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lenie licencji). W praktyce przyjmuje się na tej podstawie, że jeżeli z umowy nie wynika, iż określone w niej wynagrodzenie jest wynagrodzeniem nie
tylko za sporządzenie i dostarczenie utworu, ale i za przyznanie drugiej stronie określonych uprawnień objętych treścią prawa autorskiego, wówczas za
przeniesienie autorskich praw majątkowych lub upoważnienie do korzystania
z utworu autorowi przysługuje odrębne wynagrodzenie20. Tymczasem w wypadku twórczości pracowniczej zasadą jest, że o ile strony nie uregulowały
tej kwestii odmiennie, wynikające ze stosunku pracy wynagrodzenie za pracę stanowi też jednocześnie wynagrodzenie za przeniesienie na pracodawcę
autorskich praw majątkowych do utworu pracowniczego „w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron”. Tym samym odpowiada ono zakresowi praw nabywanych przez pracodawcę, który to zakres
zresztą, jak powiedzieliśmy, nie musi być w umowie o pracę określany poprzez wymienienie konkretnych pól eksploatacji. Dlatego też przychylam się
do twierdzenia, że art. 12 pr.aut. uchylać będzie zastosowanie art. 45 pr.aut.
do stosunku prawnego łączącego pracownika-twórcę (w tym zatrudnionego
w charakterze dziennikarza) z pracodawcą. Wyłączenie zastosowania art. 45
pr.aut. do objętej regulacją art. 12 pr.aut. twórczości pracowniczej nie stanowi
zagrożenia dla uzasadnionych interesów pracownika-twórcy. W razie wypełnienia się stosownych przesłanek będzie on bowiem mógł skorzystać z możliwości
przewidzianej w art. 44 pr.aut.

Forma umowy
W złożonym układzie stosunku prawnego, o którym mowa w art. 12 pr.aut.,
umowa o pracę stanowi nie tylko podstawę nawiązania stosunku pracy, ale też
przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu pracowniczego na pracodawcę. Sytuacja taka rodzi pytanie o fundamentalnym znaczeniu, a mianowicie – w jakiej formie powinna być zawarta umowa o pracę pomiędzy świadczącym twórczość dziennikarzem a pracodawcą, by ten ostatni mógł skutecznie
owe prawa od dziennikarza nabyć. Problem powoduje tu rozbieżność zasad
występujących w prawie autorskim oraz w prawie pracy odnoszących się do powiązania formy umowy (umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych
i umowy o pracę) z jej skutecznością.
Zgodnie z art. 53 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy
20

Ibidem.
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pisemnej pod rygorem nieważności. Ten sam wymóg odnosi się do umowy
licencyjnej wyłącznej (art. 67 ust. 5 pr.aut.).
Inaczej przedstawia się natomiast sytuacja w wypadku umowy kreującej
stosunek pracy. W myśl art. 29 par.1 k.p. umowa o pracę powinna być zawarta
na piśmie. Niezachowanie formy pisemnej nie pociąga tu jednak za sobą nieważności umowy (art. 73 k.c. w zw. z art. 300 k.p.). Oświadczenia woli stron
o zawarciu umowy o pracę będą skuteczne nawet wtedy, gdy strony zawrą tę
umowę w sposób dorozumiany, tj. przez samo dopuszczenie pracownika do
wykonywania pracy.
W związku z powyższym powstaje więc pytanie, która z omówionych
powyżej zasad – prawnoautorska (art. 53 pr.aut.) czy prawnopracownicza
(art. 29 k.p.) – będzie miała zastosowania do umowy o pracę zawieranej pomiędzy pracownikiem-twórcą a pracodawcą (art. 12 pr.aut.)?
Otóż odwołując się ponownie do charakteru stosunku prawnego łączącego
tutaj strony, opowiadam się za zastosowaniem do takiej umowy o pracę, w zakresie wywoływania przez nią skutków w sferze przeniesienia na pracodawcę praw
do utworu pracowniczego, rygoru określonego w art. 53 pr.aut. Jak już bowiem
podkreślałem, stosunek prawny łączący pracodawcę z pracownikiem-twórcą ma
charakter złożony, obejmujący zarówno elementy typowe dla stosunku pracy,
jak i cywilnoprawnego obrotu prawami autorskimi. Nie sposób więc dokonywać tutaj ocen jedynie w świetle zasad wynikających z prawa pracy. Specyficzny
charakter przedmiotu świadczenia, jakim jest utwór, uzasadnia zatem w moim
przekonaniu przyjęcie powyższego stanowiska i odniesienie go do twórczości
pracowniczej dziennikarza. Stanowisko przeciwne mogłoby natomiast prowadzić do podważenia w sferze związanej z twórczością pracowniczą zasady pewności obrotu oraz uniemożliwiałoby skuteczną ochronę interesów stron.
Uważam jednocześnie, że niedochowanie formy pisemnej nie będzie powodowało nieważności samego stosunku pracy. Treść tego stosunku nie będzie
jednak mogła być oceniana w świetle art. 12 pr.aut. W ramach tego stosunku
pomiędzy stronami powstawać będą mogły jedynie skutki o charakterze obligacyjnym. W celu przeniesienia majątkowych praw autorskich do materiału
prasowego stworzonego przez dziennikarza niezbędne tu więc będzie zawarcie
odrębnej umowy rozporządzającej w formie pisemnej. Umowa taka będzie już
jednak podporządkowana ogólnym zasadom regulującym przejście autorskich
praw majątkowych (rozdział 5 ustawy), w szczególności obejmie ona jedynie
pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione (art. 41 ust. 2 pr.aut.).
Nie sądzę natomiast, aby przy braku zachowania formy pisemnej można
było przyjąć, że pracodawca uzyska licencję niewyłączną do korzystania z bę-
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dącego utworem materiału prasowego. Prowadziłoby to bowiem do sytuacji,
w której zawarta pomiędzy stronami umowa wywoływałaby skutki prawne,
które nie byłyby objęte zamiarem stron. Za przyjęciem takiego stanowiska nie
przemawiają przy tym ani przepisy ustawy, ani zasady współżycia społecznego, ani też ustalone zwyczaje (por. art. 56 k.c.). Zauważmy, że interpretacja
dopuszczająca możliwość konwersji nieważnego rozporządzenia majątkowymi prawami autorskimi na licencję musiałaby prowadzić do zaakceptowania sytuacji, w której nieważność czynności rozporządzającej tymi prawami
skutkować będzie jej przekształceniem w czynność o charakterze obligacyjnym. W moim przekonaniu nie sposób zgodzić się z takim rozwiązaniem21.
Interpretacja taka godziłaby w zasadę bezpieczeństwa obrotu, i to w związku z ewentualnymi dalszymi czynnościami pracodawcy dotyczącymi utworu
w większym jeszcze stopniu, niż gdyby przyjąć, że mimo braku formy pisemnej stosowne prawa zostały na niego przeniesione.

Przesłanki i zakres nabycia przez pracodawcę praw
do utworu pracowniczego
Aby dany utwór miał charakter pracowniczy a regulacja zawarta w art. 12 pr.
aut. mogła znaleźć zastosowanie, konieczne jest, by utwór stworzony został
„w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy”.
Nie wystarcza więc, żeby dzieło powstało w wyniku działalności twórczej
pracownika realizowanej w ramach czasu pracy, nawet za wiedzą i zgodą pracodawcy. Istotne jest natomiast, aby stworzenie utworu stanowiło wynik zobowiązania pracownika do wykonywania pracy obejmującej obowiązek twórczości w rozumieniu prawa autorskiego. Obowiązek taki może być sprecyzowany
w samej umowie o pracę lub w klauzuli autonomicznej wprowadzonej do tej
umowy. W praktyce jednak obowiązek stworzenia utworu wynikać będzie z reguły ze wskazania w umowie o pracę takiego rodzaju pracy (odpowiadającego
nazwie zawodu, specjalności lub funkcji realizowanej na odpowiednim stanowisku pracy), z którym łączy się konieczność twórczości autorskoprawnej22. Jeżeli
więc w ramach stosunku pracy pracownik zatrudniony został na stanowisku,
21

Por. S. Sołtysiński, Licencje na korzystanie z cudzych rozwiązań technicznych, Warszawa 1970, s. 188. Odmienne co do zasady stanowisko reprezentował na gruncie poprzedniej ustawy A. Kopff, [w:] S. Grzybowski, A. Kopff, J. Serda, „Zagadnienia prawa
autorskiego”, Warszawa 1973, s. 190.
22 Por. T. Kuczyński, Prawo pracodawcy do utworu na podstawie art. 12 prawa autorskiego, PUG 1996, nr 3, s. 17.
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do którego cech wyodrębniających należy działalność twórcza, dla powstania
roszczenia pracodawcy o przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworu stworzonego przez pracownika w wyniku pełnienia tego stanowiska nie jest
konieczne, aby obowiązek stworzenia takiego utworu wyrażony był wprost
w treści aktu będącego podstawą nawiązania stosunku pracy. Niezbędne jest
natomiast, aby stworzenie dzieła należało do zakresu zadań wynikającego dla
pracownika z jego zatrudnienia. Nie może budzić wątpliwości, że takim właśnie
rodzajem pracy będzie zatrudnienie dziennikarza, do którego obowiązków pracowniczych należeć będzie tworzenie materiałów prasowych.
Drugą przesłanką nabycia przez pracodawcę praw do utworu pracowniczego jest przyjęcie przez niego tego utworu. Z tą bowiem chwilą prawa te
„w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron
przechodzą na pracodawcę. Przyjęcie utworu przez pracodawcę następuje
poprzez złożenie przez niego oświadczenia o zaakceptowaniu utworu. Jeżeli jednak pracodawca nie zawiadomi twórcy w terminie sześciu miesięcy od
dostarczenia utworu o jego nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie,
uważa się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń. Strony mogą w tym celu
określić również inny termin (art. 13 pr. aut.).
Ustawa nie wymaga szczególnej formy dla zawiadomienia o przyjęciu utworu. Wydaje się jednak, że z punktu widzenia dowodowego uzasadnione jest, aby
dokonane ono było w formie pisemnej.
Z kwestią przyjęcia utworu związane jest, rzecz jasna, zagadnienie jego
dostarczenia przez pracownika. Samo dostarczenie utworu nie stanowi jeszcze przesłanki nabycia praw do niego przez pracodawcę (przesłanką taką jest
bowiem przyjęcie utworu). Jest ono jednak niezbędne do tego, aby skutek taki
powstał w efekcie przyjęcia utworu przez pracodawcę. Dostarczenie utworu stanowi więc konieczny dla zaistnienia skutku rozporządzającego składnik czynności prawnej pracownika-twórcy. Pracownik powinien dostarczyć
utwór w terminie określonym przez strony. Powstaje jednak pytanie, czy pracodawca może zmusić pracownika do dostarczenia utworu przed tym terminem lub po jego bezskutecznym upływie. Otóż w kwestii tej należy udzielić
odpowiedzi negatywnej.
Do praw osobistych twórcy, chroniących nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu jego więź z utworem (a których wyliczenie
zamieszczone w art. 16 pr.aut. ma przecież jedynie przykładowy charakter),
należy zaliczyć również prawo do zachowania utworu w tajemnicy. Prawa osobiste mają zaś pierwszeństwo przed roszczeniami pracodawcy, które w takim
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układzie mają jedynie charakter wtórny. Nie zmienia tu oceny fakt, że, jak należy przyjąć, na autorze spoczywa prawnopracowniczy obowiązek dostarczenia
utworu. Ujawnienie rezultatu pracy twórczej musi bowiem pozostawać w sferze
wyłącznych uprawnień autora.
Z punktu widzenia przepisów prawa pracy i prawa autorskiego podmiot
zatrudniający nie będzie więc mógł w takiej sytuacji zmusić pracownika-twórcę do przekazania dzieła (w szczególności do przekazania przez dziennikarza
stworzonego przez niego materiału prasowego). Oczywiście może on wydać
pracownikowi polecenie dostarczenia utworu, ponieważ będzie się ono mieściło w zakresie podporządkowania pracownika poleceniom pracodawcy (por.
art. 100 par. 1 k.p.). Jednakże w wypadku niewykonania takiego polecenia
pracodawcy pozostaje tylko możliwość wystąpienia przeciwko pracownikowi
z odpowiednimi roszczeniami z tytułu naruszenia obowiązków ze stosunku
pracy. Jak się wydaje, niedostarczenie utworu może łączyć się także z sankcją
w postaci utraty prawa do wynagrodzenia (zgodnie z art. 80 k.p. wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną) lub wypowiedzeniem stosunku pracy ze
względu na jego dalszą bezprzedmiotowość23. Z tych samych względów, co
wskazane powyżej, wykluczyć należy również sytuację, w której pracodawca,
chcąc doprowadzić do nabycia przez siebie praw autorskich, przyjmie utwór
nie znając go w ogóle lub znając jedynie jego wstępne wersje. Dla przyjęcia
utworu niezbędne jest bowiem jego formalne przekazanie przez pracownika-twórcę24.
W związku z tym, że nabycie przez pracodawcę autorskich praw majątkowych do utworu następuje dopiero z chwilą przyjęcia utworu, od chwili ustalenia utworu do momentu jego przyjęcia przez pracodawcę prawa te w całości
pozostają po stronie twórcy-pracownika.
Niezależnie od tego, czy konsekwencje prawne nabycia przez pracodawcę
prawa do utworu uregulowane będą przez porozumienie stron, czy też wynikać będą wprost z ustawy, nabycie to może odnosić się jedynie do autorskich
praw majątkowych. Autorskie prawa osobiste, ze względu na ścisły związek
z osobą twórcy, na rzecz którego mogą jedynie powstać, nie podlegają zrzeczeniu ani zbyciu. Powstają one z chwilą ustalenia utworu (chociażby miał postać nieskończoną), a ich ochrona, w przeciwieństwie do innych dóbr osobistych, nie jest ograniczona w czasie.
23 Por. T. Kuczyński, Ochrona twórczości artystycznej według prawa pracy i ubezpieczenia społecznego, Wrocław 1991, s. 96 i n.
24 Odmienne stanowisko w tej kwestii reprezentują J. Barta, R. Markiewicz, op.cit.,
s. 179.
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Oceniając zakres nabycia przez pracodawcę praw do utworu pracowniczego (niezależnie od jego rodzaju) trzeba zawsze mieć na uwadze, że autorskim
prawom osobistym przysługuje pierwszeństwo wobec praw majątkowych.
Pierwszeństwo to przejawiać się będzie w szczególności w tym, że w przypadku, gdy dla realizacji autorskich praw majątkowych niezbędne jest uzyskanie
odpowiedniej zgody podmiotu autorskich dóbr osobistych, bez uzyskania takiej zgody prawa majątkowe nie mogą być wykonywane. Dotyczyć to będzie
w szczególności prawa decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności. Podzielam przy tym stanowisko, że w wypadku utworów pracowniczych należy uznać, że – przy braku odmiennego zastrzeżenia – decyzja
twórcy o przekazaniu utworu pracodawcy stanowi równocześnie zgodę twórcy na rozpowszechnienie danego utworu25.
W myśl art. 12 ust. 1 pr. aut. z chwilą przyjęcia utworu pracodawca nabywa
do niego autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy
o pracę i zgodnego zamiaru stron. W tym też zakresie będzie on mógł korzystać i rozporządzać utworem bez obowiązku dodatkowego wynagrodzenia
twórcy. W pozostałym zakresie prawa majątkowe do utworu pozostają przy
pracowniku-twórcy, który może tu nimi swobodnie dysponować.
Przy interpretacji pojęcia „celu umowy” należy mieć na względzie pewne
typowe następstwa gospodarcze lub społeczne, jakich winno się oczekiwać
po zawarciu umowy określonej treści. Powinno się brać przy tym pod uwagę
przedmiot i zakres działania pracodawcy oraz normalne zastosowanie dzieła. Nie należy się tu natomiast opierać na potencjalnych możliwościach eksploatacyjnych utworu, a więc dokonywać oceny z punktu widzenia wszelkich
funkcji gospodarczych, w jakich utwór może zostać wykorzystany. Przesłanka
celu umowy o pracę jest bowiem limitowana wymogiem zgodnego zamiaru
stron. Indywidualizuje on cel, któremu ma służyć konkretna umowa. Wyeliminowana ma tym samym zostać sytuacja, w której utwór byłby wykorzystywany przez pracodawcę poza akceptowanym przez obie strony sposobem gospodarczego eksploatowania. Jest więc oczywiste, że dopiero łączne spełnienie
obu wymienionych powyżej przesłanek czyni zadość ustawowym wymogom
dotyczącym określenia granic nabycia przez pracodawcę praw do utworu pracowniczego, w tym także stworzonego przez dziennikarza-pracownika.

25
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S

połeczność greckiej polis czasów Arystotelesa autor traktuje jako metaforę społeczności dziennikarskiej. W antycznej tradycji funkcjonowanie
polis opierało się na przestrzeganiu określonego systemu wartości zawartego
w triadzie: ethos, pathos i logos. Wartości stanowiące tę triadę mają charakter
uniwersalny, autor uznał więc, że warto je zanalizować z perspektywy medioznawczej. Są one bowiem fundamentalne nie tylko dla demokratycznego
społeczeństwa, lecz także dla tożsamości zawodowej dziennikarzy i ich unikatowej roli „czwartej władzy”.

Arystotelowska triada
W antycznej tradycji arystotelowska triada ethos, pathos i logos oznaczała
konkretny zespół pozytywnie ocenianych wartości przyjętych w społeczności
jaką była wówczas polis. I tak ethos oznaczał sposób postępowania właściwy
człowiekowi, a zwłaszcza jego stosunek do innych ludzi. Logos określał prawa
rządzące rzeczywistością polis, pathos zaś traktowany był jako kategoria estetyczna, pełna godności i powagi, przejawiająca się w przedstawianiu zjawisk
uznanych doniosłe w celu wywołania u mieszkańców polis stanu poruszenia
intensywnego napięcia emocjonalnego2.
Triada ta może być analizowana i badana w dwóch perspektywach: arystotelowskiej i weberowskiej.
W perspektywie arystotelowskiej oznacza obowiązujące i realizowane
w danej zbiorowości lub grupie zawodowej ideały i wzory zachowania, które
są zhierarchizowane w pewien zespół wartości przekładający się na określone zachowania społeczne, trwale zakorzeniony sposób życia. Hans Georg
Gadamer tak tę perspektywę charakteryzuje: chodzi tu o faktyczność tego
co do głębi zrozumiałe i głęboko nam wspólne, łączące nas wszystkich prze-

1 Docent dr nauk humanistycznych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
UW, Instytut Dziennikarstwa, Zakład Prawa Prasowego.
2 Por. Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 1982.

348

Tadeusz Kononiuk

konania, oceny, przyzwyczajenia, czyli ogół tego, co tworzy naszą strukturę
życia3.
W perspektywie weberowskiej triada jest kluczem do zrozumienia zmiany
społecznej, zmiany otaczającej nas rzeczywistości. W przestrzeni społecznej
pojawia się perspektywa nowej formy życia społecznego, której produktem
jest coś jakościowo nowego i obcego w stosunku do tego, co zastanę. Następuje bowiem zmiana dotychczasowego sposobu życia i myślenia całych grup
społecznych, Weber odniósł ten proces do zmiany form gospodarowania pod
wpływem idei religijnych, my możemy odnosić go do zmian ustrojowych spowodowanych transformacją społeczno-polityczną i do zmian roli prasy w demokratycznym społeczeństwie4.
Triada ta może być badana i analizowana w trzech aspektach: pierwszy,
zamocowany w tradycji weberowskiej i rozwiniętej przez R. Mertona traktującej o roli idei w działaniu społecznym, triadę traktuje jako medium, poprzez
które idee efektywnie wpływają na przebieg procesów społecznych, na sposób
życia i myślenia grup społecznych, ponieważ mają charakter powinności; drugi ma charakter deskryptywny i opisuje obowiązujące w danej grupie normy
i sposoby zachowania. Dotyczy to zwłaszcza zawodów zaufania publicznego
wymagających specjalistycznego wykształcenia. Trzeci określa kompetencje
i kwalifikacje niezbędne dla przedstawicieli danej grupy zawodowej, a zwłaszcza ich wymiar kognitywny5.
Dla potrzeb niniejszego opracowania wykorzystany zostanie przede wszystkim pierwszy aspekt, chociaż dwa pozostałe będą również uwzględnione, lecz
w mniejszym zakresie.

Społeczność polis metaforą społeczności dziennikarskiej
Jeżeli potraktujemy antyczną polis czasów Arystotelesa jako metaforę grupy zawodowej, jaką są dziennikarze, to w greckiej tradycji funkcjonowanie
polis łączyło się z konkretnym zespołem wartości ethosem, logosem, pathosem
– czy zatem te wartości stanowią o tożsamości zawodowej dziennikarzy, czy
uzasadniają ich aspiracje do przyjęcia unikatowej pozycji i roli w społeczeństwie – roli czwartej władzy? Autor uznał, że warto te wartości przypomnieć
3 W.L. Sokołowski, Ethos – Próba analizy pojęcia, „Kultura i społeczeństwo” 1979,
nr 1–2.
4 M. Weber, Etyka protestancka, a duch kapitalizmu, Lublin 1994.
5 R. K. Merton, Purytanizm, pietyzm i nauka, w: „Teoria socjologiczna i kultura społeczna”, Warszawa 1982.
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i zanalizować z perspektywy medioznawczej, bowiem są one fundamentalne
dla demokratycznego społeczeństwa w kontekście zadań i funkcji jakie powinna w nim pełnić wolna prasa6.
W greckiej polis każdy pozostawał pod wpływem różnych form władzy, jak
i sam władze sprawował, wpływając na zachowania i postawy innych ludzi.
Wpływ ten zależy nie tylko od tego, jakie miejsce zajmujemy w hierarchii społecznej, lecz przede wszystkim od charakteru naszych relacji z drugim człowiekiem. Relacji, które są trwałym elementem międzyludzkiej komunikacji
i przybierają charakter dyskursu7. Dyskurs zawsze obejmuje istotną dziedzinę
życia społecznego, kształtuje bowiem społeczną tożsamość jednostki poprzez
określenie jej miejsca w życiu zbiorowości i w stosunkach władzy. Pozwala
też jednostce nabyć społeczne doświadczenie, dzięki któremu lepiej i pełniej
może zrozumieć ona istotę i zakres władzy, uświadomić sobie, czym jest władza, pojąć, jak to się dzieję, że pewni ludzie wydają rozkazy i polecenia, a inni
są skłonni okazywać im posłuszeństwo.
Za Tomaszem Hobbesem można wyróżnić trzy podstawowe motywy naszego posłuszeństwa. Są to: siła (force), autorytet (autothority) i władza (power).
Uległość wobec siły wydaje się oczywista. Jednakże zupełnym zaprzeczeniem
działania siły jest nasza relacja z autorytetem. Nie dysponuje on środkami przymusu, nie jest w stanie narzucić nam posłuszeństwa siłą. Nasze posłuszeństwo
jest dobrowolne, bo ufamy – jak pisze Jan Baszkiewicz – dobrej woli i kompetencji profesjonalnej dawcy poleceń8. Wierzymy, ba, jesteśmy pewni, iż autorytet wie, co robi, że jest w stanie zapewnić nam sukcesy, profity, satysfakcję.
Nasze posłuszeństwo władzy łączy cechy obu sytuacji. Władza dysponuje siłą
i jest w stanie jej użyć, ale również dysponuje autorytetem, bowiem istnienie
władzy wydaje się nam nieodzowne. Posłuszeństwo władzy jest tym bardziej
oczywiste, gdy dostrzegamy jej kompetencję, dobrą wolę, mądre i sprawiedliwe
jej sprawowanie. Władza nie może się opierać tylko na sile, chociaż nie może
też z niej zrezygnować. Jednakże niezbywalną cechą władzy jest jej autorytet.
Rzeczywiste przymioty rządzących budują ów autorytet i są niemniej ważnym
atrybutem od siły i przymusu.

6 M. Drożdż, Logos i Ethos mediów. Dyskurs paradygmatyczny filozofii mediów, Tarnów 2005.
7 M. Mrozowski, Media masowe – władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001, s. 33–
–34.
8 Por. J. Baszkiewicz, Władza, Wrocław 1999, s. 5.
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Czwarta władza jako służba
Jak w ten dyskurs o istocie władzy wpisują się media? Jakie są ich funkcje i zadania analizowane przez pryzmat metafory „czwartej władzy” angielskiego filozofa Edmunda Burke’a. Burke, chcąc podkreślić ważną funkcję społeczną, jaką
jego zdaniem pełnili dziennikarze w trakcie jednego ze swoich wystąpień parlamentarnych w latach 80. XVIII w., powiedział do dziennikarzy zgromadzonych
na galerii parlamentu: „jesteście czwartym stanem królestwa”9. Tym samym
wskazał dziennikarzom, że obok przedstawicieli innych stanów reprezentowanych w parlamencie: szlachcie, duchowieństwu i kupcom stanowią znaczącą
grupę społeczną. Jednak stan nie oznaczał wówczas władzy! Dopiero znacznie później, gdy utrwaliła się w krajach demokratycznych struktura organizacji państwa oparta na Monteskiuszowskim trójpodziale władz: ustawodawczej,
wykonawczej i sądowniczej, zaczął upowszechniać się termin „czwarta władza”
w znaczeniu dzisiejszym i na stałe pojęcie to stało się obecne w dyskursie politologicznym i medioznawczym stając się gwarantem materialnej wolności słowa10.
Metafora czwartej władzy oznacza prymat jednostki i społeczeństwa nad
państwem, wolne i niezależne media wspierają prawa obywatela do swobodnego
wyrażania swoich poglądów i opinii11. Przekazują też obywatelowi pełny i obiektywny obraz rzeczywistości, są także instrumentem, który jednostka może wykorzystać do sprawowania kontroli nad rządem i państwem. Media pełnią funkcję
psa łańcuchowego (watchdog) strzegącego zasad demokracji. W tym kontekście
przypisuje się im status „czwartej władzy” – czyli władzy sprawowanej przez rządzących nad rządzącymi12. I chociaż w sensie formalnym i prawnym media nie są
władzą, to pełniąc funkcję kontrolną polegającą na badaniu przejrzystości działań elit politycznych, ekonomicznych oraz władz ustawodawczych, zdobywają
autorytet – istotny atrybut władzy – władzy symbolicznej, ale dającej realną możliwość wpływania na postawy i zachowania odbiorców, władzy dającej zaufanie,
9 Wyrażenie: a fourth estate, które jest przypisywane E. Burke’owi, jak też T. B. Macaulay’emu, oznacza „czwarty stan”, a nie „czwartą władzę” uzupełniającą Monteskiuszowski trójpodział władzy.
10 Por. J. Sobczak, Prawo Prasowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 25–173.
11 Por. B. Dobek-Ostrowska, Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad
komunikowaniem politycznym, Wrocław 2004, s. 141–144.
12 I.C. Kamiński, Swoboda wypowiedzi w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka w Strasburgu, Kraków 2003, s. 79–201.
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respekt i wiarygodność pod warunkiem, że odbiorca dostrzega dobrą wolę, kompetencje, mądrość, i sprawiedliwość sprawujących tę władzę dziennikarzy13.
Media mogą sprawować tę władzę, gdy stają się nośnikiem wartości demokratycznych i swoją rolę traktują jako służbę dla dobra publicznego14. Otwarte
demokratyczne społeczeństwo może normalnie funkcjonować tylko wówczas,
gdy media dostarczają niezbędnego wsparcia dla debaty publicznej, gdy odzwierciedlają pluralistyczny charakter tego społeczeństwa i nie są zdominowane i kontrolowane przez jakąkolwiek grupę interesu.

Magna Charta „czwartej władzy”
T. Jefferson, jeden z twórców amerykańskiej demokracji, w 1823 r. napisał:
„Prasa jest najlepszym instrumentem do edukowania jednostek i kształtowania ich jako rozumnych, moralnych i społecznych ludzi”15.
To znane stwierdzenie Jeffersona podkreśla ogromną rolę mediów w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Wskazuje także na podstawowe obowiązki mediów w demokratycznym społeczeństwie. Polegają one przede wszystkim
na służbie społeczeństwu poprzez dostarczanie mu prawdziwych i rzetelnych
informacji, czyli pełnieniu tzw. służby informacyjnej oraz kontroli i krytyki społecznej16.
Jefferson, Madison, Adams i inni twórcy ram konstytucji amerykańskiej
pojmowali obowiązki prasy w kategoriach kontraktu zawartego przez nią ze
społeczeństwem. W kontrakcie tym prasie przypadła rola dostarczania ludziom
informacji po to, by mogli stać się dobrymi obywatelami, świadomymi swoich
praw i obowiązków. Na dziennikarzach spoczywa powinność podziału i doboru treści tych informacji na te, które odbiorca chce znać, i na te, które powinien znać17.
Kongres Kontynentalny, gwarantujący katalog uprawnień prasy, jednoznacznie nałożył na nią obowiązek służby społecznej jako uzasadnienie nadanej pra13

Por. T. Kononiuk, Teologia czwartej władzy, w: E. Kosewska, J. Adamowski (red.),
Media Wyznaniowe w Polsce 1989–2004, Warszawa 2004, s. 13–15.
14 T. Goban-Klass, Media i komunikowanie masowe, Warszawa 1999, s. 165–166.
15 �E. Lambeth, Commited Jurnalism. An Ethic for the profession, 2nd ed., Bloomington 1992, s. 105.
16 Por. Artykuły: 1; 6 ust. 1; 10 ust. 1 Prawa prasowego oraz komentarz na ich temat
w: J. Sobczak, op.cit.
17 T. Kononiuk, Dziennikarstwo między służbą a rynkiem, „Studia Medioznawcze”
2003, nr 1 (11), s. 17.
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sie wolności. Słynna fraza Adamsa „Published for the public good” była najistotniejszą przesłanką konstytuującą wolność prasy. Kongres Kontynentalny
określił pojęcie public good jako poparcie dla takich wartości, jak informacja,
rzetelność, prawda, wiedza, moralność18. To były klauzule, jakie społeczeństwo postawiło „czwartej władzy” w zawartym z nią kontrakcie. Uznano również, że wszelkie prawa, jakie posiada „czwarta władza”, należą do jej suwerena
tj. obywatela19. Stąd też profesjonalizm dziennikarski utożsamiano z kategorią
służby – „służby publicznej”. Służby na rzecz całego społeczeństwa, a nie partykularnych interesów różnych grup społecznych20.
Ideologia służby publicznej łączyła się z pojęciami obiektywnej i bezstronnej
relacji możliwej dzięki zastosowaniu neutralnych kryteriów „wartości informacji”21. Uniemożliwiało to też dziennikarzowi wikłanie się w jakikolwiek konflikt
interesu poprzez uzależnienie się od wpływów politycznych czy gospodarczych.
Można zatem powiedzieć, że istotę dziennikarstwa od momentu jego powstania aż po czasy współczesne określa postępowanie zgodne z wypełnianiem obowiązków publicznoprawnych utożsamianych ze służbą społeczeństwu22.

Funkcjonalistyczna i krytyczna teoria mediów
wobec „czwartej władzy”
Funkcjonalistyczna teoria mediów interpretuje i tłumaczy zjawiska społeczne
w kategoriach „potrzeb”. Społeczeństwo jest traktowane jako sprawnie działający system powiązanych części, którego ważnym elementem są media. Teoria
strukturalno-funkcjonalistyczna uznaje je za autonomiczne instytucje petryfikujące istniejące struktury społeczne. Zgodnie z tą teorią media pełnią w społeczeństwie trzy główne funkcje: informacyjną, interpretacyjną oraz kulturową23.
Z funkcji tych zdaniem McQuaila wynikają następujące zadania mediów:
–– dostarczanie informacji o wydarzeniach i sytuacji w społeczeństwie, kraju
i na świecie;
18 �Por. M. Schudson, Discovering the news. A Social History Of American Newspapers,
Nowy Jork 1967.
19 Kontrakt ten obowiązuje także w Polsce, Zasada pierwszeństwa dobra odbiorcy
w Karcie Etycznej Mediów stanowi, iż „podstawowe prawa czytelników, widzów, słuchaczy są
nadrzędne wobec interesów redakcji, dziennikarzy, wydawców, producentów i nadawców”.
20 Por. B. Dobek-Ostrowska, op.cit., s. 87.
21 M. Mrozowski, op.cit., s. 306–307.
22 Por. art. 10 ust. 1 Prawa prasowego.
23 �T. Goban-Klass, op.cit, s. 123.
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–– wyjaśnianie interpretowanie oraz komentowanie znaczenia i sensu wydarzeń i informacji;
–– koordynowanie jednostkowych i zbiorowych działań społecznych;
–– wytwarzanie i utrzymywanie wspólnoty wartości24.
Ujęcie funkcjonalne jest bardzo użyteczne do celów opisowych, zwłaszcza
obejmujących relacje mediów i społeczeństwa. Funkcje mediów odnoszą się albo
do obiektywnych zadań mediów, na przykład rzetelnego informowania oraz kontroli i krytyki społecznej (art. 1 pp.) albo do celów i korzyści odbiorców na przykład
bycia poinformowanym o wszelkich przejawach życia społecznego (art. 10 pp.).
W tej koncepcji roli mediów w społeczeństwie fundamentem „czwartej władzy” jest przywilej kontrolowania poczynań przedstawicieli elit władzy oraz
innych instytucji państwowych i reagowania na zachowania związane z wykraczaniem poza zakres kompetencji instytucji państwowych albo na ich działania
o charakterze korupcyjnym. Z tych powodów media zaliczane są do arsenału
różnorodnych form kontroli społecznej. Jest to specyficzny rodzaj kontroli, bowiem pozwala na swobodny i pluralistyczny dialog realizowany bardziej poprzez perswazję i komunikację niż przez przymus.
Krytyczna teoria mediów koncentruje się na analizie związków między strukturą ekonomiczną i dynamiką przemysłu medialnego oraz na ideologicznej zawartości przekazu25.
Według niej media są częścią systemu gospodarczego i pozostają w ścisłym
związku z polityką. Stąd ekonomiczne interesy posiadaczy kierują ich działaniem i są decydujące dla ich zrozumienia. Media są nastawione na zysk i procesy integracji mediów zgodne są z logiką inwestowania w globalnej gospodarce. Konsekwencją tego procesu jest zmniejszanie liczby niezależnych mediów,
koncentracja, unikanie ryzyka. Następuje globalny wzrost koncentracji własności, połączenie przemysłu komputerowego i medialnego, tworzy się globalna
„ekonomia informacyjna” i spadek znaczenia publicznego sektora mediów. Następuje redukcja „sfery publicznej”, czyli otwartej przestrzeni dla racjonalnego
dyskursu politycznego. Korzyści z pluralizmu medialnego czerpią wyłącznie
uprzywilejowane elity społeczne i ekonomiczne26.
W krytycznej roli teorii mediów w społeczeństwie media w dużym zakresie
pozbawione są autonomii i stanowią narzędzie wpływu władzy ekonomicznej
24 �D.

s. 79.

McQuail, Mass Communication Theory, An introduction, wyd. 3, Londyn 1994,

25 �Por.

T. Goban-Klass, op.cit., s. 125–126.
Por. T. Kowalski, Media i pieniądze: ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania masowego, Warszawa 1988.
26

353

Tadeusz Kononiuk

354

lub grup nacisku, które wykorzystują je do realizacji własnych celów. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby cele te można było utożsamić z realizacją zasad niezależności, pluralizmu, rzetelności i staranności informowania, bezstronności.
Jednak założenia takie w praktyce są trudne do zrealizowania, bowiem przedsiębiorstwa medialne mające silną pozycję ekonomiczną uzyskują przewagę
nad instytucjami władzy publicznej. A zatem w teorii krytycznej traktowanie
mediów jako „czwartej władzy” zakłada pewną formę dyktatu mediów. Media stają się miejscem permanentnej walki między społecznymi, politycznymi
i gospodarczymi interesami27.
Zarówno funkcjonalistyczna, jak i krytyczna teoria mediów podkreślają ich
symboliczną władzę sprowadzającą się do prestiżu i respektu. Dają one mediom
możliwość wpływania na postawy i zachowania odbiorców z tym, że w teorii
funkcjonalistycznej wolne media mogą realizować niezależną politykę redakcyjną wynikającą z linii programowej. Ta niezależność pozwala mediom na większy zakres kontroli przejrzystości życia publicznego oraz krytyki społecznej.
W teorii zaś krytycznej media podporządkowane są interesom komercyjnym swoich właścicieli i w znacznie mniejszym zakresie troszczą się o pełnienie służby społeczeństwu.

Nieuczciwe zachowania mediów
Niestety, często „służba publiczna” mediów jest zakłócana przez ich uzależnienie od wpływu otoczenia zewnętrznego, a zwłaszcza od instytucji władzy
i mechanizmów gospodarki wolnorynkowej. Każda z tych instytucji usiłuje
wywierać naciski na media i wykorzystywać je do własnych celów czy to biznesowych, czy też politycznych28.
Stąd wolność mediów określa się siłą barier broniących je od ingerencji
władz politycznych i nacisków ekonomicznych. Jednak organizacje medialne
– w liberalnej doktrynie prasowej – są traktowane jako przedsiębiorstwa, które muszą się utrzymywać na rynku w warunkach ostrej i bezwzględnej konkurencji. Walka konkurencyjna wymusza na nich jednostronnie komercyjne
podejście do działalności wydawniczej. W pogoni za maksymalizacją zysku
oferuje się odbiorcą sformatowane przekazy, które z jednej strony mają zminimalizować koszty produkcji, z drugiej zaś – pozyskać jak największe audytorium. Ale często dzieje się to kosztem jakości oferowanych treści, ze szkodą
dla podstawowych funkcji powinności mediów.
27

P. Sorlin, Mass media. Kluczowe pojęcia, Wrocław 2001.
Goban-Klass, op.cit, s. 159.
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Jest oczywiste, że najtańszy, uproszczony, nierzadko agresywny i zwulgaryzowany przekaz, tzw. „infotaimentowe confetto”, nie pełni funkcji misyjnej
mediów, nie ma nic wspólnego z funkcją informacyjną, edukacyjną czy też
kulturą twórczą prasy. Jest to czysta komercja, która w dłuższej perspektywie
może mieć charakter destruktywny, ponieważ jest podporządkowana celom,
które są sprzeczne z podstawowymi funkcjami mediów i dziennikarzy29.
Cele te mają jednoznacznie komercyjny kontekst i są postrzegane poprzez
kryterium atrakcyjności czy nawet nadatrakcyjności przekazu, osiąganej za
niemalże każdą cenę. Podejście takie doprowadza do nadreprezentacji w prasie zbrodni, przemocy, skandali, afer, nadużywania scen erotycznych oraz innych materiałów epatujących złem. Zło bardziej fascynuje i przez to lepiej się
sprzedaje30. W efekcie nadmiernej komercjalizacji media w coraz większym zakresie działają pod dyktando reklamodawców, ogłoszeniodawców, sponsorów,
gubiąc z pola widzenia interes swojego suwerena, czyli obywatela. W konsekwencji może to doprowadzić do spadku wiarygodności, prestiżu i autorytetu
mediów, które to wartości stanowią o ich unikatowej roli w demokratycznym
społeczeństwie, roli „czwartej władzy”.

Demokracja to służba mediów
Społeczeństwo nie traktuje mediów jako zwykłego działu gospodarki ukierunkowanego przede wszystkim na przynoszenie zysku. Dlatego też w demokracji media nie mogą się ograniczać tylko do dostarczania informacji jako
towaru, jako produktu. Jest to bowiem szczególny produkt rynkowy, który
jest zarazem towarem i dobrem społecznym, publicznym dobrem informacyjnym, edukacyjnym i kulturowym, ten dualny fenomen prasy, powodujący
istnienie w niej obok siebie dwóch odrębnych modułów, powoduje iż obrót
prasą ma zupełnie inny charakter niż handel innymi towarami rynkowymi.
Istota tego dualizmu polega na tym, że z jednej strony prasa jest artykułem
rynkowym, bez sprzedaży którego nie może funkcjonować organizacja medialna, z drugiej zaś strony towar ten jest dobrem społecznym, bez którego nie
może funkcjonować demokratyczne społeczeństwo31. Tę dualną rolę mediów
trafnie ilustruje metafora Z. Chafeego porównująca media do małżeństwa
29
30

1994.
31

Por. J. Sobczak, op.cit., komentarz do art. 10 prawa prasowego.
Por. M. Gołaszewska, Fascynacja złem, Eseje z teorii wartości, Warszawa–Kraków

T. Kononiuk, Informacja jako towar, „Przegląd ustawodawstwa gospodarczego”
2000, nr 7–8, s. 38–39.
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przedsiębiorcy handlowego z uniwersytetem. Jedno z małżonków troszczy się
o zarabianie pieniędzy, drugie zaś dba o edukowanie i formowanie swoich odbiorców32.
Metafora ta wydaje się dobrze symbolizować fenomen mediów jako „czwartej władzy”. Media są określone jako „czwarta władza” i są uznawane za niezależny podmiot w systemie politycznym nie dlatego, że przynoszą zyski swoim
właścicielom, ale dlatego, że realizują fundamentalną w demokracji wartość,
jaką jest prawo obywateli do informacji oraz jawności i kontroli życia publicznego. Dziennikarze są tutaj rzecznikami demokracji, a jednocześnie jej najsurowszymi recenzentami. Ich zadaniem jest z jednej strony rzetelnie informować i komentować rzeczywistość z drugiej zaś przestrzegać podstawowych
wartości i zasad demokratycznych oraz odpowiedzialnie reagować na różne
przypadki łamania tych zasad, na przykład poprzez włączanie się w zwalczanie
korupcji w życiu politycznym i gospodarczym. Tak więc aby media mogły należycie wywiązywać się ze swoich zobowiązań wobec demokratycznego społeczeństwa, konieczne jest zawieranie kompromisu między służbą i rolą arbitra
a rynkiem, czy też kompromisu między traktowaniem informacji jako dobra
społecznego i towaru33.
Przykładem takiego kompromisu może być Pierwsza Poprawka do amerykańskiej konstytucji uznawana żurnalistów za „dziennikarską biblię”. Warto
więc, aby pamiętali oni, że „biblia” ta nakłada na nich obligatoryjny obowiązek służby społeczeństwu. Dziennikarstwo bowiem to nie tylko materiał prasowy, który powinien dobrze się sprzedać, to nie tylko towar mający swoją
wymierną wartość rynkową. Dziennikarstwo to przede wszystkim obowiązek
informowania odbiorców poprzez dostarczane im informacje. Demokracja
opiera się nie tylko na prawach i mechanizmach rynku, ale przede wszystkim
na dobrze poinformowanych obywatelach, którym gwarantuje uczestnictwo
w życiu publicznym. Uczestnictwo to byłoby niemożliwe bez dostępu (biernego i czynnego) do informacji dotyczących spraw publicznych, które powinny
być dostarczane przez media. Są to niezbywalne cele i zadania prasy wobec
obywateli pozwalające im świadomie partycypować w sprawowaniu władzy
i rozumieć mechanizmy jej funkcjonowania.
Na tym polega istota „czwartej władzy” w otwartym demokratycznym społeczeństwie. Jest to zobowiązanie przestrzegania zasad realizujących dobro
obywatela. Dobro to może być realizowane tylko wówczas, kiedy dziennikar32 �Z.
33

Chaffe, An Outsider Look at the Press, „Nieman Reports” 1955, Vol. 1955, s. 3.
Por. B. Michalski, Podstawowe problemy prawa prasowego, Warszawa 1998, s. 9–28.
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ska społeczność tak jak grecka polis swoją unikatową pozycję i rolę w społeczeństwie – rolę „czwartej władzy” – będzie łączyła z zespołem wartości stanowiącej o jej zawodowej tożsamości, czyli ethos tzn. właściwym sposobem
postępowania a zwłaszcza stosunkiem do innych ludzi, logos tzn. przestrzeganiem praw ustalonych przez społeczeństwo i pathos tzn. pełną godności
i powagi praktyką dyskursywną. Prasa nie jest bowiem w sensie formalnym
czwartą czy kolejną władzą w państwie, jest natomiast niezbędnym i ważnym
elementem kontroli i krytyki społecznej, strzegącym prawidłowego funkcjonowania wszystkich instytucji tworzących demokratyczne państwo prawne.
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Ustalenie ojcostwa wobec braku
obcowania płciowego w świetle znowelizowanych
przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Uwagi wprowadzające

Z

miany w zakresie regulacji ustalenia pochodzenia dziecka wprowadzone
do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.)2 ustawą z dnia 6 listopada
2008 r. nakazują podjąć trud analizy nowych przepisów3. Przedmiotem niniejszego artykułu będzie zagadnienie ustalenia pochodzenia dziecka od ojca
w sytuacji, gdy do poczęcia dochodzi inaczej niż w wyniku fizycznego obcowania rodziców4. Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem istnieją
następujące drogi ustalenia pochodzenia dziecka od mężczyzny:
–– domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki (art. 62–71 k.r.o.);
–– uznanie ojcostwa (art. 73–83 k.r.o.);
–– ustalenie ojcostwa w drodze orzeczenia sądowego, mocą którego sąd
określa, kto jest ojcem dziecka (art. 84–86 k.r.o.).
Ustalenie pochodzenia dziecka od mężczyzny jest możliwe wyłącznie
w sytuacji ustalonego pochodzenia dziecka od matki5. Powyższe sposoby ustalenia pochodzenia dziecka od mężczyzny w zasadzie nie wprowadzają rozróżnienia co do sposobu, w jaki doszło do poczęcia dziecka, w szczególności czy
1

Dr had. prawa, adiunkt w Katedrze Prawa Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego, Wydział Prawa i Adminsitracji UAM Poznań.
2 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz.
59 ze zmian.).
3 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy
oraz innych ustaw (Dz.U. Nr 220, poz. 1431).
4 Poza zakresem rozważań pozostaje zagadnienie ustalenia pochodzenia dziecka od
matki. Jak wiadomo, metody zapłodnienia wspomaganego medycznie, tj. z pominięciem
obcowania płciowego, mogą prowadzić do sytuacji urodzenia dziecka przez kobietę, która
w sensie genetycznym nie będzie jego matką. Art. 617 k.r.o. przyjmuje zasadę, iż matką
dziecka jest kobieta, która je urodziła.
5 Zob. w szczególności art. 619–6116 k.r.o. T. Smyczyński, w: T. Smyczyński (red.),
„System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze”, t.12, Warszawa 2003, s. 105.
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miało miejsce obcowanie płciowe rodziców zainteresowanych pozyskaniem
potomstwa (dotyczy to także sytuacji, gdy wyłącznie jedno z rodziców taką
wolę spłodzenia i zrodzenia potomstwa wykazuje bądź też nie wykazuje jej
żadne z rodziców). Warto jednak wskazać, że nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadza w omawianym zakresie dość istotne zmiany,
w szczególności w zakresie ochrony interesu dziecka poczętego w wyniku zastosowania technik wspomaganej medycznie prokreacji. Przedmiotem prezentowanej analizy będą zatem następujące zagadnienia. Po pierwsze, zagadnienie
ojcostwa męża matki dziecka, które urodziło się w czasie małżeństwa rodziców, niemniej jednak do poczęcia doszło nie w wyniku stosunku płciowego,
ale z wykorzystaniem technologii medycznej. Analiza obejmować będzie zagadnienie sytuacji osób zainteresowanych ustaleniem stosunków rodzinnych,
w szczególności zaś obejmować będzie próbę odpowiedzi na pytanie, czy
w omawianym przypadku sytuacja ta uzależniona będzie od tego, czy do zapłodnienia doszło pozaustrojowo, czy też miało miejsce zapłodnienie in vivo;
następnie czy do zapłodnienia użyto komórek pochodzących od męża kobiety
czy też od obcego anonimowego dawcy i wreszcie kluczową będzie kwestia zgody męża na zabieg medyczny w wyniku, którego doszło do zapłodnienia.
Następnie analizie poddana zostanie nowa instytucja prawa rodzinnego,
jaką jest uznanie ojcostwa. Przedmiotem rozważań pozostanie sytuacja ojca
– mężczyzny niebędącego mężem matki dziecka, gdy do poczęcia doszło bez
obcowania płciowego rodziców dzięki zabiegom medycznym wspomagającym rozród, do których użyto nasienia zarówno tego mężczyzny, jak i anonimowego dawcy. Podobnie jak w sytuacji małżeństwa rodziców przedmiotem
oceny pozostanie zarówno możliwość ustalenia pochodzenia dziecka w sytuacji, gdy do zapłodnienia doszło in vitro, jak i in vivo.
Wreszcie omówiona zostanie sytuacja dopuszczalności sądowego ustalenia pochodzenia dziecka od danego mężczyzny w sytuacji wykorzystania za
zgodą tego mężczyzny jego nasienia do zapłodnienia. Na koniec pozostanie
do rozważenia problem dopuszczalności sądowego ustalenia ojcostwa mężczyzny, gdy wprawdzie wyraził on zgodę na obcowanie z kobietą niemniej
między stronami nie miał miejsca stosunek płciowy, a do poczęcia dziecka
doszło w wyniku pozyskania materiału genetycznego w inny sposób i użycia
go do zapłodnienia bez wiedzy mężczyzny6.

6

Z. Krzemiński, Sądowe ustalenie ojcostwa – zagadnienia wybrane, „Monitor Prawniczy” 1994, nr 7, s. 196–199.
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Ustalenie ojcostwa dziecka małżeńskiego poczętego
w wyniku zabiegu medycznego
Dziecko zrodzone w trakcie trwania małżeństwa swoich rodziców korzysta
z domniemania pochodzenia od męża swej matki. Przepis art. 62 k.r.o.7 w obecnym brzmieniu nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian w porównaniu
z sytuacją sprzed nowelizacji. Przepis art. 62 § 1 k.r.o. stanowi, że jeżeli dziecko
urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od
jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża
matki. Podstawowym elementem konstrukcji, na której opiera się domniemanie
z art. 62 § 1 zd. 1 k.r.o., jest urodzenie się dziecka w czasie trwania małżeństwa
jego matki albo przed upływem trzystu dni od jego unieważnienia lub ustania. Domniemanie to opiera się na założeniu, że małżonkowie w czasie trwania
małżeństwa odbywają ze sobą stosunki płciowe (i nie odbywają ich z innymi
osobami), zaś w wyniku tych stosunków płciowych dochodzi do poczęcia, a następnie urodzenia dziecka8. Nie ma zatem dla skorzystania z domniemania znaczenia fakt, iż dziecko zostało poczęte w wyniku zabiegu medycznego, jako że
polskie prawo nie wymaga, aby dziecko urodziło się wyłącznie w wyniku aktu
płciowego rodziców9. Warto zauważyć, że zazwyczaj skorzystanie przez małżonków z technik homologicznych (przede wszystkim inseminacji tego typu)
nie będzie budziło wątpliwości natury prawnej czy etycznej, o ile oczywiście
odbywać się będzie w naturalnym okresie płodności pary małżeńskiej10. W takiej sytuacji pochodzenie dziecka jest pewne11. Rodzice biologiczni dziecka po7

Cytowane w niniejszym artykule przepisy k.r.o. powoływane są w brzmieniu po
nowelizacji, chyba że odmiennie zaznaczono.
8 K. Piasecki, w: H. Ciepła, B. Czech, T. Domińczyk, A. Kalus, K. Piasecki, M. Spychowicz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, w: K. Piasecki, „Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz”, wyd. 4, Warszawa 2009, s. 641; K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2009, s. 1199 i n.
9 T. Smyczyński, w: T. Smyczński (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne
i opiekuńcze, t. 12, Warszawa 2003, s. 220.
10 T. Smyczyński, Aksjologiczne i prawne podstawy dopuszczalności wspomaganej
prokreacji ludzkiej, w: J. Haberko i M. Łączkowska (red.), Prawne, medyczne i psychologiczne aspekty wspomaganej prokreacji, Poznań 2005, s. 96.
11 T. Smyczyński zauważa, że w omawianej sytuacji technik homologicznych korzystna jest psychiczna więź rodziców z dzieckiem, ponieważ poczęło się ono z połączenia gamet rodziców prawnych i tworzących zarazem jego środowisko rodzinne. Rodzice prawni
są jednocześnie rodzicami biologicznymi. T. Smyczyński, Aksjologiczne..., s. 96.
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zostają rodzicami prawnymi dziecka. Trzeba jednak pamiętać, że mimo, iż dotąd w doktrynie definiowano pokrewieństwo jako fakt biologiczny, tj. poprzez
więzy krwi łączące konkretne osoby, to jednak stosunek prawny pokrewieństwa
ustala się na podstawie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a nie
jedynie na podstawie biologicznych więzów krwi. Podzielam w tej materii pogląd M. Łączkowskiej, iż zgodność ustalonego pochodzenia prawnego z prawdą
biologiczną jest sytuacją jak najbardziej pożądaną. Prawo rodzinne umożliwia
zaś wzruszenie ustalonego zgodnie z przepisami k.r.o. stosunku macierzyństwa
i ojcostwa jedynie w drodze powództwa o zaprzeczenie12.
Powracając do sytuacji dziecka poczętego w wyniku zabiegu medycznego,
korzysta ono z dobrodziejstwa domniemania pochodzenia od małżonków na
równi z dzieckiem poczętym w naturalny sposób, tzn. gdy do zapłodnienia doszło w wyniku stosunku płciowego rodziców pozostających w związku małżeńskim. Nie ma przy tym znaczenia dla możliwości skorzystania z domniemania
czy zapłodnienie przy wykorzystaniu technologii medycznej miało miejsce
w organizmie kobiety (tzw. techniki polegające na inseminacji) czy też doszło
do zapłodnienia pozaustrojowego i następnie transferu zarodka. Bez znaczenia
dla ustalenia pochodzenia dziecka od męża matki w oparciu o domniemanie
z art. 62 k.r.o. jest to, czy do zabiegu użyto nasienia pochodzącego od męża czy
też miało miejsce zapłodnienie z wykorzystaniem obcego materiału genetycznego. Oba te fakty będą jednak miały znaczenie w sytuacji, gdy mąż kobiety
żądałby zaprzeczenia ojcostwa dziecka urodzonego z jego materiału genetycznego, ale bez jego zgody. Jedynie na marginesie rozważań warto odnotować, że
mąż matki nie mógłby skutecznie zaprzeczyć ojcostwu dziecka w sytuacji, gdyby dziecko zostało poczęte, a następnie zrodzone z jego komórek genetycznych,
ale bez jego zgody. W takiej sytuacji mąż matki nie mógłby, jak się wydaje, skutecznie wykazać, że nie jest ojcem dziecka, o czym jest mowa w art. 67 k.r.o.13
Jeszcze więcej problemów natury prawnej wiązać się będzie z zabiegami wspomaganej medycznie prokreacji z wykorzystaniem nasienia męża post mortem14.
12

M. Łączkowska, Pokrewieństwo genetyczne a pokrewieństwo prawne czyli czy mój
krewny to rzeczywiście mój krewny, Referat wygłoszony w trakcie sesji: Prawnicy zapraszają Lekarzy. Pokrewieństwo genetyczne a pokrewieństwo prawne, WPiA UAM 12.03.2008,
niepublikowany.
13 T. Smyczyński, w:System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, s. 220;
Zob. także K. Gromek, op.cit., s. 1276 i uwagi poczynione przez autorkę na tle art. 67 k.r.o.
w brzmieniu sprzed nowelizacji, w szczególności odnoszące się do wyjaśnienia pojęcia
„niepodobieństwa ojcostwa”.
14 T. Smyczyński, w: System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze s. 221;
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We wskazanych w toku wywodu sytuacjach dziecko korzystać będzie z domniemania pochodzenia od małżonków. Nie oznacza to jednak, że nowelizacja nie wprowadza żadnych zmian w tym zakresie, jako że w istocie poprawia
sytuację dziecka poczętego w wyniku zastosowania zabiegu medycznego,
zwłaszcza – jak się wydaje – wówczas, gdy do zapłodnienia doszło z wykorzystaniem obcego nasienia. Znajdą tu zastosowanie swoiste ograniczenia
w ustalaniu pochodzenia dziecka zgodnie z prawdą biologiczną, jako że z góry
determinuje się sprzeczność pomiędzy rzeczywistością genetyczną a prawną,
a stosunek pokrewieństwa zostaje uzależniony bardziej od woli osób zainteresowanych posiadaniem potomstwa niż faktycznych więzów krwi. Matką
dziecka będzie kobieta, która je urodziła (art. 617 k.r.o.). Ojcem zaś będzie
mąż matki. Jeżeli wyniki badań DNA jednoznacznie jego ojcostwo wykluczą,
istotnym elementem omawianej sytuacji członków rodziny w zakresie ustalenia pochodzenia dziecka będzie fakt wyrażenia bądź niewyrażenia przez męża
matki dziecka zgody na zabieg medyczny (z wykorzystaniem nasienia dawcy)
w wyniku, którego dochodzi do poczęcia, a następnie urodzenia dziecka15.
W świetle znowelizowanego w 2008 r. art. 68 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.)16 niedopuszczalne jest zaprzeczenie ojcostwa dziecka poczętego
w wyniku zabiegu medycznego, na który mąż matki wyraził zgodę17. Przepis
odzwierciedla przyjętą i aprobowaną powszechnie zarówno w doktrynie, jak
i orzecznictwie zasadę niedopuszczalności zaprzeczenia ojcostwa, o ile mąż matki dziecka wyraził zgodę na zapłodnienie żony w ramach procedury wspomaganej medycznie prokreacji18. Chodzi tu zarówno o zapłodnienie żony następujące w wyniku zastosowania procedury medycznej, do której użyto nasienia
męża kobiety, co ma miejsce z pominięciem aktu fizycznego obcowania między
małżonkami i wprowadzenia do dróg rodnych kobiety nasienia męża, jak i o sy-

M. Safjan, Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990, s. 214–
215; A. Dyoniak, Status prawny dziecka pochodzącego z postmoralnej inseminacji albo
postmoralnej implantacji embrionu, w: T. Smyczyński (red.), „Wspomagana prokreacja
ludzka (Zagadnienia legislacyjne)”, Poznań 1996, s. 42.
15 M. Łączkowska, Pokrewieństwo..., Materiał niepublikowany, powoływany w przypisie 12.
16 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz.
59 ze zmian.).
17 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy
oraz innych ustaw (Dz.U. Nr 220, poz. 1431).
18 K. Piasecki, op.cit., s. 674; K. Gromek,op.cit., s. 1281.
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tuację zapłodnienia nasieniem innego mężczyzny19. Przepis, co nie ulega wątpliwości, ma na celu zagwarantowanie pewności pochodzenia dziecka urodzonego
w czasie trwania małżeństwa od małżonków, w szczególności od męża matki.
Powyższa konstrukcja znajdzie zastosowanie, o ile mężczyzna wyrazi zgodę na
zapłodnienie żony w wyniku zabiegu medycznego. Użycie w treści przepisu
określenia: „na który mąż matki wyraził zgodę” już wobec zastosowania wykładni językowej kieruje proces interpretacji ku wyraźnej konieczności wyrażenia zgody na zabieg medyczny. Nie będzie zatem dopuszczalne poprzestanie na
niewyrażeniu przez mężczyznę sprzeciwu czy na jego biernym zachowaniu. Nie
wdając się w szczegóły w zakresie analizy charakteru prawnego zgody na zabieg
medyczny, o którym mowa w art. 68 k.r.o., trzeba stwierdzić, że ustawodawca
bardzo wyraźnie opowiada się w komentowanym przepisie po stronie dziecka
urodzonego w wyniku zastosowania procedury medycznej niezbędnej do poczęcia. Wydaje się, że chodzi tu w szczególności o ochronę interesu dziecka poczętego z użyciem obcego nasienia. Warto pamiętać, że przed wejściem w życie
cytowanego przepisu ochrona interesu dziecka przejawiająca się oddaleniem
żądania zaprzeczenia ojcostwa dokonywana była z powołaniem się na art. 5
k.c. i sprzeczność tego rodzaju działania z zasadami współżycia społecznego.
Jak wyjaśniał Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 27 października 1983 r.: „w przypadku obalenia jego [dziecka] pochodzenia od męża
matki pozostawałoby ono [dziecko] praktycznie bez ojca, ponieważ już choćby
z powodu pełnej anonimowości dawcy nasienia nie można by ustalić rzeczywistego ojcostwa. Dawca nasienia nie ma zresztą zamiaru nawiązania prawnego
stosunku ojcostwa, lecz jedynie pozostawia je [nasienie] do dyspozycji służby
zdrowia”20. Dalej, jak zauważył SN, przyjęta w sprawie wykładnia uwzględnia
19

W literaturze medycznej wyróżnia się następujące najważniejsze techniki wspomaganej prokreacji: inseminacja: AIH (Artificial Isemination Husband or Homologous)
– inseminacja homologiczna: AID (Artificial Isemination Donor); inseminacja heterologiczna; zapłodnienie pozaustrojowe i transfer zarodka: FIVET (Fecondation In vitro –
Embryo Transfer); macierzyństwo zastępcze: (Surrogate Mother) – zapłodnienie w łonie
dawczyni komórki jajowej lub zapłodnienie in vitro i następnie przeniesienie embrionu po
kilku dniach do innej kobiety; medyczne wspomaganie zapłodnienia wewnątrzustrojowego GIFT (Gametes Intra Fallopian Transfer); ZIFT zapłodnienie in vitro i przeniesienie
zygoty do jajowodu matki. W dojajowodowym przeniesieniu gamet (GIFT) pobrane jajeczka i plemniki umieszcza się bezpośrednio w jajowodach – poza wszelkimi miejscami
niedrożnymi – i zapłodnienie dokonuje się w ciele kobiety.
20 Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 października 1983 r.,
sygn. III CZP 35/83 (OSNCP 1984, nr 6, poz. 86).
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interes rodziny, do powstania której przyczyniła się decyzja małżonków co do
poddania się zabiegom wspomaganej medycznie prokreacji21.
W tym zakresie następuje odstępstwo od prawdy obiektywnej odniesieniu
do stanu cywilnego człowieka, niemniej jednak zapewnia się gwarancję stabilności stanu cywilnego dziecka22.

Ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego poczętego
bez obcowania płciowego rodziców
W literaturze prezentowane jest stanowisko, że w przypadku zastosowania
technik wspomaganej medycznie prokreacji poza małżeństwem pochodzenie
dziecka od ojca jest niepewne jako, że nie ma możliwości skorzystania z domniemania z art. 62 k.r.o., ani z domniemania z art. 85 § 1 k.r.o. opartego
na obcowaniu z matką dziecka w okresie koncepcyjnym23. Zdaniem T. Smyczyńskiego pojawia się w omawianych sytuacjach splot konfliktów, w których
dobro dziecka może być zupełnie pominięte24. Istotne dla dalszych rozważań
pozostaje ustalenie czy dziecko zostało poczęte z wykorzystaniem nasienia
pochodzącego od pary konkubenckiej czy też wykorzystano nasienie pochodzące z banku spermy oraz czy konkubent matki dziecka wyraża wolę nawiązania stosunku prawnego ojcostwa przez jego uznanie. Anonimowość dawcy
nasienia nie pozwala oczywiście na ustalenie pochodzenia dziecka od dawcy,
co więcej mężczyzna oddający nasienie nie ma zamiaru nawiązać więzi rodzinnej, nie wie on też, która kobieta będzie zapłodniona jego nasieniem25.
Uznanie ojcostwa dziecka poczętego z pominięciem
aktu seksualnego rodziców

W świetle znowelizowanego art. 72 § 1 k.r.o. jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało
obalone, ustalenie ojcostwa jest dopuszczalne albo przez uznanie ojcostwa albo
w drodze orzeczenia sądowego. Zmiana w cytowanym przepisie obejmuje zastąpienie nazwy dobrowolnego ustalenia ojcostwa z „uznania dziecka” na „uznanie
21
22
23
24
25

K. Piasecki, op.cit., s. 674.
T. Smyczyński, w: System..., s. 222.
T. Smyczyński, Aksjologiczne..., s. 97.
Ibidem.
T. Smyczyński, Aksjologiczne..., s. 97.
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ojcostwa”26. Zmiana nazwy nie stanowi jednak wyłącznie zabiegu redakcyjnego,
chodzi bowiem przede wszystkim o wyeliminowanie przypadków ustalania ojcostwa niezgodnego z tzw. prawdą genetyczną, w szczególności dokonywanego
w złej wierze w celu uniemożliwienia ustalenia pochodzenia dziecka przez sąd
zgodnie z prawdą genetyczną. Zgodnie z obecnym stanem prawnym uznanie
ojcostwa powinno opierać się na rzeczywistym stosunku biologicznym łączącym ojca z dzieckiem27.
W świetle art. 73 § 1 k.r.o. uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od
którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem USC, że jest ojcem
dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy
od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. Mężczyzna przyznaje zatem pewien fakt, jakim jest pochodzenie dziecka od niego.
Jednocześnie matka potwierdzająca ten fakt daje gwarancję zgodności uznania z rzeczywistym stanem biologicznym. Użyte w treści przepisu określenie:
„mężczyzna, od którego dziecko pochodzi” pozwala wstępnie na przyjecie, że
dla skuteczności uznania fakt zapłodnienia pozostaje bez znaczenia, o ile użyto
do niego nasienia tego mężczyzny. Oznacza to, że uznanie będzie na pewno
dopuszczalne w sytuacji technik homologicznych i to zarówno w przypadku
technik objawiających się inseminacją, jak i zapłodnieniem pozaustrojowym
i transferem zarodka. Nie stanowi zatem przesłanki skuteczności uznania ojcostwa fakt obcowania płciowego rodziców. Mężczyzna może doprowadzić do
uznania ojcostwa także w sytuacji, gdy partnerzy poddali się technikom wspomaganej medycznie prokreacji, a on sam jest przekonany, że dziecko od niego
pochodzi i potwierdza ten fakt. Sytuacja prawna dziecka poczętego w wyniku
zastosowania technik wspomaganej medycznie prokreacji z pominięciem aktu
obcowania płciowego rodziców jest zatem w świetle nowej regulacji w zakresie
możliwości uznania ojcostwa tożsama z sytuacją dziecka poczętego w wyniku
aktu płciowego rodziców.
Warto w tym miejscu odnotować pogląd prezentowany w doktrynie już po
zmianie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w świetle którego: „oświadczenie mężczyzny, że jest ojcem dziecka, zawiera w sobie element woli (intentio)
oraz przyznanie faktu rzeczywistego ojcostwa, co wcale nie musi wskazywać
na istnienie ojcostwa biologicznego. Należy podkreślić, że nie jest przewidziana
żadna procedura o charakterze dowodowym, która miałaby wyjaśnić związek

26
27

K. Piasecki, op.cit., s. 680.
Ibidem, s. 681.
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genetyczny między uznającym ojcostwo a dzieckiem uznawanym”28. Z ostrożnością można przychylić się do tego stanowiska. Dla dziecka poczętego z pominięciem aktu obcowania płciowego rodziców przy wykorzystaniu obcego nasienia mogłoby to oznaczać, że mężczyzna pozostający z matką dziecka w związku
konkubenckim mógłby doprowadzić do uznania ojcostwa nawet w sytuacji, gdy
to nie on, a anonimowy dawca byłby biologicznym ojcem dziecka. Chodzi tu
o sytuację pary konkubenckiej, pragnącej dziecka i niemogącej zajść w ciążę
z wykorzystaniem nasienia tego mężczyzny. Ważne jest jednak to, że mężczyzna godzi się na użycie do zapłodnienia partnerki obcego nasienia.
Ze względu na treść art. 78 k.r.o. trzeba jednak podkreślić, że w takiej sytuacji mężczyzna musi wiedzieć i godzić się na użycie do zabiegu medycznego
nasienia pochodzącego od dawcy. Art. 78 k.r.o. jest bowiem wyrazem kompromisu między zasadą prawdy genetycznej, a zasadą dobra dziecka i pewności
jego pochodzenia od mężczyzny, który uznał ojcostwo. Przepis ten pozwala
mężczyźnie na wytoczenie powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania
w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko nie
pochodzi od niego. Oznacza to, że jeżeli para konkubencka podejmuje wspólnie decyzję co do poddania się zabiegom wspomaganej medycznie prokreacji
z użyciem obcego nasienia, a następnie mężczyzna przy potwierdzeniu matki
doprowadza do uznania ojcostwa, nie będzie on mógł skorzystać z możliwości żądania ustalenia bezskuteczności uznania29. Nie oznacza to oczywiście,
że z takim żądaniem nie będą mogli wystąpić inni uprawnieni, przy spełnieniu
przesłanek, o których mowa w k.r.o.
Na marginesie należy odnotować, że najwięcej wątpliwości wiązać się będzie w tym zakresie z zastosowaniem technik wspomaganej prokreacji polegających na wykorzystaniu do zabiegów oprócz nasienia mężczyzny (konkubenta) także nasienia innego mężczyzny30. Wydaje się, że w takim przypadku
o dopuszczalności żądania ustalenia bezskuteczności uznania decydować będzie stan świadomości mężczyzny (konkubenta) poddającego się zabiegom.
Chodzi tu o to, czy mężczyzna wiedział czy też nie, że do zapłodnienia wykorzystano prócz jego spermy także nasienie innego mężczyzny.
28 K. Piasecki, op.cit., s. 686. Podobnie K. Gromek, która twierdzi, że uznanie ojcostwa
jest jednostronnym aktem oświadczenia woli i wiedzy, dokonywanym wyłącznie przez mężczyznę, twierdzącym, że jest ojcem dziecka (bez względu na rzeczywisty stosunek biologiczny miedzy uznającym ojcem a uznawanym dzieckiem). K. Gromek, op.cit., s. 1291.
29 K. Gromek, op.cit., s. 1300.
30 M. Nesterowicz, op.cit., Toruń 2007, s. 254.
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Dopuszczalność sądowego ustalenia ojcostwa dziecka poczętego
bez obcowania płciowego rodziców

Treść art. 85 § 1 k.r.o. i przyjęte tam domniemanie w zasadzie przesądzają o niedopuszczalności sądowego ustalenia ojcostwa w sytuacji, gdy nie doszło do
obcowania z matką dziecka w tzw. okresie koncepcyjnym, tj. nie dawniej niż
w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed
urodzeniem się dziecka. Oznacza to, że nie ma możliwości wytoczenia powództwa w sprawie ustalenia ojcostwa przez sąd wówczas, gdy między matką dziecka a mężczyzną nie było obcowania fizycznego31. Treść przepisu tylko pozornie
nie pozostawia wątpliwości co do dopuszczalności powództwa o ustalenie przez
sąd pochodzenia dziecka. W związku z omawianą problematyką wykorzystania
nasienia do poczęcia w sposób inny niż naturalny rodzi się bowiem szereg wątpliwości natury prawnej.
W pierwszej kolejności należy odnotować znaczenie dowodu z badania
DNA32. Współczesna wiedza medyczna pozwala na ustalenie pochodzenia
dziecka z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością. Nie ulega wątpliwości, że w porównaniu z dowodami wykluczającymi ojcostwo (np. grupowe badanie krwi) albo jedynie uprawdopodabniającymi pokrewieństwo (np.
dowody antropologiczne) wynik badań DNA uznaje się za dowód o szczególnym znaczeniu33. Trzeba jednak pamiętać, że dowód z badania DNA, jakkolwiek precyzyjne i pewne źródło informacji genetycznej stanowi, jest jedynie
dowodem potwierdzającym lub zaprzeczającym zaistnienie faktu, na którym
prawo rodzinne oparło w ramach domniemania ustalenie pochodzenia dziecka. Pojawia się pytanie, czy skorzystanie z tego dowodu, a zwłaszcza pozytywny wynik w zakresie pewności ojcostwa mężczyzny, może automatycznie przesądzać o prawnym sądowym ustaleniu pochodzenia dziecka od tego
mężczyzny. Trzeba odpowiedzieć też na pytanie czy kodeks rodzinny i opie-

31

T. Smyczyński, Aksjologiczne..., s. 97.
W. Stojanowska, w: System..., s. 31 i n.; M. Łączkowska, Stosunek prawny pokrewieństwa a pochodzenie genetyczne w: „Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego”, Toruń 2008, s. 307; W. Stojanowska, Postulowany model procesu o ustalenie
ojcostwa jako konsekwencja wprowadzenia do praktyki sądowej dowodu z badań DNA, w:
„Księga Jubileuszowa...”, s. 317 i n.
33 M. Łączkowska, Pokrewieństwo..., Materiał niepublikowany, powoływany w przypisie 12.
32
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kuńczy uzależnia nadal sądowe ustalenie pochodzenia dziecka, w ramach domniemania z art. 85 k.r.o., od następujących faktów:
–– urodzenie dziecka przez konkretną kobietę,
–– obcowanie tej kobiety z mężczyzną w okresie koncepcyjnym34.
Jeżeliby przyjąć, że ojcem dziecka urodzonego poza małżeństwem jest wyłącznie mężczyzna, który obcował z matką w okresie koncepcyjnym, to postępowanie dowodowe musiałoby mieć na celu ustalenie faktu obcowania, a nie
wyłącznie więzi genetycznej35. Oznaczałoby to, że nie ma możliwości ustalenia
pochodzenia dziecka w drodze sądowej, jeżeli między matką dziecka a mężczyzną nie doszło do obcowania. Ten tok interpretacji w pewnych sytuacjach
niewątpliwie znajdzie uzasadnienie. Przyjmując powyższe, należy zauważyć,
że samo badanie DNA nie może stanowić podstawy do ustalenia ojcostwa
z tego względu, że mogłoby to prowadzić do stwierdzenia ojcostwa dawcy nasienia36. Nie sposób jednak wykluczyć i takiej interpretacji, przy której art. 85
k.r.o. stanowić będzie owszem bardzo poważną pomoc przy przeprowadzeniu dowodu ojcostwa, niemniej jednak ustalenie ojcostwa nie będzie musiało
się opierać o domniemanie zawarte w tym przepisie.
Przyjmując pierwszą interpretację, należy zauważyć, że brak elementu obcowania wyklucza dopuszczalność sądowego dochodzenia ojcostwa37. Należałoby zatem przyjąć, że niedopuszczalnym de lege lata byłoby wystąpienie
34

Na temat wątpliwości co do rozumienia pojęcia „okres koncepcyjny” zob. W. Stojanowska, op.cit., s. 156–157.
35 M. Łączkowska, Pokrewieństwo..., Materiał niepublikowany, powoływany w przypisie 12.
36 W dawnej doktrynie spotkać można się ze stanowiskiem, w świetle którego w przypadku zastosowania technik wspomaganej medycznie prokreacji „ojcem dziecka jest ten,
od którego nasienie pochodzi”. Stanowisko takie obecnie wobec anonimowości dawcy nasienia uznać należy za oczywiście nietrafne. Zob. B. Walaszek, „Inseminatio artificialis”
a przepisy kodeksu rodzinnego, „Palestra” 1960, nr 5, s. 28 i n., gdzie autor twierdzi, że bez
znaczenia jest to, czy miało miejsce „obcowanie cielesne, czy też matka dziecka została
sztucznie inseminowana nasieniem tego mężczyzny z probówki, oraz czy dawca wyraził
zgodę na konkretną inseminację”. Zob. zwłaszcza stanowisko starszej doktryny Z. Krzemiński, Ojcostwo i alimenty, Warszawa 1993, s. 36; B. Walaszek, O niektórych aspektach
prawnych „inseminatio artificialis”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 1969,
nr 1, s. 55 i n.; S. Piechocki, Aspekty prawne sztucznego zapłodnienia i implantacji embrionu, NP 1953, nr 6, s. 62 i n.; M. Nesterowicz, Problemy prawne nowych technik sztucznego
poczęcia dziecka, „Państwo i Prawo” 1985, nr 2, s. 40 i n.
37 Z. Krzemiński, Sądowe..., s. 198.
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z powództwem o sądowe ustalenie pochodzenia dziecka od mężczyzny, który
wprawdzie nie obcował cieleśnie z matką dziecka, ale zgodził się na przekazanie swojego nasienia w celu zapłodnienia nim poza zabiegami wspomaganej
medycznie prokreacji kobiety samotnej bądź kobiety pozostającej w partnerskim związku lesbijskim. Wynik badania DNA (o ile doszłoby do zapłodnienia
i zrodzenia potomstwa) niewątpliwie wskaże jednak tego mężczyznę jako biologicznego ojca dziecka. Taka interpretacja pozostaje niewątpliwie w sprzeczności z dobrem dziecka, któremu odmawia się możliwości ustalenia ojcostwa
oraz poznania swojego genetycznego pochodzenia. Jeżeliby natomiast przyjąć, że mężczyzna, który oddaje swoją spermę kobiecie samotnej bądź pozostającej w homoseksualnym związku partnerskim, z nią obcuje, dawałoby to
możliwość ustalenia pochodzenia dziecka od tego mężczyzny i niewątpliwie
przyczyniało się do ochrony interesu dziecka.
W tym kontekście pozostaje do rozważenia niezwykle istotna kwestia, chodzi mianowicie o ustalenie zakresu pojęciowego użytego w przepisie określenia
„obcował z matką dziecka”. Ustawodawca nie definiuje tego pojęcia, nie czyni
tego też doktryna. Język powszechny pod pojęciem tym rozumie relację polegającą na „byciu z kimś w bliskim kontakcie, utrzymywaniu z kimś żywych
kontaktów towarzyskich”38. Obcowanie na gruncie reguł znaczeniowych języka polskiego nie musi oznaczać zatem współżycia fizycznego polegającego na
odbywaniu z kimś stosunków płciowych. Pytanie, jaka była intencja ustawodawcy. Doktryna zdaje się milcząco przyjmować, że użyte w art. 85 § 1 k.r.o.
określenie: „obcował z matką dziecka” rozumieć należy jako odbywał z matką
dziecka takie stosunki płciowe, w wyniku których może w sposób naturalny
dojść do zapłodnienia39. Takie pojmowanie wiąże się z zaakceptowaniem faktu,
iż w świetle doświadczenia życiowego mężczyzna, który godzi się na odbycie
stosunku płciowego z kobietą, liczy się z ewentualnością (a przynajmniej bierze
ją pod uwagę) zostania ojcem, o ile w wyniku stosunku dojdzie do poczęcia,
a następnie urodzenia dziecka. W innych przypadkach intymnej relacji partnerów poczęcie dziecka nie stanowi naturalnej konsekwencji obcowania.
Sprawę dodatkowo komplikuje brak możliwości dowodowych. Fakt obcowania mężczyzny z matką dziecka rzadko – jak zauważają J. Winiarz i J. Gajda – może zostać wykazany za pomocą dowodu bezpośredniego. Najczęściej
fakt obcowania ustalony zostanie na podstawie domniemań faktycznych40.
38
39
40

E. Sobol (red.), „Nowy Słownik Języka Polskiego”, Warszawa 2002, s. 547.
M. Łączkowska, Stosunek..., s. 310.
J. Winiarz, J. Gajda, Prawo rodzinne, Warszawa 2001, s. 188.
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Wydaje się, że wyżej wskazane przypadki kwalifikować można by jako obcowanie stwarzające podstawy do ustalenia pochodzenia dziecka od mężczyzny, który przekazuje swój materiał genetyczny kobiecie. Trudno w świetle
doświadczenia życiowego wyobrazić sobie sytuację, że mężczyzna, przekazując kobiecie własny materiał genetyczny, nie pozostaje z nią w żadnej intymnej
relacji, a po wtóre, że nie wie, w jakim celu materiał ten będzie wykorzystany.
Nie jest on też anonimowym dawcą nasienia, co wykluczałoby ustalenie ojcostwa na podstawie badań DNA. W tym aspekcie obcuje więc z matką dziecka.
Przepis wymagałby jednak stosowanego doprecyzowania. Pojawia się jednak
problem sytuacji, kiedy to mężczyzna niepozostający z dążącą do zapłodnienia
kobietą zawiera umowę, w której w zamian za finansową gratyfikację „zrzeka
się wszelkich praw” do dziecka, kobieta zaś zobowiązuje się nie dochodzić ojcostwa tego mężczyzny. Chociaż oczywiste jest, że umowę tę należy w świetle art.
58 k.c. uznać za nieważną i niewywołującą skutków prawnych trudno jednak
przyjąć, że doszło do obcowania w rozumieniu art. 85 k.r.o. Wynik badań DNA
jednoznacznie wykaże natomiast ojcostwo tego mężczyzny.
W kontekście ustalenia zakresu obcowania z matką dziecka w okresie
koncepcyjnym pojawia się jeszcze jedna wątpliwość i następujące pytanie,
mianowicie czy możliwe byłoby sądowe ustalenie pochodzenia dziecka od
mężczyzny, który obcował z matką, jednak nie współżył z nią (nie odbywał
stosunków płciowych) i fakt ten został w toku postępowania dowiedziony,
niemniej jednak w trakcie obcowania doszło do pozyskania materiału genetycznego, który następnie bez wiedzy mężczyzny znajdował zastosowanie do
zapłodnienia w drodze inseminacji.
W omawianej sytuacji kobieta wykorzystuje do zapłodnienia w drodze inseminacji materiał genetyczny uzyskany w czasie intymnego zbliżenia z partnerem bez jego wiedzy. Ma miejsce oczywiste nadużycie zaufania i naruszenie zasad współżycia społecznego. To przemawia za przyjęciem, że interes
tej kobiety nie zasługuje na ochronę41. Trzeba jednak pamiętać, że w takim
przypadku mamy do czynienia z koniecznością ochrony jeszcze jednej, równoległej wartości, jaką jest dobro dziecka. Respektowanie zasady dobra dziecka przemawiałoby za szerokim pojmowaniem „obcowania” z art. 85 § 1 k.r.o.
zarówno, gdy materiał genetyczny pozyskuje się za zgodą mężczyzny, jak i bez
jego wiedzy. Jednocześnie zaś naruszenie zasad współżycia społecznego przez
kobietę nie przemawia za rozszerzaniem zakresu pojęciowego na inne sytuacje niż stosunek płciowy.
41

W takiej sytuacji nie będzie ona mogła ze względu na art. 144¹ k.r.o. żądać dla siebie alimentów, o których mowa w art. 141 i 142 k.r.o.

Ustalenie ojcostwa wobec braku obcowania płciowego...

Przyjmując jednak, że nadrzędną zasadą w prawie rodzinnym jest zasada
dobra dziecka, nie można wyłączyć sądowego ustalenia pochodzenia dziecka
od mężczyzny w sytuacji braku stosunku płciowego. Sąd, dysponujący wynikiem badania DNA wskazującym na ojcostwo mężczyzny, powinien jednak
ocenić charakter obcowania: wzajemną relację stron, zwłaszcza to, czy kobieta i mężczyzna pozostawali we wspólnym pożyciu oraz to, czy dochodziło
między nimi do stosunków płciowych, powinien także zbadać, czy strony postępowania nie zmierzały do obejścia prawa poprzez zawarcie umowy regulującej relacje rodzinnoprawne w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem42.
Nie można także wyłączyć dopuszczalności sądowego ustalenia ojcostwa
z pominięciem domniemania z art. 85 § 1 k.r.o., jeżeli wyniki badań DNA jednoznacznie wskażą na ojcostwo mężczyzny. Oceny dokonywać będzie jednak
sąd, biorąc pod uwagę okoliczności konkretnej sprawy.

Wnioski
Ustawodawca w znowelizowanych przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego silniej niż dotąd akcentuje ochronę interesu dziecka poczętego mimo
braku cielesnego obcowania rodziców. Mimo że w niektórych przypadkach odchodzi od ustalenia pokrewieństwa w oparciu o prawdę genetyczną to jednak
wzmacnia nierozerwalność relacji rodzinnoprawnej między członkami rodziny.
Ustawodawca opiera stosunek rodzinny na prawdzie biologicznej, ale traktuje tę
konstrukcję jako zasadę, od której w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne
są wyjątki43. Nadal pochodzenie dziecka poczętego w małżeństwie oparte zostało na domniemaniu pochodzenia od męża matki. Pozycja dziecka poczętego
w wyniku zabiegu medycznego z użyciem nasienia dawcy jest jednak silniejsza niż przed nowelizacją. Niemożność zaprzeczenia ojcostwa w sytuacji, gdy
mąż matki wyraził zgodę na zapłodnienie żony nasieniem innego mężczyzny do
przyjęcia, że zasada ochrony dobra dziecka znajduje wyraz w zagwarantowaniu
stabilizacji ustalonego stanu cywilnego44.
Ustawodawca kieruje się zasadą, iż ustalenie pochodzenia dziecka w drodze uznania ojcostwa powinno odpowiadać prawdzie biologicznej, tzn. mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, składa odpowiednie oświadczenia. Gwa42

Łączkowska, Stosunek..., s. 312 oraz zamieszczone tam orzecznictwo.
K. Gromek, op.cit., s. 1239; A Dyoniak, Wpływ woli osób bezpośrednio zainteresowanych na powstanie stosunku prawnego rodzice – dzieci w przypadku nienaturalnej
prokreacji, SP 1993, nr 2–3, s. 51.
44 K. Piasecki, op.cit., s. 691.
43
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rantem prawdziwości tych oświadczeń czyni ustawodawca matkę dziecka,
która ma potwierdzić prawdziwość oświadczenia mężczyzny, jak również
urzędnika przyjmującego oświadczenia o uznaniu ojcostwa45. Dopuszcza się
jednak sytuację uznania ojcostwa wbrew prawdzie biologicznej, tzn. gdy mężczyzna oświadczy, że dziecko od niego pochodzi mimo, że genetycznie nie jest
z nim spokrewnione. Istotnym czynnikiem wpływającym na sytuację członków
rodziny będzie miał w tym przypadku stan świadomości mężczyzny. Dziecko
zyskuje pewność pochodzenia od tego mężczyzny poprzez ograniczenie jego
uprawnienia do żądania ustalenia bezskuteczności uznania wyłącznie w terminie sześciu miesięcy, od kiedy mężczyzna dowiedział się, że dziecko od niego
nie pochodzi. Oznacza to, że w przypadku pary konkubenckiej, która wspólnie
podejmuje decyzję i wyraża zgodę na zastosowanie technik wspomaganej medycznie prokreacji, mężczyzna nie będzie mógł wystąpić z powództwem o ustalenie bezskuteczności uznania.
W zakresie sądowego ustalenia pochodzenia dziecka poczętego z pominięciem jednego bądź kilku etapów naturalnego obcowania sytuacja dziecka
nadal pozostaje wysoce niepewna.

45

Zob. art. 73 § 3 k.r.o., w świetle którego kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, jeżeli uznanie jest niedopuszczalne, albo gdy powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka.
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Akcjonariusz w postępowaniach
restrukturyzacyjnych

S

półka akcyjna funkcjonuje do czasu jej rozwiązania. Samo rozwiązanie spółki poprzedzone jest procesem likwidacyjnym i oznacza utratę bytu prawnego spółki. Rozwiązanie spółki jest krokiem ostatecznym. W „życiu” spółki mogą
jednak mieć miejsce zdarzenia, które prowadzą do utraty jej bytu prawnego bez
jej rozwiązywania.

Łączenie się spółek
„Spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi;
spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo
zawiązaną” (art. 491 § 1 k.s.h.). Nie może się łączyć natomiast spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości.
Połączenie spółek zgodnie z art. 492 § 1 k.s.h. może nastąpić:
1) przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje
wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie);
2) przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się
przez zawiązanie nowej spółki).
Wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki mogą otrzymać obok udziałów lub akcji spółki przejmującej
bądź spółki nowo zawiązanej dopłaty w gotówce, nieprzekraczające łącznie 10%
wartości bilansowej przyznanych udziałów albo akcji spółki przejmującej,
bądź 10% wartości nominalnej przyznanych udziałów albo akcji spółki nowo
zawiązanej. Dopłaty spółki przejmującej są dokonywane z zysku bądź z kapitału zapasowego tej spółki. Spółka przejmująca lub spółka nowo zawiązana
może uzależnić wydanie swoich udziałów lub akcji wspólnikom spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki od wniesie1

Dr nauk prawnych, Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
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nia dopłat w gotówce, nieprzekraczających wartości podanej powyżej. Postępowanie łączeniowe składa się z trzech etapów. W pierwszym etapie zarządy
łączących się spółek dokonują czynności przygotowawczych, obejmujących
m.in. przygotowanie planu połączenia i sprawozdania uzasadniającego połączenie oraz zawiadomienie wspólników o takim zamiarze. W drugiej fazie,
decyzyjnej, po zapoznaniu się z przygotowanymi dokumentami wspólnicy
(akcjonariusze) podejmują decyzję w sprawie połączenia. W przypadku pozytywnej decyzji faza trzecia obejmuje czynności konieczne dla formalnego
i faktycznego dokonania połączenia. Istotne jest w tym całym procesie możliwie najszersze współdziałanie wszystkich organów spółki. Nierzadko inicjatorami całego procesu są właśnie akcjonariusze, mimo iż formalnie, na etapie
prac przygotowawczych, nie jest konieczne współdziałanie z nimi. Wskazane przy tym wydaje się zwołanie przez zarząd jeszcze przed przystąpieniem
do planu połączenia walnego zgromadzenia w celu poznania jego stanowiska
w sprawie zamiarów zarządu dotyczących połączenia. Dopiero po uzgodnieniu zamiarów przez wszystkie łączące się spółki oraz uzyskaniu aprobaty właściwych ich organów należy przystąpić do formalnego postępowania łączeniowego, tj. do zrealizowania pierwszej czynności wymaganej prawem – czyli
sporządzenia planu połączenia. Łączenie się spółek nie wymaga bowiem co
do zasady zezwolenia organów administracji państwowej. Wymóg taki mogą
jednak zawierać ustawy szczegółowe. Na przykład łączenie spółek akcyjnych
prowadzących działalność bankową wymaga zgody Komisji Nadzoru Bankowego. Plan połączenia spółek kapitałowych wymaga pisemnego uzgodnienia
między łączącymi się spółkami, a powinien on zawierać co najmniej (art. 499
§ 1 k.s.h.):
1) typ, firmę i siedzibę każdej z łączących się spółek, sposób łączenia, a w przypadku połączenia przez zawiązanie nowej spółki – również typ, firmę
i siedzibę tej spółki;
2) stosunek wymiany udziałów lub akcji spółki przejmowanej bądź spółek
łączących się przez zawiązanie nowej spółki na udziały lub akcje spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej i wysokość ewentualnych
dopłat;
3) zasady dotyczące przyznania udziałów albo akcji w spółce przejmującej
bądź w spółce nowo zawiązanej;
4) dzień, od którego udziały albo akcje, o których mowa powyżej, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej;
5) prawa przyznane przez spółkę przejmującą bądź spółkę nowo zawiąza-
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ną wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej bądź w spółkach łączących się przez zawiązanie nowej spółki,
6) szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także
innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane.
Do planu połączenia należy dołączyć:
1) projekt uchwał o połączeniu spółek;
2) projekt zmian umowy albo statutu spółki przejmującej bądź projekt
umowy albo statutu spółki nowo zawiązanej;
3) ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej bądź spółek łączących
się przez zawiązanie nowej spółki, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia;
4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod
i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (art. 499 § 2 k.s.h.).
Informacji tej nie sporządza spółka publiczna, jeżeli zgodnie z przepisami
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe. Plan połączenia powinien być zgłoszony do sądu rejestrowego łączących się spółek ze wspólnym wnioskiem o wyznaczenie biegłego. W uzasadnionych przypadkach sąd może wyznaczyć dwóch albo większą liczbę
biegłych. Zadaniem biegłego jest zbadanie planu połączenia w zakresie
poprawności i rzetelności. Sąd rejestrowy określa wynagrodzenie za pracę
biegłego i zatwierdza rachunki jego wydatków. Badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia nie są jednak wymagane (art. 503), jeżeli
wszyscy wspólnicy każdej z łączących się spółek akcyjnych wyrazili na
to zgodę. Plan ten powinien być ogłoszony (art. 500 § 2) nie później niż
na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu. W przypadku,
gdy spółki uczestniczące w połączeniu złożą wspólnie wniosek o ogłoszenie planu połączenia, ogłoszenie powinno nastąpić nie później niż na
miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, na którym ma być podjęta pierwsza uchwała o połączeniu.
Zarząd każdej z łączących się spółek sporządza pisemne sprawozdanie
uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów lub akcji, w spółce przejmującej
bądź w spółce nowo zawiązanej. W przypadku szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów lub akcji łączących się spółek sprawozdanie powinno
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wskazywać na te trudności. Sprawa stosunku wymiany jest zazwyczaj sprawą
powodującą najwięcej dyskusji. Chodzi o odzwierciedlenie rzeczywistej proporcji wartości udziałów i zapewnienie otrzymania przez uprawnionego nie
mniej niż jeden udział czy jedną akcję, aby nie wprowadzać współwłasności.
Z tych to m.in. powodów art. 492 § 2 k.s.h. przewiduje, że wspólnicy spółki
przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki mogą
otrzymać obok udziałów lub akcji spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej dopłaty w gotówce, nieprzekraczające łącznie 10% wartości bilansowej przyznanych udziałów albo akcji spółki przejmującej, bądź 10% wartości
nominalnej przyznanych udziałów albo akcji spółki nowo zawiązanej. Dopłaty spółki przejmującej są dokonywane z zysku bądź z kapitału zapasowego tej
spółki. Z kolei spółka przejmująca lub spółka nowo zawiązana może wydanie
swoich udziałów lub akcji wspólnikom spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki uzależnić od wniesienia dopłat w gotówce nieprzekraczających tych wartości (art. 492 § 3 k.s.h.). Biegły w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia
jego wyznaczenia, obowiązany jest sporządzić na piśmie szczegółową opinię
i złożyć ją wraz z planem połączenia sądowi rejestrowemu oraz zarządom łączących się spółek. Opinia ta powinna zawierać co najmniej:
1) stwierdzenie, czy stosunek wymiany udziałów lub akcji został ustalony
należycie;
2) wskazanie metody albo metod użytych dla określenia proponowanego
w planie połączenia stosunku wymiany udziałów lub akcji wraz z oceną
zasadności ich zastosowania;
3) wskazanie szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów lub
akcji łączących się spółek.
Po otrzymaniu opinii biegłego zarządy łączących się spółek powinny zawiadomić wspólników o zamiarze połączenia się z inną spółką dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń. Pierwsze zawiadomienie powinno być dokonane nie później niż na
miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu, a drugie
w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia. Zawiadomienie to powinno zawierać co najmniej:
1) numer Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym dokonano ogłoszenia planu połączenia, chyba że zawiadomienie to jest przedmiotem
ogłoszenia;
2) miejsce oraz termin, w którym wspólnicy mogą się zapoznać z dokumentami, jakie obowiązany jest udostępnić im zarząd spółki.
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Termin ten nie może być krótszy niż miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu, a dokumenty połączeniowe obejmują:
1) plan połączenia;
2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane;
3) projekt uchwał o połączeniu spółek;
4) projekt zmian umowy albo statutu spółki przejmującej bądź projekt umowy albo statutu spółki nowo zawiązanej;
5) ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej bądź spółek łączących
się przez zawiązanie nowej spółki, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia;
6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
7) sprawozdania zarządów łączących się spółek, sporządzone dla celów połączenia;
8) opinię biegłego dotyczącą planu połączenia.
Wspólnicy (akcjonariusze) mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu spółki odpisów tych dokumentów, a bezpośrednio przed powzięciem
uchwały o połączeniu spółek wspólnikom należy ustnie przedstawić istotne
elementy treści planu połączenia, sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz
wszelkie istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały.
Zgodnie z art. 506 k.s.h., łączenie się spółek wymaga uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek, powziętej większością trzech czwartych głosów, reprezentujących co najmniej
połowę kapitału zakładowego, chyba że umowa lub statut spółki przewidują
surowsze warunki. Uchwała walnego zgromadzenia spółki publicznej w sprawie połączenia z inną spółką wymaga większości dwóch trzecich głosów, chyba że statut spółki przewiduje surowsze warunki. W przypadku, gdy w łączącej się spółce akcyjnej występują akcje różnego rodzaju, uchwała powinna być
powzięta w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Uchwała, o której mowa
powyżej, powinna zawierać zgodę na plan połączenia, a także na proponowane zmiany umowy albo statutu spółki przejmującej bądź na treść umowy albo
statutu nowej spółki i powinna być umieszczona w protokole sporządzonym
przez notariusza. Uchwała taka może być zaskarżona na ogólnych zasadach
poprzez wystąpienie z powództwem o jej uchylenie lub stwierdzenie nieważ-
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ności. Przedmiotem zaskarżenia nie może być jednak ustalony stosunek wymienny. Jeżeli on jest kwestionowany, można dochodzić odszkodowania od
członków zarządu lub od biegłego.
Kolejnym krokiem w postępowaniu łączeniowym jest zgłoszenie przez zarząd każdej z łączących się spółek do sądu rejestrowego uchwały o łączeniu się
spółki, w celu wpisania do rejestru wzmianki o takiej uchwale, ze wskazaniem,
czy łącząca się spółka jest spółką przejmującą czy spółką przejmowaną. W przypadku, gdy siedziby właściwych sądów rejestrowych znajdują się w różnych
miejscowościach, sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki przejmującej
bądź spółki nowo zawiązanej zawiadamia z urzędu niezwłocznie sąd rejestrowy, właściwy według siedziby spółki przejmowanej bądź spółek łączących się
przez zawiązanie nowej spółki o swoim postanowieniu i przekazuje mu dokumenty. Spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej
spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego,
w dniu wykreślenia z rejestru. Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej
albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek
wykreślenia spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie
nowej spółki. Wykreślenie z rejestru spółki przejmowanej nie może jednak nastąpić przed dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki
przejmującej, jeżeli takie podwyższenie ma nastąpić, jak również przed dniem
wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmowanej. Z kolei wykreślenie spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki
nie może nastąpić przed dniem wpisania do rejestru nowej spółki. Wykreślenia
te następują z urzędu. Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępują z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej
albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Na spółkę przejmującą
albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności
zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej
albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi
inaczej. Zezwolenia i koncesje udzielone spółce będącej instytucją finansową
nie przechodzą, jeżeli organ, który wydał zezwolenie lub udzielił koncesji, złożył sprzeciw w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia planu połączenia. Ujawnienie w księgach wieczystych lub rejestrach przejścia na spółkę przejmującą
albo na spółkę nowo zawiązaną praw ujawnionych w tych księgach lub rejestrach następuje na wniosek tej spółki. Z dniem połączenia wspólnicy spółki
przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki stają się
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wspólnikami spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej. Majątek każdej z połączonych spółek powinien być zarządzany przez spółkę przejmującą
bądź spółkę nowo zawiązaną oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu
zażądali na piśmie zapłaty. Za prowadzenie oddzielnego zarządu członkowie
organów spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej odpowiadają solidarnie. W okresie odrębnego zarządzania majątkami spółek wierzycielom każdej
spółki służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami pozostałych łączących się spółek. Wierzyciele łączącej
się spółki, którzy zgłosili swoje roszczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia
ogłoszenia o połączeniu i uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone
przez połączenie, mogą żądać zabezpieczenia swoich roszczeń.
Kolejnym krokiem jest dokonanie na wniosek spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej, ogłoszenia o połączeniu spółek. Ogłoszenie powinno być
dokonane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w innych miejscach,
jeżeli wymaga tego statut lub umowa spółki.
Osoby o szczególnych uprawnieniach w spółce przejmowanej bądź w spółkach łączących się przez zawiązanie nowej spółki, tj.:
–– posiadające udziały o szczególnych uprawnieniach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;
–– dysponujące tytułami uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku
spółki oraz związanych z nimi prawami w spółce akcyjnej;
–– uprawnione z akcji uprzywilejowanych;
–– te, którym przyznano uprawnia osobiste;
–– posiadające świadectwa założycielskie;
–– uprawnione ze świadectw użytkowych.
mają prawa co najmniej równoważne z tymi, które im przysługiwały dotychczas (art. 511 § 1). Posiadacze papierów wartościowych innych niż akcje,
emitowanych przez spółkę przejmowaną bądź przez spółki łączące się przez
zawiązanie nowej spółki (np. obligacji, ale już nie weksli, bowiem nie są one
emitowane, a wystawiane) mają w spółce przejmującej albo spółce nowo zawiązanej prawa co najmniej równoważne z tymi, które im przysługiwały dotychczas. Uprawnienia te mogą być zmienione lub zniesione w drodze umowy
między uprawnionym a spółką przejmującą bądź spółką nowo zawiązaną.
Zgodnie z art. 512 § 1 k.s.h., członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz likwidatorzy łączących się spółek odpowiadają wobec
wspólników tych spółek solidarnie za szkody wyrządzone działaniem lub za-
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niechaniem, sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy albo statutu
spółki, chyba że nie ponoszą winy. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody
przedawniają się z upływem trzech lat od dnia ogłoszenia o połączeniu. Jest to
odpowiedzialność wyłącznie wobec wspólników tych spółek, np. z tytułu zamieszczenia w planie podziału nieprawdziwych danych, mających wpływ na
decyzje o połączeniu. Osoby te mogą uwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli
wykażą, że nie ponoszą winy. Przepis ten wprowadza bowiem domniemanie
ich winy. Także biegły odpowiada wobec łączących się spółek oraz ich wspólników za szkody wyrządzone z jego winy. W przypadku, gdy biegłych jest kilku,
ich odpowiedzialność jest solidarna.
Jeżeli spółką przejmowaną jest spółka zależna, a, dokładnie rzecz biorąc, jeżeli spółka przejmująca posiada udziały albo akcje o łącznej wartości nominalnej
nie niższej niż 90% kapitału zakładowego spółki przejmowanej, lecz nieobejmującej całego jej kapitału, nie jest konieczne podejmowanie uchwały przez spółkę
przejmującą. Nie dotyczy to przypadku, gdy spółką przejmującą jest spółka publiczna, chyba że domaga się tego wspólnik spółki przejmującej, reprezentujący
co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Wspólnik spółki przejmowanej może żądać wykupienia jego udziałów albo akcji przez spółkę przejmującą. W przypadku takiego łączenia nie jest także wymagane określanie w planie
połączenia stosunku wymiany, nie sporządza się sprawozdania uzasadniającego
połączenie, nie podlega badaniu przez biegłego plan połączenia.

Podział spółek
Spółkę akcyjną jako spółkę kapitałową (o ile jej kapitał zakładowy został pokryty w całości) można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych.
Nie może być natomiast dzielona spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości.
Podział może być dokonany:
1) przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki w zamian za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy
spółki dzielonej (podział przez przejęcie);
2) przez zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek (podział przez zawiązanie nowych spółek);
3) przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo
zawiązaną spółkę lub spółki (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej
spółki);
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4) przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę
lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).
Spółka akcyjna może być zarówno spółką dzieloną, przejmującą, jak i spółką nowo zawiązaną. Spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane powstałe
w związku z podziałem wstępują z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia
w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału (art. 531 § 1).
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 kwietnia 2009 r.2 uregulowane w art. 531 § 1 k.s.h. wstąpienie w prawa i obowiązki spółki dzielonej ma
charakter sukcesji uniwersalnej częściowej. Z istoty tej sukcesji wynika, że na
spółkę uczestniczącą w podziale (przejmującą, nowo zawiązaną) albo spółkę
wydzieloną przechodzą tylko te prawa i obowiązki spółki dzielonej, stanowiące część jej majątku, które zostały wyraźnie określone (opisane) w planie
podziału (art. 534 § 1 pkt 7 k.s.h.) i jednoznacznie przyporządkowane (przypisane) w tym planie konkretnej spółce uczestniczącej w podziale albo spółce
wydzielonej. Jeżeli plan podziału nie zawiera wyraźnego określenia danego
prawa lub obowiązku spółki dzielonej, a tym samym przydzielenia tego prawa czy obowiązku konkretnemu następcy prawnemu, to tzw. nierozdzielone
składniki majątku spółki stanowią – w wypadku podziału przez rozdzielenie –
współwłasność w częściach ułamkowych spółek uczestniczących w podziale
(art. 531 § 1 k.s.h.) albo pozostają – w wypadku podziału przez wydzielenie
– nadal w spółce dzielonej (art. 529 § 1 pkt 4 w związku z art. 531 § 1 k.s.h.).
Normując kwestię wstąpienia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, przepis
art. 531 § 1 k.s.h. reguluje sukcesję materialnoprawną, a nie następstwo procesowe w konkretnym postępowaniu sądowym. Zważywszy, że w wyniku podziału spółki przez wydzielenie żadna z uczestniczących w podziale spółek
nie traci bytu prawnego, sporne w sprawie następstwo procesowe podlega
ocenie na podstawie art. 192 pkt 3 k.p.c. Koncepcja ogólnego następstwa procesowego, następującego z mocy ustawy, jest słuszna, jeżeli istnieje wyraźny
przepis ustawy przewidujący takie następstwo; przejście praw lub obowiązków procesowych na następców prawnych musi być wyraźnie uregulowane
i nie może wynikać z przepisów prawa materialnego regulujących przejście
praw i obowiązków materialnoprawnych.
Podobnie jak w przypadku łączenia, także w sytuacji zamierzonego podziału, po fazie przygotowawczej, w której zostały omówione i zaakceptowane zasady przeprowadzenia podziału, konieczne jest przeprowadzenie czynności określonych w art. 528–550 Kodeksu spółek handlowych.
2

V CSK 410/08 LEX nr 627254.

381

382

Ryszard Czerniawski

Pierwszym formalnym krokiem na drodze do podziału jest przygotowanie pisemnego planu podziału spółki, uzgodnionego między spółką dzieloną,
a spółką przejmującą. W przypadku podziału przez zawiązanie nowej spółki,
plan podziału sporządza w formie pisemnej spółka dzielona. Spółka dzielona,
spółka przejmująca oraz spółka nowo zawiązana są spółkami uczestniczącymi w podziale. Plan podziału powinien zawierać co najmniej:
1) typ, firmę i siedzibę każdej ze spółek uczestniczących w podziale;
2) stosunek wymiany udziałów lub akcji spółki dzielonej na udziały lub akcje
spółek przejmujących bądź spółek nowo zawiązanych i wysokość ewentualnych dopłat;
3) zasady dotyczące przyznania udziałów lub akcji w spółkach przejmujących lub w spółkach nowo zawiązanych;
4) dzień, od którego udziały lub akcje w spółkach przejmujących lub w spółkach nowo zawiązanych uprawniają do uczestnictwa w zysku,
5) prawa przyznane przez spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane
wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce dzielonej,
6) szczególne korzyści dla członków organów spółek, a także innych osób
uczestniczących w podziale, jeżeli takie zostały przyznane,
7) dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz
zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub
spółkom nowo zawiązanym;
8) podział między wspólników dzielonej spółki udziałów lub akcji spółek
przejmujących lub spółek nowo zawiązanych oraz zasady podziału.
Do planu podziału należy dołączyć:
1) projekt uchwały o podziale;
2) projekt zmian umowy lub statutu spółki przejmującej lub projekt umowy lub statutu spółki nowo zawiązanej;
3) ustalenie wartości majątku spółki dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału;
4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów podziału przy wykorzystaniu tych samych metod
i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
Plan podziału powinien być zgłoszony do sądu rejestrowego spółki dzielonej
lub spółki przejmującej łącznie ze wspólnym wnioskiem o wyznaczenie biegłego. W przypadku podziału przez zawiązanie nowej spółki plan podziału wraz
z wnioskiem podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego spółki dzielonej. Biegłego
wyznacza na wspólny wniosek spółek uczestniczących w podziale sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki dzielonej. W uzasadnionych przypadkach
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sąd może wyznaczyć dwóch albo większą liczbę biegłych (art. 537 § 1). Plan
podziału należy poddać badaniu biegłego w zakresie poprawności i rzetelności. Sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki dzielonej wyznacza biegłego na wspólny wniosek spółek uczestniczących w podziale. W uzasadnionych
przypadkach sąd może wyznaczyć dwóch albo większą liczbę biegłych. Biegły,
w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od
dnia jego wyznaczenia, sporządza na piśmie szczegółową opinię i składa ją wraz
z planem podziału sądowi rejestrowemu oraz zarządom spółek uczestniczących
w podziale. Opinia ta powinna zawierać co najmniej:
1) stwierdzenie, czy stosunek wymiany udziałów lub akcji jest ustalony należycie;
2) wskazanie metody albo metod użytych dla określenia proponowanego
w planie podziału stosunku wymiany udziałów lub akcji, wraz z oceną
zasadności ich zastosowania;
3) wskazanie szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów lub
akcji dzielonej spółki.
Plan podziału należy ogłosić nie później niż na sześć tygodni przed dniem
powzięcia pierwszej uchwały w sprawie podziału. Zarządy spółki dzielonej
i każdej spółki przejmującej obowiązane są nadto sporządzić pisemne sprawozdanie uzasadniające podział spółki, jego podstawy prawne i ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów lub akcji oraz kryteria ich podziału. W przypadku szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów albo
akcji spółki dzielonej, sprawozdanie powinno wskazywać na te trudności.
W przypadku, gdy spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana jest spółką akcyjną, do składników majątku przypadających tej spółce w planie podziału
stosuje się odpowiednio przepisy art. 311–3121 zobowiązujące do sporządzenia sprawozdania przedstawiającego ten majątek, o ile ustawa nie zezwala na
pominięcie tej czynności. Do sprawozdania należy dołączyć informację o sporządzeniu w trybie opinii biegłych rewidentów obejmującej przede wszystkim
ocenę godziwej wartości tego majątku. Należy także wskazać sąd rejestrowy,
w którym opinia biegłych rewidentów została złożona.
Zarządy uczestniczących w podziale spółek powinny zawiadomić wspólników dwukrotnie, w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń,
o zamiarze dokonania podziału spółki dzielonej i przeniesienia jej majątku
na spółki przejmujące bądź spółki nowo zawiązanej, w terminie nie później
niż na sześć tygodni przed planowanym dniem powzięcia uchwały o podziale.
Zawiadomienie to powinno zawierać co najmniej numer Monitora Sądowego
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i Gospodarczego, w którym dokonano ogłoszenia oraz miejsce i termin, w którym wspólnicy mogą zapoznać się z dokumentami podziału.
Wspólnicy (akcjonariusze) spółki dzielonej i spółek przejmujących mają
prawo przeglądać następujące dokumenty:
1) plan podziału;
2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności spółki dzielonej i spółek przejmujących za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz
z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeżeli opinia lub raport były sporządzone;
3) projekt uchwały o podziale;
4) projekt zmian umowy lub statutu spółki przejmującej lub projekt umowy lub statutu spółki nowo zawiązanej;
5) ustalenie wartości majątku spółki dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału;
6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów podziału, przy wykorzystaniu tych samych metod
i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
7) sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w podziale, sporządzone dla celów podziału;
8) opinię biegłego.
Wspólnicy mogą też żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu zarządu
spółki powyższych dokumentów natomiast wspólnikom, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie przez spółkę środków komunikacji elektronicznej w celu
przekazywania informacji, można przesłać odpisy tych dokumentów w formie elektronicznej.
Podział spółki wymaga uchwały zgromadzenia wspólników albo walnego
zgromadzenia spółki dzielonej oraz każdej spółki przejmującej, powziętej większością trzech czwartych głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału
zakładowego, chyba że umowa albo statut spółki przewidują surowsze warunki. Podział spółki przez zawiązanie nowej spółki wymaga uchwały zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia spółki dzielonej oraz uchwały
wspólników każdej spółki nowo zawiązanej w organizacji, powziętej w sposób,
o którym mowa powyżej. Podział spółki publicznej wymaga uchwały walnego
zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów, chyba że statut
spółki przewiduje surowsze warunki. W przypadku gdy w spółce uczestniczącej
w podziale występują akcje różnego rodzaju, uchwałę podejmuje się w drodze
głosowania oddzielnymi grupami. Powyższa uchwała powinna zawierać zgodę
spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej na plan podziału, a także na
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proponowane zmiany umowy lub statutu spółki przejmującej i powinna być
umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.
Jeżeli plan podziału przewiduje objęcie przez wspólników spółki dzielonej
udziałów lub akcji w spółce przejmującej lub spółce nowo zawiązanej na warunkach mniej korzystnych niż w spółce dzielonej, wspólnicy ci mogą wnieść
zastrzeżenia do planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia jego ogłoszenia i żądać od spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej wykupienia
ich udziałów lub akcji w terminie do trzech miesięcy od dnia podziału. W tym
przypadku spółka przejmująca lub spółka nowo zawiązana może nabyć, po
dokonaniu podziału, własne udziały lub akcje o łącznej wartości nieprzekraczającej 10% kapitału zakładowego. Po podjęciu uchwał zarząd każdej ze spółek
uczestniczących w podziale powinien zgłosić do sądu rejestrowego uchwałę
o podziale spółki w celu wpisania do rejestru wzmianki o takiej uchwale, ze
wskazaniem, czy spółka uczestnicząca w podziale jest spółką dzieloną, spółką
przejmującą czy spółką nowo zawiązaną.
Wykreślenie spółki dzielonej z rejestru następuje z urzędu, niezwłocznie po
zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółek przejmujących albo
po zarejestrowaniu nowych spółek uczestniczących w podziale. Wpisu nowej
spółki do rejestru dokonuje się na podstawie aktów organizacyjnych i uchwały
wspólników tej spółki oraz uchwały zgromadzenia wspólników albo walnego
zgromadzenia spółki dzielonej. Wpisu do rejestru podziału spółki przez wydzielenie dokonuje się niezwłocznie po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego spółki dzielonej, chyba że wydzielenie następuje z kapitałów własnych spółki, innych niż kapitał zakładowy. W przypadku, gdy siedziby właściwych sądów
rejestrowych znajdują się w różnych miejscowościach, sąd rejestrowy właściwy
według siedziby spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej zawiadamia
z urzędu niezwłocznie sąd rejestrowy, właściwy według siedziby spółki dzielonej, o dokonaniu wpisów. W takim przypadku sąd rejestrowy, właściwy według
siedziby spółki dzielonej, po wykreśleniu tej spółki z rejestru przekazuje z urzędu
sądom rejestrowym, właściwym według siedziby pozostałych spółek uczestniczących w podziale, dokumenty spółki dzielonej, w celu ich przechowania.
Obligatoryjne jest również dokonanie ogłoszenia o podziale spółki. Spółka
dzielona zostaje rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z rejestru, tj. z dniem podziału, chyba że następuje podział przez wydzielenie. Wydzielenie nowej spółki następuje bowiem
w dniu jej wpisu do rejestru. W przypadku przeniesienia części majątku spółki
dzielonej na istniejącą spółkę, wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru
podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia).

385

386

Ryszard Czerniawski

Spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane, powstałe w związku z podziałem, wstępują z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału. Na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną, powstałą w związku z podziałem, przechodzą
z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, pozostające w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku spółki dzielonej, a które zostały przyznane spółce
dzielonej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub
ulgi stanowi inaczej. Zasady tej nie stosuje się do zezwoleń i koncesji udzielonych spółce będącej instytucją finansową, jeżeli organ, który wydał zezwolenie
lub udzielił koncesji, zgłosił sprzeciw w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia planu podziału. Do składników majątku spółki dzielonej nieprzypisanych
w planie podziału określonej spółce przejmującej lub spółce nowo zawiązanej
stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych.
Udział spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej we wspólności jest
proporcjonalny do wartości aktywów, przypadających każdej z tych spółek
w planie podziału. Za zobowiązania spółki dzielonej, nieprzypisane w planie
podziału spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym, spółki te
odpowiadają solidarnie.
Ujawnienie w księgach wieczystych lub rejestrach przejścia na spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane praw ujawnionych w tych księgach lub
rejestrach następuje na wniosek tych spółek. Z dniem podziału bądź z dniem
wydzielenia wspólnicy spółki dzielonej stają się wspólnikami spółki przejmującej, wskazanej w planie podziału. Za zobowiązania przypisane w planie
podziału spółce przejmującej lub spółce nowo zawiązanej pozostałe spółki,
na które został przeniesiony majątek spółki dzielonej, odpowiadają solidarnie
przez trzy lata od dnia ogłoszenia o podziale. Odpowiedzialność ta jest ograniczona do wartości aktywów netto, przyznanych każdej spółce w planie podziału. Wierzyciele spółki dzielonej oraz spółki przejmującej, którzy zgłosili
swoje roszczenia w okresie między dniem ogłoszenia planu podziału a dniem
ogłoszenia podziału i uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone
przez podział, mogą żądać zabezpieczenia swoich roszczeń.
Członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz likwidatorzy spółek uczestniczących w podziale odpowiadają wobec wspólników
tych spółek solidarnie za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem,
sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy albo statutu spółki, chyba że nie ponoszą winy. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody przedawniają
się z upływem trzech lat od dnia ogłoszenia o podziale. Biegły odpowiada
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wobec wspólników spółek uczestniczących w podziale za szkody wyrządzone
z jego winy. W przypadku, gdy biegłych jest kilku, ich odpowiedzialność jest
solidarna.

Przekształcenie spółki
Przekształcenie oznacza zmianę formy prawnej spółki. Zgodnie z art. 551 § 1
k.s.h. spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna
(spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową
(spółkę przekształconą). Nie może być przekształcana spółka w likwidacji,
która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości (art. 551 § 4 k.s.h.).
Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną (art. 552 § 1 k.s.h.). Spółce
przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej3. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń,
koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem,
chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu
stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.
W przypadku, gdy zmiana brzmienia firmy, dokonywana w związku z przekształceniem, nie polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia, wskazującego na charakter spółki, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu „dawniej”, przez okres
co najmniej roku od dnia przekształcenia. Do przekształcenia spółki wymaga
się:
1) sporządzenia planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;
2) powzięcia uchwały o przekształceniu spółki;
3) powołania członków organów spółki przekształconej albo określenia wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją;
4) zawarcia umowy albo podpisania statutu spółki przekształconej;
„W wyniku przekształcenia spółka przekształcona nie traci swej podmiotowości prawnej. Istnieje ona nadal, tylko w innej formie prawnej, będąc zgodnie z zasadą
kontynuacji podmiotem tych samych praw i obowiązków, co spółka przekształcana”. (Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 15 kwietnia 2008 r. I SA/Rz 200/08 LEX nr
443817).
3
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5) dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki
przekształcanej.
Plan przekształcenia przygotowuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności zarząd spółki przekształcanej albo wszyscy wspólnicy prowadzący
sprawy spółki przekształcanej. W spółce jednoosobowej plan przekształcenia
sporządza się w formie aktu notarialnego. Plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej:
1) ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu
przekształcenia;
2) określenie wartości udziałów albo akcji wspólników zgodnie ze sprawozdaniem finansowym, sporządzonym dla celów przekształcenia.
Do planu przekształcenia należy dołączyć:
1) projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki;
2) projekt umowy albo statutu spółki przekształconej;
3) wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej;
4) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu
przekształcenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.
Plan przekształcenia należy poddać badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności. Sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki
przekształcanej wyznacza na wniosek spółki biegłego rewidenta. W uzasadnionych przypadkach sąd może wyznaczyć dwóch albo większą liczbę biegłych. Biegły rewident, w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym jednak
niż dwa miesiące od dnia jego wyznaczenia, sporządza na piśmie szczegółową
opinię i składa ją wraz z planem przekształcenia sądowi rejestrowemu oraz spółce przekształcanej.
Spółka zawiadamia wspólników o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu spółki dwukrotnie, w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie i nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia tej uchwały, czyniąc
to w sposób przewidziany dla zawiadamiania wspólników spółki przekształcanej. Zawiadomienie powinno zawierać istotne elementy planu przekształcenia
oraz opinii biegłego rewidenta, a także określać miejsce oraz termin, w którym
wspólnicy spółki przekształcanej mogą się zapoznać z pełną treścią planu i załączników, a także opinią biegłego rewidenta; termin ten nie może być krótszy
niż dwa tygodnie przed planowanym dniem powzięcia uchwały o przekształceniu. Do zawiadomienia dołącza się projekt uchwały o przekształceniu oraz
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projekt umowy albo statutu spółki przekształconej; nie dotyczy to przypadku,
w którym zawiadomienie jest ogłaszane. Powyższe dokumenty wspólnicy mają
prawo przeglądać w lokalu spółki oraz żądać wydania im bezpłatnie odpisów
tych dokumentów. Bezpośrednio przed powzięciem uchwały o przekształceniu spółki wspólnikom należy ustnie przedstawić istotne elementy treści planu
przekształcenia i opinii biegłego rewidenta.
Przekształcenie spółki wymaga uchwały powziętej, w przypadku przekształcenia spółki osobowej, przez wspólników, a w przypadku przekształcenia spółki
kapitałowej, przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową następuje, jeżeli za przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową wypowiedzieli się wspólnicy reprezentujący co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego, chyba że umowa
albo statut przewiduje surowsze warunki. Przekształcenie spółki kapitałowej
w inną spółkę kapitałową następuje, jeżeli za przekształceniem spółki wypowiedzieli się wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego,
większością trzech czwartych głosów, chyba że umowa albo statut przewiduje
warunki surowsze.
Uchwała o przekształceniu spółki powinna zawierać co najmniej:
1) typ spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona;
2) wysokość kapitału zakładowego w przypadku przekształcenia w spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością bądź w spółkę akcyjną, albo wysokość
sumy komandytowej w przypadku przekształcenia w spółkę komandytową, albo wartość nominalną akcji w przypadku przekształcenia w spółkę
komandytowo-akcyjną;
3) wysokość kwoty przeznaczonej na wypłaty dla wspólników nieuczestniczących w spółce przekształconej, która nie może przekraczać 10% wartości bilansowej majątku spółki;
4) zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane;
5) nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej, w przypadku przekształcenia w spółkę kapitałową, albo nazwiska i imiona wspólników prowadzących sprawy spółki i mających reprezentować spółkę
przekształconą, w przypadku przekształcenia w spółkę osobową;
6) zgodę na brzmienie umowy albo statutu spółki przekształconej.
Uchwała, o przekształceniu powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.
Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową następuje, jeżeli, oprócz wspomnianych już wymagań:
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–– spółka przekształcana ma zatwierdzone sprawozdania finansowe co najmniej za dwa ostatnie lata obrotowe;
–– przekształcana spółka akcyjna ma całkowicie pokryty kapitał zakładowy;
–– kapitał zakładowy spółki przekształconej nie będzie niższy od kapitału
zakładowego spółki przekształcanej.
Jeżeli spółka przekształcana prowadziła działalność przez okres krótszy niż
dwa lata, sprawozdanie finansowe sporządzane do celów przekształcenia powinno obejmować cały okres działalności spółki, nieobjęty rocznym sprawozdaniem finansowym. Dokumenty akcji przekształcanej spółki akcyjnej ulegają
unieważnieniu z dniem przekształcenia.
Prawa i obowiązki wspólnika spółki przekształcanej, które nie są zgodne
z przepisami ustawy o spółce przekształconej, wygasają z mocy prawa z dniem
przekształcenia. Taki wspólnik ma wobec spółki przekształconej roszczenie
o uzyskanie stosownego wynagrodzenia. Wynagrodzenie to powinno być wypłacone nie później niż w terminie roku od dnia przekształcenia, chyba że uprawniony i spółka postanowią inaczej. Wspólnik, który był zobowiązany wobec
spółki przekształcanej do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, może
się zwolnić od tego obowiązku wobec spółki przekształconej za zapłatą stosownego wynagrodzenia. Nie stosuje się przy tym przepisu dotyczącego spółki
akcyjnej, wymagającego zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy, na
uchwałę w sprawie zmiany statutu, zwiększającą świadczenia akcjonariuszy lub
uszczuplającą prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom. Posiadacze obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub innych
obligacji uprawniających do świadczeń niepieniężnych w przekształcanej spółce akcyjnej mają w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawa co najmniej
równoważne z tymi, które im przysługiwały dotychczas. Nie wyklucza to zmiany bądź wygaśnięcia tych uprawnień w drodze umowy między uprawnionym
a spółką przekształconą.
Uchwała o przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę komandytową albo
spółkę komandytowo-akcyjną wymaga, oprócz uzyskania wymaganej większości, zgody osób, które w spółce przekształconej mają być komplementariuszami, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pozostali
wspólnicy spółki przekształcanej stają się komandytariuszami albo akcjonariuszami spółki przekształconej. Po podjęciu uchwały spółka obowiązana jest
wezwać wspólników, w sposób przewidziany dla ich zawiadamiania, do złożenia w terminie miesiąca od dnia powzięcia uchwały o przekształceniu spółki
pisemnych oświadczeń o uczestnictwie w spółce przekształconej. Nie dotyczy
to wspólników, którzy złożyli takie oświadczenia w dniu powzięcia uchwały.
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Wspólnikowi, który nie złożył oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej, przysługuje roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości
jego udziałów albo akcji w spółce przekształcanej, zgodnie ze sprawozdaniem
finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia. Roszczenie to przedawnia się z upływem dwóch lat, licząc od dnia przekształcenia. Spółka dokonuje
wypłaty nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia przekształcenia.
Jeżeli roszczenie zostało zgłoszone po dniu przekształcenia, termin ten biegnie
od dnia zgłoszenia roszczenia. Zasady te stosuje się odpowiednio do zwrotu
przedmiotu wkładu niepieniężnego. Wniosek o wpis przekształcenia do rejestru
wnoszą wszyscy członkowie zarządu albo wspólnicy mający prawo reprezentacji spółki przekształconej natomiast obowiązkowe ogłoszenie o przekształceniu
spółki jest dokonywane na wniosek zarządu spółki przekształconej albo wszystkich wspólników prowadzących sprawy spółki przekształconej.
W przypadku, gdy wspólnik ma zastrzeżenia do rzetelności wyceny wartości
udziałów albo akcji przyjętej w planie przekształcenia, może zgłosić najpóźniej
w dniu powzięcia uchwały o przekształceniu żądanie ponownej wyceny wartości bilansowej jego udziałów albo akcji. Jeżeli spółka nie uwzględni powyższego
żądania, w terminie dwóch miesięcy od dnia jego wniesienia wspólnik ten ma
prawo wnieść powództwo o ustalenie wartości jego udziałów albo akcji. Powództwo to nie stanowi przeszkody w rejestracji przekształcenia.
Uchwała o przekształceniu spółki osobowej bądź spółki kapitałowej może
być przez sąd uchylona albo sąd może stwierdzić jej nieważność w zależności od tego, o co wnosi powód w pozwie. Powództwo o uchylenie uchwały
albo stwierdzenie jej nieważności należy wnieść w terminie miesiąca od dnia
otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech
miesięcy od dnia powzięcia uchwały. Nie można jednak zaskarżyć uchwały,
jeżeli kwestionuje się rzetelność wyceny wartości udziałów albo akcji przyjętej w planie przekształcenia. W takim przypadku można dochodzić odszkodowania od członków zarządu, osoby dokonującej wyceny lub biegłego.
Osoby działające za spółkę przekształcaną odpowiadają solidarnie wobec
spółki, wspólników oraz osób trzecich za szkody wyrządzone działaniem lub
zaniechaniem, sprzecznym z prawem albo postanowieniami umowy lub statutu
spółki, chyba że nie ponoszą winy. Biegły rewident odpowiada wobec spółki
i wspólników spółki przekształcanej za szkody wyrządzone z jego winy. W przypadku, gdy biegłych jest kilku, ich odpowiedzialność jest solidarna. Roszczenia
powyższe przedawniają się w okresie trzech lat, licząc od dnia przekształcenia.
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artości niematerialne i prawne regulowane są odrębnie w dwóch ujęciach: rachunkowym i podatkowym. Jak wynika z art. 3 ust. 1 pkt 14
ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, wartości niematerialne i prawne obejmują nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa
majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym
okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności: autorskie prawa majątkowe,
prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków
towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, know-how, nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych. Przepisy rachunkowe przewidują również możliwość rozpoznania jako wartości niematerialnej
i prawnej prawa majątkowego należącego do innego podmiotu, gdy prawo to
jednostka przyjęła do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub
leasingu zgodnie z warunkami określonymi w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Oznacza to, że wartością niematerialną i prawną jednostki (nabytym
prawem majątkowym) może być też przyjęty do używania obcy tytuł majątkowy.
W przeciwieństwie do przepisów rachunkowych definicje ustaw podatkowych zawierają zamknięty katalog praw, które należy uznać za wartości niematerialne i prawne. W ujęciu podatkowym zgodnie z art. 16b ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz art. 22b ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych za wartości niematerialne i prawne uznaje się wyłącznie
prawa majątkowe wymienione w tych przepisach, nabyte i nadające się do
gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika
na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą
albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub leasingu. Do wartości niematerialnych
i prawnych (podlegających amortyzacji podatkowej) zalicza się m.in.: autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencje, prawa określone w ustawie
1

Dr nauk prawnych, Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Własność intelektualna w przedsiębiorstwie

z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how) oraz,
pod pewnymi warunkami, wartość firmy i koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem.
Porównując wskazane powyżej definicje wartości niematerialnych i prawnych, należy stwierdzić, że nie wszystkie prawa majątkowe zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych w ujęciu rachunkowym stanowić będą wartości
niematerialne i prawne dla potrzeb podatkowych. Takim szczególnym przypadkiem są między innymi koncesje. W definicji wartości niematerialnych i prawnych zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i ustawach podatkowych ustawodawca użył sformułowania „nabyte”, co oznacza, że do wartości niematerialnych
i prawnych mogą być zaliczone tylko prawa zakupione lub otrzymane w inny
sposób (np. aportem lub w wyniku darowizny), a nie mogą być zaliczone składniki wytworzone we własnym zakresie. Wyjątek stanowią koszty zakończonych
prac rozwojowych, wobec których nie może mieć zastosowania cena nabycia,
lecz koszt wytworzenia. Stwierdzić zatem należy, iż mimo znacznie szerszej
niż podatkowa rachunkowej definicji wartości niematerialnej i prawnej, księgi
rachunkowe podmiotów gospodarczych nie ujmują wielu praw majątkowych,
które są w ich posiadaniu, gdyż prawa te powstały w wyniku własnych nakładów przedsiębiorstwa i jego działalności. Przykładowo, na rozpowszechnienie
i renomę znaku towarowego powstałego w przedsiębiorstwie składają się koszty
reklamy tego znaku, koszty utrzymywania wysokiej jakości towaru objętego tym
znakiem, koszty zapewnienia odpowiedniej obsługi klientów i wiele innych. Posiadanymi przez przedsiębiorstwa wartościami niematerialnymi są także bazy
danych (bazy klientów), wizerunek firmy, umowy zawarte z kontrahentami
czy wewnętrznie wytworzone oprogramowanie służące do działalności spółki.
Bilans nie daje zatem pełnego obrazu przedsiębiorstwa, gdyż nie uwzględnia
w wielu przypadkach kapitału ludzkiego.
Pojęcie własności intelektualnej odnosi się do wszelkich przejawów działalności umysłowej człowieka, jej rezultatów i praw do korzystania z nich. Zakres
pojęcia „prawa własności intelektualnej” został doprecyzowany przez Komisję Europejską w dokumencie 2005/295/WE2 przez enumeratywne wskazanie,
iż należą do nich: prawo autorskie, prawa pokrewne z prawami autorskimi,
prawo sui generis twórców baz danych, prawa twórcy topografii produktów
2

Oświadczenie Komisji dotyczące art. 2 dyrektywy 2004/48/WE z dnia 29 kwietnia
2004 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej.
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półprzewodnikowych, prawa ze znaku towarowego, prawa ze wzoru przemysłowego, prawa z patentu, włącznie z prawami wynikającymi z dodatkowych
świadectw ochronnych, oznaczenia geograficzne, prawa ze wzoru użytkowego,
prawa wynikające z systemu ochrony odmian roślin, a także nazwy handlowe,
jeżeli są one chronione jako wyłączne prawa własnościowe w danym prawie
krajowym. Prawa te zostały w prawie polskim uregulowane w następujących
aktach prawnych: ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, ustawie z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, ustawie z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz ustawie z 26 czerwca 2003 r.
o ochronie prawnej odmian roślin. Pojęcie „własność intelektualna“ obejmuje
czasami również projekty układów scalonych, ochronę informacji niejawnych,
tajemnice produkcyjne i handlowe (know-how), plany marketingowe, technologie, tajemnice związane z inwestycją, goodwill oraz umowy zawarte z kontrahentami.
Przedsiębiorstwa posiadają oznaczenia je indywidualizujące oraz ich produkty (towary, usługi), informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, unikalny wystrój handlowy, atesty, wyniki badań, certyfikaty jakości, rekomendacje
znanych instytucji, wyróżnienia, organizują w różnego rodzaju formach marketing i reklamę, wprowadzając wiele ofert oraz promocji czy też specyficzne
opakowania produktów, stosują wiele sposobów dystrybucji, posiadają bazy
klientów, czy też mają podpisane umowy, w tym istotne umowy licencyjne czy
serwisowe z wieloma kontrahentami. Podmioty podejmują różne działania kreatywne, tworzą swoje strony internetowe, rejestrują domeny w NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa), który pełni rolę krajowego rejestru nazw
internetowych w domenie „.pl”. W wyniku rejestracji domeny powstaje pewien
stan wyłączności w odniesieniu do domeny, ale wyłączność ta ma charakter
faktyczny, a nie prawny, a jej dysponent nie staje się właścicielem domeny, ale
jest uprawnionym z umowy do korzystania z usługi, polegającej na utrzymaniu
na jego rzecz związania nazwy domeny z odpowiednim jej numerem (por. wyrok SA w Warszawie z 28 lutego 2005 r., I ACa 843/2004). Podmioty rejestrują
wzory przemysłowe, znaki towarowe w Urzędzie Patentowym lub stosownie do
rozporządzenia Rady WE nr 40/94 z 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, obowiązującego w Polsce od 1 maja 2004 r., rejestrują
wspólnotowy znak towarowy w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante. Wspólnotowy znak towarowy ma charakter autonomiczny.
Przez rejestrację powstaje jeden znak na całym obszarze Wspólnoty, który jest
wpisany do jednego rejestru wspólnotowych znaków towarowych. Znak taki
podlega ochronie na terytorium Unii Europejskiej i jest niezależny od znaków
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towarowych krajowych. Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne, które ma charakter majątkowy – jest zbywalne i podlega dziedziczeniu.
Ponadto przedsiębiorcy uzyskują patenty na zgłoszone wynalazki oraz prawa
ochronne na wzory użytkowe, które są zbywalne i podlegają dziedziczeniu.
Jak zostało już wskazane, rachunkowość dotyczy w znacznej mierze analizy zasobów materialnych i finansowych i nie pokazuje aktualnej i rzeczywistej
kondycji przedsiębiorstwa, gdyż często nie uwzględnia wytworzonych w przedsiębiorstwie wartości niematerialnych i prawnych. Przyjmuje się, że kapitał intelektualny obejmuje trzy elementy:
–– kapitał organizacyjny, tj. wszelkie aktywa niematerialne nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym i będące własnością przedsiębiorstwa;
–– kapitał rynkowy – wizerunek przedsiębiorstwa oraz ogół jego relacji
z otoczeniem;
–– kapitał ludzki – wiedza, umiejętności oraz doświadczenie pracowników.
Dopiero aktywa intelektualne wraz z wartością księgową obrazują całkowitą wartość przedsiębiorstwa. Oznacza to, że podczas działalności przedsiębiorcy wytwarzają duże ilości wartości niematerialnych i prawnych, zyskują renomę
i wartość handlową. Uświadamiając sobie wagę posiadanych dóbr, należy chronić wytworzoną własność intelektualną, prowadzić monitoring jej ewentualnych
naruszeń oraz umiejętnie zarządzać posiadanym kapitałem intelektualnym. Ponadto niezmiernie istotna jest umiejętność zatrzymania zysków z wytworzonej wartości.
Zarządzanie aktywami własności intelektualnej obejmuje w szczególności:
–– audyt własności intelektualnej (analiza i ocena wartości oraz struktury
posiadanych praw własności intelektualnej, a także określenie właściwej
strategii przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu, utrzymywaniu i eksploatacji
dóbr niematerialnych);
–– ochronę własności intelektualnej (rejestracja krajowa i wspólnotowa, monitorowanie ewentualnych naruszeń, zawarcie umów o zachowaniu poufności oraz umów o zakazie konkurencji, ograniczenie prawa wglądu
do materiału dowodowego zawierającego informacje poufne, skuteczne
klauzule w umowach dotyczące praw autorskich, wizerunku, renomy, tajemnicy przedsiębiorstwa, znaków towarowych, domen);
–– licencjonowanie (zawieranie umów licencyjnych i zarządzanie licencjami w trybie online oraz pobieranie opłat licencyjnych, jak również opracowanie strategii podatkowej w tym zakresie).
Powyższe działania pozwolą na obiektywne poznanie rzeczywistych zasobów własności intelektualnej w przedsiębiorstwie i ich wartości oraz na podjęcie
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decyzji w zakresie wykorzystania tych praw w działalności na rynku aktywów
intelektualnych, na którym przedsiębiorcy czerpią zyski z opłat licencyjnych.
Z kolei dla nabywców wartości intelektualne mogą stanowić źródło przychodów. Firma może zdecydować się przykładowo na udzielenie licencji na aktywa intelektualne przydatne w jej podstawowej działalności i pobierać stosowne
opłaty licencyjne uzależnione od wielkości sprzedaży. Tym samym własność
intelektualna przedsiębiorstwa może służyć jako narzędzie do powiększania
wartości przedsiębiorstwa. Zakup licencji i innych aktywów intelektualnych
służy często firmom do wprowadzenia nowych innowacyjnych produktów, rozwiązań i rozszerzania zakresu i obszarów działalności. Nabycie licencji można
także traktować jako zabezpieczenie interesów przedsiębiorstwa, gdyż można
nabyć licencję na konkurencyjne technologie, zagrażające podstawowej działalności nabywcy licencji. Wydaje się, że przedsiębiorcy powinni większą uwagę
przywiązywać do eksploatacji praw własności intelektualnej poprzez sprzedaż,
przedsięwzięcia joint venture, licencje czy franchising.
Wiedza z dziedziny ochrony własności intelektualnej, a w szczególności
własności przemysłowej, oraz prawa konkurencji, do których zalicza się m.in.
zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz dysponowanie w obrocie prawami
wyłącznymi (nazwa przedsiębiorstwa, zarejestrowany znak towarowy) jest przy
prowadzeniu przedsiębiorstwa szczególnie istotna. Rozwój gospodarki i wielu
sektorów życia społecznego oraz intensywna wymiana informacji i technologii
powodują, że zarówno tworzenie, jak i utrzymywanie oraz obrót dobrami niematerialnymi stają się elementem zasadniczym w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.

Recenzje
Wojciech Sokolewicz, Prasa i Konstytucja, Wydawnictwo
Wolter Kluwer Polska, Warszawa, 2011, ss. 276

N

akładem wydawnictwa Wolter Kluwer Polska Sp. z o.o. ukazała się
w roku 2011 znakomita książka Prasa
i Konstytucja autorstwa Pana prof. dr
hab. Wojciecha Sokolewicza. Profesor
Wojciech Sokolewicz to wybitny specjalista prawa konstytucyjnego. W latach
1993–1998 był sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Pracował jako doradca
w Kancelarii Rady Państwa, Kancelarii
Prezydenta RP, Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, a także jako członek
Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady
Ministrów. Nie wypada nie napomknąć
również, iż był stałym ekspertem Komisji
Konstytucyjnej Sejmu X kadencji.
Powyższa monografia poświęcona
jest wzajemnym korelacjom przepisów
obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia
1997 r. z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r.
Prawo prasowe oraz innych przepisów
mających decydujące znaczenie dla omawianej płaszczyzny prawnej.
Autor już na wstępie zaznacza (do
czego ponownie wraca w rozdziale
I książki), iż nieco przesadnym jest utarty potocznie pogląd, że prasa stanowi
niejako czwartą władzę w państwie. Zaznacza jednak, iż nie do przecenienia jest
wywierany przez nią wpływ na władze
państwowe, co przekłada się na funkcjonowanie mechanizmów sprawowania
władzy oraz jej formę. Wyjaśnia ponadto,

iż pojęcie „prasa” wymaga w kontekście
niniejszego opracowania szerokiego rozumienia, traktując owe wyrażenie jako
synonim występującego w Konstytucji
zwrotu „środków społecznego przekazu”
oraz wziętego z języka potocznego zwrotu „media”.
Książka składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale I monografii Autor
przypomina, iż znajdująca się z rozdziale
II Konstytucji (art. 54 ust. 1) wolność wypowiedzi pojmowana jest jako swoboda
wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
Konkretyzacją owej wolności jest natomiast w pewnym zakresie wolność słowa
w elektronicznych środkach społecznego
przekazu (w dalszej częsci opracowania
nazywanymi mediami elektornicznymi
lub audiowizualnymi) gwarantowana
przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Wskazuje nadto, iż w literaturze przedmiotu obecnie postępuje trend zastępowania sformułowania „wolność słowa”
zwrotem „wolność wypowiedzi” co, jak
słusznie Autor zaznacza, odnosi się również do pozawerbalnych środków wyrazu
i w swej naturze jest pełniejszy. Ponadto
postrzega szerszą podmiotową konkretyzację wolności wypowiedzi z art. 54 ust. 1
Konstytucji w postaci wolności prasy
i innych środków społecznego przekazu
ujętą jako prawnokonstytucyjną zasadę
ustroju państwa (art. 14 Konstytucji).
Wskazuje też na zakaz cenzury prewen-
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cyjnej oraz obywatelskie prawo do uzyskiwania informacji publicznej. Profesor
podkreśla, iż wszystkie gwarancje wolności prasy służą generalnemu celowi tej
wolności, który odczytywać można jako
(co wymienia enumeratywnie lecz zaznacza, iż katalog ten nie stanowi zamkniętego zbioru) dążenie do prawdy, swobodę
komunikacji interpersonalnej, kształtowanie postaw propaństwowych, w tym
tolerancji wobec odmiennych myśli oraz
zapewnienie powszechnie dostępnej informacji o sprawach publicznych. Ponadto słusznie zuważa, iż jedynie „medialny pluralizm” postrzegany jako wielość
orientacji politycznych i światopoglądowych przejawiajacych się w przekazach
medialnych pozwala mediom zachować
ich autonomiczny charakter, bez ryzyka
przekształcenia się ich w narzędzie propagandy rządzących. Zaznacza, iż pluralizm ten niekoniecznie ma oznaczać, iż
redakcje informacyjne w sposób aptekarsko równy mają prezentować opinie i poglądy wszystkich występujących na scenie
politycznej graczy, bo takie oczekiwania
można co jedynie stosować do mediów
publicznych. Nadrzędnym pozostaje, aby
pozwolić najróżniejszym poglądom zaprezentować swój przekaz. Monografia
zwraca uwagę, iż brak pluralizmu w mediach to nie tylko zawężony wybór programowy dla odbiorców poprzez względnie jednokierunkowy przekaz mediów
publicznych, skupionych w rękach państwa, ale w szczególnych przypadkach
niebezpieczeństwem dla pełnej wolności przekazu stanowić będzie kartelizacja mediów prywatnych, które poprzez
uzgodnienia wspólnej polityki medialnej,
strategii wobec konkretnej władzy przedstawiają jej obraz w sposób wypaczony

i subiektywny. Wolne media stanowią
konieczną przesłankę rządów demokratycznych, gdyż poprzez piętnowanie i korygowanie wypaczeń i nieprawidłowości
władzy opinia publiczna ma możliwość
kształtowania własnych poglądów oraz
kreowania dyskusji na publicznym forum
na temat władzy i jej sprawowania. Autor zwraca uwagę, iż kontrola poszczególnych segmentów władzy państwowej
przez prasę stanowiąca krytykę prasową władzy publicznej pełni niezmiernie
ważną rolę, stwarzając obywatelom możliwość wnikliwej oceny poczynań władzy,
konfrontując je chociażby z początkowymi założeniami programowymi. Wskazuje, iż obecny kodeks karny co prawda
osłabił nieco ochronę krytyki prasowej
zawierającą np. elementy zniesławiające,
ale orzecznictwo polskie wyraża stały
pogląd, że nawet niesłuszna i nietrafna krytyka władz ze strony obywatela
nie narusza prawa. Wskazuje, że w jeszcze większym stopniu krytykę prasową
władz publicznych chroni orzecznictwo
europejskie, lecz ochrona ta zawsze będzie miała swoją granicę, w sytuacji gdy
krytyka prasowa ma charakter nierzetelny i deinformacyjny poprzez np. odwoływanie się przez dziennikarzy do prawdy
jedynie cząstkowej.
Rozdział II opracowania to bardzo
szeroka analiza wolności prasy we wszelakich jej aspektach. Autor deliberuje, a następnie konstatuje, iż w doktrynie przyjmuje się, że jeżeli wolność prasy- środków
społecznego przekazu stanowi kwalifikowaną postać wolności wypowiedzi, to
wolność mediów elektronicznych stanowi kwalifikowaną odmianę wolności prasy w ogólności. W. Sokolewicz wskazuje,
iż umiejscowienie w rozdziale I Konsty-
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tucji gwarancji wolności prasy i innych
śródków społecznego przekazu sugeruje
nadanie owej wolności prawnokonstytucyjnej zasady ustroju państwa, gdyż taką
naturę ma większość umieszczonych
w niniejszym dziale przepisów. Podkreśla, iż takie ujęcie wolności prasy jako
ważnej zasady ustroju politycznego jest
konsekwencją, iż wyraża ona przewodnią
ideę demokratycznego państwa prawnego, a funkcją jej jest przydawanie znaczenia zgenerowanych i zagwarantowanych
przez nią praw podmiotowych. Autor
wskazuje na stanowisku Trybunału Konstytucyjnego, którego linia orzecznictwa
przez wiele lat wyrażała ugruntowany
pogląd, jakoby przynaleźność przepisu
w systematyce Konstytucji przesądzała,
czy owy przepis może stanowić podstawę
praw podmiotowych, podnosząc, iż zasady ustrojowe ze swej istoty nie są zdolne
kreować podobnych uprawnień. Podkreśla, iż w ostatnich latach w orzecznictwie
Trybunału, na razie jednak w zdaniach
odrębnych poszczególnych sędziów, zaczyna przebijać się pogląd, iż przepisy art.
14 Konstytucji, zwłaszcza z innymi przepisami ustawy zasadniczej, są zdolne generować również prawa podmiotowe, podając jako przykład prawo dziennikarza
do korzystania z wolności słowa. Warto
wskazać, iż w rozdziale drugim W. Sokolewicz dotyka jakże delikatnej kwestii
dotyczących wolności religii i sumienia
zagwarantowanych przepisami Konstytucji w konfrontacji z wolnością prasy. Neguje głoszony przez niektórych aksjomat
wyprowadzający niejako z wolności religii prawo wyznawania preferowanych
prawd przez jednych, a zakazującym
zarazem innym grupom społecznym ich
podważanie. Zwraca uwagę na orzecz-

nictwo europejskie, które stanowczo
i jednoznacznie konstatuje, iż z wolności
wyznania nie da się wygenerować zakazu
publikacji przekonać odmiennych, a nawet wrogich odnośnie danej religii. Przy
tej okazji Autor stawia ważne pytanie dotyczące powinności ustawodawcy wobec
mniejszości religijnych i respektowania
ich nakazów religijnych. Zadaje pytanie czy respektowanie owych nakazów
dotyczyć ma wszystkich religii, czy tych
wyznawanych przez większość, czy być
może także mniejszości religijnych mających w państwie nielicznych wyznawców.
Prawo europejskie w kwestii przekonań
religijnych i moralnych pozostawia dość
dużą swobodę ustawodawcom narodowym. Wyraża jednak pogląd, iż ingerencja państwa może dotyczyć jedynie
oczywiście bezzasadnych obraźliwych
wypowiedzi w stosunku do przedmiotu
kultu. Przypomina publikacje w duńskiej
prasie karykatur Proroka Mahometa,
czego konsekwencją było przetoczenie
się przez Danię fali demonstracji muzułmanów, a sprawa karykatur, o czym
pamiętamy, przyczyniła się także do represji wobec dziennikarzy w Jemenie, Indiach, Indonezji, Algierii i Jordanii. Można jedynie w tym miejscu przypomnieć,
że za przedrukowanie kontrowersyjnych
karykatur w białoruskiej prasie zastępca
redaktora naczelnego tamtejszej gazety
„Zgoda” został skazany na 3 lata kolonii
karnej, a gazeta krótko potem została zamknięta.
W kolejnym III rozdziale monografii
W.S okolewicz podejmuje zawiłe zależności pomiędzy specjalnymi gwarancjami wolności prasy, a jej ograniczeniami.
Zwracając uwagę na przywileje prasy Autor wskazuje na możliwość dopuszczenia
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większej kontrowersyjności wypowiedzi
prasowej, odwrócenie ciężaru dowodowego w przypadku nadużycia czynem
bezprawnym wolności prasy, ograniczenie sankcji za takie nadużycie, aż w końcu
na ochronę anonimowości źródeł informacji dziennikarskiej. Wskazuje zatem
na pierwszeństwo swobody komunikacji
nad jej ograniczeniami, co spowodowane
jest uznaniem, iż przekazywanie informacji w interesie publicznym stanowi jej
podstawową funkcję. Omawia ponadto
zakaz cenzury prewencyjnej środków
społecznego przekazu, wskazując na
fakt, iż odwołanie się do niej w polskiej
Konstytucji stanowi nawiązanie do jednej z wielkich tradycji demokratycznego
konstytucjonalizmu. Przy tej okazji nie
zabrakło też miejsca na przedstawienie
zwięzłego, lecz jakże treściwego rysu historycznego wprowadzania przez pozostałe konstytucje Europy zakazu cenzury
prewencyjnej. Opracowanie nie omija
też kwestii tzw. quasi-cenzury jako specjalnego środka represyjnego.
W omawianym rozdziale Autor poświęca również nieco uwagi określonej
w przepisie art. 213 Konstytucji – Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji stanowiącej instytucjonalną gwarancję wolności słowa w mediach elektronicznych.
Mimo wielu krytycznych uwag pod jej
adresem wyraża pogląd, iż stanowi ona
niezwykle ważny instrument w systemie
organów państwowych, a w zaproponowaniu przez jedną z sił politycznych
zmniejszenia liczby jej członków do pięciu postrzega zagrożenie w zapewnieniu
pluralizmu składu Rady.
Kontynuując niezwykle ciekawe rozważania na temat szeroko pojętej wolności prasy, W. Sokolewicz w rozdziale IV

zastanawia się m.in. nad pojęciem debaty
politycznej oraz definicji polityka. Deliberując nad postacią tego ostatniego, zauważa, iż absurdem byłoby uznanie każdego członka partii za polityka. Z drugiej
strony pyta – nieco retorycznie – czy
należy zatem uznać tylko członka władz
partyjnych za takowego, czy być może
z tego grona miano to mogą nosić jedynie ci najbardziej decyzyjni i wpływowi.
Ponadto zastanawia się również, czy objęcie przez polityka funkcji publicznej
powoduje, że polityk przestaje nim być
w chwili objęcia funkcji. Autor decyduje
się na przedstawienie swojej definicji polityka jako osoby czynnie uczestniczącej
w życiu politycznym i zachowującej się
jak polityk, bez względu jednak na zawodowy bądź amatorski charakter tego
zaangażowania, przynależność partyjną
lub jej brak oraz inne okoliczności formalne. Nieco uwagi poświęca także objaśnianiu kwestii koncesjonowania mediów elektronicznych oraz obowiązkowi
rejestracji tytułów prasowych.
Niezwykle cenne w praktyce funkcjonowania wolności prasy wydają się podjęte przez Autora rozważania dotyczące
wolności prasy w kolizji z ochroną prywatności człowieka. Wskazuje na dość
zgodne w doktrynie przyjęcie zasady,
iż wolność prasy winna być w największym stopniu ograniczana w przypadku
kolizji z prywatnością osób prywatnych,
w mniejszym odnośnie do osób publicznych w ogólności, a w najmniejszym
w stosunku do osób pełniących funkcje publiczne, np. polityków. Pogląd ten
jak najbardziej wydaje się uzasadniony.
Zwraca również uwagę na tożsamy pogląd orzecznictwa ETPC, który podobnie uznaje, że granice krytyki polityka
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będą zawsze szersze niż osoby prywatnej. Polityk z natury swojego „zawodu”
musi liczyć się z większym ostracyzmem
ze strony mediów, a jest to pokierowane
jego dobrowolnym „wstąpieniem” w ten
rodzaj działalności publicznej.
Przesłanki odpowiedzialności za
nadużycia wolności prasy zostały umiejscowione w piątym rozdziale recenzowanego dzieła. W. Sokolewicz zwraca uwagę, iż dziennikarz ponosić może dwojaką
odpowiedzialność za nadużycia wolności
słowa, a mianowicie odpowiedzialność
karną lub cywilną oraz wykorzystując
te dwa dostępne środki prawne, może to
następować w sposób alternatywny lub
kumulatywny. Przypomina po raz wtóry, iż dziennikarz winien w swoich wypowiedziach prasowych każdorazowo
z największą starannością odróżniać relację o faktach od ocen. Debatuje ponadto
nad ochroną źródeł informacji, wskazuje na formy reakcji na materiał prasowy
poprzez opisanie instytucji sprostowania
i odpowiedzi.
Ostatni, VI szósty rozdział publikacji
podejmuje wątek – przewijający się wielokrotnie wcześniej na łamach przedmiotowej publikacji – dopuszczalności ograniczeń wolności prasy, co w mojej ocenie
skompilowane jest w sposób właściwy
i klarowny. Zmierzając do końca omawianego rozdziału, Autor opisuje prawną
możliwość wprowadzenia w drodze rozporządzenia cenzury prewencyjnej, ale,
jak podkreśla, owy szczególny wyjątek
może mieć miejsce tylko w czasie stanu
wojennego.
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W krótkim zakończeniu (mającym
również swoje odbicie w tłumaczeniu na
język angielski oraz rosyjski) W. Sokolewicz podejmuje się zwięzłego podsumowania treści omawianej problematyki
prawnej, podkreślając ponownie ważniejsze problemy prawne podlegające
rozprawie.
Dokonując podsumowania niniejszej
monografii, pozycję tą należy uznać za
niezmiernie udaną. Książka mimo niewielkiego formatu jest niezwykle treściwa, a jej lektura daje czytelnikowi pełny
obraz badanej problematyki. W mojej
ocenie konstrukcja książki nie budzi najmniejszych zastrzeżeń. Autor w sposób
przejrzysty prowadzi czytelników poprzez merytorycznie i logicznie poukładane rozdziały opracowania. Lektura
książki dowodzi, iż jej Autor to wybitny
znawca podjętej problematyki. Można ją
śmiało polecić wszystkim teoretykom, jak
również praktykom prawa – sędziom, adwokatom, radcom prawnym i wszystkim
innym osobom, które zainteresowane są
mediami z prawnego punktu widzenia.
Istotny walor publikacji to także szeroko przytaczana kompleksowa literatura przedmiotu, w której znaleźć można
wiele pozycji obcojęzycznych oraz bogate orzecznictwo międzynarodowe.
		

Jeremi Mazany1

1 Mgr prawa, doktorant w Katedrze Prawa Ochrony Własności Intelektualnej, Wydział
Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
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K

siążka Wiesława Wacławczyka jest
pierwszym na polskim rynku wydawniczym obszernym opracowaniem
poświęconym wolności słowa w Stanach
Zjednoczonych. Autor dał się już wcześniej poznać jako kompetentny i utalentowany badacz tej problematyki, zwłaszcza
na obszarze USA. O kompetencji autora
świadczą wcześniejsze jego teksty1. Koncentrując swoje zainteresowania na problemie swobody wypowiedzi politycznej
w USA, W. Wacławczyk stanął na stanowisku, że ma ona największe znaczenie
właśnie w obszarze szeroko rozumianej
polityki. Uznał, że do 1918 r. ukształtowały się podstawy współczesnych standardów swobody wypowiedzi w USA. Rozprawa jest narracją historyczną, łączącą
perspektywę dedukcyjną i indukcyjną,
przy czym punktem wyjścia dla W. Wacławczyka była z jednej strony „europejska genealogia amerykańskich standardów wolności słowa”, zwłaszcza poglądy:
1

Zob. W. Wacławczyk, Idea wolności
słowa Johna Miltona, Toruń 2008; idem,
Wolność słowa. Wybrane zagadnienia, Toruń 2009; a także książki, których był redaktorem m.in. Wokół współczesnych problemów ochrony praw człowieka, Warszawa
2009; Karta Praw Podstawowych UE, Warszawa 2010; Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy (współred. L. Koba),
Warszawa 2009.

Johna Miltona, Barucha Spinozy, Johanna Geherdera, Immanuela Kanta, Karola
Monteskiusza, z drugiej strony rozwiązania odnoszące się do wolności wypowiedzi wypracowane na obszarze obecnych
Stanów Zjednoczonych w rozwoju historycznym. Tak więc tok narracji ma z natury rzeczy charakter chronologiczny.
Jakkolwiek w książce nie przedstawiono
wyraźnie tezy pracy, wolno się domyślać, że zamiarem autora było zbadanie,
jak wolność ta wpłynęła na treść debaty
politycznej i w jaki sposób zdefiniowała istotę demokracji. Wstydliwie ukryto
w książce nie tylko tezę pracy, ale jej cel
i zadanie. Wyraźnie sformułowano natomiast w rozprawie hipotezy badawcze.
W pierwszej z nich założono, że u podstaw rozwoju amerykańskich standardów
swobody wypowiedzi politycznej legły
wzorce europejskie, z jednej strony będące czynnikiem pobudzającym, z drugiej
hamującym ten rozwój. W myśl drugiej
z hipotez najważniejszymi stymulatorami procesu kształtowania się standardów
wolności okazała się zasada wolności wypowiedzi zagwarantowana w pierwszej
poprawce do Konstytucji oraz system
partyjny zdominowany przez dwa duże
przedstawiające różne programy ugrupowania, a także rozwój czytelnictwa
gazet i czasopism, w efekcie którego powstało w USA społeczeństwo medialne
otwarte na ostrą dyskusję. W ramach tej
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hipotezy Autor założył także, iż wpływ na
kształtowanie się standardów wolności
miało także orzecznictwo sądów, w tym
zwłaszcza Sądu Najwyższego. Zdaniem
piszącego te słowa był to wpływ dominujący i ta część hipotezy badawczej winna
być wyraźniej zaakcentowana, stając się
„samodzielną” hipotezą. Jako trzecią hipotezę dr Wiesław Wacławczyk wskazuje
fakt, że zasada swobody wypowiedzi politycznej nie została podniesiona, wbrew
powszechnemu w Polsce przekonaniu, do
rangi wolności absolutnej, lecz pozostała
prawem, wprawdzie silnie chronionym,
ale ograniczonym. Hipotezom pracy nie
towarzyszą jednak pytania eksplanacyjne,
chociaż w istocie rzeczy Autor je zadaje,
ale nie formułuje ich we wstępie. Zauważyć w tym miejscu należy, że granice chronologiczne pracy mimo starań ze strony
jej Autora nie zostały określone wyraźnie
i przekonywująco, podobnie można mieć
zastrzeżenia do określenia granic rzeczowych rozprawy. Uwagi w tym względzie
są dość mało precyzyjne, pogmatwane
i niejednoznaczne, podobnie zresztą jak
te, które odnoszą się do kwestii metodologicznych.
Autor zgrupował materiał w pięciu
rozdziałach rozbitych na mniejsze części,
poprzedzonych warsztatowym wstępem
i zwieńczonych zakończeniem, w którym
podsumowano tok wywodów i sformułowano wnioski. Uzupełnia pracę bibliografia, do której układu można zgłosić
pewne zastrzeżenia i wątpliwości. Autor
rozbił bowiem niezbyt słusznie jej treść
na trzy części: publikacje zwarte, artykuły
naukowe i rozdziały w książkach, dokumenty i „inne”. Tymczasem w bibliografii należało wyróżnić źródła i literaturę.
W ramach źródeł należało wskazać: akty

normatywne, dalej dokumenty, materiały
i wreszcie orzecznictwo. Podział literatury na pozycje zwarte i artykuły jest efektem przyjętego kiedyś, pod wpływem
wzorców radzieckich układu treści, ale
dość stanowczo krytykowanego w metodologii historii m.in. przez: J. Bardacha,
J. Topolskiego, B. Miśkiewicza, W. Maisla, A. Świeżawskiego. Wśród zebranej
literatury brak wielu pozycji w języku
polskim. Oczywiście „dobrym prawem”
autora było uwzględnienie tylko tych
pozycji, które uznaje za najważniejsze
i najbardziej przydatne. Należało jednak
wyraźnie określić we wstępie zasady, którymi kierował się, dokonując kwerendy
wśród źródeł i opracowań. Informacji
takich we wstępie stanowczo zabrakło.
W szczególności razi pominięcie prac
historyczno-prawnych oraz prac z zakresu doktryn politycznych i prawnych
pisanych przez prawników, a także prac
z zakresu tzw. prawa pozytywnego: konstytucyjnego, praw człowieka i prawa międzynarodowego publicznego. Należało
odwołać się do tekstów T. Jasudowicza,
W. Sokolewicza, B. Michalskiego, T. Kononiuka, A. Młynarskiej-Sobaczewskiej,
E. Nowińskiej, J. Sieńczyło-Chlabicz,
J. Skrzypczaka, A. Jaskierni, L. Garlickiego, L. Gardockiego, W. Osiatyńskiego.
W I rozdziale książki podjęto problem
europejskich korzeni amerykańskich
standardów wolności prasy, przedstawiając postulaty formułowane w tym względzie w Anglii, w Niderlandach i we Francji. Szkoda, że pominięto Polskę, a można
by tu się poszczycić kilkoma ciekawymi
postaciami i istotnymi rozważaniami.
W rozdziale II przedstawiono polityczno-społeczne uwarunkowania wolności
słowa w okresie kolonialnym na obszarze
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późniejszych Stanów Zjednoczonych,
podkreślając związek tej wolności ze swobodami religijnymi. W rozdziale trzecim
omówiono okoliczności towarzyszące
przyjęciu najważniejszych dokumentów
określających ustrój Stanów Zjednoczonych, rozważając w szczególności problem swobody wypowiedzi w obliczu zagrożenia konfliktem wojennym i wojną.
Kolejny rozdział odnosi się do warunków
polityczno-społecznych w latach 1838–
–1865, w szczególności wpływowi, jaki
na tę wolność wywarł ruch robotniczy, abolicjonistyczny i feministyczny.
W ostatnim, V rozdziale pracy autor
zajął się okresem 1866–1918, analizując
swobodę wypowiedzi politycznej w USA
przez pryzmat dyskursu politycznego,
prowadzonego przez partie i organizacje
społeczne, zwracając przy tym uwagę na
rozwój drukowanych środków przekazu
oraz warstwę normatywną, judykaty i refleksje filozoficzno-prawne.
Książka W. Wacławczyka napisana jest
atrakcyjnie, prostym, ładnym językiem, jej
przejrzystość, doskonały styl powodują,
że wywody w niej zawarte czyta się z przyjemnością. Monografia dzięki rzetelnemu
warsztatowi naukowemu daje czytelnikowi możliwość zapoznania się z materią
o dużej doniosłości informacyjnej i mery-

torycznej. Zawarte w jej treści rozważania
będą stanowiły niewątpliwie doskonały
punkt wyjścia dla dalszych dociekań odnoszących się do historii wolności słowa.
Dlatego też książka będzie z całą pewnością obowiązkową lekturą, zarówno dla
prawników, jak i medioznawców, politologów, specjalistów z zakresu komunikowania masowego, filozofów, kulturoznawców. Warto odnotować, że wbrew
obiegowym poglądom autor wykazuje, że
jeszcze przed 1918 r. przyjęto w Stanach
Zjednoczonych jako pewnik, że wolność
słowa ma z natury rzeczy swoje ograniczenia, przy czym, co może wzbudzić pewne
zdziwienie, za nieprzekraczalną barierę
uznano czynniki formalne, takie jak czas,
miejsce i sposób manifestowania konkretnych poglądów i informacji, co pociągać
za sobą musi konieczność nakładania
formalnych ograniczeń na konstytucyjną
zasadę swobody wypowiedzi.
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Dr nauk prawnych i dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN, Poznańskie
Centrum Praw Człowieka.

Michał Zaremba, Prawo prasowe.
Ujęcie praktyczne, Centrum Doradztwa i Informacji
Difin sp. z o.o., Warszawa 2007, ss.

M

ichał Zaremba, autor książki Prawo prasowe. Ujęcie praktyczne, jest
absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UAM, doktorem nauk humanistycznych, adiunktem w Zakładzie Prawa Prasowego Instytutu Dziennikarstwa
UW.
Głównym założeniem książki jest
przedstawienie najważniejszych regulacji prawnych mających zastosowanie
w pracy dziennikarza. Autor książki analizuje orzecznictwo polskich sądów oraz
Trybunału Europejskiego, w mniejszym
stopniu skupiając się na poglądach doktryny prawniczej.
Struktura książki przypomina komentarz do ustawy, gdyż Autor, omawiając
poszczególne instytucje prawa prasowego, posługuje się układem treści ustawy.
W rozdziale I książki znajdują się zatem
informacje o źródłach prawa prasowego
oraz zdefiniowane zostały podstawowe
pojęcia prawa prasowego jak m.in. „prasa”,
„dziennik”, „czasopismo”, „dziennikarz”,
„wydawca”. Rozdziały II i III dotyczą praw
i obowiązków prasy. Autor przykładowo
omawia tu kwestie tajemnicy dziennikarskiej, prawa do uzyskania informacji
oraz prawa do publikacji ogłoszeń i reklam. Z kolei do obowiązków Autor zalicza m.in. obowiązek rejestracji dziennika i czasopisma, zachowania szczególnej
staranności przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych, obowią-

zek publikacji sprostowań, odpowiedzi,
czy też wskazuje na obowiązki związane
z autoryzacją oraz z relacjonowaniem
postępowań sądowych. Odpowiedzialności prasy dotyczy rozdział IV książki.
Autor omawia tu obszernie zagadnienia
odnoszące się do ochrony dóbr osobistych, okoliczności wyłączających bezprawność ich naruszenia, prywatności
i ochrony wizerunku. Ostatni V rozdział
zawiera natomiast informacje na temat
postępowań w sprawach prasowych. Jest
to wygodny dla czytelnika układ książki,
pozwalający łatwo odnaleźć omówienie
poszukiwanych zagadnień zawartych
w ustawie Prawo prasowe. Z uwagi na
to, że każdy ze wskazanych powyżej rozdziałów stanowi spójną całość oraz ze
względu na wskazywany praktyczny walor podręcznika warto byłoby zamieścić
jednak pod każdym z tych rozdziałów
podsumowanie oraz stanowisko Autora do podnoszonych w danym rozdziale
kwestii.
Mimo rekomendacji książki jako publikacji przeznaczonej dla prawników,
wydawców, dziennikarzy i rzeczników
prasowych, wydaje się, że po książkę
będą sięgali przede wszystkim prawnicy.
Wynika to głównie z prawniczego języka, którym posługuje się Autor publikacji oraz szerokiego omówienia orzecznictwa i w niektórych przypadkach zbyt
obszernego przytaczania dosłownego
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brzmienia danego orzeczenia czy przepisu. Książka będzie z pewnością przydatna również dla studentów prawa. Zaletą
publikacji jest zebranie i usystematyzowanie orzecznictwa dotyczącego określonego zagadnienia, co może stanowić
wyjście do ciekawej dyskusji i analiz.
Nie sposób nie wspomnieć o ujęciu
problemu autoryzacji, który z uwagi na
szerokie grono zainteresowanych budzi
kontrowersje. Z uwag Autora można
wywnioskować, że stoi on na stanowisku, zgodnie z którym obecna regulacja
autoryzacji, wraz z zagrożeniem sankcją
karną, jest niezgodna z podstawowymi
wolnościami konstytucyjnymi i stanowi
zbyt daleko idące ograniczenie wolności
słowa i prasy. W swej publikacji powołuje
się on m.in. na sprawę toczącą się przed
Trybunałem Konstytucyjnym, w której
Trybunał zajmował się kwestią konstytucyjności autoryzacji. Autor sugeruje,
że „znając przychylne prasie podejście
tego organu, można przewidywać z niemal stuprocentową pewnością, iż skarga ta zostanie uwzględniona” (s. 115).
Książka została opublikowana jeszcze
przed ogłoszeniem wyroku Trybunału
Konstytucyjnego, który skargę odrzucił
i uznał konstytucyjność autoryzacji oraz
związanej z nią sankcji karnej. Odmienne stanowisko zajął jednak w tej sprawie
Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.
Autor twierdzi również, że „[...] brak
odpowiedników instytucji autoryzacji
w innych krajach.”, czyli że nie ma regulacji podobnych w skutkach do instytucji
autoryzacji (s. 113, 115). Trudno zgodzić
się z tym poglądem, w szczególności
biorąc pod uwagę instytucje zbliżone do
autoryzacji a funkcjonujące chociażby
we Francji, takie jak kodeksy etyczne

regulujące kwestię autoryzacji wypowiedzi, która ma być opublikowana w druku, w Niemczech, gdzie funkcjonuje
ukształtowane przez Federalny Trybunał
Konstytucyjny pojęcie nieprawidłowego
cytatu, Wielkiej Brytanii, w której mamy
odpowiednie stosowanie instytucji breach of confidence, czyli naruszenia prywatności, czy wykształtowana praktyka
w Stanach Zjednoczonych. Z tych powodów nie można przyjąć, że instytucja
autoryzacji jest specyfiką wyłącznie prawa prasowego w Polsce. Niezbyt dobrze
świadczy o Autorze fakt, że w swoich
wywodach pomija te poglądy i te rozwiązania prawne, które nie przystają do
wysuniętej przez niego tezy.
Omawiając instytucję sprostowania
i odpowiedzi, M. Zaremba posiłkuje się
w dużym stopniu orzecznictwem. Podniesione kwestie z pewnością mogą być
przydatne w formułowaniu żądań sprostowań, z uwagi na fakt, że powołane
orzeczenia liberalizują wymogi sprostowania. Brak jest jednak stanowiska Autora odnoszącego się do kierunku, w którym zmierza wskazane orzecznictwo.
Książka zawiera przede wszystkim
kwestie praktyczne, z którymi stykają
się dziennikarze w swojej pracy, jak np.
tajemnica dziennikarska, filmowanie
z ukrytej kamery, kwestia zgodności postępowania dziennikarza z linią programową czy też udział dziennikarza w postępowaniach sądowych jako świadek,
pozwany, oskarżony.
M. Zaremba poświęcił także jeden
z podrozdziałów problematyce odpowiedzialności prasy za podstęp, a w szczególności prowokacji dziennikarskiej,
wskazując między innymi na wątpliwości
natury etycznej, które może to rozwiąza-
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nie budzić (s. 272–274, 319). Z praktyki
działania dziennikarzy wynika jednak,
że prowokacja jest jedną z niewielu metod pozwalających na ujawnienie działań
niezgodnych z prawem (np. korupcja,
łapówkarstwo itp.). Penalizacja prowokacji dziennikarskiej polegającej na prowokowaniu, nakłanianiu innych osób
do popełnienia czynu zabronionego czy
też dopuszczanie się wykroczenia lub
przestępstwa powoduje, że dziennikarze
balansują na granicy prawa, stosując tę
formę zbierania informacji. Ze względu
na znikomą społeczną szkodliwość czynu postępowania takie są z reguły umarzane.
Książka Michała Zaremby stanowi
ważne omówienie zagadnień dotyczących prawa prasowego, przynosząc jednocześnie obszerną, ale też jednostron-
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ną analizę dorobku orzeczniczego sądów
polskich i Trybunału Praw Człowieka
w tym zakresie. Jednakże czytając książkę, można odnieść wrażenie, że jest to
raczej przytoczenie, często w formie cytatu, stanowiska sądów niż próba przedstawienia i uargumentowania własnych
tez i poglądów, z wyjątkiem nielicznych
opinii Autora dotyczących przykładowo
autoryzacji.
Recenzowana książka może być przydatnym źródłem informacji o orzecznictwie sądów polskich i Trybunału w Strasburgu w obszarze prawa prasowego.
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Z

ainteresowanemu prawem międzynarodowym publicznym czytelnikowi redaktorzy Noyes, Dickinson i Janis
złożyli niezwykłą propozycję. Na przekór
tendencji do skracania długości przekazu poprzez ograniczenie go do podstawowych treści informacyjnych, efektem
czego jest szeroka oferta wydawnicza
immanentnie funkcjonalnych, „suchych”
zbiorów kazusów, grupa znamienitych
dziekanów i wykładowców akademickich,
sędziów i prawników administracji publicznej porywająco przedstawia trzynaście opowieści, wprowadzając czytelnika
w kontekst osobisty, społeczny, polityczny i historyczny przytaczanych historii.
Charakter opowieści pozwala sytuować
„International Law Stories” pomiędzy casebookiem a antologią opowieści.
Publikacja obejmuje trzy części. Historie części pierwszej, „Norymberga i jej
spadkobiercy”, związane z obowiązkami
ciążącymi na państwach mocą praw człowieka i prawa humanitarnego, eksponują
rolę jednostki jako najważniejszego podmiotu prawa międzynarodowego. Pierwszy rozdział, autorstwa Theodora Merona
– sędziego Międzynarodowego Trybunału
Karnego dla byłej Jugosławii i Jean Galbraitha, dotyczy orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze. Kolejne trzy rozdziały przybliżają
orzeczenia trybunałów, podstawę prac których stanowił wyrok w procesie norymberskim. Orzeczenie w sporze Filártiga v.

Peña-Irala Sądu federalnego Stanów Zjednoczonych (opracowanie Hongju Koh
z Yale Law School), orzeczenie Velásquez
Rodríguez Case Międzyamerykańskiego
Trybunału Praw Człowieka oraz wyrok
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
w sprawie Soering.
Wielki wpływ na wybór historii części drugiej („Prawo międzynarodowe:
oddziaływanie w prawie krajowym”), jak
przyznają redaktorzy najmniej „międzynarodowej” w swoim charakterze, miał
fakt „amerykańskiej perspektywy” autorów, pochodnej miejscu wykształcenia
i pracy. Kolejno omówione zostały orzeczenia w sporach Foster v. Neilson oraz
United States v. Percheman – fundament
amerykańskiej doktryny traktatu samodziałającego (self-executing treaty), Paquette Habana stanowiące istotny punkt
odniesienia w rozważaniach dotyczących
inkorporacji prawa międzynarodowego
do prawa wewnętrznego Stanów Zjednoczonych oraz wyrok w sprawie Missouri v. Holland, ilustrujący relacje między
prawem centralnym a prawem Stanowym
w kontekście zagadnienia federalizmu.
Część drugą zamyka historia sporu Hamdan v. Rumsfeld – o ile zdaniem redaktorów niemożliwym jest jeszcze stwierdzenie, czy orzeczenie to przejdzie do kanonu
„klasycznych” przypadków prawa międzynarodowego – stanowiących punkt
odniesienia dalszej praktyki orzeczniczej i prawodawczej oraz należących do
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niezbędnego instrumentarium każdego
specjalisty z zakresu prawa międzynarodowego – to uważają oni, że jest ono
niestety znamienne dla stosunku USA do
prawa międzynarodowego w ostatnich latach. Orzeczenie harmonizuje z rządzącą
wyborem historii logiką, samą w sobie stanowiącą „ukrytą”, czternastą opowieść.
Wreszcie nie zaskakuje wybór historii
ostatniej części („Prawo międzynarodowe
a spory międzypaństwowe”): problem prawa do samoobrony będący przedmiotem
kontrowersji w sprawie Caroline oraz trzy
sprawy rozpatrzone przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Odpowiednio: opinia doradcza w sprawie Odszkodowań za straty poniesione w służbie NZ
zawierająca obszerną analizę zagadnienia podmiotowości prawnej organizacji
międzynarodowych, fundamentalne dla
kwestii prawa stosowania siły orzeczenie
w sporze Nikaragua oraz, przypomniane
przez sędziego MTS Bruno Simmę, dotycząca stosowania orzeczeń trybunałów
międzynarodowych przez sądy krajowe
sprawa LaGrand. Dwa ostatnie rozdziały, poświęcone sprawom LaGrand i Abu
Ghraib, zgodnie z zamysłem redaktorów zamykają krąg historii, poczynając
od wyroku norymberskiego – w którym
Stany Zjednoczone i społeczność międzynarodowa pociągnęły Niemcy do odpowiedzialności prawnej za pogwałcenie
prawa międzynarodowego – po skargę
tych ostatnich przeciwko USA (LaGrand)
i sprzeciw społeczności międzynarodowej
(Abu Ghraib) wobec braku poszanowania
prawnomiędzynarodowych zobowiązań
przez Stany Zjednoczone1. Celem owej
1

M. Jenis, „Cla���������������������������
ssic” Cases of International Law, ibidem, ss. 2–5.

„ukrytej historii” prawa międzynarodowego, nawiązującej się do teorii głoszonych
przez Suareza i Grocjusza, jest wskazanie,
że żadne państwo nie stoi ponad prawem
międzynarodowym.
Pierwszą historię Norymbergii otwiera opis oddający gorączkową atmosferę
i skalę oczekiwań związanych z rozpoczynającym się procesem; wprowadzone zostają dramatis personæ – czołowi sędziowie i prokuratorzy czterech
mocarstw alianckich. Autorzy Meron
i Galbraith już na wstępie zwrócili uwagę na bezprecedensowy charakter funkcji Trybunału, orzekającego w sprawie
odpowiedzialności karnej przywódców
państwa oraz bardzo ogólny sposób sformułowania mandatu MTK, mocą Karty
londyńskiej, ramy którego miały wypełniane w toku procesu.
Historia norymberska składa się
z trzech części. W pierwszej przybliżony
został stan rozwoju międzynarodowego
prawa karnego w przededniu procesu.
Autorzy najpierw przedstawili stan regulacji prawnych w zakresie zbrodni wojennych obowiązujących przed wybuchem
I wojny światowej (za cechę charakterystyczną okresu uznali rozwój norm
materialnych, któremu nie towarzyszyło
przyjęcie adekwatnych gwarancji instytucjonalnych umożliwiających realizację indywidualnej odpowiedzialności
sprawców naruszeń). Następnie omówione zostały zmiany zapoczątkowane
podczas Paryskiej konferencji pokojowej,
ze szczególnym uwzględnieniem wkładu
jaki w kształtowanie międzynarodowej
świadomości prawnej wniósł raport końcowy z prac Komisji do spraw odpowiedzialności autorów wojny oraz realizacji
kar (Commission on the Responsibility of
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the Authors of War and on Enforcement
of Penalties), w tym przyjęcie w Traktacie wersalski postanowień dotyczących
odpowiedzialności karnej Wilhelma II
Hohenzollerna i osób odpowiedzialnych
za dokonanie zbrodni wojennych.
W części drugiej przedstawiony został
przebieg samego procesu oraz najważniejsze materialne i proceduralne aspekty
postępowania. Część otwiera opis przygotowań prowadzących do powołania
Trybunału (w tym alternatywną wobec
powołania Trybunału inicjatywę Stalina
egzekucji co najmniej 50 tysięcy Niemców, na którą – najprawdopodobniej żartując – Roosvelt miał zgłosić kontrofertę
w wysokości 49 tysięcy). Dalej scharakteryzowane zostały trzy rodzaje zbrodni objętych zakresem kognicji MTK, tj. zbrodni
przeciwko pokojowi, zbrodni wojennych
oraz zbrodni przeciwko ludzkości. Przypomniano fakt nie uznania mocą Karty
londyńskiej immunitetu przysługującego
zazwyczaj głowie państwa w sprawach
objętych zakresem badania Trybunału
oraz fakt odrzucenia propozycji uznania
oddzielnej zbrodni zmowy. Autorzy podkreślili również szczególną rolę nieznanej
wcześniej normy stanawiającej podstawę
odpowiedzialność prawnej za członkowstwo w grupie o charakterze przestępczym. Badacze odnotowali jednocześnie
braki w gwarancjach procesowych przyznanych oskarżonym, w tym brak prawa
zachowania milczenia, prawa do obecności przy czynnościach procesowych, brak
standardów przeprowadzenia dowodu,
czy nieprzysługujące skazanym prawo odwołania od wyroku. Dalej przytoczone zostały historie związane z siedzibą Trybunału (m.in. fakt wykorzystania dawnych
żołnierzy SS przetrzymywanych w obozie

pracy do przebudowy Pałacu sprawiedliwości w Norymberdze na potrzeby procesu), politycznymi targami wokół wyboru
oskarżonych (w efekcie których na ławie
oskarżonych zasiadły również „szprotki”, jak wyraził się o nich Goering, o których wcześniej nie słyszał), czy wyboru
wykształconych w niemieckim systemie
prawa stanowionego obrońców, niedoświadczonych w technice przesłuchań
krzyżowych. Szczególną uwagę zwrócono również na argument tu quoque, którym często zasłaniali się prokuratorzy,
nie chcąc aby praktyki Aliantów stały się
przedmiotem badania prawnego. Wreszcie symbolicznym końcem historii samego
procesu jest wzmianka dotycząca Allied
Control Council Law No. 10, mocą którego kompetencję sądzenia zbrodniarzy
wojennych przekazano sądom Mocarstw
sprawujących jurysdykcję w poszczególnych strefach okupacyjnych.
Wreszcie część trzecia („Od Norymbergii do Hagi”) zawiera rozważania,
w jaki stopniu Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii, Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy i Międzynarodowy Trybunał Karny
nawiązują, kontynuując lub zmieniając
dorobek MTK. Stanowi ona podsumowanie wkładu MTK w rozwój międzynarodowego prawa karnego, obejmującego m.in. uznanie poszczególnych
przestępstw (rewolucją było traktowanie
agresji w kategoriach prawnych – ostatecznie pomysł ten wciąż nie został zrealizowany, nieznane wcześniej zbrodnie
przeciwko pokojowi i wojenne, jak i indywidualna odpowiedzialność prawna
funkcjonariuszy państwowych), czy rozważania dotyczące zasady nullum crimen
sine lege. Późniejsze trybunały, odmien-
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nie niż MTK, podeszły natomiast do zagadnienia przestępstw na tle seksualnym,
odrzuciły przesłankę materialną zbrodni
przeciwko ludzkości „związku z konfliktem zbrojnym” oraz, głównie w reakcji na
krytykę procesu norymberskiego, rozbudowały gwarancje procesowe przysługujące oskarżonym. Jak podkreślili autorzy,
jedną z najważniejszych lekcji wynikających historii norymberskiej jest konstatacja, że sprawiedliwość postępowania
nie stanowi przeszkody ale warunek konieczny2. Rozdział zamykają rozważania
dotyczące zasadności powoływania kolejnych trybunałów międzynarodowych,
obejmujące kwestie realizacji sprawiedliwości, funkcji prewencyjnej oraz umożliwienia pokrzywdzonym społeczeństwom
rozliczenia z przeszłością.
Aktualna historia jest przedmiotem
rozdziału ósmego (Hamdan v. Rumsfeld:
stosowanie prawa międzynarodowego
w prawie krajowym). Zgodnie z zamysłem autorów rozdział, zamykający część
drugą poświęconą krajowej implementacji prawa międzynarodowego, ilustruje
„subsydiarny” mechanizm implementacji, w braku adekwatnych środków przymusowej realizacji obowiązków prawnomiędzynarodowych3. Funkcja ukrócenia
naruszeń prawa międzynarodowego
może być bowiem realizowana również
wewnątrz zainteresowanych państw,
choć dotyczy to właściwie wyłącznie stabilnych demokracji, o długich tradycjach
rządów prawa i politycznej odpowiedzialności rządzących, którzy nie mogą
bezkarnie w długim okresie naruszać
zobowiązań prawnomiędzynarodowych
2
3

Ibidem, s. 38.
Ibidem, s. 230.

państwa. Uznany przez autora rozdziału
za najważniejszy prawnomiędzynarodowych spór ostatniej dekady w Stanach
Zjednoczonych Hamdan v. Rumsfeld ilustruje zarówno potencjał jak i ograniczenia krajowej gwarancji realizacji obowiązków prawnomiędzynarodowych.
Analizowany spór powstał w związku
ze staraniami administracji Prezydenta
Busha zmierzającymi do uzyskania wyłączności decydowania o losie pojmanych w ramach „wojny z terroryzmem”;
z jednej ukazuje on, że nawet najbardziej
rozbudowany system instytucjonalny nie
zapewnia automatycznie poszanowania
prawa, a z drugiej strony że możliwym
jest przełamanie nawet najdalej posuniętego oporu ze strony najpotężniejszych
polityków.
Rozdział składa się z czterech części.
W pierwszej opisany został kontekst sporu,
korzenie którego sięgają zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku oraz
podjętych działań odwetowych; w części
drugiej przedstawiony został sprzeciw
mediów, polityków i władzy sądowniczej
wobec arbitralnego charakteru realizowanych działań, wiążących się z naruszeniami prawa międzynarodowego. Wreszcie
w części trzeciej analizowany jest moment kulminacyjny ruchu kontestującego
legalność tych działań – proces w sprawie
Hamdan v. Rumsfeld.
Odpowiednio najpierw przypomniano oświadczenia Prezydenta Busha złożone w bezpośredniej reakcji na ataki
terrorystyczne, Operacja Trwała Wolność i fakt pojmania przeszło 83 tysięcy
jeńców oraz argumenty administracji
USA na rzecz wyłączenia „nielegalnych
bojowników” z zakresu ochrony prawa
genewskiego. Autor wskazuje najbardziej
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kontrowersyjne regulacje dotyczące odebrania nieprzyznania istotnych gwarancji
procesowych osobom sądzonym przez
tzw. komisje wojskowe4, co miało uniemożliwić prawne kwestionowanie decyzji o pozbawieniu zatrzymanych ochrony
wynikającej z norm MPH. Wreszcie przytoczone zostały okoliczności powołania
Obozu X-Ray w Zatoce Guantánamo
w styczniu 2002 roku.
Część druga szkicuje proces stopniowo wzbierającej fali protestów, począwszy od oświadczeń organizacji i osób zainteresowanych, przez pierwsze próby
kwestionowania działań administracji
amerykańskiej na drodze prawnej w sądach dystryktów, po kolejne zagadnienia prawne związane z jurysdykcją sądów amerykańskich – w sporach Rasul
v. Bush, Al. Odah v. United States oraz
Hamdi v. Rumsfeld – badane przez Sąd
Najwyższy USA. W sprawach Rasul
i Odah Sąd uznał kompetencję sądów
amerykańskich do badania legalności
przetrzymywania osób nie posiadających
obywatelstwa amerykańskiego poza terytorium Stanów Zjednoczonych; w orzeczeniu Hamdi nie uznano dyskrecjonalnego uprawnienia władzy wykonawczej
do przetrzymywania obywatela amerykańskiego bez prawomocnego orzeczenia ani prawa do sądu. Bezpośrednim
następstwem powyższych orzeczeń było
złożenie przeszło trzystu pozwów w imie4 Szerzej nt. powołanych później komisji,
mocą Military Commissions Act 2006 patrz:
M. Menkes, Zamknąć Guantanamo, Le Monde diplomatique Polska, http://www.mondediplomatique.pl, przedruk http://www.psz.pl/
tekst-24167/Marcin-Menkes-Zamknaa-Guan
tanamo.

niu przetrzymywanych w Guantanamo5.
Mocą podpisanego w 2005 roku Detainee Treatment Act Kongres ograniczył
jednak skutek wcześniejszych orzeczeń
sądowych; pierwszym testem dyskrecjonalnej swobody administracji Prezydenta Busha w nowym środowisku prawnym
stał się spór Hamdan v. Rumsfeld.
Jemeńczyk Ahmed Hamdan został
w 1996 roku zwerbowany do walki islamskiego ruchu oporu przeciwko, wspieranemu przez Rosję, rządowi Tadżykistanu.
Zawrócony na granicy nie dotarł jednak
do teatru działań wojennych, postanowił
więc przyłączyć się do nieznanego mu
Osamy bin Ladena, walczącego o wyparcie Amerykanów z Afganistanu. Kilka
miesięcy później został jednym z kierowców bin Ladena. Po wejściu sił zbrojnych
USA do Afganistanu w 2001 roku żona
Hamdana zbiegła z kraju a on sam został
pojmany przy granicy z Pakistanem, kiedy usiłował do niej dołączyć. Po sześciu
miesiącach spędzonych w więzieniach
w Bagram i Kandaharze został przetransportowany do bazy Guantánamo.
W lipcu 2003 roku Prezydent uznał prawo Hamdana i pięciu innych przetrzymywanych w Guantánamo do procesu
przed komisją wojskową. Jak miał stwierdził jego obrońca z urzędu, Komandor
podporucznik Swift, główny oskarżyciel
w procesie miał sugerować Hamdanowi,
że prawo do obrońcy przysługuje mu pod
warunkiem przyznania się do stawianych
mu zarzutów (mimo potwierdzenia tego
faktu przez innych prawników wojskowych, oskarżyciel zaprzeczył stosowania
szantażu)6.
5
6

Op.cit. Jenis, s. 241.
Ibidem, s. 246.

J. Noeys, L. Dickinson, M. Janis (eds.), International Law Stories...

Obrońcy Hamdana wystąpili do Sądu
dystryktu z sześcioma zarzutami z związku
z naruszeniem habeas corpus. W listopadzie 2004 roku Sąd uznał, że rząd nie dołożył dostatecznych starań do stwierdzenia, czy Hamdan jest jeńcem wojennym
w rozumieniu III konwencji genewskiej,
że komisje wojskowe nie mogą spełniają
kryteriów uznania za sąd oraz że do czasu
przeciwnych ustaleń Hamdanowi przysługuje ochrona taka jak jeńcom wojennym.
Wreszcie Sąd stwierdził, że nawet gdyby
oskarżony nie został uznany za jeńca wojennego, winien być sądzony zgodnie z kodeksem wojskowym oraz że Konwencje
genewskie maja zastosowanie w konflikcie
z Al Qaidą. W lipcu 2005 roku wyrok został uchylony przez Sąd okręgowy; w listopadzie tego samego roku Sąd Najwyższy
zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia (ang. certiorari), którą to decyzję próbowała podważyć administracja Prezydenta, argumentując, że zgodnie z Detainee
Treatment Act (podpisany dwa tygodnie
po orzeczeniu w sprawie Hamden) sądy
federalne utraciły jurysdykcję w dotyczących „nielegalnych bojowników” sprawach
o habeas corpus. Odrzucając argumenty
administracji, Sąd uznał, że dla zachowania
konstytucyjnie gwarantowanych wolności,
interes publiczny wymaga aby zbadał on
spór bez nieuzasadnionej zwłoki7.
7

W części merytorycznej orzeczenia

Wreszcie lektura powyższego i ostatniego rozdziału „Abu Ghraib: walka o kulturę instytucjonalną” umożliwia porównanie dwóch mechanizmów implementacji
prawa międzynarodowego – na podstawie prawa krajowego oraz poprzez instytucjonalizację – stosowanych w związku
z nadużyciami administracji USA w ramach „wojny z terroryzmem”.
„International Law Stories” jest pozycją niezwykłą, która pozwala zarówno na
wszechstronne przyjrzenie się istotnym
problemom prawnym, jak i czerpanie
wielkiej przyjemności z lektury, a każdy
zainteresowani problematyką prawnomiędzynarodową czytelnik z pewnością
odkryje tam „swoją” historię.
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Sąd stwierdził, że komisje wojskowe działały
z naruszeniem legitymacji mocą której zostały
powołane, w szczególności że przypisywany
Hamdanowi czyn spiskowania (conspiracy) nie
narusza praw wojny, jak również że przyjęte
stosowane przepisy proceduralne były sprzeczne z prawem. Wreszcie Sąd uznał, że Hamden
objęty jest zakresem wspólnego artykułu 3 konwencji genewskich, ibidem, ss. 252–254.
8 Dr nauk prawnych, analityk Polskiego
Instytutu Spraw Międzynarodowych.
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Sprawozdania
Sprawozdanie z XX edycji Course on International
Protection of Human Rights
– Protection of National Minorities

W

dniach od 29 sierpnia 2011 r. do 7 września 2011 r. miała miejsce w Poznaniu XX jubileuszowa edycja Course on International Protection
of Human Rights – Protection of National Minorities – szkoła letnia, której
program skierowany jest do studentów prawa i kierunków humanistycznych
przejawiających zainteresowanie problematyką praw człowieka, nauczycieli
akademickich i pracowników nauki, osób wykonujących zawody prawnicze,
a także osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych, które swą działalność koncentrują w obszarze praw człowieka. Kurs został zorganizowany
przez Fundację Promocja Praw Człowieka – Badania i Nauczanie, działającą
wspólnie z Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN, wykorzystującą
kadrę zatrudnioną w tej jednostce i jej infrastrukturę, oraz Wydział Prawa
i Administracji UAM w Poznaniu. Tegoroczna edycja szkoły letniej została objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. Przedsięwzięcie Course on International Protection of Human
Rights – Protection of National Minorities, które na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń o charakterze edukacyjnym w wymiarze międzynarodowym,
stanowiąc istotny element działalności akademickiej i edukacyjnej w regionie Wielkopolski, mogło zostać zorganizowane dzięki wspólnemu wysiłkowi
osób od lat uczestniczących w jego przygotowaniu. W roku 2011 Fundacja
Promocja Praw Człowieka – Badania i Nauczanie dzięki działalności swojego
Sekretarza Generalnego dra Witolda Sobczaka, pozyskała dużą część środków
finansowych na organizację XX edycji Course on International Protection of
Human Rights – Protection of National Minorities dzięki pozytywnej decyzji
w sprawie oferty złożonej przez Fundację w otwartym konkursie na realizację, w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego
w dziedzinie edukacji w 2011 r. Aplikacja złożona w konkursie mieściła się
w ramach zadania publicznego Wspieranie projektów edukacyjnych o charakterze międzynarodowej współpracy młodzieży. W dniu 23 sierpnia 2011 r. podpisana została umowa między Województwem Wielkopolskim a Fundacją na
realizację w ramach wyżej wymienionego zadania przedsięwzięcia Course on
International Protection of Human Rights – Protection of National Minorities.

Sprawozdanie z XX edycji Course on International Protection...

Zorganizowanie tegorocznej edycji kursu stało się możliwe dzięki przychylności władz UAM w Poznaniu, władz Wydziału Prawa i Administracji UAM
oraz Kancelarii Wardyński i Wspólnicy sp. k., a także Rady Europy.
Program XX edycji kursu został podzielony na dwie części. Część pierwszą
stanowiły wykłady i seminaria oraz zajęcia ćwiczeniowe, praktyczne polegające na analizie stanów faktycznych spraw rozpatrywanych w oparciu o przepisy Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, przygotowywaniu stanowisk stron i projektów orzeczeń. W tym zakresie
w ramach kursu odbyły się zajęcia: UN System of Human Rights, UN Human Rights Treaty Bodies, European Convention of Human Rights, Human
Rights Protection under OSCE System, Refugee Rights, Implementation of
the International Law of Human Rights in Domestic Legal Systems, The role
of NGOs in the Protection of Human Rights, International Humanitarian Law
of Armed Conflicts, Case Study.
Na drugą część złożyły się zajęcia poświęcone w całości problematyce
mniejszości narodowych: Resolution of Conflicts Concerning National Minorities, UN Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or
Ethnic, Religious and Linguistic Minorities and Mechanisms of its Implementation, The Protection of the Rights of National Minorities in Europe, The
Council of Europe’s Non-conventional Activities for the Protection and Promotion of the Rights of National Minorities.
Zajęcia w tegorocznej edycji kursu prowadzili: prof. Cees Flinterman, prof.
W. Czapliński, prof. R. Wieruszewski, prof. R. Hofmann, prof. E. Mikos-Skuza, prof. A. Potyrała, dr A. Śledzińska-Simon, dr J. Kondratiewa-Bryzik, dr
W. Sobczak, dr A. Bodnar, dr J. Letnar-Cernic, J. Wołąsiewicz, Ch. Altenchoener-Dion, J. Schechla, M. Pamuła, M. Narvaez.
W grupie 21 uczestników kursu znalazły się osoby z Afganistanu, Albanii,
Argentyny, Gruzji, Hiszpanii, Kazachstanu, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji,
Turcji.
W niniejszym sprawozdaniu z XX edycji kursu należy podkreślić, iż celem
organizatorów jest szkolenie kadry naukowej oraz specjalistów, w zakresie
praw człowieka. Ma to znaczenie w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym. W wymiarze krajowym może przejawiać się w aktywności na
polu nauki poprzez uczestniczenie w procesie tworzenia prawa, działalności
w organach wymiaru sprawiedliwości i szerzej – przyczyniając się do demokratyzacji państwa i kształtowania społeczeństwa obywatelskiego. W wymiarze międzynarodowym oznaczać może działalność w instytucjach i organach
organizacji międzynarodowych działających na rzecz ochrony praw człowie-
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ka. W sytuacji, gdy współczesna Europa stawia na profesjonalną edukację,
a prawa człowieka i prawa mniejszości narodowych stanowią w europejskim
porządku prawnym bardzo istotny element, przedsięwzięcie, jakim jest organizowany w Poznaniu Course on International Protection of Human Rights – Protection of National Minorities staje się dla jego uczestników okazją
do pogłębienia wiedzy i kwalifikacji w zakresie praw człowieka, mniejszości
narodowych. Jednym z celów kursu było uwrażliwienie jego uczestników na
problematykę związaną z funkcjonowaniem mniejszości narodowych i ich
ochroną, przede wszystkim w państwach współczesnej Europy. Jest zdaniem
organizatorów niezbędne, aby budować społeczeństwa tolerancyjne, świadome wyzwań, jakie przed nimi stoją, zwłaszcza w aspekcie integracji europejskiej.
XX edycję Course on International Protection of Human Rights – Protection
of National Minorities należy uznać za udaną zarówno w aspekcie merytorycznym (wysoki poziom wykładów, zajęć seminaryjnych i praktycznych – ćwiczeniowych), jak i organizacyjnym (doskonałe przygotowanie sal wykładowych,
bazy noclegowej dla uczestników i wykładowców, opracowanie i przygotowanie materiałów dydaktycznych, zagwarantowanie należytej obsługi i jakości
produktów w zakresie gastronomii, uwzględnianie wszystkich potrzeb uczestników kursu na bieżąco). Powyższe twierdzenie oparte jest na wynikach ankiet
ewaluacyjnych, które uczestnicy kursu wypełnili anonimowo.
Należy mieć nadzieję, że kurs przyczyni się także do promocji Polski i miasta Poznania, umacniając wizerunek Polski jako kraju, który promuje ideę
ochrony praw człowieka, szanuje prawa mniejszości narodowych i stwarza
warunki do ich rozwoju, a także umożliwia edukację w tym obszarze na płaszczyźnie międzynarodowej.
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Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji
na Wydziale Prawa SWPS
– Dokąd zmierza prawo medyczne i farmaceutyczne

R

ozwój technologii sprawia, że prawo medyczne i farmaceutyczne cieszy
się coraz większym zainteresowaniem, a fakt, że społeczeństwo wyraźnie
starzeje się, powoduje, że problemy tego działu prawa pozostają w orbicie zainteresowań nieprofesjonalistów i polityków. Wychodząc niejako naprzeciw
tym zapotrzebowaniom, Wydział Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej zorganizował w dniu 12 maja 2011 r. Ogólnopolską Konferencję Naukową: Dokąd zmierza prawo medyczne i farmaceutyczne. W trakcie jej trwania
wygłoszono dwadzieścia jeden referatów i kilkanaście komunikatów. W dużej
mierze uwaga uczestników tego spotkania koncentrowała się wokół odpowiedzialności lekarza. Kwestii tych dotyczyły m.in. referaty prof. Eleonory Zielińskie, Odpowiedzialność zawodowa lekarzy; prof. n. med. Krzysztofa Linke,
Odpowiedzialność – perspektywa medyczna oraz prof. Teresy Dukiet-Nagórskiej, Odpowiedzialność karna za czynności lekarskie podejmowane bez zgody
uprawnionego podmiotu, wreszcie dr hab. Jędrzeja Skrzypczaka, Nowe zasady
odpowiedzialności zawodowej lekarzy.
Drugą osią tematyczną konferencji była kwestia odnosząca się do dopuszczalności eksperymentów medycznych w świetle prawa. Problematyki tej dotyczyły referaty prof. Jacka Sobczaka, Czy istnieją granice prawne wolności naukowych w zakresie badań medycznych?; prof. Marka Chmaja, Eksperyment
medyczny w świetle Konstytucji RP; dr. R. Kubiaka, Dozwolony eksperyment
lekarski; dr Julii Kapelańskiej-Pręgowskiej, Testy genetyczne wykonywane
w celach medycznych w świetle standardów międzynarodowych; mgr Kamili
Szczukowskiej, Charakter prawny zgody na udział w eksperymencie medycznym oraz w badaniu klinicznym.
Kolejna grupa referentów podjęła zagadnienia z pogranicza socjologii, etyki i prawa, poświęcając uwagę także kwestiom odnoszącym się do organizacji
służby zdrowia. W tej grupie wskazać należy na wystąpienie dr. hab. Włodzimierza Piątkowskiego, Wybrane problemy socjologii lecznictwa niemedycznego; dr. Bartosza Hordeckiego, Lekarz między etyką „dawną” a etyką „nową”;
dr. Michała Jackowskiego, Ochrona danych medycznych; dr Elżbiety Zatyki,
Lekarska klauzula sumienia a prawo karne; dr Ewy Kuleszy, Ochrona danych
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osobowych w praktyce służby zdrowia; dr. Mariusza Bidzińskiego, Organizacja
ochrony zdrowia; dr Magdaleny Jaworzyńskiej, Planowanie finansowe w zakładach opieki zdrowotnej, dr. Leszka Boska, Roszczenia „wrong life” i „wrongful birth” w świetle standardów konstytucyjnych i europejskich; dr Anny Jacek i mgr Małgorzaty Gajdek, Ratownik medyczny w systemie powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego, wreszcie mgr Ksenii Kakareko, System ochrony
zdrowia na Białorusi.
Ważną sprawę z zakresu tajemnicy lekarskiej naświetlono w referatach dr
Anny Huk-Augustynowicz, Tajemnica zawodowa lekarza a obowiązek zawiadomienia o popełnionym przestępstwie; mgr. Pawła Kowalskiego i lek. med.
Karoliny Pyziak-Kowalskiej, Tajemnica lekarska i „około” lekarska.
Olbrzymie zainteresowanie wywołały referaty dr Marii Boratyńskiej dotyczący cywilnoprawnych aspektów zapłodnienia pozaustrojowego oraz dr
Joanny Haberko o dziecku poczętym jako pacjencie, w szczególności zaś zawarte w tym wystąpieniu postulaty de lege ferenda.
Kwestii odnoszących się do prawa farmaceutycznego dotyczyło tylko kilka wystąpień, a mianowicie: referat dr Katarzyny Miaskowskiej-Daszkiewicz,
Prawne aspekty homeopatycznych i antropozoicznych produktów leczniczych;
dr. Marka Świerczyńskiego, Dyrektywa przejrzystości a nowa polska regulacja w zakresie refundacji leków, wreszcie mgr Elżbiety Kopińskiej-Jęczmionki,
Fałszowanie leków.
Referatom towarzyszyła bardzo ożywiona dyskusja, niewolna miejscami
od aspektów światopoglądowych, w której zwracano uwagę, iż system prawa
nie nadąża za postępem biologii i medycyny. Wskazywano, że wiele rozwiązań
prawnych jest wyraźnie przestarzałych i niedostosowanych do współczesności. Podkreślano także konieczność nasycenia programów studiów medycznych treściami prawnymi, widząc potrzebę „uzbrojenia” lekarzy w narzędzia
pozwalające im na sprawne poruszanie się na styku medycyny i prawa. Wyrażano wreszcie obawy co do funkcjonowania rynku farmaceutycznego, widząc
w projekcie przygotowywanej ustawy dotyczącej refundacji lekarstw wielkie
niebezpieczeństwo i powód do istotnych niepokojów społecznych. Wskazywano, że ustawie takiej powinien towarzyszyć odpowiednio długi okres vacatio legis, liczne szkolenia dla lekarzy i farmaceutów, możliwość dla lekarzy dostępu do baz danych osób ubezpieczonych. Wyrażano także obawy, iż
przepisy karne, które miałaby zawierać taka ustawa, spowodują niepożądane
społecznie zachowania ze strony lekarzy, z których niektórzy będą być może
woleli unikać ewentualnej odpowiedzialności karnej lub cywilnej, zapisując pacjentom leki bez uwzględnienia faktu ich ubezpieczenia. Podnoszono
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wreszcie konieczność usprawnienia organizacji służby zdrowia, zwłaszcza
w zakresie transplantacji, ratownictwa medycznego i diagnostyki.
Jako źródło błędów lekarskich dostrzegano z jednej strony przemęczenie
personelu służby zdrowia, z drugiej zaś brak przygotowania, rutynę i pośpiech.
Podnoszono fakt, iż organy ścigania, a także prasa, widząc w służbie zdrowia
afery, „przekręty”, doprowadziły do sytuacji konfliktu między lekarzami a pacjentami, wyzwalając u tych ostatnich postawy roszczeniowe i budzące nieufność w stosunku do lekarzy.
Zebrani wyrazili życzenie, aby tego rodzaju konferencje odbywały się cyklicznie.
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Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji
na Wydziale Prawa SWPS
– Prawne granice wolności prasy (24 lutego 2011 r.)

W

olność prasy, jej zakres i granice to problemy, które od lat wywołują dyskusje i spory, w warunkach polskich nasilone jeszcze przez lansowany
w środowiskach dziennikarskich pogląd, iż prasa jako czwarta władza, mogąc
skontrolować wszystko sama, nie podlega żadnym restrykcjom i nie musi się
stosować do praktycznie żadnych reguł, poza jedną, jaką ma być dążenie do
zaspokajania ciekawości czytelników, a co za tym idzie, apetytów finansowych
wydawców. Stan prawa prasowego i naturalna już dzisiaj, ale w gruncie rzeczy
niezrozumiała obawa przed środkami społecznego przekazu, które kreują autorytety, zrzucają z piedestałów dotychczasowe, rozstrzygają o prawdzie i fałszu, decydują, co właściwe i niewłaściwe, co moralne i niemoralne, co mądre
i głupie, sprawiedliwe i niesprawiedliwe – powoduje, że krytyków działania
prasy jest niewielu, zarówno w środowiskach politycznych jak i naukowych.
Nie mniej w tej ostatniej grupie pracuje wielu wybitnych znawców tej problematyki. Większość z nich udało się zgromadzić w dniu 24 lutego 2011 r. na
zorganizowanej przez Wydział Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, w trakcie której wygłoszono dwadzieścia pięć referatów i kilkanaście komunikatów odnoszących się do różnych
aspektów wolności prasy.
Największa część z nich dotyczyła kwestii wolności prasy. W grupie tej znalazły się wystąpienia prof. Jacka Sobczaka (SWPS), jednego z organizatorów
konferencji, Wolność prasy – konflikt wartości, prof. Ewy Ferenc-Szydełko
(UO), Wolność wypowiedzi artystycznej, a autorskie prawa osobiste, prof. Joanny Sieńczyło-Chlabicz (Uniwersytet w Białymstoku i Akademia Koźmińskiego), Działanie w interesie publicznym jako decydujące kryterium rozstrzygania konfliktu – wolność prasy a ochrona prywatności, prof. Marka Chmaja
(SWPS), Pojmowanie wolności przez Konstytucję RP, doc. dr. Tadeusza Kononiuka (UW), Zewnętrzna i wewnętrzna wolność prasy, dr Jolanty Dzierżyńskiej-Mielczarek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Granice
wolności prasy czy granice istnienia wolnej prasy?, dr Joanny Pawlukiewicz-Jaroszyk (UAM), Pozaprawne ograniczenia wolności prasy.
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Różne aspekty funkcjonowania prawa prasowego podjęto w referatach
prof. Ewy Nowińskiej (UJ), Skutki obowiązku rejestracji prasy, prof. Katarzyny
Dudki (UMCS), Prawnokarne granice prowokacji dziennikarskiej, prof. Anny
Młynarskiej-Sobaczewskiej (Uniwersytet Łódzki), Zabezpieczenie powództwa
w procesach o ochronie dóbr osobistych a granice wolności prasy i twórczości
artystycznej, dr. Bogusława Kosmusa i dr. Grzegorza Kuczyńskiego (UG), Kierunki nowelizacji prawa prasowego. O sprostowaniach po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, dr. Piotra Piesiewicza (SWPS), Zniesławienie w optyce
Trybunału Konstytucyjnego.
Kwestii etyki dziennikarskiej dotyczyły wystąpienia prof. Jerzego Jastrzębskiego (UWr), Kodeksy etyki dziennikarskiej – złudzenia i rzeczywistość, dr.
Bartosza Hordeckiego (UAM), Metafora żywiołowości mediów i jej wpływ na
prawodawstwo, dr. Szymona Osowskiego (UAM), Polscy dziennikarze – cechy, wartości i standardy.
Wiele uwagi poświęcono także sprawie funkcjonowania internetu i nowych środków społecznego przekazu. W tej grupie znalazły się referaty: dr.
hab. Jędrzeja Skrzypczaka (UAM), Czy cyfryzacja telewizji zagraża wolności
prasy?, dr Ingi Oleksiuk (UW), Wolność słowa w internecie, dr Marleny Wach
(SWPS), Prasa a Internet – granice wolności i odpowiedzialności w Internecie, mgr Ksenii Kakareko (SWPS, UAM), Kontrola Internetu a bezpieczeństwo
państwa, mgr. Piotra Ziarka (UMK), Cyfrowe nierówności jako przejaw ograniczenia prawa dostępu do informacji.
Szczegółowych kwestii odnoszących się do styku prasy z prawami i wolnościami dotyczyły wystąpienia: prof. Alicji Jaskierni (UW), Zakaz reklamy
politycznej, dr Katarzyny Błeszyńskiej (UW), Interes społeczny w publikacjach
prasowych, a ochrona dóbr osobistych, dr. Wiesława Wacławczyka (UMK),
Mowa nienawiści jako przesłanka ograniczenia wolności słowa, dr Marii Gołdy-Sobczak (UAM) i dr. Witolda Sobczaka (UAM), Obraza uczuć religijnych
w środkach społecznego przekazu, dr. Andrzeja Drozda (UAM), Sądowa ochrona pamięci o przodkach a wolność słowa i badań historycznych, mgr Mirosława Borkowskiego, Ochrona wypowiedzi komercyjnej na przykładzie reklamy
produktów farmaceutycznych i podobnych.
Wystąpienia referentów wywołały ożywioną dyskusję, w której przeważały
jednak akcenty minorowe. Uczestniczący w dyskusji podkreślali, że tzw. samoregulacja prasy wydaje się trudnym do zrealizowania mitem. Zauważano
także niedostosowanie prawa do postępu technicznego w dziedzinie środków
przekazu, całkowity brak znajomości przepisów pranych przez dziennikarzy
i niechęć do ich poznawania i stosowania. Skonstatowano „kastowość” pol-
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skiego dziennikarstwa, przekonanie jego przedstawicieli o swoistej misji, któremu nie towarzyszy jednak poczucie odpowiedzialności za słowo ani dbałość
o to, aby nie naruszyć czyjejś godności bądź innych dóbr osobistych. Zwrócono uwagę, że mimo zaproszenia, jakie organizatorzy wystosowali do środków
społecznego przekazu na Konferencji nie pojawili się ich przedstawiciele. Dostrzeżono także fakt, iż „nowe media” są szczególnie podatne na manipulację, zauważając że właśnie w internecie niezmiernie częstym zjawiskiem jest
znieważanie osób i instytucji słowami wulgarnymi, powszechnie uznanymi
za obelżywe, konstatując, że przyczyny tego zjawiska powinny być dokładnie
analizowane przez socjologów i psychologów.
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Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej
na Wydziale Prawa SWPS
– Prawna ochrona dóbr kultury (27 stycznia 2011 r.)

P

roblematyka dóbr kultury należy do tych zagadnień, które od samego powstania pozostają w obiekcie zainteresowania pracowników naukowych
Wydziału Prawa SWPS. Kwestii tej dotyczyła trzecia już z cyklu konferencji,
zorganizowania dnia 27 stycznia 2011 r. W trakcie jej trwania wygłoszono
siedemnaście referatów. Dotyczyły one bardzo wielu aspektów ochrony dóbr
kultury i zabytków. Prof. Dorota Folga-Januszewska zajęła się etyką i standaryzacją procedur w aspekcie norm prawnych w muzealnictwie i ochronie zabytków, prof. Wojciech Kowalski omówił problem ochrony niematerialnych dóbr
kultury, prof. Zbigniew Kobyliński zajął się współczesnymi konfliktami wokół
własności dziedzictwa archeologicznego, a prof. Jakub Lewicki problemami
waloryzacji zabytków. Szczegółową kwestię archiwaliów jako dobra kultury
podjął prof. Jacek Sobczak. Współgrał z tym wystąpieniem referat dr. Bartosza
Hordeckiego relacjonującego spór o zbiory Biblioteki Pruskiej. Dr Adas Jakubauskas omówił zasady ochrony dóbr kultury w Republice Litewskiej, a mgr
Wiktor Kakareko i mgr Ksenia Kakareko funkcjonowanie ochrony zabytków,
szczególnie numizmatycznych w systemie prawnym Białorusi.
Niezwykle interesujące i emocjonalne wystąpienie dr. Andrzeja Drozda dotyczyło sporów o nacjonalizację rezydencji ziemskich w trybie dekretu o reformie rolnej. Dr Wojciech Szafrański przestawił status kolekcjonerów i kolekcji
prywatnych, dr Paulina Goździewicz prawne formy udostępniania muzealiów.
Problem regulacji ograniczających swobodny przepływ towarów będących dobrami kultury podjął Olgierd Jakubowski, natomiast red. Janusz Miliszkiewicz
(„Rzeczpospolita”) zajął się problemem sprzedaży falsyfikatów dzieł sztuki.
Część referatów dotyczyła także prawnych zasad funkcjonowania konserwatorów zabytków. W tej grupie znalazły się wystąpienia Ewy Nekandy-Trepki
o trudnościach w praktycznym stosowaniu prawa, mgr. Wojciecha Paczuskiego
o przesłankach władczych działań konserwatorskich w sferach ochrony konserwatorskiej, mgr. Jacka Brudnickiego w kwestii treści decyzji o wpisie do rejestru
zabytków.
W toku dyskusji skupiono się głównie na kwestiach reprywatyzacji dóbr
kultury, konstatując istnienie konfliktu między roszczeniami dawnych właści-
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cieli a potrzebą ochrony dóbr kultury, chęcią zachowania dziedzictwa narodowego. Wskazywano, że wywarzenie tych wartości jest niezmiernie trudne
i prawie niemożliwe do osiągnięcia. Zauważano także, że rynek dzieł sztuki
w Polsce jest dość płytki, zdominowany przez kolekcjonerów o dużym doświadczeniu, lecz nie zawsze dysponujących odpowiednimi środkami finansowymi. Podniesiono w końcu potrzebę ochrony zabytków materialnych należących do kultury polskiej na Litwie, Białorusi i Ukrainie, zwracając przy
okazji uwagę na delikatne kwestie prawne i obawy państw ościennych przed
roszczeniami ze strony Polski.
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Spis konferencji organizowanych na Wydziale Prawa SWPS
w okresie 2008–2011
14.10.2008 r. – Dylematy praw człowieka
18.11.2008 r. – Prawna ochrona dóbr kultury
16.03.2009 r. – Czy istnieje czwarta władza? Wolność prasy w teorii
i praktyce
21.01.2010 r. – Kondycja zawodów prawniczych
18.02.2010 r. – Prawna ochrona zabytków
13.04.2010 r. – Prawa mniejszości narodowych
18.05.2010 r. – Regulacja prawna problemu uchodźctwa
27.01.2011 r. – Prawna ochrona dóbr kultury
24.02.2011 r. – Prawne granice wolności prasy
3.03.2011 r. – Status prawny zwierzęcia
14.04.2011 r. – Zarząd prawami autorskimi
12.05.2011 r. – Dokąd zmierza prawo medyczne i farmaceutyczne

Informacje dla Autorów
Teksty należy nadsyłać w postaci wydruku (jeden egzemplarz) i w formie elektronicznej – preferowany format MS Word* Ami Pro* Word Perfect (czcionka
Times New Roman – 12, przypisy – 10) z dołączonym oświadczeniem o oryginalności pracy oraz o tym, że nie uczestniczy ona aktualnie w innym postępowaniu wydawniczym. Prosimy o zachowanie szerokiego marginesu i interlinii
(półtora), bez wstawiania śródtytułów. Konieczne jest także umieszczenie dokładnego adresu do korespondencji oraz informacji o autorze, w której powinny
być podane: stopień/tytuł naukowy, zajmowane stanowisko oraz miejsce pracy.
Zostanie to wykorzystane w pierwszym przypisie artykułu. Ponadto do tekstu
artykułu wymagane są streszczenia w języku polskim i angielskim.
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo
do ich redagowania i skracania.
Artykuł, raport z badań czy komunikat powinien liczyć do 42 000 znaków (jeden arkusz), włączając abstrakty, tekst właściwy, tabele i wykresy oraz
przypisy. Recenzja, glosa, opinia powinna zawierać do 15 000 znaków. Sprawozdanie, nota, powinna zawierać do 10 000 znaków. Abstrakt – w j. polskim
i j. angielskim – do 1000 znaków; w sposób syntetyczny i klarowny powinien
wskazywać cele, metody analizy oraz główne wnioski, eksponując wartość dodaną dla podjętej problematyki.
Imię Nazwisko1

Imię i nazwisko: czcionka: Times New Roman 12; wyrównanie do lewej; wcięcie: brak;
interlinia: półtora; odstęp po 0 pt.; odstęp przed 0 pt.

Podytuł: czcionka: Times New Roman 12,
pogrubiona; wyrównanie wyjustowany;
wcięcie: pierwszy wiersz, co 1,25 cm;
interlinia: półtora; odstęp po 0 pt.; odstęp
przed 0 pt.

1 wiersz odstępu

Tytuł artykułu

Tytuł artykułu: czcionka: Times New Roman
12, pogrubiona; wyrównanie do środka;
specjalne: brak; interlinia: półtora; odstęp po
0 pt.; odstęp przed 0 pt.

2 wiersze odstępu

Wyróżnienia/Podtytuły

Pierwszy akapit: czcionka: Times New Roman 12, normalna; wyrównanie wyjustowany; wcięcie: brak; interlinia:
półtora; odstęp po 0 pt.; odstęp przed 0 pt.

Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu.
Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu.
1

Tytuł naukowy autora, stanowisko i miejsce zatrudnienia, specjalista w zakresie
«wymienić dziedziny». [czcionka Times New Roman 10; odstęp: pojedynczy; wyjustowane].
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Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu.
Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu.
Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu.
Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu.
Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu2,
Tekst właściwy artykułu. Tekst „właściwy artykułu”3. Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu4.
Przypisy wstawiamy bez spacji
Wypunktowanie:
Wypunktowania: czcionka: jak
w tekści ewłaściwym; wcięcie: od przed kropką,przecinkiem, śred–– wypunktowanie;
lewej 1,25 cm. Zaczynamy nalepiej nikiem itp., ale po cudzysłowie,
–– wypunktowanie; od myślnika i kończymy średnikiem, nawiasie itd.; czcionka: Times
New Roman 10, normalna; wy–– wypunktowanie;
na końcu zdania kropka. W całym
równanie wyjustowany; wcięcie:
tekście
wypunktowania
powinny
–– wypunktowanie;
brak; interlinia: pojedyncza.
być ujednolicone.
–– wypunktowanie.
Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu.
Tekst (właściwy artykułu)5. Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu.
Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu.
Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu.
Tekst właściwy: czcionka: Times New Roman
Przypisy dolny bez spacji przed kropką,przecinkiem,
12, normalna; wyrównanie wyjustowany;
średnikiem itp., ale po cudzysłowie, nawiasie itd.; czcionka:
Times New Roman 10, normalna; wyrównanie wyjustowa- wcięcie: pierwszy wiersz, co 1,25 cm; interliRys. 1. ny;
«Nazwa
nia: półtora; odstęp po 0 pt.; odstęp przed 0 pt.
wcięcie:rysunku»
brak; interlinia: pojedyncza.
2

Inicjał imienia (kropka) nazwisko (przecinek) tytuł publikacji pisany kursywą (przecinek) miejsce i rok wydania (przecinek) s. «nr stron» (kropka). [czcionka Times New
Roman 10; odstęp: pojedynczy; wyjustowane].
3 Jeżeli jest to artykuł w pracy zbiorowej: inicjał imienia (kropka) nazwisko (przecinek) tytuł publikacji pisany kursywą (przecinek) w: inicjał (kropka) nazwisko redaktora
(red.) (przecinek) „tytuł publikacji w cudzysłowie normalną czcionką” (przecinek) miejsce
i rok wydania (przecinek) s. «nr stron» (kropka). [czcionka Times New Roman 10; odstęp:
pojedynczy; wyjustowane].
4 Jeżeli jest to artykuł w czasopiśmie: inicjał imienia (kropka) nazwisko (przecinek)
tytuł publikacji pisany kursywą (przecinek) „tytuł czasopisma w cudzysłowie normalną
czcionką” (przecinek) rok wydania (przecinek) nr czasopisma (przecinek), s. «nr stron»
(kropka). [czcionka Times New Roman 10; odstęp: pojedynczy; wyjustowane].
5 Jeżeli jest to pozycja, której dotyczył także poprzedni przypis piszemy Ibidem (przecinek) s. «nr stron» (kropka). Jeżeli pozycja była cytowana gdzieś wcześniej piszemy: inicjał imienia (kropka) nazwisko (przecinek) op.cit. «łącznie i prosta czcionka» (przecinek)
s. «nr stron» (kropka). Jeśli użyto więcej niż jednej pozycji tego samego autora: inicjał
imienia (kropka) nazwisko (przecinek) kursywą podajemy pierwsze słowa tytuł... «stawiamy wielokropek» (przecinek) s. «nr stron» (kropka).
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Rysunki, wykresy; tekst przy
rysunkach, na wykresach itp.
oraz opisy – czcionka: Times
New Roman 10; odstęp między
tekstem a rysunkiem. Grafy,
obrazki, wykresy, schematy
podpisywane są jako Rysunek.
Rysunki robione „odręcznie” – proszę scalić wszystkie
elementy (można użyć pole
tekstowe albo kanwę rysunku,
w zależności od potrzeb).

Źródło: http://ekiert.org/szkicownik/2008_01_01_archive.html.

Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu.
Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu.
Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu.
Tekst właściwy artykułu.
Tabela: nie może być szersza niż 13 cm (szerokość tekstu)
Tab. 1. «Nazwa tabeli»

tekst w tabelach oraz opisy – czcionka: Times New Roman 10;
wyrównanie do środka; odstęp między tekstem a tabelą.

Źródło:

Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu. Tekst właściwy artykułu.

