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Aleksander Stępkowski

Doktor habilitowany nauk praw-
nych (2011), pracownik naukowy 
Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego. Sty-
pendysta Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej (2000 i 2001), uniwer-
sytetów w Manchester (1999), 
w Oxfordzie (2002), KU Leuven 
(2003). W pracy naukowej koncen-
truje się na prywatnym i publicz-
nym prawie porównawczym, po-
równawczej historii prawa, historii 
myśli politycznej i prawnej oraz 
filozofii prawa. Dyrektor Centrum 
Prawnego Ordo Iuris. 

Aleksander Stępkowski

Prawo – Rozum – Autonomia
Nauczanie Jana Pawła II a nowoczesne 
rozumienie normatywności

Niniejszy tekst stanowi pró-
bę spojrzenia na nowoczesny 
sposób pojmowania normatyw-
ności z perspektywy nauczania 
Jana Pawła II zawartego w ency-
klice Veritatis splendor. Nie tyle 
zatem chodzi o szczególny doro-
bek intelektualny Jana Pawła II, 
co o sposób, w jaki konfrontował 
on nowoczesny (a zatem rów-
nież i współczesny) sposób poj-
mowania normatywności z tra-
dycyjnym Magisterium ecclesiae, 
zwłaszcza zaś z tymi jego aspek-

tami, które korzeniami tkwią 
jeszcze głęboko w okresie patry-
stycznym.

Law – Reason – Autonomy.  
Moral Teachings of John Paul II  
and the Modern Normative Approach.

The paper confronts two different perspectives of understanding the nature of 
normativity. The first one underpins the modern legal (and political) culture and 
is rooted in the broader intellectual context of the modern intellectual culture. 
The second one is rooted in the pre-modern intellectual context. Contemporarily, 
the later one might be found as a still binding paradigm in the moral teachings 
of the Roman Catholic Church. A noteworthy exposition of this approach to nor-
mativity was presented in ‘Veritatis splendor’, an encyclical letter by the Pope 
John Paul II. The document will serve as a reference point in confrontation to the 
modern paradigm. The argument is that the key difference between the various 
approaches is based on the different way of understanding of human rationality 
and subsequently – human freedom. The paper attempts to explain this discrep-
ancy and consequences thereof. 

Tekst opublikowany w ramach 

współpracy z Centrum Myśli Jana 

Pawła II w Warszawie, będącym 

właścicielem licencji. Artykuł jest 

owocem konferencji naukowej 

„Filozofia prawa Jana Pawła II”.
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***
Zacznijmy jednak od nowoczesności. Pionierzy 

nowoczesnej filozofii społecznej, tacy jak Tomasz 
Hobbes i John Locke, później Immanuel Kant, za-
czynali swe dociekania z pozycji klasycznych, wska-

zując na racjonalne źródło normatywności, która 
wiązała się z pojęciem prawa natury, a zatem okre-
ślonego ładu moralnego, uprzedniego względem 
człowieka. Spektakularnym przykładem takiego 
klasycyzującego ujęcia jest słynny passus z § 6 Dru-
giego traktatu o rządzie Johna Locke’a, gdzie czy-
tamy, że będący prawem natury rozum nakazuje 
ludziom nie wyrządzać sobie szkody ani krzywdy1. 
Oznacza to, że rozum zdolny jest ustalić, co jest do-
brem, a co złem w relacjach między ludźmi i umie 
stosownie do tego pokierować ludzkimi działania-
mi. Jest to jednak pierwszy i ostatni raz, kiedy Lo-
cke w tym traktacie w taki sposób utożsamia prawo 
natury z rozumem.

Co więcej, w swych znacznie wcześniejszych Ese-
jach o prawie natury (1663/64) Locke wyraźnie od-
rzuca ten sposób rozumienia naturalnego ładu mo-
ralnego, zaznaczając, że „prawo natury jest «tylko 
obiektem poznania przez rozum, nie zaś samym 
rozumem»”2. Tym samym ludzka wiedza o prawie 

 1 J. Locke, Dwa traktaty o rządzie, przeł. Z. Rau, Warszawa 

1992, II, § 6, s. 166. Dalej traktat ten będzie powoływany 

w postaci cyfry II i odpowiedniego numeru paragrafu. Liczba 

w nawiasie będzie odsyłała do strony tłumaczenia.

 2 „Lex naturae (…) est tantum objectum rationis non ratio ipsa, 

hujusmoi scilicet veritates quas querit ratio et investigat ad 

vitam dirigendam moresque efformandos necesarias”, J. Lo-

cke, Essays on the Law of Nature, red. W. von Leyden, Oxford 

natury jest efektem pozyskania przez rozum ludzki 
określonych danych empirycznych, których kojarze-
nie – i ustalanie związków między nimi – prowadzi 
człowieka do odkrycia wynikających z natury rze-
czy nakazów moralnych.

Widzimy tu bezpośredni związek między sposo-
bem ujmowania tego, co normatywne, a sposobem 
pojmowania ludzkiej rozumności. W tym wypadku 
prawomocność nakazów określonego zachowania 
(ich normatywny charakter) wynikać ma ze zdolno-
ści rozumu do przetwarzania danych dostarczanych 
mu przez zmysły. W kontekście naszych rozważań 
jest to o tyle istotne, że nie pozwala postrzegać § 6 
Locke’owskiego Drugiego traktatu jako późniejszej 
rewizji wcześniejszych o 20 lat poglądów na prawo 
natury. Takie samo pojmowanie ludzkiej rozumno-
ści jak w Esejach przedstawiają bowiem Rozważa-
nia dotyczące rozumu ludzkiego (1689), opublikowa-
ne w tym samym roku co Dwa traktaty. Co więcej, 
w dalszym ciągu Drugiego traktatu, w szeregu nie-
zwykle istotnych jego fragmentów odnajdujemy 
sposób pojmowania prawa natury zbieżny właśnie 
z tym, który prezentują Eseje o prawie natury, nie 
zaś z przytoczonym tu fragmentem § 6.

1954, s. 148. Zob także Z. Rau, Wstęp (w:) J. Locke, Dwa 

traktaty…, dz. cyt., s. XXX; nowsza wersja istotnej części tego 

wstępu została opublikowana jako studium Umowa społeczna 

w doktrynie Johna Locke’a (w:) Z. Rau, M. Chmieliński (red.), 

Umowa społeczna i jej krytycy w myśli politycznej i prawnej, 

Warszawa 2010, s. 127 passim, przytoczony fragment jest 

na s. 130. W dalszym ciągu artykułu, po powołaniu tego 

studium, ujmuję w nawias cyfry rzymskie wskazujące na 

paralelny fragment Wstępu.

Przedstawiony przez Locke’a sposób 
pojmowania ludzkiej rozumności i naturalnego 
ładu moralnego jest tym samym sposobem, 
w jaki pojmował tę problematykę Hobbes.
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Nie ma tu miejsca, by dociekać przyczyn tej nie-
konsekwencji Locke’a, poprzestać należy więc na 
stwierdzeniu, że zarówno przedstawiony przezeń 
sposób pojmowania ludzkiej rozumności, jak i na-
turalnego ładu moralnego będącego źródłem nor-
matywności, jest tym samym sposobem, w jaki poj-
mował tę problematykę Tomasz Hobbes, którego 
poglądy z reguły kontrastuje się z Locke’owskimi. 
To właśnie filozof z Malmesbury określał rozum 
ludzki zdolnością liczenia ciągów ogólnych nazw 
będących śladem empirycznych doznań w naszym 
umyśle, dzięki czemu możemy rejestrować i ozna-
czać nasze myśli3. Tym samym można stwierdzić, że 
mamy tu do czynienia nie tyle z poglądem tego lub 
innego filozofa, co z bardziej uniwersalnym stano-
wiskiem filozoficznym, które łączy nowoczesnych 
autorów uchodzących w literaturze za reprezentan-
tów nader różnych sposobów spojrzenia na proble-
matykę życia społecznego.

W zbieżności tej ujawnia się istotny element no-
woczesnej kultury intelektualnej. Na jej gruncie 
właśnie ludzka rozumność została całkowicie pod-
porządkowana i zdeterminowana przez subiekty-
wizm doznań zmysłowych, na podstawie których 
rozum generuje u człowieka powinność określone-
go zachowania się. Jeśli bowiem sądowi o etycznej 
wartości określonych czynów przypisywać charak-
ter rozumny, to musiał być on ugruntowany właśnie 
na doznaniu zmysłowym. W ten sposób, ze względu 
na podmiotowe uwarunkowania poznania zmysło-
wego, któremu towarzyszą nasze indywidualne pre-
ferencje lub awersje, rozumność, a w dalszej kolej-
ności również poznanie moralne zostały na gruncie 
nowoczesnej kultury intelektualnej głęboko zsubiek-
tywizowane4. Oznaczało to konieczność utożsamie-

 3 T. Hobbes, Leviathan, 1, 5 „For reason, in this sense, is nothing 

but reckoning (that is, adding and subtracting) of the conse-

quences of general names agreed upon for the marking and 

signifying of our thoughts; I say marking them, when we 

reckon by ourselves; and signifying, when we demonstrate 

or approve our reckonings to other men”, por. T. Hobbes, 

Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego 

i świeckiego, przeł. C. Znamierowski, Warszawa 1954, s. 35. 

 4 Szerzej A. Stępkowski, O rozumności człowieka w „De optimo 

senatore” i dziś (w:), tenże (red.), O senatorze doskonałym 

nia dobra z przyjemnością, a zła z cierpieniem5, co 
sprawiło, że w jej głównym nurcie nowoczesnej ety-
ce nadano charakter hedonistyczny i jednocześnie 
relatywistyczny. Natomiast akceptacja stanowiska 
relatywistycznego w odniesieniu do życia zbioro-
wego musiała z kolei prowadzić do utożsamienia 
prawa z rozkazem suwerena.

O ile Hobbes przyznawał to wprost, o tyle Locke 
uparcie usiłował sprawiać wrażenie, że zajmuje 
względem Hobbesa stanowisko antagonistyczne. 
Dokładniejsza analiza Drugiego traktatu o rządzie 
mówi jednak co innego. Gdy bowiem Locke uzasad-
nia konieczność opuszczenia stanu natury przez jed-
nostki, wówczas musi stwierdzić, że „chociaż pra-
wo natury jest proste i zrozumiałe dla wszystkich 
rozumnych istot, to ludzie, pochłonięci własnymi 
interesami, nie studiują go, nie wiedzą o nim zbyt 
wiele i zwykli nie uznawać za prawo, które miało-
by zastosowanie do ich własnych spraw”, i dlatego 
ludzie według niego potrzebują innego niż rozum 
miernika dobra i zła, a mianowicie „ustanowione-
go, znormalizowanego, znanego prawa, powstałego 
i akceptowanego przez powszechną zgodę”6. Przy-
znaje zatem, że rozum ludzki ze swymi aspiracjami 
do poznania etycznego jest w praktyce zdolny je-
dynie do określenia tego, co leży w partykularnym 
interesie jednostki. Innymi słowy, ludzka rozum-
ność jest całkowicie zdeterminowana przez egoizm 
i trudno od niej oczekiwać tego, by – jak utrzymy-
wał Locke w § 6 – mogła powstrzymywać człowieka 
przed wyrządzaniem bliźniemu szkody, jeśli tylko 
uzna ją za korzystną dla siebie. 

Widać to jeszcze dokładniej kilka paragrafów 
później. Locke zapewnia wprawdzie w § 135, że 
„posłuszeństwo prawu natury nie przestaje obo-
wiązywać w społeczeństwie, a w wielu wypadkach 
obowiązuje w nim jeszcze ściślej, gdyż dodano do 
niego na mocy ludzkich praw powszechnie znane 
kary”, jednocześnie jednak to kojące zapewnienie 

studia. Prace upamiętniające postać i twórczość Wawrzyńca 

Goślickiego, Warszawa 2009, s. 204–205.

 5 T. Hobbes, Lewiatan…, dz. cyt., s. 45, 140; J. Locke, An Essay 

Concerning Human Understanding, London 1849, II, XXI, 42, 

s. 163–164.

 6 Locke, II, § 124 (252).
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nabiera zupełnie innego charakteru w świetle kolej-
nego paragrafu. Locke stwierdza tam, że „[p]rawo 
natury jest prawem niepisanym i nie można go ni-
gdzie znaleźć poza ludzkim umysłem. Tych zatem, 
którzy (…) będą je wypaczać czy błędnie stosować, 
nie można łatwo przekonać o ich błędach, wtedy, 
gdy brak jest ustanowionego sędziego. A więc pra-
wo to wtedy nie służy, tak jak powinno, określaniu 
uprawnień i ochronie własności tych, którzy żyją 

pod jego rządami”7. Okazuje się zatem, że moral-
ne sądy każdej jednostki są niezwykle subiektywne 
i konieczne jest wprowadzenie bezstronnego arbi-
tra, którego etyczne rozstrzygnięcia będą wiążące 
w danej społeczności. Innymi słowy, prawo natury 
nie tyle obowiązuje w społeczeństwie jeszcze ści-
ślej, co po prostu dopiero po utworzeniu suwerena 
staje się realnym regulatorem stosunków między-
ludzkich. 

Locke zatem, choć nie chciał napisać tego wprost, 
zajął stanowisko Hobbesowskie8. W przedmiocie do-
bra i zła określonych zachowań jedynie decyzja su-
werena może być wiążąca dla członków wspólnoty. 
Widzimy zatem, że rozum praktyczny poszczegól-
nych jednostek jest czymś par excellence subiek-
tywnym i tym samym jego sąd etyczny nie jest 
ufundowany na wiedzy o obiektywnym porządku 
moralnym, lecz na egoistycznym interesie jednostki. 

 7 Locke, II, § 136 (260).

 8 T. Hobbes, Lewiatan…, dz. cyt., (II, 26), s. 236. „The law of 

nature and the civil law contain each other and are of equal 

extent. … The law of nature therefore is a part of the civil 

law in all Commonwealths of the world. Reciprocally also, 

the civil law is a part of the dictates of nature”.

O ile bowiem akt rozumu praktycznego jest pełno-
prawnym wyznacznikiem działań pojedynczych jed-
nostek, o tyle nie sposób oprzeć na nim ich współży-
cia, wręcz przeciwnie: prowadzi ono do konfliktów9.

To samo stanowisko odnajdziemy również u Jana 
Jakuba Rousseau piszącego o konieczności całko-
witego oddania się jednostek w akcie umowy spo-
łecznej suwerennej wspólnocie, pozwolenie bowiem 
jednostkom na działania na podstawie ich osobi-

stej autonomii moralnej prowadziłoby do sytuacji, 
w której „każdy, będąc w pewnym kierunku swo-
im własnym sędzią, pretendowałby wkrótce zostać 
nim we wszystkich; stan natury utrzymałby się na-
dal i zrzeszenie stałoby się z konieczności tyrań-
skie lub daremne”10. Jeszcze dobitniej wyraził to 
Immanuel Kant, według którego doświadczenie 
poucza „o właściwej ludziom maksymie przemo-
cy i ich złośliwości, która, zanim jeszcze pojawi się 
ustawodawcza władza wyposażona w siłę, każe im 
wzajemnie się zwalczać”. Dlatego za podstawowy 
nakaz rozumu uważał on konieczność wyjścia „ze 
stanu natury, w którym każdy kieruje się własnym 
mniemaniem”11. 

A zatem moralna autonomia jednostki postrze-
ganej w kontekście współżycia z innymi zostaje 
zredukowana przez Kanta do zaledwie źródła su-
biektywnych mniemań o tym, co jednostce w ydaje 
s ię dobrem, a co złem. Przez to moralna autonomia 

 9 Tamże, s. 140–141. 

 10 J.J. Rousseau, Umowa społeczna, przeł. A. Peretiakowicz, 

wyd. 3, Łódź 1948, s. 20–21.

 11 I. Kant, Metafizyczne podstawy nauki prawa, przeł. W. Gale-

wicz, Kęty 2006, § 44, s. 118.

Nowocześnie pojmowana autonomia 
ludzkiego rozumu, afirmując indywidualizm 
i subiektywizm, prowadzi do konieczności 
odrzucenia jej jako podstawy ładu społecznego.
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człowieka musi być źródłem konfliktów, to zaś czyni 
koniecznym poddanie się przez jednostkę – w te-
orii moralnie autonomiczną – heteronomicznym 
normom obwarowanym zewnętrznym przymusem. 
W ten sposób nowocześnie pojmowana autonomia 
ludzkiego rozumu stanowi afirmację indywiduali-
zmu i subiektywizmu, która paradoksalnie prowa-
dzi jednak do konieczności odrzucenia tej autonomii 
jako etycznej podstawy ładu społecznego. Podstawą 
taką stać się mogą jedynie suwerenne rozstrzygnię-
cia ustawodawcy, które wykluczają moralną auto-
nomię ludzi w kwestiach, których dotyczą. W ten 
sposób paradoksalną konsekwencją kluczowej, na 
gruncie nowoczesnej etyki, absolutyzacji indywidu-
alnej autonomii w wymiarze jednostkowej egzysten-
cji jest afirmacja pełnej suwerenności moralnej pań-
stwa w wymiarze życia wspólnotowego. To suweren 
ma w odniesieniu do całej wspólnoty decydować 
o tym, co ma być uznawane za dobro, a co za zło.

W gruncie rzeczy nowoczesny sposób pojmowania 
normatywności układa się w bazujący na sprzecz-
nościach Heglowski schemat dialektyczny, gdzie 
teza w postaci moralnej autonomii jednostki prowa-
dzi do narastania sprzeczności, które nieuchronnie 
prowadzą do antytezy w postaci przyznania pełnej 
suwerenności moralnej decyzji suwerena. Z kolei ich 
synteza wyraża się w konstrukcji praw podmioto-
wych, przedstawianych co do zasady jako afirmacja 
tezy, lecz mających praktyczną doniosłość jurydycz-
ną tylko o tyle, o ile są afirmacją antytezy, znajdując 
swą podstawę w aktach prawa stanowionego. 

***
Powyższa analiza nowoczesnego sposobu pojmo-

wania normatywności dokonana została na podsta-
wie filozoficznych traktatów powstałych na prze-
strzeni XVII i XVIII wieku. O ile jednak wówczas te 
konstrukcje teoretycznie zostały już zwerbalizowa-
ne na kartach książek, o tyle daleko im było do tego, 
by znaleźć swój pełny wyraz w realiach życia spo-
łecznego, przekształcanych pod ich dyktando powoli 
i bardzo stopniowo. To dopiero dzisiaj obserwować 
możemy właściwą ekspansję relatywizmu i subiek-
tywizmu etycznego w kulturze, podobnie jak i bez-
względny dyktat moralny ze strony suwerena. Ten 
ostatni, nawet jeśli nie da się go już prosto utożsa-

miać z państwem, czuje się dziś w pełni kompeten-
tny do decydowania o tym, co to znaczy być kobietą 
lub mężczyzną, co to jest małżeństwo, czy też komu 
przysługuje prawo do życia, a komu niekoniecznie. 
Nie ma jednak wątpliwości, że obecny stan kultury 
został zdeterminowany właśnie przez treść książek, 
które powstały w XVII i XVIII wieku. 

Kościół zaczął dość szybko, z imponującą niekie-
dy przenikliwością intelektualną, reagować na te 
etyczne nowinki. Ponieważ jednak wskazywał na 
praktyczne konsekwencje głoszonych idei, na któ-
rych ujawnienie się w realiach życia społecznego 
trzeba było jeszcze długo czekać, jego napomnienia 
były często traktowane jako wyraz ciasnoty inte-
lektualnej i frustracji utraconą pozycją społeczno-
-polityczną. Gdy jednak po upływie dwóch stuleci 
pewne procesy kulturowe już się dokonały, wów-
czas objawiły się one również w samym Kościele, na 
gruncie twórczości naukowej katolickich teologów 
moralnych. Te niepokojące zjawiska nasiliły się pod 
koniec XX wieku na tyle, że Jan Paweł II poczuł się 
zmuszony do zareagowania na nie encykliką – kie-
rowaną, co znamienne, do samych jedynie bisku-
pów – poświęconą niektórym podstawowym prob-
lemom nauczania moralnego Kościoła12. 

Warto zatem przyjrzeć się nieco wnikliwiej za-
wartemu w niej nauczaniu Jana Pawła II. W obec-
nym kontekście szczególnie istotna będzie tu treść 
drugiego rozdziału Veritatis splendor, a konkretnie 
podrozdziału traktującego o relacjach między wol-
nością i prawem. Ważne w tym miejscu wydaje się 
to, że papież nie prezentuje tu żadnego nowatorskie-
go, autorskiego rozwiązania, lecz jedynie przypo-
mina tradycyjne nauczanie, głęboko zakorzenione 
w wypowiedziach Ojców oraz Doktorów Kościoła. 

Jan Paweł II zaczyna od podkreślenia kwestii klu-
czowej: „władza decydowania o dobru i złu nie nale-
ży do człowieka, ale wyłącznie do Boga” i zestawia 
tę prawdę z doktrynami, które „przyznają poszcze-
gólnym jednostkom lub grupom społecznym prawo 
decydowania o tym, co jest dobre, a co złe” (§ 36). 
A zatem kwestionuje on nowoczesne twierdzenie 
o autonomii moralnej ludzkiego rozumu, a dokład-
niej – autonomii moralnej tego, co nowocześni filo-

 12 Jan Paweł II, Veritatis splendor, encyklika, Watykan 1993.
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zofowie mieli na myśli pod pojęciem rozumu, czyli 
zdolności wyciągania normatywnych wniosków po 
dokonaniu subiektywnej obróbki intelektualnej da-
nych, których dostarczają nam zmysły. Kwestionuje 
zatem autonomię moralną rozumu instrumentalne-
go, który nowoczesność przedstawiła jako rozum 
par excellence, czyniąc z pojmowanej w ten sposób 

racjonalności fundament pod nowoczesną kulturę 
intelektualną, której chorążymi uczyniono zakorze-
nione w wiedzy empirycznej nauki przyrodnicze. 
Jednocześnie jednak nie sposób przeoczyć w pa-
pieskim nauczaniu faktu, że podaniu w wątpliwość 
autonomii rozumu instrumentalnego towarzyszy 
afirmacja autonomii moralnej całkowicie odmiennie 
pojmowanego – rozumu praktycznego. Jan Paweł II 
podkreśla przede wszystkim jego zależność „od Mą-
drości Bożej, oraz konieczność – w obecnym stanie 
upadłej natury – Bożego Objawienia w poznaniu 
prawd moralnych także tych, które należą do po-
rządku naturalnego”. Tym samym – dodaje papież – 
„człowiek przez swój rozum uczestniczy w odwiecz-
nym prawie, którego jednak sam nie ustanawia”.

Jeśli teraz zestawić te wypowiedzi papieskiego 
nauczania z poglądami filozofów kładących fun-
damenty pod nowoczesną kulturę intelektualną, 
to dostrzec można szczególną rzecz. Nowocześni 
filozofowie werbalnie afirmują ludzką rozumność 
w stopniu prima facie nieporównanie większym 
niż ma to miejsce na gruncie Magisterium Kościo-
ła. Locke podkreśla chociażby, że normy porząd-
ku naturalnego są możliwe do poznania nawet bez 
objawienia13. Jednocześnie jednak proces ustalania 
treści tych norm jest niezwykle zindywidualizowa-
ny. Ludzki rozum staje się oto gwarantem i symbo-

 13 Zob. Z. Rau, Umowa…, dz. cyt., s. 130 (XXXI). 

lem naszej indywidualnej odmienności względem 
innych. Tymczasem rozumność człowieka w naucza-
niu Kościoła, podobnie jak u Platona, Arystotelesa 
czy u stoików jest pochodzenia boskiego i zasadza 
się na partycypacji człowieka – według nauki Koś-
cioła – w Bożym Logos, będącym źródłem wszelkiej 
rzeczywistości (J 1, 3). O ile więc dla nowoczesnych 

filozofów godność rozumu ludzkiego zasadza się na 
jego indywidualnej niezależności względem innych, 
o tyle Jan Paweł II za św. Tomaszem przypomina, 
że „rozum czerpie swą prawdę i swój autorytet od 
wiecznego prawa, które jest niczym innym jak Mą-
drością samego Boga”. W świetle Magisterium Koś-
cioła autorytet ludzkiego rozumu zasadza się na 
uznaniu jego zależności od Boga, która wyraża się 
w akceptacji przykazań moralnych. To one pozwa-
lają prawidłowo rozpoznać „dobra osoby”, które, do-
magając się ochrony, stają się źródłem powinności. 
To właśnie posłuszeństwo przykazaniom staje się 
„pierwszym, niezbędnym etapem drogi ku wolności, 
jej początkiem”14. 

Zależność ludzkiego rozumu od Boga nie ma jed-
nak charakteru heteronomicznego. Zaakceptowa-
ne rozumnym aktem, pochodzące od stwórczego 
Logosu prawo moralne staje się własnym prawem 
człowieka, uzdalniającym go do rozumnego wnik-
nięcia w strukturę rzeczywistości, co tradycyjnie 
pojmowane było zawsze w kategoriach królewskie-
go panowania nad światem15. Stanowisko takie było 
oczywiście nie do zaakceptowania dla nowoczes-
nych filozofów, których deizm – tak jak w przypad-
ku Epikura – pozwalał wprawdzie zaakceptować 
tezę o istnieniu Boga, jednak czynił go rozumowi 

 14 Jan Paweł II, Veritatis splendor, dz. cyt., pkt 13. 

 15 Tamże, pkt 38–40.

W świetle Magisterium godność rozumu wyraża 
się w akceptacji prawa moralnego, które w ten 
sposób staje się własnym prawem człowieka.
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ludzkiemu całkowicie niedostępnym16. Dlatego o ile 
współczesna kultura czyni z wiary coś aracjonal-
nego, a coraz częściej wręcz irracjonalnego, o tyle 
na gruncie kultury przednowoczesnej, gdzie spot-
kały się racjonalne dociekania greckich filozofów 
z prawdą chrześcijańskiego Objawienia, to dopiero 
wiara w pełni otwierała nas na to, co prawdziwie 
racjonalne. Tyle tylko, że wówczas rozumność nie 

jest autonomicznym czynnikiem indywidualizują-
cym i separującym od innych, lecz pozwala czło-
wiekowi uświadomić sobie zarówno swą zależność 
od Stwórcy, jak i łączność z innymi ludźmi poprzez 
możność tego samego poznania etycznego. To właś-
nie dzięki tak rozumianej racjonalności mógł czło-
wiek wspólnie odkrywać to samo dobro i odróżniać 
je od zła. O ile więc pojmowana nowocześnie au-
tonomia moralna jest czymś, co uniemożliwia ży-
cie wspólnotowe i czego człowiek musi wyrzec się 
na rzecz suwerena, którego materializująca się pod 
postacią ustawy wola uczyni dopiero z jednostek 
wspólnotę17, o tyle rozumność pojmowana na spo-

 16 T. Hobbes, Leviathan, 1, 5 „For reason, in this sense, is noth-

ing but reckoning (that is, adding and subtracting) of the 

consequences of general names agreed upon for the marking 

and signifying of our thoughts; I say marking them, when we 

reckon by ourselves; and signifying, when we demonstrate or 

approve our reckonings to other men”. Por. tenże, Lewiatan…, 

dz. cyt., s. 35.

 17 Por. I. Kant, Metafizyczne podstawy…, § 41, s. 115.

sób przednowoczesny staje się prawdziwym warun-
kiem życia wspólnotowego18. Dalszą konsekwencją 
przyjęcia tej przednowoczesnej perspektywy jest 
uznanie, że władza w społeczności ludzkiej nie jest 
moralnie suwerenna, lecz w swych działaniach musi 
przestrzegać uprzedniego, naturalnego ładu moral-
nego, co tak plastycznie przedstawiały chociażby 
stoickie koncepcje kosmopolityczne19.

Gdy zatem nowocześnie autonomiczny rozum le-
gitymizował moralnie bunt przeciwko zastanemu 
ładowi – początkowo zaledwie społecznemu, ale 
z czasem w coraz większym stopniu również prze-
ciwko porządkowi przyrody i wszelkiej idei dopusz-
czającej istnienia niekonwencjonalnego ładu – to 
rozum, o którym pisze Jan Paweł II, nakazuje dobro-
wolne podporządkowanie się prawdzie stworzenia, 
poprzez dokonywanie czynów moralnie dobrych, co 
z kolei czyni człowieka bardziej ludzkim, rozwijając 
i umacniając jego podobieństwo do Boga20.

Tymczasem to Bóg właśnie jest na gruncie współ-
czesnej kultury ukazywany jako główne zagrożenie 
dla ludzkiej wolności i racjonalności. Z tego też powo-

 18 Arystoteles, Polityka, I, 1, 11 (1253a); Arystoteles, Dzieła 

wszystkie, t. 6, Warszawa 2001, s. 27.

 19 Cicero, De legibus, I, 7, 23; M.T. Cyceron, O państwie. O pra-

wach. O powinnościach O cnotach, przeł. W. Kornatowski, 

Warszawa 1960, s. 210; M. Aureliusz, Rozmyślania, IV, 4, 

przeł. M. Reiter, Warszawa 1988, s. 32.

 20 Jan Paweł II, Veritatis splendor, dz. cyt., pkt 39. 

Nowocześnie autonomiczny rozum legitymizował 
moralnie bunt przeciwko zastanemu 
ładowi – rozum, o którym pisze Jan Paweł II, 
nakazuje dobrowolne podporządkowanie 
się naturalnemu ładowi, rozwijające 
i umacniające jego podobieństwo do Boga.
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du bunt przeciw nauczaniu moralnemu Kościoła uka-
zującemu naturalny ład rzeczywistości stworzonej 
jest tak spektakularnie obecny we współczesnej kul-
turze. Ten bunt jednak, choć wznieca się go w imię 
humanizmu, oznacza w gruncie rzeczy zaparcie się 
naszego człowieczeństwa. To bowiem podobieństwo 
do Boga, wyrażające się w ludzkiej rozumności, po-
zwalającej odróżniać dobro od zła i sprawiedliwość 
od niesprawiedliwości, jak wskazywał na to już Ary-
stoteles21, jest tym, co odróżnia człowieka od zwie-
rząt. Dlatego też na gruncie nowoczesnej kultury 
mamy coraz więcej kłopotu z uzasadnieniem nieprze-
kraczalnej różnicy, jaka na płaszczyźnie etycznej ist-
nieje między nami i innymi organizmami. Ostatnio 
przejawia się to spektakularnie w wyraźnej tendencji 
do uznawania zwierząt za podmioty praw. Co wię-
cej, patrząc na nowoczesną wszak konstrukcję praw 
podmiotowych, trzeba od razu stwierdzić, że ten kie-
runek ich rozwoju nie powinien być wcale zaskakują-
cy, mieszcząc się w logice nowocześnie pojmowanej 
normatywności oraz będącej dla niej podstawą – no-
wocześnie pojmowanej racjonalności. 

Podsumowując, chciałbym zwrócić raz jeszcze 
uwagę na fakt, że koncentrowałem się na wątku 

 21 Arystoteles, Polityka…, dz. cyt.; Arystoteles, Dzieła…, dz. 

cyt., s. 27.

nauczania Jana Pawła II, które bynajmniej nie jest 
naznaczone szczególnym rysem jego indywidual-
ności. Jest to nauczanie upominające się o posza-
nowanie dla tradycyjnej postaci nauczania moral-
nego Kościoła, które kształtowało się w oparciu 
o klasyczne (przednowoczesne) kategorie intelek-
tualne. Warto zwrócić chociażby uwagę na donio-
słość, jaką dla tego wątku encykliki, mają pisma 
świętych: Augustyna i Grzegorza z Nyssy. Dlatego 
wydaje się, że adekwatną odpowiedzią na kryzys 
współczesnej kultury intelektualnej jest powrót do 
kultury klasycznej. Oczywiście oznacza to koniecz-
ność tłumaczenia jej w sposób komunikatywny dla 
współczesnego człowieka, jednak baczyć należy 
na to, by chęć komunikatywności nie zafałszowała 
treści istotnych dla tożsamości kultury klasycznej. 
Wydaje mi się, że nauczanie Jana Pawła II zawarte 
w encyklice Veritatis splendor stanowi właśnie przy-
kład, w jaki sposób można to czynić. Często jednak 
można się zetknąć z takim rozkładaniem akcentów 
przy interpretacji klasycznych tekstów, które w spo-
sób diametralny odwraca ich właściwe znaczenie. 
W ten sposób zamiast odnaleźć w klasycznej filozo-
fii wskazówki do wyjścia z obecnej matni intelek-
tualnej, będziemy w nią głębiej brnąć, dziwiąc się, 
że otaczająca nas rzeczywistość jest coraz bardziej 
nieludzka. 
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Juridical Concept of Subjectivity  
of a Partnership and the Legal Status  
of its Management Board 

The legally established concept of legal subjectivity of a partnership as an organ-
isational unit not being a legal person is legally constituted by art. 8 of the Code 
of Commercial Companies, in connection with art. 331 of the Civil Code, and has 
triggered polarisation of opinions of legal scholars in the field of assessment of 
the legal position of the management (board) of a partnership. The legal regula-
tions determining constitution and principles of activity and organisation of the 
partnership support the supposition that the management (board) of a partner-
ship does not have all the features that would warrant considering the manage-
ment (board) of the partnership as a body (authority) in its strict sense. However, 
competencies attributed to the management (board) of a partnership indicate 
that it performs functions similar to those of a body of a legal person which – in 
effect and in the light of art. 331 of the Civil Code – allows the application to the 
management (board) of a partnership, of the theory of the bodies with its key 
assumption that the results of acts of physical persons forming the body should 
be attributed to the legal person itself. 

Do polskiego systemu praw-
nego instytucja spółki partner-
skiej, jako nowy rodzaj spółki 
handlowej, wprowadzona zo-
stała przepisami kodeksu spółek 
handlowych1 (dalej: k.s.h.). Ure-

 1 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. 

– Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 

nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), weszła 

w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

gulowana została przepisami 
działu II („Spółka partnerska”) 
tytułu II („Spółki osobowe”) 
k.s.h., zastosowanie do spółki 
partnerskiej znajdują również 
przepisy ogólne tytułu I k.s.h., 
działu I i II. Spółka ta ukształ-
towana została jako spółka oso-
bowa, która, nie posiadając oso-
bowości prawnej, na podstawie 
art. 8 k.s.h. ma przyznaną zdol-
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ność prawną i zdolność do czynności prawnych. 
Zgodnie z art. 8 k.s.h. spółka osobowa może we 
własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność 
nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zo-
bowiązania, pozywać i być pozywana. W ujęciu 
podmiotowym duża część doktryny zalicza spółki 
osobowe do kategorii tzw. ułomnych osób praw-
nych2. Kazimierz Kruczalak wskazuje, iż w toku prac 
nad projektem ustawy o spółkach handlowych za-
rysowały się dwa odmienne stanowiska w kwestii 
pozycji (natury) prawnej spółek osobowych. Zda-
niem części przedstawicieli doktryny spółki osobo-
we powinny być wyposażone w osobowość prawną, 
w opinii zaś innych komentatorów należało spółkom 
tym przyznać – wzorem prawa niemieckiego – je-
dynie zdolność prawną, zdolność sądową, układo-
wą i upadłościową. Autor podkreśla, iż ostatecznie 
w kodeksie spółek handlowych przyjęto koncepcję 
ułomnej osoby prawnej3.

I.  Założenia teorii ułomnej osobowości 
prawnej

Koncepcja ułomnej osobowości prawnej wiąza-
ła się z obowiązującym w kodeksie cywilnym4 do 
2003 r. dychotomicznym podziałem podmiotów 
stosunków cywilnoprawnych. Polski ustawodaw-
ca, uchwalając art. 1 k.c., postanowił, iż kodeks 
ten reguluje stosunki cywilnoprawne między oso-
bami fizycznymi i osobami prawnymi. W doktrynie 
i orzecznictwie zauważano jednak, że z całokształtu 
przepisów i utrwalonej praktyki wynika, iż w obro-
cie występują w jakimś zakresie także jednostki 

 2 Tak M. Litwińska-Werner, Kodeks spółek handlowych. Komen-

tarz, Warszawa 2007, s. 169; K. Kruczalak (w:) tenże (red), 

Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2001, 

s. 38; M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komen-

tarz, Warszawa 2009, s. 38; J.A. Strzępka, E. Zielińska (w:) 

J.A. Strzępka (red), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, 

Warszawa 2013, s. 49.

 3 Zob. K. Kruczalak (w:) tenże (red), Kodeks…, dz. cyt., s. 38 

wraz z literaturą tam wskazaną; zob. też J.A. Strzępka, 

E. Zielińska (w:) J.A. Strzępka (red), Kodeks…, dz. cyt., 

s. 49 i n.

 4 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 

nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

niemające osobowości prawnej5, nabywające prawa 
i zaciągające zobowiązania. Jednostki organizacyj-
ne, które w świetle art. 33 k.c. nie mają osobowości 
prawnej, traktowane są w obrocie tak, jakby były 
osobami prawnymi, z tym tylko zastrzeżeniem, że 
stają się nosicielami praw i obowiązków nie w peł-
nym, lecz ograniczonym zakresie („ułomne osoby 
prawne”)6. Przykładem takich jednostek organiza-
cyjnych były spółki jawne, które zgodnie z art. 81 
kodeksu handlowego (dalej k.h.)7 mogły nabywać 
prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być po-
zywane, pomimo braku osobowości prawnej, spółki 
komandytowe (art. 143 i nast. k.h.) czy wspólnoty 
mieszkaniowe8. Jednocześnie zauważano, iż poję-
cie „osobowość prawna” jest pojęciem węższym od 
pojęcia „podmiotowość prawna”. Osobowość praw-
na oznacza bowiem kwalifikację przyznaną przez 
przepisy prawa cywilnego, zgodnie z którą dana jed-

 5 A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1967, 

s. 169; A Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. 

Zarys części ogólnej, Warszawa 2001, s. 199–200. Podobnie 

wypowiadał się jeszcze przed uchwaleniem kodeksu cywil-

nego – w okresie obowiązywania przepisów ogólnych prawa 

cywilnego, jakie stanowiła ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. 

(Dz.U. nr 34, poz. 311) – A. Wolter, Glosa do orzeczenia SN 

z dnia 21.03.1964 r., I CR 697/62, OSP 1965, z. 5, poz. 97, 

s. 205–208, gdzie stwierdził, że jest rzeczą niewątpliwą, iż 

w obrocie cywilnoprawnym uczestniczą w większym lub mniej-

szym rozmiarze także jednostki organizacyjne, które nie będąc 

osobami fizycznymi, nie uzyskały etykiety osób prawnych.

 6 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne…, dz. 

cyt., s. 230; zob. też A. Klein, Osobowość prawna – zmiany 

i kierunki ewolucji, „Zeszyty Naukowe Instytutu Badania 

Prawa Sądowego” 1983, nr 19–20, s. 386; Z. Rzepka, Z prob-

lematyki osobowości prawnej, „Nowe Prawo” 1978, nr 7–8, 

s. 123 i n.; S. Włodyka, Prawo gospodarcze. Część ogólna, t. 1, 

Warszawa 1981, s. 120 i n.

 7  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 

27 czerwca 1934 r. Kodeks Handlowy (Dz.U. nr 57, poz. 502 

z późn. zm.). 

 8 Artykuł 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 

(Dz.U. nr 85, poz. 388 z późn. zm.), zgodnie z którym właści-

ciele lokali wchodzących w skład określonej nieruchomości 

stanowią wspólnotę mieszkaniową, która może nabywać 

prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną, 

mimo że nie jest osobą prawną.
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nostka organizacyjna (niebędąca osobą fizyczną) 
jest osobą prawną, tzn. ma pełną zdolność praw-
ną i zdolność do czynności prawnych. Pojęcie zaś 
podmiotowości prawnej oznacza zdolność do bycia 
podmiotem praw i obowiązków w całym systemie 
prawa lub w poszczególnych gałęziach systemu; 
niekoniecznie musi ta kwalifikacja być przyznana 
wprost przez przepisy prawa9. Na tej podstawie sta-

wiano hipotezę, iż uznanie systemu normatywnego 
powstawania osób prawnych nie musi wcale ozna-
czać zamknięcia drogi do uzyskiwania kwalifika-
cji podmiotu prawa jednostkom organizacyjnym, 
które przez ustawodawcę nie zostały wprost na-
zwane osobami prawnymi – gdy mają pewne ce-
chy podmiotów prawa – co z kolei prowadziło do 
wyróżnienia trzeciej kategorii podmiotów prawa, 
a dokładniej – takiej liczby podmiotów prawa, ile 
w praktyce wystąpi różnych jednostek organizacyj-
nych o pewnym zakresie podmiotowości prawnej. 
Wobec brzmienia wyraźnych przepisów prawa – mó-
wiących, że spółka jawna, spółka komandytowa czy 
też wspólnota mieszkaniowa mogą nabywać prawa 
i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywa-
ne – przyjmowano, że mamy do czynienia z inną 
kategorią podmiotów prawa, które nie są osobami 
prawnymi i fizycznymi. Uzasadniało to pogląd o ot-
wartej liście podmiotów prawa, do których należą 

 9 Tak R.R. Zdzieborski, Spółki kapitałowe przed rejestracją, 

Warszawa 2000, s. 106–107.

m.in. osoby fizyczne, osoby prawne i tzw. ułomne 
osoby prawne10.

Jednocześnie wskazywano, iż o uznaniu danego 
podmiotu za osobę prawną stanowi kumulatywne 
spełnienie pewnych cech, a mianowicie posiadanie 
przez niego zdolności prawnej, posiadanie zdolno-
ści do czynności prawnych, działanie przez organy, 
wyodrębnienie majątku osoby prawnej od majątku 

podmiotów działających pod postacią osoby praw-
nej oraz odpowiedzialność własnym majątkiem za 
swoje zobowiązania11. Osobami prawnymi są jed-
nostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje 
wszystkie wskazane atrybuty. Natomiast ułomny-
mi osobami prawnymi są organizacje, którym przy-
sługują przynajmniej dwie spośród wymienionych 
cech12. Uznawano bowiem, iż w praktyce występu-
je wiele struktur podmiotowych, które nie będąc 
osobami prawnymi uznanymi wprost przez ustawo-
dawcę, mają w różnym nasileniu cechy właściwe 
dla osób prawnych. Od stopnia natężenia tych cech 

 10 Tamże, s. 107 i n.

 11 A. Klein, Ewolucja instytucji osobowości prawnej (w:) E. Łę-

towska (red.), Tendencje rozwoju prawa cywilnego, Wrocław 

1983, s. 71 i n.

 12 Zob. S. Sołtysiński (w:) S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwa-

ja, Kodeks handlowy. Komentarz, t. 1, Warszawa 1994, s. 39; 

por. R.R. Zdzieborski, Spółki kapitałowe…, dz. cyt., s. 114, 

który wskazuje na wymóg spełnienia trzech z podanych 

warunków.

Koncepcja ułomnej osobowości prawnej 
zasadzała się na spostrzeżeniu, że w praktyce 
występuje wiele struktur podmiotowych, 
które nie będąc osobami prawnymi uznanymi 
wprost przez ustawodawcę, mają w różnym 
nasileniu cechy właściwe dla osób prawnych.
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zależy uznanie, że mamy do czynienia z podmiota-
mi prawa – ułomnymi osobami prawnymi. Z tego 
powodu spółki jawne i komandytowe, nieposiada-
jące osobowości prawnej, jako posiadające szereg 
atrybutów podmiotowości cywilnoprawnej klasyfi-
kowane były do kategorii „ułomna osoba prawna”13.

Koncepcja ułomnej osobowości prawnej spotykała 
się z poważną krytyką ze strony części przedstawi-
cieli doktryny. Wskazywano mianowicie, iż polski 
ustawodawca, konstruując osoby prawne, nie po-
służył się metodą ogólnego sformułowania cech 
osób prawnych, która polegałaby na ustaleniu ze-
społu cech generalnie przez normodawcę przyjęte-
go, posiadanie zaś owego zespołu cech przez daną 
jednostkę organizacyjną warunkowałoby uznanie 
jej za osobę prawną. Polski ustawodawca posłu-
żył się normatywną metodą regulacji, która pole-
ga na wskazaniu z nazwy typu lub indywidualnej 
organizacji wyposażonej w osobowość prawną, 
tak więc osobowość prawna przysługuje tylko tym 
jednostkom organizacyjnym, którym przepisy pra-
wa – indywidualnie lub rodzajowo – ją przyznały 
(art. 33 k.c.). Konstrukcja ułomnych osób prawnych 
opiera się natomiast na wyróżnianiu osób prawnych 
metodą typologiczną, poprzez wskazanie zespołu 
cech charakterystycznych dla określonego typu 
idealnego (osoby prawnej) i przyporządkowania 
mu – w mniejszym lub większym stopniu – także 

 13 Tak S. Sołtysiński (w:) S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, 

Kodeks handlowy…, dz. cyt., s. 39; zob. też A.W. Wiśniewski, 

Prawo o spółkach. Podręcznik praktyczny, t. 1, Warszawa 1990, 

s. 46–47; S. Włodyka (w:) tenże (red), Prawo spółek, Kraków 

1996, s. 190; K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wykładu, 

Warszawa 1994, s. 125; W. Pyzioł (w:) W. Pyzioł, S. Szu-

mański, I. Weiss, Prawo spółek, Bydgoszcz 1998, s. 108–109; 

A. Kappes, O reformie prawa spółek, „Palestra” 1998, nr 9–10, 

s. 9; A. Szajkowski, Prawo spółek handlowych, Warszawa 

2000, s. 81; J. Szwaja, Nowy kodeks spółek handlowych, 

cz. I, „Prawo Spółek” 2001, nr 1, s. 11–12; J.P. Naworski (w:) 

J.P. Naworski, K. Strzelczyk, T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, 

Komentarz do kodeksu spółek handlowych. Spółki osobowe, 

Warszawa 2001, s. 70; A. Kidyba, Atypowe spółki handlowe, 

Kraków 2001, s. 71; tenże, Kodeks spółek handlowych, Kraków 

2002, s. 73–74; J. Napierała (w:) A. Koch, J. Napierała (red.), 

Prawo handlowe, Kraków 2002, s. 100–101; J.A. Strzępka, 

E. Zielińska (w:) J.A. Strzępka (red.), Kodeks…, dz. cyt., s. 35.

innych tworów społecznych, które niekoniecznie 
muszą mieć te wszystkie cechy, jakie ma wzorzec 
typowy. Takie rozumowanie uznawano za niedo-
puszczalne w świetle art. 33 k.c., który konstruu-
je normatywny (formalny) model przyznawania 
osobowości prawnej. Tylko wskazane ustawą jed-
nostki organizacyjne mają osobowość prawną, to 
znaczy mogą być podmiotami stosunków cywilno-
prawnych, czyli posiadać zdolność prawną. W ta-
kim ujęciu cecha podmiotowości prawnej (zdolno-
ści prawnej) jawi się nie jako jedna z wielu, które 
kumulatywnie spełnione prowadzą do uznania peł-
nej lub „ułomnej” osobowości prawnej, lecz jako ce-
cha wyłącznie konstytuująca klasę (a nie typ) osób 
prawnych – obok klasy osób fizycznych. Wskazano, 
iż podmiotowość (zdolność prawna) jest właściwoś-
cią niepodzielną, a jednostka organizacyjna może 
tylko mieć zdolność – albo nie mieć zdolności – do 
bycia podmiotem prawa lub obowiązku. Zdolność 
ta nie może więc przysługiwać w różnym natęże-
niu (częściowo)14. Argumenty powyższe w efekcie 
prowadziły do zanegowania koncepcji ułomnej oso-
bowości prawnej15. 

 14 Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1997, 

s. 157–159.

 15 Zob. S. Grzybowski (w:) S. Grzybowski, J. Skąpski, S. Wój-

cik, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 1988, s. 32–33, który 

stwierdzał, iż kategoria podmiotów stosunków cywilno-

prawnych obejmuje wyłącznie osoby fizyczne i prawne. 

Poza dwoma rodzajami podmiotów mogą istnieć i istnieją 

liczne, i bardzo zróżnicowane, inne zespoły organizacyjne. 

W zależności od ich sytuacji prawnej przysługuje im zdolność 

sądowa i procesowa, zdolność arbitrażowa, zdolność uczest-

niczenia w rozliczeniach pieniężnych, pewne uczestniczenie 

w zawieraniu umów itd. Zauważał, iż ze względu na takie 

przypadki usiłowano sugerować koncepcję tzw. ułomnych 

osób prawnych, którym przysługują tylko pewne określone 

przejawy zdolności prawnej, jednak zdążające w tym kierun-

ku konstrukcje nie zyskały powszechnej aprobaty i należą 

już do przeszłości. Zob. też J. Skąpski, Glosa do uchwały SN 

z dnia 14 grudnia 1990 r., „Przegląd Sądowy” 1991, nr 4, 

s. 84; E. Skowrońska, Glosa do uchwały SN z dnia 14 grudnia 

1990 r., „Państwo i Prawo” 1991, z. 12, s. 199 i n.; zob. też 

S. Grzybowski, Kilka uwag o rzekomych podmiotach stosunków 

cywilnoprawnych, „Studia Cywilistyczne” 1976, t. 27, s. 3 

i n.; S. Grzybowski (red.), System prawa cywilnego, t. 1, Część 
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Wejście w życie przepisów kodeksu spółek han-
dlowych, w tym regulacji art. 8 k.s.h. przyznającej 
zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych 
spółkom osobowym prawa handlowego, nie zakoń-
czyło sporu wokół konstrukcji ułomnej osoby praw-
nej. Wskazywano, iż formuła przyjęta w art. 8 k.s.h. 
nie podważa dychotomicznego podziału podmiotów 
prawa cywilnego, zaś pogląd o istnieniu trzeciego 
rodzaju podmiotów stosunków cywilnoprawnych 
wciąż pozostaje nieuzasadniony. Przeświadczenie 
autorów projektu kodeksu spółek handlowych, iż 
udało im się poprzez odpowiednie zapisy kodeksu 
rozwiązać spór o „ułomne osoby prawne”, uznawa-
no za zbyt daleko idące. Nie usunięto bowiem za-
sadniczej wątpliwości polegającej na tym, iż kodeks 
cywilny nie zna kategorii „ułomna osoba prawna”, 
brak też przesłanek ku temu, aby ostatecznie odrzu-
cić rozumienie wyrazu „spółka” jako „ogół wspólni-
ków”, wreszcie – autorzy projektu k.s.h. wyraźnie 
wzorowali się na rozwiązaniach niemieckich, gdzie 
spór o „ułomne osoby prawne” dalej trwa16. Również 
Zbigniew Radwański, już po wejściu w życie prze-
pisów k.s.h., kwestionował podmiotowość prawną 
m.in. handlowych spółek osobowych, wskazując na 
obowiązujący wciąż dychotomiczny podział pod-
miotów prawa cywilnego na osoby fizyczne i osoby 
prawne. Podkreślał, że regulacja kodeksu cywilne-
go wskazuje, iż polski system prawny nie konstru-
uje jakiegoś trzeciego rodzaju podmiotów prawa 
cywilnego17.

Powyższe obrazuje, iż poprzez regulacje kodeksu 
spółek handlowych nie udało się usunąć wszelkich 
wątpliwości interpretacyjnych w obszarze dotyczą-
cym określenia statusu prawnopodmiotowego spó-

ogólna, Wrocław 1974, s. 290–295; zob. też B. Ziemianin, 

Organy przedsiębiorstwa państwowego, Szczecin 1985, s. 27.

 16 Tak P. Moskwa, „Ułomne osoby prawne” – czy koniec zadaw-

nionego sporu?, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 

2002, nr 11 wraz z literaturą tam powołaną.

 17 Zob. Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 

2002, s. 189 i n. Inaczej S. Sołtysiński (w:) S. Sołtysiński i in., 

Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 1, Warszawa 2001, 

s. 108; J. Szwaja, Nowy kodeks…, dz. cyt., s. 10; K. Krucza-

lak (w:) K. Kruczalak (red), Kodeks…, dz. cyt., s. 38; Zob. 

też A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 1, 

Warszawa 2013, s. 73–74.

łek osobowych prawa handlowego, w tym zagad-
nienia podmiotowości prawnej spółki partnerskiej. 
Dopiero nowelizacja kodeksu cywilnego dokona-
na w roku 200318, poprzez wprowadzenie normy 
art. 331 k.c. rozwiała w tym względzie dotychczaso-
we trudności w procesie wykładni przepisów prawa. 
Zgodnie z art. 331 k.c. do jednostek organizacyjnych 
niebędących osobami prawnymi, którym ustawa 
przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowied-
nio przepisy o osobach prawnych. Wobec brzmienia 
powołanego przepisu de lege lata art. 1 k.c. nie może 
być rozumiany jako wyznaczający w sposób wyczer-
pujący podmiotowy zakres stosunków cywilnopraw-
nych regulowanych przez kodeks cywilny. Obecnie 
ustawodawca statuuje trójpodział podmiotów sto-
sunków cywilnoprawnych: na osoby fizyczne, osoby 
prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące oso-
bami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność 
prawną19. Regulacja art. 1 k.c., zgodnie z zasadami 
wykładni przepisów prawa, musi być interpretowa-
na z uwzględnieniem całokształtu przepisów kodek-
su cywilnego, w tym normy art. 331 k.c.20

II.  Normatywna koncepcja 
podmiotowości jednostek 
organizacyjnych w świetle art. 331 k.c. 
a teoria ułomnej osobowości prawnej

Zrealizowana art. 331 k.c. konstrukcja prawna 
dotycząca trzeciej (poza osobami fizycznymi i oso-
bami prawnymi) kategorii podmiotowej w obrębie 
stosunków cywilnoprawnych istotnie różni się od 

 18 Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks 

cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 49, poz. 408), 

weszła w życie (poza art. 6471 i 6851) w dniu 25 września 

2003 r.

 19 Wątpliwości w tym zakresie podnosi W.J. Katner, Podwójna 

czy potrójna podmiotowość w prawie cywilnym (w:) L. Ogiegło, 

W. Popiołek, M. Szpunar (red), Rozprawy prawnicze. Księga 

pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005, 

s. 1021 i n.

 20 Tak Z. Radwański, Podmioty prawa cywilnego w świetle zmian 

kodeksu cywilnego przeprowadzonych ustawą z dnia 14 lutego 

2003 r., „Przegląd Sądowy” 2003, nr 7–8, s. 11–12; zob. też 

A. Kappes, Ułomne osoby prawne w projekcie kodeksu cywil-

nego z 2009 r., „Przegląd Prawa Handlowego” 2010, nr 12, 

s. 34 i n.
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formułowanej dotąd koncepcji ułomnych osób praw-
nych. Zasadza się ona na założeniu normatywne-
go (formalnego) przesądzania o przyznaniu danej 
jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobo-
wości prawnej atrybutu zdolności prawnej. Zgod-
nie z brzmieniem art. 331 k.c. to przepis ustawy 
przyznawać ma danej jednostce niebędącej osobą 

prawną przymiot zdolności prawnej. Ustawodaw-
ca posługuje się zatem podobną metodą regulacyj-
ną rozstrzygania o podmiotowości prawnej jedno-
stek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej, jak uczynił to w przypadku osób praw-
nych. Przepis prawa przesądza o tym, które jed-
nostki organizacyjne wyposażone są w atrybut 
osobowości prawnej – art. 33 k.c. Podobnie przepis 
ustawy przesądza o zdolności prawnej (podmioto-
wości prawnej) jednostek organizacyjnych nieposia-
dających osobowości prawnej – art. 331 k.c. De lege 
lata w świetle art. 331 k.c. wykluczona jest możli-
wość klasyfikacji do trzeciej kategorii podmiotowej 
jednostek organizacyjnych, którym przepis ustawy 
nie przyznaje atrybutu zdolności prawnej, co w wy-
sokim stopniu realizuje postulat pewności obrotu. 
Wypada jednak przypomnieć, iż pojęcie „ułomna 
osoba prawna” używane było w doktrynie w zna-
czeniu istotnie odbiegającym od koncepcji zrealizo-
wanej art. 331 k.c. Jak wskazano powyżej, „ułomna 
osobowość prawna” rozumiana była jako przymiot 
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowo-
ści prawnej, wyposażonej w cechy charakterystycz-
ne dla osoby prawnej, które to cechy występowały 
w natężeniu mniejszym niż spectrum cech właś-

ciwych osobie prawnej. Kwalifikacja do kategorii 
„ułomna osoba prawna” dokonywana była w drodze 
analizy cech konstrukcyjnych tej jednostki w odnie-
sieniu do modelu cech typowych dla osoby prawnej. 
W odróżnieniu od metody formalnej (normatyw-
nej) metoda typologiczna – służąca do wyodrębnie-
nia „ułomnych osób prawnych” – polegała więc na 

wskazaniu zespołu cech charakterystycznych dla 
określonego typu idealnego (osoby prawnej) i przy-
porządkowaniu mu – w mniejszym lub większym 
stopniu – także innych tworów społecznych, które 
niekoniecznie muszą mieć te wszystkie cechy, ja-
kie ma wzorzec typowy21. Cecha przyznanej ustawą 
zdolności prawnej nie była, w tym ujęciu, konstytu-
tywnym elementem klasyfikującym dany podmiot 
do kategorii ułomnych osób prawnych. Powyższe 
założenia metodologiczne w żadnym razie nie zosta-
ły zrealizowane art. 331 k.c. Regulacja ta, dotyczą-
ca podmiotowości prawnej jednostek organizacyj-
nych nieposiadających osobowości prawnej, oparta 
została na metodzie normatywnej, zakładającej, iż 
wyłącznie przepis ustawy przesądzić może o atry-
bucie zdolności prawnej tych jednostek. Stwierdzić 
zatem należy, iż w związku z brzmieniem obecnie 
obowiązujących regulacji prawnych, jednostki orga-
nizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, któ-
rym przepis ustawy przyznaje zdolność prawną, nie 
są ułomnymi osobami prawnymi w znaczeniu wyżej 
przedstawionym. Do kategorii jednostek organiza-
cyjnych z art. 331 k.c. zaliczyć można co najwyżej 

 21 Z. Radwański, Prawo cywilne…, dz. cyt., s. 176.

De lege lata w świetle art. 331 k.c. 
wykluczona jest możliwość klasyfikacji 
do trzeciej kategorii podmiotowej jednostek 
organizacyjnych, którym przepis ustawy 
nie przyznaje atrybutu zdolności prawnej.
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część dawnych ułomnych osób prawnych22. W świet-
le powyższego za słuszny należy uznać postulat, 
aby odstąpić od używania pojęcia „ułomna osoba 
prawna”23. Konieczność odejścia od określania jed-
nostek organizacyjnych, o których mowa w art. 331 

k.c., pojęciem „ułomna osoba prawna” wynika bo-
wiem z fundamentalnych różnic między założenia-
mi koncepcji teorii ułomnej osobowości prawnej 
a zrealizowaną art. 331 k.c. konstrukcją podmioto-
wości jednostek organizacyjnych niemających oso-
bowości prawnej24.

Spółka partnerska jako jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, której art. 8 
k.s.h. przyznaje zdolność prawną, należy do trzeciej 
kategorii podmiotów prawa cywilnego, o których 
mowa w art. 331 k.c. Ze względów, o których była 
mowa powyżej, niezasadne de lege lata jest okre-
ślanie jej jako „ułomnej osoby prawnej”. Również 
określenia „niepełna osoba prawna”25 czy „pozorna 
osoba prawna”26 wydają się nieadekwatne do ca-

 22 Zob. J. Frąckowiak (w:) M. Safjan (red), Prawo cywilne – część 

ogólna, System Prawa Prywatnego, t. 1, Warszawa 2012, s. 1206.

 23 Z. Radwański, Podmioty prawa…, dz. cyt., s. 12.

 24 W piśmiennictwie zgłaszane są propozycje terminologiczne 

dotyczące określania jednostek organizacyjnych, o których 

mowa w art. 331 k.c.: „osoby ustawowe”, tak J. Frąckowiak 

(w:) M. Safjan (red.), Prawo cywilne…, dz. cyt., s. 1207 i n.; 

„podmioty bez osobowości prawnej”, tak M. Pazdan, Podmio-

ty bez osobowości prawnej po nowelizacji kodeksu cywilnego 

z 2003 r. (w:) M. Zieliński (red.), W kręgu teoretycznych 

i praktycznych aspektów prawoznawstwa, Księga jubileuszowa 

profesora Bronisława Ziemianina, Szczecin 2005, s. 99; „pod-

mioty ustawowe”, tak A. Kidyba, Niektóre skutki dla obrotu 

handlowego wprowadzenia trzeciej kategorii podmiotowej, 

„Przegląd Prawa Handlowego” 2004, nr 12, s. 12; „nieosobowe 

podmioty prawa cywilnego”, tak A. Szajkowski, M. Tarska (w:) 

S. Sołtysiński (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, 

t. 1, Warszawa 2012, s. 224; „niepełne osoby prawne”, tak 

Wprowadzenie (w:) K. Pietrzykowski (red.) Kodeks cywilny. 

Komentarz. Suplement, Warszawa 2003, s. IX; a także nadal 

„ułomne osoby prawne”, tak A. Kappes, Ułomne osoby praw-

ne…, dz. cyt., s. 34 i n.

 25 Por. Wprowadzenie (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cy-

wilny. Komentarz. Suplement, dz. cyt., s. IX.

 26 Por. A. Szajkowski, Prawo spółek handlowych, Warszawa 

1997, s. 155. 

łokształtu regulacji prawnych dotyczących spółki 
partnerskiej. Jednostki organizacyjne z art. 331 k.c., 
wziąwszy pod uwagę regulacje kodeksu cywilnego, 
stanowią oddzielną kategorię podmiotową od osób 
prawnych, nie zaś podtyp osób prawnych. Okre-
ślenia zaś „ułomna”, „pozorna”, „niepełna” osoba 
prawna mogą sugerować, iż jest to stypizowana 
podkategoria osób prawnych, co z kolei mogłoby 
wprowadzać w błąd odnośnie do statusu prawnego 
tych jednostek. Ponadto określenia te w sposób nie-
uprawniony mogłyby być odczytywane jako świad-
czące o węższej, „ułomnej”, „niepełnej” zdolności 
prawnej spółki partnerskiej (i pozostałych spółek 
osobowych prawa handlowego) w porównaniu z za-
kresem zdolności prawnej osób prawnych. Przymiot 
zdolności prawnej przyznany spółce partnerskiej 
(i pozostałym osobowym spółkom prawa handlo-
wego) odpowiada – zarówno zakresem pojęcio-
wym, jak i przedmiotowym – atrybutowi zdolności 
prawnej posiadanej przez osoby prawne. Ustalony 
ustawowo (art. 8 k.s.h.) zakres zdolności prawnej 
spółki partnerskiej oznacza przyznanie jej pełnej 
podmiotowości prawnej w obszarze stosunków cy-
wilnoprawnych. Oczywiste jest przy tym, iż podob-
nie jak w przypadku osób prawnych, również zakres 
zdolności prawnej handlowych spółek osobowych 
doznaje określonych ograniczeń27.

III. Problem stosowania 
teorii organów do jednostek 
organizacyjnych, o których mowa 
w art. 331 k.c., na przykładzie spółki 
partnerskiej 

W art. 331 k.c. ustawodawca wskazuje, aby do 
jednostek organizacyjnych niebędących osoba-
mi prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność 
prawną (w tym spółek partnerskich), odpowiednio 

 27 Zob. np. przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 

bankowe (Dz.U. nr 140, poz. 939 z późn. zm.), ustawy z dnia 

22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 

nr 124, poz. 1151 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 sierpnia 

1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytal-

nych (Dz.U. nr 139, poz. 934 z późn. zm.), ustawy z dnia 

27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. nr 146, 

poz. 1546 z późn. zm.).
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stosować przepisy o osobach prawnych. Kluczową 
kwestią z punktu widzenia normatywnego kształtu 
spółki partnerskiej, a zarazem należącą do szczegól-
nie kontrowersyjnych, jest zakres obowiązywania 
teorii organów w odniesieniu do jednostek orga-
nizacyjnych, o których mowa w art. 331 k.c. Teo-
ria organów28 zrealizowana przepisem art. 38 k.c. 
zakłada, iż osoba prawna działa przez swoje orga-
ny w sposób określony w ustawie oraz opartym na 
niej statucie. Tworzy ona konstrukcję przypisywania 
skutków zachowania się określonych osób fizycz-
nych samej osobie prawnej – opartą na założeniu, iż 
czynności prawne podjęte przez organ osoby praw-
nej nie powinny być traktowane jako działania osób 
wchodzących w skład organu, lecz działania samej 
osoby prawnej. Teoria organów zakłada bowiem, iż 
wola organu powinna być utożsamiana z wolą oso-
by prawnej, z uwagi na to, iż poprzez organy osoba 
prawna uzewnętrznia swą wolę29. Podstawowymi 
przesłankami, których spełnienie umożliwia trakto-
wanie działania osoby lub osób, będących członka-
mi organu, jako działania samej osoby prawnej, są: 
osoba ta musi być członkiem organu osoby prawnej, 
działać jako organ osoby prawnej, w sposób wyraź-
ny lub dorozumiany, działać w zakresie kompetencji 
organu osoby prawnej oraz działać z uwzględnie-
niem procedury określonej w ustawie lub w statu-
cie danej osoby prawnej30. Co więcej, bez organu 
wchodzącego w skład osoby prawnej byłaby ona po-
zbawiona możliwości działania. Organ jest bowiem 

 28 Zob. R. Longchamps de Bérier, Studia nad istotą osoby praw-

niczej, Lwów 1911; S. Grzybowski (w:) tenże (red.), System 

prawa cywilnego, t. 1, Część ogólna, wyd. 2, Wrocław 1985, 

s. 373 i n.; K. A. Dadańska, Działanie osoby prawnej, War-

szawa 2006, s. 6 i n.; J. Frąckowiak (w:) M. Safjan (red.), 

Prawo cywilne…, dz. cyt., s. 1006 i n..; A. Klein, Charakter 

prawny organów osób prawnych (w:) J. Błeszyński, J. Rajski 

(red.), Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku 

czci Witolda Czachórskiego, Warszawa 1985, s. 121 i n.; A. Kle-

in, Ewolucja instytucji osobowości prawnej (w:) E. Łętowska 

(red.), Tendencje rozwoju prawa cywilnego, Wrocław 1983, 

s. 77.

 29 Por. M. Pazdan, Niektóre konsekwencje teorii organów osoby 

prawnej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Kato-

wicach, Prace Prawnicze” 1969, t. 1, nr 5, s. 202.

 30 Tamże, s. 206.

częścią składową konstrukcji osoby prawnej. Pod-
stawowa różnica pomiędzy teorią organów a teorią 
przedstawicielstwa polega na mechanizmie przypi-
sywania skutków prawnych osoby działającej osobie 
prawnej. Podczas gdy organ działa za osobę prawną, 
to przedstawiciel działa w imieniu osoby prawnej – 
ze skutkiem prawnym dla tej osoby – jako podmiot 
niezależny od tej osoby31.

Teoria organów, w związku z brzmieniem 
art. 38 k.c. oraz dychotomicznym podziałem pod-
miotów prawa cywilnego na osoby fizyczne i osoby 
prawne (art. 1 k.c.), wiązała się w sposób oczywisty 
wyłącznie z konstrukcją osób prawnych. Do czasu 
nowelizacji kodeksu cywilnego w roku 2003 brak 
było wyraźnych podstaw prawnych, by stosować 
teorię organów do innych niż osoby prawne jedno-
stek organizacyjnych. Obecnie obowiązujący prze-
pis art. 331 k.c. powoduje, iż analizie poddany musi 
zostać zakres stosowania art. 38 k.c. do jednostek 
organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, 
którym ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym 
do spółki partnerskiej. Polaryzacja stanowisk dok-
trynalnych jest w tym obszarze wyjątkowo duża. 
Część komentatorów wskazuje, iż teoria organów 
nie może być łączona jedynie z osobami prawnymi, 
ale należy ją odnosić zarówno do osób prawnych, 
jak i jednostek organizacyjnych, o których mowa 
w art. 331 k.c., co oznacza, że pojęcie organu może 
być zasadnie odnoszone również do tej kategorii 
podmiotowej32. Odmienne stanowisko opiera się na 
założeniu, iż nie można przyjąć, że teoria organów 
odnosi się już nie tylko do osób prawnych, ale tak-
że do jednostek organizacyjnych, o których mowa 

 31 Odnośnie do różnic pomiędzy teorią organów a teorią przed-

stawicielstwa zob. obszernie w uzasadnieniu uchwały SN 

z dnia 30 maja 1990 r., III CZP 8/90, OSN 1990, z. 10–11, 

poz. 124. 

 32 Zob. A. Szajkowski. M. Tarska (w:) S. Sołtysiński i in. (red.), 

Kodeks spółek handlowych…, dz. cyt., s. 226–228. Zob. też 

L. Moskwa, Stosunek zewnętrzny spółki komandytowej, War-

szawa 2000, s. 27; M. Asłanowicz, Podmiotowość prawna 

spółki partnerskiej na tle pozostałych osobowych spółek han-

dlowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 1999, nr 4, s. 21; 

tenże, Charakter i pozycja zarządu w spółce partnerskiej, 

„Przegląd Prawa Handlowego” 1999, nr 8, s. 16.
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w art. 331 k.c., a jej zastosowanie do tej grupy pod-
miotowej nie może być pełne33.

W obszarze prawnej regulacji spółki partnerskiej 
kwestia powyższa nabiera szczególnego znaczenia 
w związku z przewidzianą przepisem art. 97 k.s.h. 
możliwością ustanowienia w tej spółce zarządu, któ-
remu powierza się prowadzenie spraw spółki oraz 
jej reprezentację. Z teoretycznoprawnego punktu 

widzenia kluczową kwestią jest ustalenie, czy za-
rząd spółki partnerskiej posiada status organu spół-
ki w związku z brzmieniem art. 331 k.c. – odsyłają-
cym do odpowiedniego stosowania, m.in. do spółki 
partnerskiej, przepisów o osobach prawnych.

Przede wszystkim należy uznać, iż de lege lata 
uzasadnienia nie znajduje konserwatywny po-
gląd zakładający, że organy występują wyłącznie 
w strukturze organizacyjnej osoby prawnej34. Prze-
pis art. 331 k.c., zgodnie z którym do jednostek or-
ganizacyjnych niebędących osobami prawnymi, któ-
rym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się 
odpowiednio przepisy o osobach prawnych, stanowi 
normatywny dowód, iż w swym jurydycznym zało-
żeniu teoria organów przestała wiązać się wyłącz-
nie z ustrojem osób prawnych. Regulacja ta wska-
zuje, że ustawodawca widzi istotne podobieństwa 
pomiędzy osobami prawnymi a jednostkami organi-
zacyjnymi z art. 331 k.c. Odesłanie bowiem do sto-
sowania określonych przepisów prawa dotyczących 

 33 A. Kidyba, Niektóre skutki…, dz. cyt., s. 12 i n.

 34 Tak M. Tajer, Status prawny zarządu spółki akcyjnej w or-

ganizacji, „Przegląd Prawa Handlowego” 2009, nr 2, s. 12; 

por. M. Pazdan, Podmioty bez osobowości…, dz. cyt., s. 100 

i n., który wypowiada się za wykorzystaniem teorii organów 

w odniesieniu do jednostek organizacyjnych, o których mowa 

w art. 331 k.c.

danego stosunku prawnego oznacza, iż ma miejsce 
podobieństwo do stosunku prawnego, do którego 
normy prawne mają być stosowane35. Jednocześ-
nie ustawodawca nakazuje, aby przepisy dotyczące 
osób prawnych stosowane były do jednostek, o któ-
rych mowa w art. 331 k.c., w sposób odpowiedni, 
co oznacza, iż (poza podobieństwami) stosunki te 
wykazują również określone różnice normatywne. 

Zabieg odpowiedniego stosowania prawa oznacza 
konieczność uwzględnienia – w procesie wykładni 
przepisów prawa – specyfiki stosunków prawnych, 
do których dane normy prawne mają być stosowa-
ne. Powyższe z kolei powoduje, iż niewskazane jest 
generalne założenie, że jednostki organizacyjne, 
o których mowa w art. 331 k.c., działają poprzez or-
gany. W tej grupie podmiotowej znajdują się bowiem 
jednostki organizacyjne o różnorodnej strukturze 
prawnej, czego przykładem może być ustrój osobo-
wych spółek handlowych oraz spółek kapitałowych 
w organizacji – istotnie zróżnicowany pod wzglę-
dem charakterystyki prawnej, struktury organiza-
cyjnej, zasad działania i występowania w obrocie. 
Zatem wykluczone jest formułowanie zbiorczych tez 
wskazujących na występowanie lub niewystępowa-
nie organów w strukturze organizacyjnej jednostek 
organizacyjnych, o których mowa w art. 331 k.c. 
Ocena taka przebiegać musi w odniesieniu do po-
szczególnych typów tych podmiotów, z uwzględ-
nieniem specyfiki prawnej ich ustroju i organiza-
cji oraz pozycji prawnej ich reprezentantów. Tym 
samym wnioski formułowane odnośnie do statusu 
prawnego np. zarządu spółki kapitałowej w organi-
zacji – nie znajdują bezpośredniego zastosowania do 

 35 Zob. J. Nowacki, „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa, 

„Państwo i Prawo” 1964, nr 3, s. 368.

Uzasadnienia nie znajduje konserwatywny pogląd 
zakładający, że organy występują wyłącznie 
w strukturze organizacyjnej osoby prawnej.
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zarządu spółki partnerskiej36. W strukturze jedno-
stek organizacyjnych z art. 331 k.c. może bowiem 
występować organ sensu stricto (np. zarząd spółki 
kapitałowej w organizacji), ale też organ w znacze-
niu ścisłym może nie występować.

IV.  Status prawny zarządu spółki 
partnerskiej

Przechodząc do analizy problematyki statu-
su prawnego zarządu spółki partnerskiej, przede 
wszystkim należy zauważyć, iż przepisy kodeksu 
spółek handlowych nie dają jednoznacznej odpo-
wiedzi na pytanie, czy zarząd posiada pozycję orga-
nu spółki. Jeśli regulacją art. 97 § 2 k.s.h. ustawo-
dawca odsyłałby ogólnie do stosowania do zarządu 
spółki partnerskiej przepisów o zarządzie spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością, mogłoby to sta-
nowić pewną wskazówkę interpretacyjną wynika-
jącą z okoliczności posiadania przez zarząd spółki 
z o.o. statusu jej organu (aczkolwiek nieprzesądza-
jącą w sposób definitywny). Przepis art. 97 § 2 k.s.h. 
odsyła jednak do ściśle wskazanych przepisów o za-
rządzie spółki z o.o., to jest do art. 201–211 oraz 
art. 293–300 k.s.h., nie dając tym samym podstaw 
do przyjęcia założenia, iż pozycja prawna zarządu 
spółki partnerskiej jest taka sama jak zarządu spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Analizy zatem wymaga, czy zarząd spółki part-
nerskiej spełnia wszystkie cechy charakteryzujące 
organ, a mianowicie: czy jest stałym elementem 
struktury organizacyjnej spółki, czy jest koniecz-
nym (obligatoryjnym) składnikiem jej konstrukcji, 
czy w jego skład wchodzą osoby fizyczne, czy posia-
da kompetencje określone w ustawie oraz opartej na 
niej umowie oraz czy objawia wolę spółki, umożli-
wiając jej działanie w ramach posiadanej zdolności 
prawnej37.

 36 Szerzej o statusie prawnym zarządu spółki kapitałowej w or-

ganizacji jako organu tej spółki B. Kozłowska-Chyła, Repre-

zentacja spółki kapitałowej w organizacji, Warszawa 2015, 

s. 98 i n.

 37 Por. A. Kidyba, Dyrektor jako organ przedsiębiorstwa państwo-

wego, Warszawa 1993, s. 45; por. też J. Górski, Stanowisko 

prawne organów i pełnomocników przedsiębiorstw państwo-

wych, „Nowe Państwo” 1955, nr 6, s. 40–42.

Odnosząc się do powyższych cech organu, przede 
wszystkim należy ocenić, czy zarząd spółki partner-
skiej jest obligatoryjnym (koniecznym) elementem 
struktury organizacyjnej spółki partnerskiej. Sfera 
prowadzenia spraw spółki partnerskiej oraz jej re-
prezentacji ukształtowana może być w oparciu o al-
ternatywne modele. Pierwszy z nich jest charakte-
rystyczny dla spółek osobowych, w ramach którego 
partnerzy prowadzą sprawy spółki i ją reprezentują. 
Drugim rozwiązaniem jest ustanowienie w spółce 
zarządu, któremu powierza się prowadzenie spraw 
i reprezentację spółki. Już sama możliwość ukształ-
towania struktury organizacyjnej spółki partner-
skiej w oparciu o jeden z alternatywnych modeli 
prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania 
w sposób oczywisty oznacza, iż zarząd w spółce 
partnerskiej nie może być uznawany za obligatoryj-
ny element jej konstrukcji prawnej. Występowanie 
cechy stałości i obligatoryjności zarządu może jed-
nak być postrzegane dwupłaszczyznowo: na gruncie 
ogólnego normatywnego modelu konstrukcji spół-
ki partnerskiej oraz w odniesieniu do konkretnej 
spółki partnerskiej, w której ustanowiono zarząd. 
Należy zatem rozważyć, czy w spółce partnerskiej, 
w której umową ustanowiono zarząd, staje się on 
stałym elementem jej konstrukcji prawnej oraz czy 
brak tego elementu powoduje, iż spółka taka traci 
możliwość występowania w obrocie.

Podstawą prawną dla powołania zarządu w spół-
ce partnerskiej nie jest ustawa, lecz odpowiednie 
postanowienie umowy spółki38. Zgodnie z art. 97 
§ 1 k.s.h. umowa spółki partnerskiej może prze-
widywać, że prowadzenie spraw i reprezentowa-
nie spółki powierza się zarządowi. W sytuacji, gdy 
umowa spółki przewiduje ustanowienie w spółce 
partnerskiej zarządu, należy uznać, iż z tą chwi-
lą nie dochodzi jeszcze do wygaśnięcia uprawnień 
partnerów w obszarach zastrzeżonych do kompe-
tencji zarządu spółki. Dopiero powołanie zarządu 

 38 Zob. J. Jacyszyn, Spółka partnerska według przepisów ustawy 

Kodeks spółek handlowych, Bielsko-Biała 2000, s. 171. Na 

powyższą cechę zwraca uwagę również M. Asłanowicz, Pod-

miotowość prawna…, dz. cyt., s. 21, przypis 22, który jednak 

niezasadnie uznaje, iż różnica ta wydaje się być pozbawiona 

istotnego znaczenia prawnego.
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przewidzianego umową spółki wywołuje skutek 
w postaci wygaśnięcia wyżej wskazanych upraw-
nień partnerów39. Oznacza to w efekcie, iż samo za-
mieszczenie w umowie spółki partnerskiej postano-
wienia przewidującego ustanowienie zarządu spółki 
nie powoduje „wygaszenia” alternatywnego mode-
lu prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania 

przez partnerów spółki. Dopiero powołanie człon-
ków zarządu wywoła ten skutek prawny. W sytua-
cji natomiast, gdy dojdzie do wygaśnięcia mandatu 
wszystkich członków zarządu, spółka partnerska, co 
prawda, zostaje pozbawiona zarządu, jednak nie po-
woduje to, iż nie może ona działać w obrocie. Należy 
bowiem uznać, iż w takich okolicznościach „odży-
wa” służące partnerom prawo prowadzenia spraw 
spółki i jej reprezentowania40. Powyższe pokazuje, 
iż zarząd spółki partnerskiej nie jest obligatoryjnym 

 39 Zob. szerzej B. Kozłowska-Chyła, Powołanie zarządu spółki 

partnerskiej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2015, nr 5, 

s. 33 i n. Inaczej A. Nowacki, Zarząd spółki partnerskiej, „Prze-

gląd Prawa Handlowego” 2012, nr 3, s. 13, który twierdzi, 

iż przesłanką pozbawienia partnerów prawa prowadzenia 

spraw spółki i jej reprezentowania jest samo ustanowienia 

zarządu, a nie powołanie jego członków. Ujęcie takie nie 

znajduje wystarczającego oparcia w przepisach prawa, po-

nadto w sposób nieuwzględniający względów funkcjonalnych 

doprowadza do sytuacji patowych w spółce, np. w razie 

wygaśnięcia mandatów wszystkich członków zarządu.

 40 Tak S. Sołtysiński (w:) S. Sołtysiński i in., Kodeks spółek…, 

dz. cyt., s. 764, który dodatkowo wskazuje na sytuację, gdy 

liczba członków zarządu spada poniżej minimum przewi-

dzianego w umowie założycielskiej.

(koniecznym) elementem struktury organizacyjnej 
tej spółki. Nawet w sytuacji, gdy umowa spółki prze-
widuje ustanowienie zarządu, spółka partnerska po-
zbawiona zarządu (np. w wyniku wygaśnięcia man-
datów wszystkich członków zarządu), bądź w której 
nie doszło do powołania członków zarządu, nie traci 
możliwości działania. 

Kolejną kwestią, która może budzić wątpliwo-
ści w obszarze jednoznacznej kwalifikacji zarzą-
du spółki partnerskiej jako jej organu, jest do-
puszczalność powoływania do zarządu wyłącznie 
osób fizycznych. Przepis art. 97 § 2 k.s.h. odsyła do 
odpowiedniego stosowania do zarządu spółki part-
nerskiej konkretnie określonych przepisów prawa 
dotyczących zarządu spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością; zakresem odesłania nie zostały obję-
te regulacje odnoszące się do zarządu spółki z o.o. 
zawarte w części ogólnej działu III („Spółki kapi-
tałowe”) tytułu I („Przepisy ogólne”) k.s.h. Z tego 
powodu w literaturze przedmiotu dyskusyjna jest 
kwestia stosowania do zarządu spółki partnerskiej 
art. 18 k.s.h. (statuującego dopuszczalność powoły-
wania do zarządu wyłącznie osób fizycznych). Część 
przedstawicieli doktryny, pomimo braku wyraźnej 
i jednoznacznej podstawy prawnej, opowiada się za 
stosowaniem per analogiam do zarządu spółki part-
nerskiej normy art. 18 k.s.h.41, za którym to ujęciem 
przemawiają względy systemowe i celowościowe 

 41 Zob. A. Kidyba, Kodeks spółek…, dz. cyt., s. 14; E. Krześniak, 

Spółka partnerska, Kraków 2002, s. 231. O dopuszczalności 

powoływania do zarządu spółki partnerskiej wyłącznie 

Samo zamieszczenie w umowie spółki 
partnerskiej postanowienia przewidującego 
ustanowienie zarządu spółki nie powoduje 
„wygaszenia” alternatywnego modelu 
prowadzenia spraw spółki.
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oraz postulat spójności systemu prawa. W literatu-
rze przedmiotu prezentowane jednak jest również 
stanowisko skrajnie odmienne, zgodnie z którym do 
zarządu spółki partnerskiej mogą być powoływane 
osoby prawne42.

Powyższe okoliczności powodują, iż prawne usy-
tuowanie zarządu spółki partnerskiej nie wyczerpu-
je charakterystyki właściwej organowi. Należy za-
tem uznać, iż zarząd spółki partnerskiej nie posiada 
statusu organu sensu stricto43, jednak pełni funkcje 
takie jak organ, prowadząc sprawy spółki i ją repre-
zentując (art. 97 § 1 k.s.h.). Kwalifikacja ta nie wy-
łącza odpowiedniego stosowania do zarządu spółki 
partnerskiej przepisów o osobach prawnych (zgod-
nie z brzmieniem art. 331 k.c.), w sprawach nieure-
gulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych 
(art. 2 k.s.h.). Zarząd nie jest organem spółki part-
nerskiej w klasycznym tego słowa znaczeniu – po-
mimo stosowania wskazanych w art. 97 § 2 k.s.h. 
przepisów o zarządzie spółki z o.o. nie posiada on ta-
kiej pozycji prawnej jak zarząd spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Jednak funkcja pełniona przez 
zarząd spółki partnerskiej w obszarze prowadzenia 
spraw spółki i jej reprezentacji umożliwia traktowa-
nie działań osób wchodzących w skład zarządu jako 
zachowania samej spółki partnerskiej44. Odpowied-

osób fizycznych zob. szerzej B. Kozłowska-Chyła, Powołanie 

zarządu…, dz. cyt., s. 36 i n. 

 42 M. Asłanowicz, Spółka partnerska, Warszawa 2004, s. 176 i n.; 

J. Jacyszyn, Spółka partnerska…, dz. cyt., s. 174; A. Nowacki, 

Zarząd spółki…, dz. cyt., s. 14; zob. też K. Rudnicki, Osoba 

prawna jako organ innej osoby prawnej, „Prawo Spółek” 1999, 

nr 10, s. 14 i n.

 43 Zob. A. Kidyba, Kodeks spółek…, dz. cyt., s. 416; J. Jacyszyn, 

Spółka partnerska…, dz. cyt. s. 171. Inaczej S. Sołtysiński (w:) 

S. Sołtysiński i in., Kodeks spółek…, dz. cyt., 762; M. Asła-

nowicz, Charakter i pozycja zarządu…, dz. cyt., s. 14 i n.

 44 Por. J. Frąckowiak (w:) M. Safjan (red), Prawo cywilne…, 

dz. cyt., s. 1210 i 1213.

nie wykorzystanie na podstawie art. 331 k.c. teorii 
organów do zarządu spółki partnerskiej służyłoby 
objaśnieniu mechanizmu reprezentacji spółki part-
nerskiej przez zarząd45, stwarzałoby możliwość przy-
pisania spółce w określonych okolicznościach dobrej 
albo złej wiary lub skutków zachowania mającego 
znamiona czynu niezgodnego z prawem. Zabieg 
ten dodatkowo umożliwiałby odwołanie się do wad 
oświadczenia woli oraz wyjaśniałby odpowiedzial-
ność odszkodowawczą (zwłaszcza odpowiedzialność 
ex delicto)46.

Podsumowując, zrealizowana przez ustawo-
dawcę koncepcja podmiotowości prawnej spółki 
partnerskiej, jako jednostki organizacyjnej niebę-
dącej osobą prawną, której art. 8 k.s.h. przyznaje 
zdolność prawną, w związku z brzmieniem prze-
pisu art. 331 k.c. powoduje polaryzację poglądów 
przedstawicieli doktryny w obszarze oceny pozycji 
prawnej zarządu spółki partnerskiej. Przepisy prawa 
kształtujące ustrój, zasady działania i organizacji 
spółki partnerskiej przemawiają na rzecz tezy, iż jej 
zarząd nie posiada wszystkich cech charakteryzują-
cych organ, co wyłącza możliwość uznania, że jest 
on organem sensu stricto spółki partnerskiej. Kom-
petencje przypisane zarządowi spółki partnerskiej 
wskazują jednak, że pełni on funkcje takie jak or-
gan osoby prawnej, co w efekcie – w świetle przepi-
su art. 331 k.c. – pozwala na odpowiednie stosowa-
nie do zarządu spółki partnerskiej teorii organów, 
z kluczowym jej założeniem, iż skutki zachowania 
osób fizycznych wchodzących w skład organu nale-
ży przypisać samej osobie prawnej.

 45 Inaczej U. Promińska, Uwagi w sprawie zarządzania i repre-

zentacji spółki partnerskiej, „Przegląd Prawa Handlowego” 

2002, nr 11, s. 20, która wskazuje, iż członkowie zarządu 

spółki partnerskiej, podobnie jak uprawnieni do reprezentacji 

wspólnicy, są przedstawicielami spółki.

 46 Zob. M. Pazdan, Podmioty bez osobowości…, dz. cyt., s. 100 i n.
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Rejestrowanie kościołów i innych 
związków wyznaniowych w trybie 
administracyjnym

1.  Uwagi ogólne
Z prawa człowieka do samo-

określenia można wyprowadzić 
uprawnienie do założenia nowej 
wspólnoty religijnej1. Ma to istot-
ne znaczenie, gdyż jednostka za-
spokaja liczne potrzeby w zakre-
sie wolności sumienia i religii za 
pośrednictwem podmiotów zin-
stytucjonalizowanych. W usta-
wodawstwie polskim występuje 
formuła „kościoły i inne związ-

 1 Zob. P. Stanisz, Samookreślenie siebie 

(w:) A. Mezglewski, H. Misztal, P. Sta-

nisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 

2008, s. 84.

ki wyznaniowe” na oznaczenie 
zbiorowości religijnych, które 
przybierają różne nazwy2. Ob-
serwowanie relacji pojęć „zwią-
zek wyznaniowy” i „kościół” 

 2 W dwóch ustawach z okresu II RP 

występuje także określenie „związek 

religijny”. Por. ustawa z dnia 21 kwiet-

nia 1936 r. o stosunku Państwa do 

Muzułmańskiego Związku Religijnego 

w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 

nr 30, poz. 240 z późn. zm.) oraz 

ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. 

o stosunku Państwa do Karaimskiego 

Związku Religijnego w Rzeczypospo-

litej Polskiej (Dz.U. nr 30, poz. 241 

z późn. zm.).

Registration of Churches  
and Other Religious Organizations  
in the Administrative Procedure

The aim of this article is to analyse the administrative procedure of registration 
of churches and other religious organizations. This text considers both material 
and procedural aspects of the registration. Respective regulations are spelt out 
in the context of the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997. It is 
shown that the procedural standard is very high and there is no need to change it. 
Some problems are created by vagueness of certain substantive legal provisions. 
The purpose of this paper is to present existing difficulties with an explanation 
of legal provisions and to draw concrete proposals for appropriate interpreta-
tion thereof.
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prowadzi do wniosku, że kościół to typ związku 
wyznaniowego wyróżniający się nazwą od innych 
związków wyznaniowych3. Innymi słowy – wszyst-
kie kościoły są związkami wyznaniowymi, ale nie 
każdy związek wyznaniowy jest kościołem. Bez 
względu na swoją nazwę każdy z kościołów może 
zostać zaliczone do kategorii prawnej związków wy-
znaniowych4. W świetle art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia 
i wyznania5 (dalej: u.g.w.s.) pod pojęciem „związek 
wyznaniowy” należy bowiem rozumieć wspólnoty 
religijne zakładane w celu wyznawania i szerzenia 
wiary religijnej, posiadające własny ustrój, doktrynę 
i obrzędy kultowe. Termin ten podkreśla charak-
ter religijny danej organizacji i może być uznany za 
najszerszy zakresowo6. W prawie polskim nie prze-
widziano obowiązku uregulowania statusu praw-
nego zrzeszeń o charakterze światopoglądowym7. 
W pełni dopuszczalne jest więc funkcjonowanie 
grupy religijnej jedynie jako zbiorowości o charak-
terze socjologicznym. Niemniej jednak poprzez sta-
tus prawny społeczności konfesyjnych wyznacza się 
zakres uprawnień ich członków. Przepisy prawne 
bardzo często zawierają bowiem formułę, iż określo-
ne uprawnienie dotyczy członków kościoła lub inne-
go związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji 
prawnej. Tak jest np. w przypadku możliwości orga-
nizowania lekcji religii w szkole publicznej (art. 53 
ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r.8; dalej: konstytucja), brania 
udziału w działalności charytatywnej i społecznej 
kościoła czy związku wyznaniowego w zakładach 
karnych i aresztach śledczych (art. 106 § 2 w zw. 
z art. 242 § 12 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

 3 Zob. J. Cupriak, Związek wyznaniowy (w:) A. Mezglewski 

(red.), Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych 

pojęć, Warszawa 2014, s. 588. 

 4 Zob. H. Misztal, Wprowadzenie do prawa wyznaniowego (w:) 

A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo…, dz. cyt., s. 3.

 5 Tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., nr 231, poz. 1965 z późn. zm.

 6 Zob. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2010, s. 13.

 7 Zob. A. Mezglewski, Rejestrowanie związków wyznaniowych (w:) 

A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo…, dz. cyt., s. 250.

 8 Ustawa zasadnicza z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 

z późń. zm.).

Kodeks karny wykonawczy9, dalej: k.k.w.). Obecnie 
ustawodawca przewiduje dualny system określania 
położenia prawnego kościoła lub innego związku 
wyznaniowego, tzn. w drodze ustawy albo w formie 
decyzji administracyjnej10. Zasadniczo wybór formy 
nie oddziałuje na sferę praw gwarantowanych wy-
znawcom, jednakże istnieje pewien wyjątek o dużej 
doniosłości społecznej. Jednoczesne zawarcia mał-
żeństwa podlegającego prawu polskiemu w chwili 
złożenia oświadczenia woli przed duchownym jest 
dopuszczalne, jeżeli ratyfikowana umowa między-
narodowa lub ustawa regulująca stosunki między 
państwem a kościołem albo innym związkiem wy-
znaniowym przewiduje możliwość wywołania przez 
związek małżeński podlegający prawu wewnętrzne-
mu tego kościoła albo innego związku wyznaniowe-
go takich skutków, jakie pociąga za sobą zawarcie 
małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cy-
wilnego11. Powyższego uprawnienia nie mają wierni 
struktur wyznaniowych o statusie prawnym ure-
gulowanym na podstawie decyzji administracyjnej. 
Obecna praktyka jednoznacznie wskazuje, że do-
minującym sposobem nadawania podmiotowości 
prawnej grupom religijnym jest wspomniany tryb 
administracyjny. Według stanu na dzień 18 listo-
pada 2014 r., ze 175 zalegalizowanych kościołów 
i innych związków wyznaniowych aż 16112 posiada 

 9 Dz.U. z 1997 nr 90, poz. 557 z późń. zm. Artykuł 242 § 12 

k.k.w. przez kościół i inny związek wyznaniowy nakazuje 

rozumieć kościół, inny związek wyznaniowy o „ustawowo 

uregulowanej sytuacji prawnej”. Przepis ten nie ogranicza 

się tylko do kościołów i innych związków wyznaniowych 

o sytuacji prawnej uregulowanej w ustawie. Przyjmuje się, iż 

zakres tej definicji obejmuje ogół kościołów i innych związ-

ków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej (zob. 

S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 

2010, s. 941–942).

 10 Warto pamiętać, że w polskim porządku prawnym nadal 

obowiązuje rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 22 marca 1928 r. o stosunku Państwa do Wschodnie-

go Kościoła Staroobrzędowego, nie posiadającego hierarchii 

duchownej (Dz.U. z 1928 r. nr 38, poz. 363 z późn. zm.).

 11 Por. art. 1 § 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks ro-

dzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 583).

 12 Zob. https://mac.gov.pl/files/ost._e-rejestr_hw_18._11._2014z.

pdf (dostęp: 2 marca 2015).
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status prawny uregulowany w drodze decyzji ad-
ministracyjnej, co daje 92% ogólnej liczby zareje-
strowanych struktur. Niewiele wskazuje na to, aby 
stan ten uległ zmianie na rzecz zwiększenia liczby 

ustaw indywidualnych. Wniosek o określenie sta-
tusu prawnego w formie ustawy wymaga uprzed-
niego porozumienia z Radą Ministrów zawartego 
na podstawie art. 25 ust. 5 konstytucji. Przepis ten 
z uwagi na swoją lakoniczność wywołuje liczne wąt-
pliwości interpretacyjne co do szczegółowych za-
gadnień proceduralnych13. Artykuł 40 u.g.w.s. sta-
nowi, że stosunki państwa z kościołami i innymi 

 13 Zob. np. W. Uruszczak, Art. 25 ust. 5 Konstytucji Rzeczypo-

spolitej Polskiej. Problemy interpretacyjne (w:) P. Borecki, 

A. Czohara, T.J. Zieliński (red.), Pro bono Republicae. Księga 

jubileuszowa Profesora Michała Pietrzaka, Warszawa 2009, 

s. 477–486; P.A. Leszczyński, Regulacja stosunków między 

państwem a nierzymskokatolickimi kościołami i innymi związ-

kami wyznaniowymi określona w art. 25 ust. 5 Konstytucji 

RP, Gorzów Wielkopolski 2012, passim; tenże, Implementacja 

art. 25 ust. 5 Konstytucji RP – przegląd stanowisk (w:) P. Bo-

recki, A. Czohara, T.J. Zieliński (red.), Pro bono…, dz. cyt., 

s. 441–451; D. Walencik, Realizacja art. 25 ust. 5 Konstytucji 

RP, „Państwo i Prawo” 2010, z. 6, s. 42 i n.; J. Jaraczewski, 

Nawiązywanie stosunków między państwem a związkami 

wyznaniowymi – głos w dyskusji nad interpretacją art. 25 

ust. 5 Konstytucji (w:) R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, 

L. Kondratiewa-Bryzik (red.), Prawne granice wolności su-

mienia i wyznania, Warszawa 2012, s. 75–84; M. Olszówka, 

Ustawy wyznaniowe. Art. 25 ust. 5 Konstytucji RP – próba 

interpretacji, Warszawa 2010, passim; T.J. Zieliński, Regula-

cja stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi 

w trybie art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 2003, 

z. 7, s. 48 i n.

związkami wyznaniowymi działającymi na podsta-
wie wpisu do rejestru mogą być uregulowane w dro-
dze ustawy. Tak też ukształtowana została praktyka 
administracyjna, iż tylko podmioty funkcjonujące 

w oparciu o decyzję administracyjną mogą zwrócić 
się do Rady Ministrów w trybie art. 25 ust. 5 kon-
stytucji14, chociaż stanowisko odmiennie wyrażo-
no w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego15. 
Ta okoliczność oraz wzrastająca liczba tworzonych 
kościołów i innych związków wyznaniowych skła-
niają do przeprowadzenia analizy przepisów regulu-
jących problematykę ich rejestracji. Charakterysty-
kę owych przepisów prawnych połączono z oceną, 
której zasadniczym kryterium jest ocena regulacji 
w świetle standardów konstytucji. Obecny model 
rejestracji nie wywołuje problemów interpretacyj-
nych w zakresie unormowań procesowych. Kwestie 
sporne wiążą się zaś z wykładnią norm materialno-
prawnych w sferze kompetencji organu rejestrowe-
go. W związku z powyższym rozważania w niniej-
szym tekście nie ograniczają się jedynie do analizy 
dogmatycznej przepisów i zasygnalizowania wątpli-
wości, lecz zawierają również propozycję interpre-
tacji najbardziej spornych uregulowań dotyczących 

 14 Tak też przyjmują m.in. W. Uruszczak, Art. 25 ust. 5 Konsty-

tucji Rzeczypospolitej Polskiej. Problemy interpretacyjne (w:) 

P. Borecki, A. Czohara, T.J. Zieliński (red.), Pro bono…, dz. 

cyt., Warszawa 2009, s. 480; M. Pietrzak, Art. 25 Konstytucji 

(w:) tenże, Państwo prawne, państwo świeckie, Warszawa 

2012, s. 194; J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, War-

szawa 2008, s. 83.

 15 Por. wyrok TK z dnia 2 kwietnia 2003 r., K 13/2002, LEX 

nr 78048.

Obecna praktyka jednoznacznie wskazuje, 
że dominującym sposobem nadawania 
podmiotowości prawnej grupom religijnym 
jest tryb administracyjny, a nie ustawa.
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tytułowej materii, aby nadać opracowaniu walory 
aplikacyjne – w celach praktycznych.

2.  Organ rejestrowy. Źródła prawa 
We współczesnych systemach prawnych prowa-

dzenie rejestracji kościołów i innych związków wy-
znaniowych stanowi kompetencję sądów bądź or-
ganów administracji publicznej. O wyborze organu 
decyduje wola prawodawcy, który kieruje się przy 
tym rozmaitymi względami. Artykuł 30 u.g.w.s. sta-
nowi, że deklaracje o utworzeniu kościoła lub inne-
go związku wyznaniowego i wniosek o wpis do reje-
stru należy złożyć do ministra właściwego do spraw 
wyznań religijnych ( jako organu rejestrowego). 
Oznacza to, że ustawodawca uznał sprawy rejestra-
cji kościołów i innych związków wyznaniowych za 
kompetencję organu administracji rządowej. Obec-
nie działem administracji rządowej „wyznania reli-
gijne oraz mniejszości narodowe i etniczne” kieruje 
Minister Administracji i Cyfryzacji16. Ustawodawca 
przyjął, iż organ ten wydaje decyzję administracyj-
ną w przedmiocie wniosku o wpis do rejestru17. Na 
podstawie powyższych uregulowań należy przyjąć, 
iż sprawa rejestracji kościoła lub innego związku 
wyznaniowego należy do zakresu przedmiotowego 
jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego. 
Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego18 
(dalej: k.p.a.) normuje postępowanie w sprawach 
należących do właściwości organów administracji 
publicznej i rozstrzyganych w drodze decyzji ad-
ministracyjnej. Z art. 5 § 2 pkt 3 i 4 k.p.a. wynika, 
że minister kierujący „określonym działem admini-

 16 Zob. § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz.U. z 2014 r. 

poz. 1254). 

 17 Warto odnotować, że w literaturze wyrażony został pogląd, 

iż na podstawie art. 34 ust. 1 u.g.w.s., w którym na okre-

ślenie czynności organu użyto wyrazu „decyzje”; trudno 

jest jednoznacznie stwierdzić, czy przepis ten stanowi de-

cyzję administracyjną w rozumieniu art. 1 pkt 1 k.p.a. Por. 

B. Majchrzak, Charakter prawny wpisu do rejestru związków 

wyznaniowych, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2014, t. 6, 

s. 45 i n.

 18 Tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1195.

stracji rządowej” (aktualnie jest to dział „wyznania 
religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne”) sta-
nowi organ administracji publicznej w rozumieniu 
tegoż kodeksu. Powyższe stwierdzenie ma donio-
słe konsekwencje, gdyż rozdz. III u.g.w.s. zatytuło-
wany „rejestrowanie kościołów i innych związków 
wyznaniowych” zawiera przepisy procesowe, które 
nie stanowią podstawy do zrekonstruowania norm 
procesowych kompleksowo regulujących kwestie 
proceduralne. W zakresie nieunormowanym przez 
ustawę o gwarancjach wolności sumienia i wyzna-
nia odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy 
kodeksu postępowania administracyjnego. Przede 
wszystkim należy uwzględniać zasady ogólne tego 
kodeksu, które m.in. wyznaczają kierunek interpre-
tacji norm prawa administracyjnego materialnego 
i procesowego, a także pozwalają sterować działa-
niami podejmowanymi w ramach uznania admini-
stracyjnego19. 

3.  Legitymacja do złożenia wniosku
Postępowanie w sprawie rejestracji kościoła lub 

innego związku wyznaniowego wszczynane jest na 
wniosek zainteresowanych podmiotów. Ustawo-
dawca opowiedział się za uregulowaniem sytuacji 
prawnej nowych struktur wyznaniowych w trybie 
deklaracyjnym; przed utworzeniem rejestru nowe 
związki wyznaniowe mogły powstawać w trybie 
koncesyjnym, rejestrując się jako stowarzyszenia. 
Na mocy dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o zmia-
nie niektórych przepisów prawa o stowarzysze-
niach20 związki wyznaniowe prawnie nieuznane 
podlegały przepisom rozporządzenia Prezydenta 
RP z dnia 27 października 1932 r. – Prawo o stowa-
rzyszeniach21. Zgodnie z pierwotną treścią art. 41 
u.g.w.s.22 do rejestru wpisanych zostało z urzędu 29 

 19 Zob. H. Knysiak-Molczyk (w:) T. Woś (red.), H. Knysiak-

-Molczyk i in, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2013, 

s. 109.

 20 Dz.U. z 1949 r. nr 45, poz. 335. 

 21 Dz.U. z 1932 r. nr 94, poz. 808 z późn. zm.

 22 Dz.U. z 1989 r. nr 29, poz. 155 – w tej wersji ustawy znajduje 

się pierwotna treść art. 41 u.g.w.s., która została zmienio-

na na podstawie art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 26 czerwca 

1997 r. o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia 
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związków wyznaniowych, działających dotychczas 
jako stowarzyszenia zarejestrowane23. W myśl aktu-
alnych przepisów u.g.w.s. prawo złożenia wniosku 
o rejestrację „przysługuje co najmniej stu obywate-
lom polskim” mającym pełną zdolność do czynności 
prawnych. Powyższe przesłanki należy odczytywać 
zgodnie ze znaczeniem nadanym im w odpowied-
nich przepisach prawa cywilnego oraz administra-
cyjnego. Ustawa określa minimalną liczbę wnio-
skodawców na poziomie co najmniej stu osób, co 

oznacza, iż może być ich więcej, lecz nie mniej. Kwe-
stia ustalenia wymaganej liczby wnioskodawców 
należy do ustawodawcy, który powinien kierować 
się tym, aby z jednej strony umożliwić legalizację 
struktur faktycznie istniejących dla zaspokojenia 
potrzeb religijnych, z drugiej zaś – przeciwdzia-
łać wykorzystywaniu formuły kościoła lub innego 
związku wyznaniowego do realizacji celów pozare-
ligijnych24. Przed nowelizacją ustawy o gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania w 1998 r. wymagano 
członkostwa 15 obywateli polskich posiadających 
pełną zdolność do czynności prawnych. Liczba 15 
osób prawdopodobnie wzorowana była na regula-
cji art. 9 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo 
o stowarzyszeniach25, w którym ustanowiono taką 

i wyznania oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1998 r., 

nr 59 poz. 375).

 23 Zob. M. Plisiecki, Rejestr kościołów i innych związków wy-

znaniowych (w:) A. Mezglewski (red.), Leksykon…, dz. cyt., 

s. 368. 

 24 Zob. A. Mezglewski, Rejestrowanie związków…, dz. cyt., 

s. 251.

 25 Tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 112, poz. 654.

samą minimalną liczebność niezbędną do utworze-
nia stowarzyszenia. W pierwotnej wersji omawianej 
ustawy (do roku 1998) wnioskodawcy nie musie-
li posiadać obywatelstwa polskiego, co oznaczało, 
że prawo do założenia nowej wspólnoty religijnej 
przysługiwało zarówno obywatelom polskim, jak 
również cudzoziemcom i bezpaństwowcom26. Za-
wężenie uprawnienia do założenia kościoła lub 
innego związku wyznaniowego – tak że obejmuje 
tylko obywateli polskich – uważa się za narusze-

nie art. 9 europejskiej Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listo-
pada 1950 r.27 Co do wnioskodawców, wydaje się, 
iż liczba 100 osób nie jest wygórowana, biorąc pod 
uwagę, że w państwach o wiele mniejszych lud-
nościowo przyjęto znacznie wyższe wymagania. 
Na Słowacji minimalna liczba członków założycieli 
wynosi 20 tysięcy, na Litwie 10 tysięcy, w Czechach 
również wymaga się co najmniej 10 tysięcy, a do-
datkowo przewidziano także wymóg, by 500 spo-
śród nich było członkami kościołów należących do 
Światowej Rady Kościołów28. Przepis art. 31 ust. 1 
u.g.w.s. nie określa, czy wnioskodawcy muszą być 
wyznawcami (członkami) określonego wyzna-
nia, czy też mogą być jedynie jego sympatykami. 
W świetle prawa państwowego nie jest zabronione 
członkostwo w więcej niż jednym związku wyzna-
niowym, tak samo jak dopuszcza się przynależność 

 26 Zob. J. Krukowski, Polskie prawo…, dz. cyt., s. 82.

 27 Zob. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe…, dz. cyt., s. 245–246. 

 28 Tenże, Prawo wyznaniowe państw postsocjalistycznych kan-

dydujących do Unii Europejskiej wobec standardów prawa 

unijnego (w:) tegoż, Państwo prawne, dz. cyt., s. 280. 

Co do wnioskodawców, wydaje się, iż liczba 
100 osób nie jest wygórowana, biorąc pod uwagę, 
że w państwach o wiele mniejszych ludnościowo 
przyjęto znacznie wyższe wymagania.
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do wielu stowarzyszeń. Nie mniej jednak będzie to 
nie do pogodzenia w przypadku wyznawców religii 
monoteistycznych. Pomimo braku uregulowania tej 
kwestii, w nauce prawa wyznaniowego przyjmuje 
się, iż wolą ustawodawcy było, aby ubiegający się 
o rejestrację związku wyznaniowego wyznawali 
daną religię, gdyż art. 2 pkt 1 u.g.w.s. określa, że 
wspólnoty religijne („kościoły i inne związki wyzna-
niowe”) zakładane są „w celu wyznawania i szerze-
nia wiary religijnej”29. Artur Mezglewski zauważa 
również, że cytowany passus wskazuje istotę prawa 
tworzenia nowych wspólnot religijnych. Polega ono 
na tym, że człowiek posiada określone przekona-
nia religijne i może w celu ich wyznawania łączyć 
się z innymi współwyznawcami i tworzyć formalne 
struktury organizacyjne30. Autor ten postuluje przy 
tym stosowną zmianę przepisów31. Trzeba jednakże 
stwierdzić, iż w praktyce administracyjnej organ re-
jestrowy nie ma uprawnień do weryfikowania, czy 
wnioskodawca wyznaje dany system przekonań, czy 
też jedynie wyraża aprobatę dla utworzenia nowej 
struktury wyznaniowej. Artykuł 53 ust. 7 konsty-
tucji jednoznacznie zabrania organom władzy pub-
licznej nakładania wobec kogokolwiek obowiązku 
ujawniania światopoglądu, przekonań religijnych 
lub wyznania. Tego typu informacje mogą zostać 
dobrowolnie ujawnione przez samego zainteresowa-
nego, co zasadniczo ma miejsce w przypadku pod-
pisania deklaracji o utworzeniu kościoła lub innego 
związku wyznaniowego, chociaż to ujawnienie nie 
musi odpowiadać rzeczywistości.

4.  Udział notariusza
Zgodnie z art. 31 u.g.w.s. podpisy wnioskodaw-

ców muszą zostać notarialnie poświadczone. W pier-
wotnej wersji art. 32 ust. 1 pkt 2 in fine u.g.w.s. prze-
widziano jedynie wymóg złożenia własnoręcznego 
podpisu, bez konieczności poświadczenia notarial-
nego. Powyższą zmianę należy odczytać w kontek-
ście funkcji, jaką pełni forma pisemna z urzędo-

 29 Zob. M. Winiarczyk-Kossakowska, Państwowe prawo wyzna-

niowe w praktyce administracyjnej, Warszawa 1999, s. 40.

 30 Por. A. Mezglewski, Rejestrowanie związków…, dz. cyt., 

s. 251–252. 

 31 Tamże, s. 251.

wym poświadczeniem podpisu. Przyjmuje się, że 
„zastosowanie tej formy zmniejsza ryzyko, że osoba, 
na którą wskazuje podpis, zaprzeczy, że go złożyła 
i że dokonała objętej treścią dokumentu czynności 
prawnej”32. Wydaje się, że zamiarem ustawodawcy 
było też dążenie, aby poparcie dla utworzenia no-
wego kościoła lub innego związku wyznaniowego 
stanowiło decyzję przemyślaną. Wprowadzenie wy-
mogu notarialnego poświadczenia podpisu wymaga 
dodatkowego czasu i wysiłku, co raczej wyklucza 
pochopne działanie. Nie jest już możliwe jak daw-
niej udzielenie poparcia poprzez złożenie podpisu 
na zwykłej liście (na papierze) za pośrednictwem 
osób zbierających podpisy w terenie. Artykuł 31 
ust. 2 in principio u.g.w.s. nie nakłada obowiąz-
ku, aby notariusz poświadczający podpisy był ten 
sam. Nie jest zatem konieczne, aby wszyscy człon-
kowie założyciele stawili się u jednego notariusza, 
zarówno pojedynczo, jak i wspólnie. Podpis musi 
znajdować się na deklaracji o utworzeniu kościoła 
lub innego związku wyznaniowego o skonkretyzo-
wanej nazwie. Treść deklaracji powinna być taka 
sama, dostępna do pobrania dla wszystkich wnio-
skodawców, którzy złożą pod nią podpis w obecno-
ści wybranego notariusza. Poświadczenie podpisu 
dla celów przedmiotowego postępowania może być 
dokonane tylko przez notariusza. Teoretycznie moż-
liwe jest, aby Minister Sprawiedliwości na podsta-
wie art. 101 ustawy z dnia 14 lutego 1999 r. – Pra-
wo o notariacie33 (dalej: pr. not.) upoważnił organy 
samorządu terytorialnego i banki mające siedzibę 
w miejscowościach, w których nie ma kancelarii 
notarialnej, do dokonywania niektórych poświad-
czeń sporządzanych przez notariusza. Obowiązują-
ce rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 
7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych 
poświadczeń przez organy samorządu terytorialne-
go i banki34 nie przewiduje takiej możliwości w od-
niesieniu do rejestracji kościołów lub innych związ-
ków wyznaniowych. Istota poświadczenia podpisu 
polega na tym, że notariusz na podstawie art. 96 

 32 Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, 

Warszawa 2011, s. 240.

 33 Tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 164.

 34 Dz.U. z 2007 nr 27 poz. 185.



 2015 | FORUM PR AWNICZE 29

artykuły

pkt 1 pr. not. stwierdza, że podpis na dokumencie 
prywatnym jest autentyczny, tj. pochodzi od osoby 
o ustalonej tożsamości, którą notariusz obowiązany 
jest stwierdzić, oraz że w dacie poświadczenia doku-
ment został lub był podpisany, a zatem już istniał35. 
Poświadczenie podpisu niewidomego umiejącego 
pisać (lub nieumiejącego pisać) następuje w oparciu 
o art. 81 § 3 pkt 3 in principio pr. not., a w odniesie-
niu do osób głuchych, głuchoniemych lub niemych – 
umiejących czytać i pisać – według przepisu art. 81 
§ 1 pkt 2 pr. not.. 

Deklaracja i wniosek muszą zawierać określone 
dane osobowe wnioskodawcy, ustalone na podsta-
wie dokumentu tożsamości, który powinien zostać 
wskazany przez rodzaj, serię oraz numer. A zatem 
nie jest konieczne okazanie dowodu osobistego, 
może być to również inny dokument potwierdzający 
tożsamość, np. paszport, książeczka żeglarska. Kwe-
stią sporną jest to, czy notariusz ma obowiązek ba-
dania treści przedkładanego mu dokumentu. Prob-
lem ten w istocie dotyczy wykładni przepisów prawa 
o notariacie36. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 
listopada 2010 r. wyraził stanowisko, że notariusz 
w ogóle nie ma obowiązku badania treści dokumen-
tu, uzasadniając to wykładnią literalną przepisów, 
funkcjonalnym rozróżnieniem między poszczegól-

 35 Zob. A. Oleszko, Prawo o notariacie. Komentarz, cz. II, t. 2, 

Warszawa 2012, s. 563.

 36 Tamże, s. 556.

nymi czynnościami notarialnymi skutkującymi róż-
nymi obowiązkami notariusza, a także historyczną 
ewolucją treści przepisów37. Mając na uwadze pogląd 
SN, należy przyjąć, że obowiązkiem notariusza nie 
jest ustalenie, czy osoba składająca podpis dysponuje 
pełną zdolnością do czynności prawnych i czy ma 
polskie obywatelstwo. Powyższe okoliczności pod-
legają natomiast weryfikacji organu rejestrowego, 
który na podstawie art. 33 ust. 1 in fine u.g.w.s. ma 
prawo zwracać się do innych organów państwowych 
w celu weryfikacji danych zawartych we wniosku. 

Ustalenie faktu posiadania obywatelstwa polskiego 
nie nastręcza trudności, o wiele trudniejszym zada-
niem jest zweryfikowanie posiadania przez wniosko-
dawców pełnej zdolności do czynności prawnych. 
W polskim systemie prawnym nie istnieje rejestr 
osób ubezwłasnowolnionych częściowo i całkowicie. 

5.  Wymogi formalne wniosku
Przepisy działu III u.g.w.s. określają wymagania 

co do dokumentacji niezbędnej do rejestracji kościo-
ła lub innego związku wyznaniowego. Przewidziane 
rygory dotyczące formy i treści wniosku stanowią 
odstępstwo od zasady ograniczonego formalizmu 
czynności nieurzędowych wyrażonej w kodek-
sie postępowania administracyjnego. Ustawodaw-
ca w art. 30 in fine u.g.w.s. wymienia konieczność 

 37 Por. uchwała SN z dnia 19 listopada 2010 r., III CZP 82/10, 

LEX nr 694112.

Nie jest konieczne, aby wszyscy członkowie 
założyciele stawili się u jednego notariusza – 
pojedynczo czy wspólnie. Podpis każdego 
musi znajdować się na deklaracji 
o utworzeniu kościoła lub innego związku 
wyznaniowego o skonkretyzowanej nazwie.
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przedstawienia organowi rejestrującemu deklaracji 
o utworzeniu kościoła lub innego związku wyzna-
niowego i wniosku o wpis do rejestru. Na pierwszy 
rzut oka wydaje się, iż są to dwa odrębne doku-
menty. Ale można też uznać, że deklaracja o utwo-
rzeniu kościoła lub innego związku wyznaniowego 
jest tylko elementem wniosku o wpis do rejestru. 
Nie jest bowiem możliwe złożenie wniosku bez de-
klaracji. Z tego względu należałoby traktować de-
klarację jako jeden z załączników wniosku wyma-
ganych w ustawie. Elementy składające się na treść 
deklaracji nie zostały wprost wyrażone w przepi-
sach – należy za nią uznać oświadczenie członków 
założycieli o woli utworzenia struktury organiza-
cyjnej kościoła lub innego związku wyznaniowego 
o określonej nazwie. Natomiast wniosek o wpisanie 
do rejestru powinien zawierać: 1) listę co najmniej 
100 wnioskodawców, 2) informację o dotychczaso-
wych formach życia religijnego i metodach działa-
nia związku wyznaniowego na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, 3) informację o podstawowych 
celach, źródłach i zasadach doktrynalnych związku 
oraz o jego obrzędach religijnych, 4) adres siedziby 
związku wyznaniowego, a także imiona i nazwiska, 
datę urodzenia, adres zamieszkania, numer i ce-
chy dokumentu tożsamości osób wchodzących do 
kierowniczych organów wykonawczych, 5) statut. 
Przedmiotem kontrowersji są wymagania zawarte 
w pkt 2 i 3, o czym będzie szerzej mowa w dalszej 
części tekstu. Odnosząc się do wymaganej doku-
mentacji, należy stwierdzić, że elementy wniosku 
zostały określone w sposób wyczerpujący. Ozna-
cza to, że wniosek musi zawierać wszystkie dane 
z art. 32 ust. 1 u.g.w.s., a pominięcie którejkolwiek 
stanowi brak formalny wymagający uzupełnienia. 
Z kolei treść statutu powinna zawierać unormowa-
nia regulujące kwestie, o których stanowi art. 32 
ust. 2 u.g.w.s. Są to podstawowe zagadnienia wy-
magające ustalenia reguł postępowania wyrażonych 
w akcie założycielskim kościoła lub związku wyzna-
niowego. Zwrot „w szczególności” (poprzedzający 
wyliczenie) oznacza, że statut może zawierać treść 
wykraczającą poza materię wymienioną wprost 
w art. 32 ust. 2 u.g.w.s. Przepis ten można uznać za 
wskazówkę dla wnioskodawców co do oczekiwa-
nych i niezbędnych wymagań zawartości statutu. 

6.  Komitet założycielski jako podmiot 
reprezentujący wnioskodawców

Z uwagi na dużą ilość podmiotów uczestniczą-
cych w postępowaniu, art. 31 ust. 3 u.g.w.s. prze-
widuje możliwość ustanowienia komitetu założy-
cielskiego reprezentującego wnioskodawców. Jest 
to interesująca konstrukcja fakultatywnego peł-
nomocnictwa w postępowaniu administracyjnym. 
Reprezentacja w tym przypadku polega na wybo-
rze co najmniej pięciu określonych wnioskodaw-
ców. Niedopuszczalne jest więc powołanie w skład 
komitetu osób spoza grona wnioskodawców, gdyż 
mają oni dokonać wyboru „spośród siebie”. Jest to 
rzadka sytuacja, aby jedna ze stron postępowania 
występowała także w roli pełnomocnika. Minimal-
na liczba członków komitetu wynosi pięć i jest to 
wymóg bezwzględny. Przepisy analizowanej ustawy 
nie określają natomiast liczby maksymalnej. Można 
przyjąć, że należy w tym zakresie kierować się dwo-
ma przesłankami, tzn. ogólną liczbą wnioskodaw-
ców oraz zasadą celowości. Wydaje się, że pięcioo-
sobowy komitet przewidziano dla minimalnej liczby 
stu członków założycieli. Jest to 5% ogólnej liczby 
wnioskodawców i warto uznać tę proporcję za wska-
zówkę dla organu stosującego przepis art. 31 ust. 3 
u.g.w.s. A zatem przykładowo, gdyby wnioskodaw-
ców było 1000, to liczba 50 członków komitetu zało-
życielskiego powinna zostać uznana za optymalną. 
Z kolei zasada celowości zdaje się mówić, że liczba 
pełnomocników nie może zbliżyć się do ogólnej licz-
by wnioskodawców, gdyż wówczas powołanie komi-
tetu traci sens. Artykuł 31 ust. 3 u.g.w.s. nie określa 
formy wymaganej do ustanowienia komitetu. Do-
konując wykładni systemowej, należy uwzględnić 
umiejscowienie przepisu o komitecie w tej samej 
jednostce redakcyjnej (art. 31), w której przewi-
dziano formę podpisu wnioskodawców. Zasadne jest 
więc przyjęcie, że pełnomocnictwo powinno zostać 
udzielone z notarialnym poświadczeniem podpisów, 
gdyż udzielenie pełnomocnictwa stanowi integral-
ną część wniosku o wpis do rejestru, który wymaga 
złożenia oświadczenia woli w takiej formie. Wydaje 
się jednakże, iż nie ma przeszkód, aby dopuścić rów-
nież udzielenie pełnomocnictwa w formie bardziej 
kwalifikowanej, tj. aktu notarialnego. Zgłoszenie 
pełnomocnictwa ustnie do protokołu należy uznać 
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za niedopuszczalne. Ustanowienie komitetu ma do-
niosłe skutki prawne. Zgodnie z art. 40 § 2 zd. 1 
k.p.a. pisma doręcza się pełnomocnikowi, jeżeli zo-
stał ustanowiony. Z kolei zdanie 2 tegoż przepisu 
wyraża zasadę, że w razie umocowania kilku pełno-
mocników pisma doręcza się tylko jednemu z nich. 
Pojawia się zatem wątpliwość, jak należy traktować 
komitet złożony z co najmniej pięciu osób. Czy jest 
to jeden pełnomocnik kolektywny, czy też pięciu 
pełnomocników działających łącznie. Ustalenie tej 

kwestii ma znaczenie w zakresie doręczeń pism pro-
cesowych. Uważam, iż należy przyjąć, że występu-
je tylu pełnomocników, ilu powołano w konkretnej 
sprawie. Ogólna zasada doręczeń stanowi, iż w spra-
wie wszczętej na skutek podania złożonego przez 
dwie lub więcej stron, pisma doręcza się wszystkim 
stronom, chyba że wskazano w podaniu jedną oso-
bę jako upoważnioną do odbioru pism (art. 40 § 3 
k.p.a.). Postępowanie w sprawie rejestracji kościo-
ła lub innego związku wyznaniowego wszczynane 
jest na wniosek co najmniej stu osób i każda z nich 
staje się stroną. Wykładnia systemowa przepisów 
kodeksu postępowania administracyjnego sugero-
wałaby przyjąć, iż w razie braku wskazania osoby 
z komitetu uprawnionej do obioru pism, należało-
by kierować pisma do wszystkich stron. Taka inter-
pretacja nie wydaje się właściwa, gdyż doręczenie 
decyzji wszystkim stronom spowoduje trudności 
z ustaleniem początku biegu terminu do wniesie-
nia środka prawnego. W konsekwencji konieczne 

jest, aby organ rejestrowy zwrócił się do członków 
komitetu z prośbą o wskazanie jednej osoby spośród 
nich, jako uprawnionej do odbioru pism. Z kolei – 
w razie doręczenia pisma zarówno stronie, jak i peł-
nomocnikowi – doręczenie pisma pełnomocnikowi 
jest prawnie skuteczne, natomiast strona została 
w ten sposób jedynie poinformowana o treści pis-
ma38. Od dnia zawiadomienia organu rejestrującego 
o ustanowieniu komitetu jego członkowie powinni 
mieć zapewniony udział w postępowaniu, zgodnie 

z art. 10 § 1 k.p.a. Pominięcie członków komite-
tu w postępowaniu może stanowić przesłankę do 
uchylenia decyzji w trybie wniosku o ponowne roz-
patrzenie sprawy, jak również stanowić podstawę 
wznowienia postępowania, zakończonego decyzją 
ostateczną w oparciu o art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. Nale-
ży również pamiętać, iż w przypadku nieustanowie-
nia komitetu założycielskiego organ rejestrujący ma 
obowiązek zawiadomienia każdego wnioskodawcy 
o czynnościach procesowych – bez względu na licz-
bę wnioskodawców. Wszystkie te osoby są stronami 
postępowania i organ rejestrowy zobligowany jest 
zapewnić im możliwość czynnego udziału w postę-
powaniu. Niedopuszczalna jest sytuacja, żeby oso-
ba nieumocowana w trybie art. 31 ust. 3 u.g.w.s. 
stanowiła jedyny podmiot informowany przez or-

 38 Por. A. Wróbel (w:) M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks po-

stępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2013, 

s. 365.

Pięcioosobowy komitet założycielski przewidziano 
dla minimalnej liczby stu członków założycieli. 
Jest to 5% ogólnej liczby wnioskodawców i warto 
uznać tę proporcję za wskazówkę dla organu 
stosującego przepis art. 31 ust. 3 u.g.w.s.
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gan i dopuszczony do udziału w postępowaniu, 
gdyż jest to sprzeczne z zasadą czynnego udziału 
strony w postępowaniu39. Należy również doręczyć 
wówczas decyzje wszystkim stronom postępowa-

nia. Sprzeczne z prawem jest działanie organu, któ-
re polega na doręczeniu decyzji tylko jednej stronie 
(niebędącej pełnomocnikiem) wraz z prośbą o poin-
formowanie pozostałych wnioskodawców o wyniku 
postępowania40.

7.  Rozstrzygnięcie sprawy
Zgodnie z art. 34 ust. 1 u.g.w.s. rozstrzygnięcie 

w sprawie rejestracji kościoła lub innego związku 
wyznaniowego powinno nastąpić w okresie trzech 
miesięcy od zgłoszenia deklaracji. Jest to modyfi-
kacja terminu załatwiania spraw administracyj-
nych z art. 35 § 3 k.p.a. Nie oznacza to jednak, że 
postępowanie w każdej sprawie rejestracji kościo-
ła lub innego związku wyznaniowego musi zawsze 
trwać trzy miesiące. Co prawda ustawodawca nie 

 39 Zob. wyrok NSA z dnia 14 listopada 2003 r., I SA 654/02, 

LEX nr 157655.

 40 Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 lutego 2004 r., I SA 

152/03, LEX nr 708175.

posłużył się zwrotem „do trzech miesięcy”, lecz na 
podstawie art. 12 § 1 k.p.a. należy przyjąć, że or-
gan powinien działać wnikliwie i szybko. Wydaje 
się, iż czas przewidziany na załatwienie tej kate-

gorii spraw stanowi wystarczający okres na usta-
lenie, czy zachodzą okoliczności uniemożliwiające 
wpis do rejestru. Przesłanką wpisu jest bowiem brak 
istnienia jakiejkolwiek przeszkody z art. 33 ust. 2 
i 3 u.g.w.s. Jeżeli organ rejestrowy w trakcie po-
stępowania w sprawie wpisu do rejestru stwierdzi 
braki lub uchybienia w treści wniosku, wyznacza 
dwumiesięczny termin ich uzupełnienia, a zatem 
jest to czas dłuższy od siedmiu dni przewidzianych 
w art. 64 § 2 k.p.a. Przepis ten nie znajduje zastoso-
wania w przedmiotowym postępowaniu. Odmienny 
jest też skutek procesowy w razie nieuzupełnienia 
braków w zakreślonym terminie, gdyż organ wyda-
je wówczas decyzję o odmowie wpisu do rejestru, 
a nie pozostawia podanie bez rozpoznania. W razie 
złożenia kompletnej dokumentacji organ rejestrowy 
musi ocenić, czy statut przedstawiony przez wnio-
skodawców nie zawiera postanowień sprzecznych 
z przepisami ustaw chroniącymi bezpieczeństwo 
i porządek publiczny, zdrowie, moralność publicz-
ną, władzę rodzicielską albo podstawowe prawa 

W razie złożenia kompletnej dokumentacji organ 
rejestrowy musi ocenić, czy statut przedstawiony 
przez wnioskodawców nie zawiera postanowień 
sprzecznych z przepisami ustaw chroniącymi 
bezpieczeństwo i porządek publiczny, zdrowie, 
moralność publiczną, władzę rodzicielską 
albo podstawowe prawa i wolności innych 
osób – organ rejestrowy wydaje wówczas 
decyzję o odmowie wpisu do rejestru.
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i wolności innych osób – organ rejestrowy wyda-
je wówczas decyzję o odmowie wpisu do rejestru. 
A zatem organ rejestrowy ma obowiązek dokona-
nia kontroli zgodności treści statutu z przepisami 
ustawowymi, które odnoszą się do wskazanych 
wyżej wartości. W trakcie postępowania organ re-
jestracyjny „może żądać” od wnioskodawców wy-
jaśnienia treści wniosku w zakresie przewidzianym 
w art. 32 u.g.w.s. Należy rozważyć, czy treść art. 32 
u.g.w.s. nakłada na strony powinność aktywnego 
uczestnictwa w postępowaniu. Zasadniczo przyj-
muje się, że w postępowaniu administracyjnym za-
sada czynnego udziału strony (art. 10 § 1 k.p.a.) 
stanowi jej uprawnienie procesowe, a organ admi-
nistracji publicznej nie posiada środków, za pomocą 
których mógłby zmusić stronę do brania czynnego 
udziału w postępowaniu41. Niemniej jednak NSA 
w wyroku z 14 marca 1988 r. przyjął, że w sytuacji, 
gdy „strona wezwana do udziału w postępowaniu 
i złożenia wyjaśnień uporczywie odmawia wzięcia 
udziału w postępowaniu, organ może – bez naru-
szenia art. 10 § k.p.a. w zw. z art. 81 k.p.a. – oprzeć 
swoją decyzję na dostępnych mu dowodach”42. Fakt, 
iż strona odmawia udziału w postępowaniu, powi-
nien być wyraźnie utrwalony w aktach sprawy, 
w protokołach i adnotacjach43. W przedmiotowym 
postępowaniu wnioskodawcy powinni złożyć wy-
jaśnienia na wniosek organu, gdyż mogą one być 
istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Warto przy tym 
również wspomnieć, iż w postępowaniach rejestro-
wych prowadzonych przez sądy obowiązuje przepis 
art. 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego44 (dalej: k.p.c.), zgodnie 
z którym strony obowiązane są dawać wyjaśnienia 
co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez 
zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody. 
Nie ma racjonalnych przesłanek, aby nie stosować 

 41 Zob. H. Knysiak-Molczyk, Uprawnienia strony w postępowaniu 

administracyjnym, Kraków 2004, s. 162.

 42 Por. wyrok NSA z dnia 14 marca 1988 r., IV SA 1152/87, LEX 

nr 625735.

 43 Zob. J. Borkowski (w:) J. Borkowski (red.), J. Jendrośka, 

R. Orzechowski, A. Zieliński, Kodeks postępowania admini-

stracyjnego. Komentarz, Warszawa 1989, s. 72.

 44 Tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz.101 z późń zm. 

tej zasady w przedmiotowym postępowaniu prowa-
dzonym przez organ administracji publicznej. In-
stytucja żądania wyjaśnień z art. 33 ust. 1 u.g.w.s. 
powinna być pomocniczo stosowana w celu usunię-
cia wątpliwości organu, po to aby nie rozstrzygać 
ich na niekorzyść stron. Wymaga tego zasada pro-
wadzenia postępowania administracyjnego w spo-
sób budzący zaufanie do władzy publicznej (art. 8 
k.p.a.). Niemniej jednak należy przyjąć, iż uchylanie 
się od udzielenia informacji może być podstawą do 
wydania decyzji negatywnej. Europejski Trybunał 
Praw Człowieka uznaje za dopuszczalną odmowę re-
jestracji związku wyznaniowego, w przypadku gdy 
wnioskodawcy uchylają się od udzielenia informacji 
na temat podstawowych zasad religijnych tworzo-
nej struktury, gdy jest to niezbędne do ustalenia, 
czy dana wspólnota religijna stanowi zagrożenie 
dla społeczeństwa demokratycznego45. Podkreśla 
się przy tym, że zastrzeżenia do przedstawionej do-
kumentacji powinny być wyrażone wnioskodawcy 
w zrozumiały i wyczerpujący sposób46. 

Sformułowanie „organ wydaje” skłania do przy-
jęcia, iż w razie spełnienia przez wnioskodawców 
przesłanek ustawowych ustawodawca nie pozosta-
wia organowi rejestrującemu swobodnego wyboru 
działania. Na gruncie teorii prawa administracyjne-
go należałoby więc uznać, iż mamy do czynienia 
z kategorią tzw. aktów związanych. W praktyce sto-
sowania przepisów ustawy o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania organ rejestrujący musi doko-
nać dwustopniowego ustalenia. Pierwsze dotyczy 
zdefiniowania pojęć: bezpieczeństwo i porządek 
publiczny, zdrowie, moralność publiczna, władza 
rodzicielska, podstawowe prawa i wolności innych 
osób. Interpretując powyższe klauzule, trzeba od-
wołać się do dorobku nauki prawa konstytucyjnego 
i orzecznictwa TK – z uwagi na podobieństwo sfor-

 45 Zob. decyzja z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie Cârmuirea 

Spiritualâ a Musulmanilor din Republica Moldova v. Moldova, 

skarga nr 12282/02, LEX nr 480633.

 46 Zob. orzeczenie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie Koś-

ciół Scjentologiczny Moskwy v. Federacja Rosyjska, skarga 

nr 18147/02, LEX nr 271837 oraz orzeczenie z dnia 5 paździer-

nika 2006 r. w sprawie Oddział Moskiewski Armii Zbawienia 

v. Federacja Rosyjska, skarga nr 72881/01, LEX nr 196009.
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mułowań art. 32 ust. 2 i 3 u.g.w.s. do przesłanek 
materialnoprawnych ograniczeń praw i wolności 
w Konstytucji RP (art. 31 ust. 3 oraz art. 53 ust. 5 
konstytucji). W dalszej kolejności organ rejestrujący 
powinien dokonać kontroli zgodności wniosku 
z normami ustawowymi leżącymi u podstaw ochro-
ny wartości z art. 32 ust. 2 i 3 u.g.w.s. w ustalonym 
rozumieniu. Niedopuszczalne jest ocenianie regula-
cji statutu przez pryzmat aktów prawa powszechnie 
obowiązującego rangi podustawowej, a także 

w świetle zarządzeń, zaleceń, wytycznych i innych 
regulacji, które zalicza się do kategorii prawa we-
wnętrznego. Zakazane jest stosowanie dodatko-
wych, pozaustawowych kryteriów oceny. W okresie 
PRL odmowa wpisu mogła być uzasadniona nie tyl-
ko niezgodnością z prawem albo zagrożeniem bez-
pieczeństwa lub porządku publicznego, lecz także 
względami pożytku publicznego. Urząd do Spraw 
Wyznań mógł odmówić zgody na rejestrację, jeżeli 
uznał, że istnienie danego kościoła lub innego 
związku wyznaniowego nie jest z tych względów 
celowe. Nie dotyczyło to struktur rejestrowanych 
jako stowarzyszenia zwykłe, które jednak nie naby-
wały osobowości prawnej47. Wyeliminowanie prze-
słanki celowości utworzenia kościoła lub innego 
związku wyznaniowego oznacza zgodność przyję-
tego rozwiązania z prawnonaturalną koncepcją 
praw i wolności jednostki, która wyrażona została 
w konstytucji. Najbardziej sporną kwestią jest to, 
czy organ rejestrujący posiada kompetencję do do-

 47 Zob. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe…, dz. cyt., s. 181.

konania oceny systemu wierzeń w kontekście przy-
jętej definicji religii. Przepisy ustawy nie stanowią 
wprost, iż brak religijnego charakteru grupy wnio-
skującej o wpis do rejestru uzasadnia wydanie przez 
ministra decyzji odmownej. Warto zauważyć, że 
zgodnie z art. 2 u.g.w.s. obywatele mogą tworzyć 
„wspólnoty religijne (…) zakładane w celu wyzna-
wania i szerzenia wiary religijnej, posiadające włas-
ny ustrój, doktrynę i obrzędy kultowe”. Wydaje się, 
iż z zacytowanego przepisu można wyprowadzić 

wniosek, iż kościół lub inny związek wyznaniowy 
powinny mieć charakter religijny. W obecnych ra-
mach prawnych religię należy pojmować w sposób 
tradycyjny. Ma to istotne znaczenie w kontekście 
zjawiska określanego jako religia żartu ( joke reli-
gions). Polega ono na ośmieszeniu tradycyjnych 
form religijności, utrwalonych systemów teistycz-
nych, a zwłaszcza chrześcijaństwa. W przeciwnym 
razie każdy zestaw poglądów można byłoby uznać 
za religię. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku 
z dnia 23 stycznia 1998 r.48, podejmując się próby 
zdefiniowania pojęcia „kościół”, przedstawił pogląd, 
że religia jest szczególnym związkiem między czło-
wiekiem a Bogiem, inaczej mówiąc – relacją między 
człowiekiem a świętością (sacrum). Zakłada aktyw-
ność osoby ludzkiej w dążeniu do świętości przez 
zbliżenie się do Boga. Taka interpretacja może być 
podstawą do wykluczenia z zakresu religii wszel-
kich poglądów odrzucających rozumienie Boga 

 48 Zob. wyrok NSA z dnia 23 stycznia 1998 r., I SA 1065/97, 

LEX nr 34411.

Sformułowanie „organ wydaje” skłania 
do przyjęcia, iż w razie spełnienia przez 
wnioskodawców przesłanek ustawowych 
ustawodawca nie pozostawia organowi 
rejestrującemu swobodnego wyboru działania.
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(Istoty Najwyższej), zwłaszcza w znaczeniu okreś-
lonym w preambule konstytucyjnej. Zdaniem NSA 
„Nie może bowiem być zarejestrowana na podstawie 
art. 30 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania (Dz.U. Nr 29, 
poz. 155) organizacja, która nie uwzględnia w swo-
im statucie istnienia Boga jako świętości (sacrum)”. 
Michał Pietrzak zarzuca takiemu stanowisku brak 
bezstronności władz państwowych49. Z kolei w wy-
roku WSA w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2014 r. 
wyrażono pogląd, iż do wymogów formalnych 
z art. 32 u.g.w.s. nie należy obowiązek ustalenia, 
czy wspólnota reprezentowana przez wnioskodaw-
ców (w tej sprawie „Kościół Latającego Potwora 
Spaghetti”) ma cechę kościoła50. Odnosząc się do 
zarysowanych rozbieżności, można stwierdzić, że 
zasadniczy spór dotyczy ustalenia tego, co należy 
rozumieć poprzez religię. Istnieje wiele różnorod-
nych koncepcji religii, które podlegają aktualnie 
pewnym przeobrażeniom. Współcześnie coraz częś-
ciej głosi się tzw. fenomenologiczną koncepcję reli-
gii, w myśl której religią staje się system wartości 
i zasad, które jednostki za takie uznają, często wy-
raźnie odbiegających od tych utrwalonych przez tra-
dycyjne rozumienie religii. W takiej sytuacji na 
gruncie prawoznawstwa powstaje zasadniczy prob-
lem wymagający rozstrzygnięcia. Jest nim koniecz-
ność ustalenia, czy organ rejestrowy powinien 
uwzględniać zmieniające się odczucia w definiowa-
niu pojęcia religii, czy raczej winien bazować na 
tradycyjnym ujęciu przyjmowanym w religioznaw-
stwie, zbliżonym do tego wyrażonego we wspo-
mnianym orzeczeniu NSA z 1998 r. (I SA 1065/97). 
Odnosząc się do tej kwestii, w pierwszej kolejności 
trzeba stwierdzić, iż polski ustawodawca przewi-
dział odrębną formę organizacyjno-prawną w po-
staci kościołów i innych związków wyznaniowych – 
obok stowarzyszeń. Należy więc zastanowić się nad 
kryterium wyodrębnienia tych form organizacyj-
nych w polskim systemie prawa. Zarówno kościół 
i inny związek wyznaniowy, jak i stowarzyszenie 
stanowią zinstytucjonalizowaną społeczność – 

 49 Por. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe…, dz. cyt., s. 245.

 50 Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2014 r., 

I SA/Wa 1517/13, LEX nr 1464959.

i obie łączy ten sam cel, polegający na uzewnętrz-
nianiu przekonań. Trzeba przyjąć, że istnieje między 
nimi różnica, gdyż racjonalny prawodawca nie two-
rzy odmiennych struktur dla jednakowych zrzeszeń 
ludzkich, co do profilu działalności. Wydaje się, że 
formuła kościoła i innego związku wyznaniowego 
przewidziana została przede wszystkim dla realiza-
cji wolności sumienia i religii (art. 53 konstytucji), 
natomiast instytucja stowarzyszenia ma głównie na 
celu zaspokojenie potrzeb wynikających z wolności 
przekonań (art. 54 konstytucji) o konotacji niereli-
gijnej. Taka koncepcja wymaga opowiedzenia się za 
tradycyjnym rozumieniem religii. W przeciwnym 
razie kategoria prawna kościołów i innych związ-
ków wyznaniowych traci jakikolwiek sens. Odmien-
ną kwestią jest zaś to, czy takie rozwiązanie jest 
słuszne. Niewątpliwie rodzi ono szereg problemów 
na etapie stosowania prawa. W systemie prawa pol-
skiego nie występuje bowiem definicja legalna po-
jęcia religia51. Trudno byłoby nawet takową sobie 
wyobrazić, gdyż musiałaby zostać skonstruowana 
w nawiązaniu do dzisiejszych systemów religijnych, 
a skutkiem tego byłoby nieuznawanie religijnego 
charakteru nowych zjawisk społecznych. Tak więc 
nie należy tego stanu zmieniać, albowiem dotych-
czasowe przepisy prawne – przy istnieniu pewnych 
mankamentów – pozwalają dostrzec i zaakceptować 
nowe postawy światopoglądowe. Ustawa zasadnicza 
określa jedynie Boga – jako źródło prawdy, spra-
wiedliwości, dobra i piękna. W kontekście tego za-
gadnienia wyrażono w literaturze postulat rozwa-
żenia, czy „być może właściwsze byłoby poprzestanie 
na wniosku deklaracji, że doktryna ma charakter 
religijny”52. Powyższy pomysł możliwy byłby do zre-
alizowania, gdyby struktury wyznaniowe działały 
w takich samach formach organizacyjnych jak inne 
zbiorowości, np. jako fundacje, stowarzyszenia, tak 

 51 T.J. Zieliński, Pojęcie religii, wyznania, związku wyznaniowego 

i kościoła w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (w:) tenże 

(red.), Prawo i religia, t. 1, Warszawa 2007, s. 30 i n. – podaję 

za: M. Plisiecki, Rejestr kościołów…, dz. cyt.

 52 M. Plisiecki, Standardy świeckości przy rejestrowaniu związków 

wyznaniowych (w:) A. Mezglewski, A. Tunia (red.), Standardy 

bezstronności światopoglądowej władz publicznych, Lublin 

2013, s. 126.



36 FORUM PR AWNICZE | 2015 

artykuły

jak ma to miejsce w USA. Ustawodawca polski, tak 
jak w większości państw Unii Europejskiej, przewi-
duje jednak odrębny reżim prawny dla podmiotów 
konfesyjnych. De lege lata odrębność formy organi-
zacyjnej zrzeszeń religijnych – jako kościoły i inne 
związki wyznaniowe – wymaga dokonania ustale-
nia przez organ cech danej doktryny. W związku 
z tym w postępowaniu rejestrowym – na podstawie 
art. 84 § 1 k.p.a. – konieczne staje się powołanie 
biegłego, który dysponuje „wiadomościami specjal-

nymi” z zakresu religioznawstwa. Wyraża się jednak 
obawy, iż przyjęcie określonej koncepcji religii może 
wpływać hamująco na proces powstawania nowych 
kościołów lub innych związków wyznaniowych, 
gdyż organ rejestrujący może sugerować się podo-
bieństwem tworzonej struktury do już istniejących 
w obrocie prawnym. Uważam, iż przede wszystkim 
trzeba dążyć do tego, aby na płaszczyźnie prawa 
stanowionego różnice w statusie kościołów i innych 
związków wyznaniowych oraz stowarzyszeń miały 
zawsze usprawiedliwione kryteria odmiennego 
traktowania. W odniesieniu do wyrażanego niepo-
koju warto wspomnieć, że w praktyce główną prze-
szkodą, jaką napotykali wnioskodawcy, był nie cha-
rakter doktryny, lecz braki w treści wniosku. 
W okresie od 31 lipca 1995 r. do 20 października 
2009 r. odmówiono rejestracji 50 grupom, przy 
czym jedynie w 8 przypadkach powodem była treść 

doktryny53. Przepisy ustawy o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania nie precyzują w bliższy sposób 
przesłanki szerzenia wiary religijnej. Być może war-
to było poszukać inspiracji w zagranicznych porząd-
kach prawnych. W Austrii wspólnota religijna musi 
istnieć co najmniej 20 lat, z czego przynajmniej od 
10 posiadać musi osobowość prawną w rozumieniu 
prawa federalnego i liczbę członków co najmniej 2 
na 1000 populacji Austrii54. W ten sposób można 
byłoby zweryfikować wymóg szerzenia wiary reli-

gijnej. Bez wątpienia jest to pewien sposób zwery-
fikowania motywacji wnioskodawców i ustalenia 
tego, czy dana wiara posiada wiernych, co byłoby 
przejawem szerzenia wiary religijnej. Należy jednak 
pamiętać, iż termin na uzyskanie podmiotowości 
prawnej nie może być zbyt długi, gdyż Polska jako 
państwo musi zapewnić możliwość korzystania 

 53 M. Piszcz-Czapla, Rejestr kościołów i związków wyznaniowych 

(w:) K. Krasowski, M. Materniak-Pawłowska, M. Stanulewicz 

(red.), Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyzna-

niowych. Pamiętnik VII Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa 

Wyznaniowego. Gniezno 11–12 IX 2010, Poznań 2010, s. 159–160 

– podaję za: M. Plisiecki, Rejestr kościołów…, dz. cyt.

 54 Zob. K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a koś-

ciołami w konstytucjach państw członkowskich i traktatach 

Unii Europejskiej. Studium prawnoporównawcze, Lublin 2007, 

s. 252–253. s. 124.

Wydaje się, że formuła kościoła i innego związku 
wyznaniowego przewidziana została przede 
wszystkim dla realizacji wolności sumienia 
i religii (art. 53 konstytucji), natomiast instytucja 
stowarzyszenia ma głównie na celu zaspokojenie 
potrzeb wynikających z wolności przekonań 
(art. 54 konstytucji) o konotacji niereligijnej.
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z art. 9 europejskiej konwencji praw człowieka55 
(dalej: EKPC). Do najczęstszych przyczyn naruszeń 
art. 9 EKPC związanych z tworzeniem podmiotów 
wyznaniowych należy zaliczyć kreowanie klasyfi-
kacji związków wyznaniowych, a następnie odma-
wianie danej wspólnocie uzyskania określonego 
typu osobowości prawnej z uwagi na kryteria iloś-
ciowe lub o charakterze historyczno-kulturowym56.

Problematyczne jest odniesienie się w kwestii in-
formacji o dotychczasowych formach życia religijne-
go i metodach działania kościoła lub innego związ-
ku wyznaniowego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej do ustawy o gwarancjach wolności sumie-
nia i wyznania, gdyż jej przepisy nie określają, co 
należy rozumieć przez formy życia religijnego oraz 
metody działania kościoła lub innego związku wy-
znaniowego. Tymczasem należy przez nie rozumieć 
wszelkie przejawy przekonań religijnych w zacho-
waniu jednostki. Są to przede wszystkim praktyki 
religijne, rozumiane jako „sprawowanie aktów ma-
jących na celu oddawanie czci Bogu i świętym, tak 
w formie publicznej, jak i prywatnej. Obejmują one 
modlitwę, uczestniczenie w obrzędach i nauczanie. 
Wykonywanie praktyk religijnych polega na uczest-

 55 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych 

wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., 

zmieniona następnie protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona 

Protokołem nr 2 (Dz.U. z 1993 r. nr 61, poz. 284.

 56 Por. M. Hucał, Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Warszawa 2012, 

s. 142 i n.

niczeniu w sprawowaniu kultu publicznego, sprawo-
waniu kultu prywatnego, podejmowaniu czynności 
nakazanych przez doktrynę danej religii oraz doko-
nywanie czynności rytualnych (np. obmycia, spo-
żywania koszernych produktów)”57. Z kolei metody 
działania oznaczają sposób postępowania członków 
wspólnoty w sferze wyznawanych wierzeń. Metody 
te muszą być zgodne z konstytucyjnymi prawami 

i wolnościami człowieka. Niedopuszczalne jest zare-
jestrowanie grupy, która wywiera przymus na swo-
ich członków i podstępem pozyskuje nowych wy-
znawców. Dotyczy to przede wszystkim stosowania 
psychomanipulacji, polegającej na oddziaływaniu 
na człowieka różnorodnymi metodami (werbalnymi, 
audialnymi, wizualnymi i innymi) celem uzyskania 
kontroli nad procesami myślowymi jednostki, po-
zbawiając ją autonomii w zakresie samookreślenia 
w sferze światopoglądowej. Bardzo często tego typu 
zabiegi mogą być dokonywane pod kamuflażem 
działalności religijnej. W związku z tym, jeżeli na 
etapie procedury rejestracyjnej minister właściwy 
do spraw wyznań religijnych dostrzeże w statucie 
postanowienia, które budzą uzasadnione podejrze-
nie, iż naruszają jedną z fundamentalnych wartości, 
jaką jest np. zdrowie człowieka, to należy wydać 
decyzję odmowną. Z uwagi na konstytucyjną ochro-
nę godności człowieka (art. 30) za niedopuszczalne 
należy uznać legalizowanie struktur przyjmujących 
zasadę bezwzględnego posłuszeństwa członków wo-

 57 R. Sztychmiller, Praktyki religijne (w:) A. Mezglewski (red.), 

Leksykon…, dz. cyt., s. 319.

Trzeba dążyć do tego, aby na płaszczyźnie 
prawa stanowionego różnice w statusie 
kościołów i innych związków wyznaniowych oraz 
stowarzyszeń miały zawsze usprawiedliwione 
kryteria odmiennego traktowania.
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bec władz zbiorowości poprzez zakaz formalnego 
wystąpienia z grona wyznawców. W polskiej konsty-
tucji brak jest expressis verbis wyrażonego prawa do 
zmiany wyznania, które jest wyraźnie akcentowane 
w art. 9 EKPC. Wśród uprawnień zawartych w art. 9 
ust. 1 EKPC w pierwszej kolejności przewidziano 
wolność zmiany religii lub przekonań (ang. freedom 
of religion or belief; fr. la liberté de changer de reli-
gion ou de conviction), a następnie prawo do uze-
wnętrzniania religii lub przekonań. Trzeba mieć na 

uwadze fakt, iż organy strasburskie przyznały pań-
stwom znaczną swobodę w sferze stanowienia zasad 
(ang. margin of appreciation), w oparciu o które jed-
nostka w sposób ważny może odstąpić od swojego 
wyznania. Niemniej jednak prawo do wystąpienia 
z kościoła lub innego związku wyznaniowego nale-
ży wywodzić ze sformułowania w art. 53 ust. 2 zd. 1 
konstytucji, iż wolność religii obejmuje wolność wy-
znawania lub przyjmowania religii według własne-
go wyboru. Wybór ten – jak się wydaje – obejmuje 
również decyzję o rezygnacji z członkostwa w da-
nym kościele lub innym związku wyznaniowym. 
Prawo jednostki do odstąpienia od wyznawanej 
religii można wyprowadzić też z innych przepisów 
konstytucji: zasady godności człowieka (art. 30), 
zasady wolności (art. 31), z prawa decydowania 
o swoim życiu osobistym (art. 47), a także z prawa 
do wolności wypowiedzi (art. 54)58. Nikt nie może 
podlegać przymusowemu członkostwu, a zatem za 

 58 Zob. W. Brodziński, Wolność sumienia i religii (w:) S. Gra-

bowska, R. Grabowski, W. Skrzydło (red.) Konstytucja Rze-

czypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Warszawa 

2009, s. 659.

sprzeczne z prawem należy uznać bariery związane 
z wystąpieniem z grupy. Metody działania muszą 
pozostawać w konstytucyjnych ramach ustrojowych 
RP. Z tego też względu dla organu rejestrującego 
istotne znaczenie pełni informacja o dotychczaso-
wych formach życia religijnego i metodach dzia-
łania kościoła lub innego związku wyznaniowego 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przed-
miotowym postępowaniu nie jest prawnie doniosła 
okoliczność legalnego funkcjonowania danej grupy 

religijnej na obszarze innych państw ani też popeł-
nione naruszenia prawa w obcym porządku praw-
nym, co wynika z różnorodnych przesłanek reje-
stracji podmiotów konfesyjnych we współczesnych 
systemach prawnych. 

Organ rejestrujący rozstrzyga w przedmiocie 
wniosku w drodze decyzji administracyjnej. For-
ma uregulowania statusu prawnego podmiotu wy-
znaniowego ma również istotne znaczenie dla osób 
trzecich. Treść każdej ustawy jest jawna i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej. Decyzja administracyjna nie ma takiego 
charakteru, gdyż rozstrzygnięcie w przedmiocie 
wpisu do rejestru doręczane jest tylko wniosko-
dawcy, względnie podmiotom na prawach strony, 
jeśli zgłosiły swój udział w postępowaniu rejestra-
cyjnym. Na stronie internetowej Ministerstwa Admi-
nistracji i Cyfryzacji co jakiś czas aktualizowana jest 
lista kościołów i innych związków wyznaniowych 
wpisanych do rejestru. Decyzja pozytywna nie pod-
lega zaś ogłoszeniu w urzędowym publikatorze. Nie 
jest to bez znaczenia dla innych podmiotów prawa, 
związki wyznaniowe uczestniczą bowiem w obrocie 
gospodarczym i przykładowo może zaistnieć potrze-

Organy strasburskie przyznały państwom 
znaczną swobodę w sferze stanowienia zasad,  
w oparciu o które jednostka w sposób ważny 
może odstąpić od swojego wyznania.
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ba ustalenia struktury organizacyjnej danego koś-
cioła czy innego związku wyznaniowego, która wy-
nika ze statutu. Będzie to możliwe zasadniczo tylko 
w przypadku podmiotów o ustawowo uregulowanej 
sytuacji prawnej, gdyż ustrój wspólnoty religijnej 
wynika z treści ustawy dostępnej w publikatorach 
urzędowych i innych bazach danych. Tymczasem 
statut kościoła lub innego związku wyznaniowego 
zarejestrowanego na podstawie decyzji jest jawny, 
lecz zapoznać się z nim można tylko w siedzibie Mi-

nisterstwa, podobnie jak z wszelkimi innymi doku-
mentami dotyczącymi wpisu zgodnie z § 10 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie reje-
stru kościołów i innych związków wyznaniowych59. 

Nie przewidziano instytucjonalnej formy dialo-
gu między wnioskodawcą a organem rejestrowym. 
W tym też jawi się słaby punkt administracyjnego 
trybu rejestracji struktur wyznaniowych. Na mocy 
art. 25 ust. 4 i 5 konstytucji stosunki między pań-
stwem a kościołami i innymi związkami wyznanio-
wymi powinny być kształtowane w drodze dwu-
stronnej umowy ich właściwych przedstawicieli60. 
Niestety powyższa zasada nie znajduje szerokiego 
zastosowania w dotychczasowej praktyce ustrojo-
wej, gdyż przeważa tryb administracyjny w tworze-
niu nowych kościołów i innych związków wyzna-
niowych. Uchwalenie każdej ustawy oparte jest na 
uzgadnianiu stanowisk, szczegółowo uregulowa-

 59 Dz.U. z 1999 r. nr 38, poz. 374.

 60 Zob. P. Stanisz, Naczelne zasady instytucjonalnych relacji 

państwo–kościół (w:) A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, 

Prawo…, dz. cyt., s. 80.

nym w postępowaniu ustawodawczym. Natomiast 
decyzja administracyjna ma charakter jednostron-
ny, co oznacza, że organ wydający decyzję ustala 
w sposób władczy prawa i obowiązki strony postę-
powania administracyjnego. Konstytucja w ogóle 
nie wymienia wpisu do rejestru jako formy regulacji 
prawnej kościołów i innych związków wyznanio-
wych. Nie podzielam jednak stanowiska, iż sama ta 
okoliczność oznacza naruszenie ustawy zasadniczej. 
W obecnym stanie normatywnym wysoce pożąda-

ne jest, aby organ rejestrowy zapewnił wniosko-
dawcom jak najszerszy zakres prawa do czynnego 
udziału w postępowaniu rejestracyjnym. Na gruncie 
omawianego postępowania szczególną rolę powin-
na również pełnić zasada przekonywania wyrażona 
w art. 11 k.p.a. Z tej zasady wynika m.in. obowią-
zek szczególnej staranności w sporządzaniu uzasad-
nienia decyzji odmownej. Celem uzasadnienia jest 
wzbudzenie przekonania adresata rozstrzygnięcia, 
że akt odmowny jest zgodny z prawem61.

8.  Weryfikacja decyzji 
administracyjnych

Minister właściwy do spraw wyznań religijnych 
jest naczelnym organem administracji rządowej, 
a zatem od decyzji wydanej przez ten organ przy-
sługuje odwołanie, czyli wniosek o ponowne rozpa-
trzenie sprawy (art. 127 § 3 k.p.a.). Z uwagi na brak 
przepisów szczególnych w ustawie o gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania – do postępowania 
w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie spra-

 61 Zob. H. Knysiak-Molczyk, (w:) T. Woś (red.), H. Knysiak-

-Molczyk i in., Postępowanie…, dz. cyt., s. 122.

Do ustawodawcy należy adresować 
postulat zapewnienia tożsamego 
statusu prawnego kościołów i związków 
wyznaniowych ze stowarzyszeniami.
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wy odpowiednie zastosowanie będą miały przepisy 
kodeksu postępowania administracyjnego dotyczą-
ce odwołań (art. 127 § 3 in fine k.p.a.). Wspomnia-
ny środek prawny ma charakter niedewolutywny, 
z czym wiążą się określone skutki w zakresie odpo-
wiedniego stosowania do wniosku o ponowne roz-
patrzenie sprawy przepisów dotyczących odwołań 
od decyzji. Zastosowania nie będą miały te przepi-
sy, które związane są z dewolutywnym charakte-
rem odwołania, tj. art. 129 § 1, art. 132, art. 133, 
art. 136 in fine, art. 138 § 2 k.p.a.62 Weryfikacja 
rozstrzygnięcia powinna polegać na ponownej oce-
nie treści statutu w świetle zgodności z ustawami 
chroniącymi wartości wymienione w art. 33 ust. 3 
u.g.w.s. Organ rejestrujący może wydać rozstrzyg-
nięcia przewidziane w art. 138 § 1 k.p.a. Od decyzji 
wydanej w wyniku ponownego rozpatrzenia, stro-
ny mają prawo do złożenia skargi do wojewódzkie-
go sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 
pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi63. 
Kontrola sądowoadministracyjna działań organów 
administracji publicznej sprawowana jest w opar-
ciu o kryterium zgodności z prawem powszechnie 
obowiązującym.

9.  Wnioski
Regulacja prawna dotycząca rejestrowania no-

wych kościołów i innych związków wyznaniowych 
zawarta jest w licznych aktach prawnych. Przepisy 
materialnoprawne wynikają z ustawy o gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania, a normy procesowe 
rekonstruowane są zarówno z tej ustawy, jak i od-
powiednio stosowanych przepisów kodeksu postę-
powania administracyjnego. Normy proceduralne 
wystarczająco zapewniają ochronę pozycji prawnej 

 62 Zob. A. Krawiec (w:) T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk i in., 

Postępowanie…, dz. cyt., s. 407–408.

 63 Tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późń. zm.

stron, a uregulowania ustawy wręcz są korzystniej-
sze od wzorca zawartego w kodeksie postępowa-
nia administracyjnego. Pozytywnie należy ocenić 
zmianę modelu rejestracji struktur wyznaniowych 
w 1989 r. poprzez rezygnację z systemu koncesyjne-
go na rzecz systemu deklaracji, co w pełni odpowia-
da koncepcji praw i wolności w konstytucji. Przed-
miotem sporu jest zaś kwestia interpretacji norm 
materialnoprawnych w kontekście dopuszczalności 
badania przez organ rejestrujący, czy dany system 
wierzeń ma charakter religii, a jeśli tak, to jaką przy-
jąć koncepcję religii. Wydaje się jednak, że koron-
nym argumentem uprawniającym do przeprowadze-
nia takowej oceny jest istnienie odrębnego reżimu 
prawnego dla kościołów lub innych związków wy-
znaniowych i odrębnego dla stowarzyszeń. Przyję-
cie założenia przeciwnego – iż organ rejestrowy nie 
dysponuje kompetencją do oceny systemu wierzeń – 
przekreśla jakikolwiek sens istnienia rejestru i formy 
organizacyjno-prawnej kościoła lub innego związku 
wyznaniowego. Niemniej organ rejestrowy musi do-
konać analizy z najwyższą starannością i dbałością 
o poszanowanie zasady bezstronności światopoglą-
dowej władz publicznych (art. 25 ust. 2 konstytucji). 
Z kolei do ustawodawcy należy adresować postulat 
zapewnienia tożsamego statusu prawnego kościo-
łów i związków wyznaniowych wraz ze stowarzy-
szeniami, a różnice w odmiennym traktowaniu były 
zawsze uzasadnione. Regulacja materialnoprawna 
rejestracji nie wywołuje istotnych zastrzeżeń. Nor-
my materialnoprawne w zasadzie nie wywołują wąt-
pliwości co do ich zgodności z konstytucją – z wy-
jątkiem wykluczenia cudzoziemców i apatrydów 
z zakresu podmiotowego prawa do założenia koś-
cioła lub innego związku wyznaniowego. Klauzule 
generalne będące podstawą ograniczenia prawa do 
rejestracji pozostają zgodne z ustawą zasadniczą. 
Podsumowując, stwierdzam, że obecny model reje-
stracji kościołów i innych związków wyznaniowych 
zasadniczo spełnia standardy konstytucyjne.
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Istota dowodów nielegalnych

Rozważania na temat dowo-
dów nielegalnych rozumianych 
w różny sposób ( jako dowód 
uzyskany z naruszeniem jakie-
gokolwiek przepisu prawa lub 
tylko jako dowód, który nie na-
daje się do wykorzystania z uwa-
gi na jego sposób uzyskania, nie-
zależnie od wiarygodności, lub 
jako dowód uzyskany wbrew za-
kazom dowodzenia)1, pozwolę 
sobie zacząć od stwierdzenia, 

 1 T. Bojarski, E. Skrętowicz (red.), 

Problemy reformy prawa karnego. 

Materiały z sesji naukowej „Problemy 

reformy prawa karnego” Lublin–Kazi-

mierz Dolny, 20–22 września 1993”, 

Lublin 1993, s. 313; K. Marszał, Proces 

karny, wyd. 5, Katowice 1998, s. 191; 

Z. Kwiatkowski, Zakazy dowodowe 

iż w obecnie obowiązującym sy-
stemie prawnym nie ma ogólne-
go zakazu dowodowego obejmu-
jącego swym zakresem dowody 
uzyskane nielegalnie. W polskiej 
procedurze karnej nie ma reguł, 
w myśl których każdy dowód 
uzyskany w sposób nielegalny 
jest nieważny. 

Zdaniem Zbigniewa Sobo-
lewskiego2 taka sztywna reguła 
prowadziłaby do uniewinnie-
nia wbrew wiarygodnym dowo-
dom winy. Ponadto nie należy 
eliminować cennego materia-

w procesie karnym, Kraków 2008, 

s. 92 i n.

 2 Z. Sobolewski, Samooskarżenie 

w świetle prawa karnego, Warszawa 

1982, s. 120, 144.

Evidence of Illegality, or Always 
Illegality? 

The purpose of this article is to present the views of doctrine and jurisprudence 
for evidence of illegality, an integral part of a criminal case. An attempt will be 
made to show that proof of illegality may be utilized with a view to providing 
valuable information for the purposes of an ongoing investigation. Questions of 
evidence of illegality appear in the course of proceedings and certainly cannot 
be overlooked in the process of integrated assessment of collected evidence. They 
constitute a real challenge for judicial authorities, because on the one hand, 
they are faced with a task of achieving a balance between reaching substantive 
truth and ensuring adequate protection of constitutional rights and freedoms. 
The aim of the process is to ensure that real findings of fact that constitute the 
basis for decisions.
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łu dowodowego zgromadzonego wbrew zakazowi 
ustawowemu, jeśli pociągnęłoby to za sobą wyda-
nie orzeczenia niesprawiedliwego. Nie oznacza to 
oczywiście swobody organów procesowych w pozy-
skiwaniu i wykorzystywaniu tego środka dowodo-
wego. Problem ów budzi wiele kontrowersji zarów-
no w judykaturze, jak i w literaturze przedmiotu.

Zwolennikiem szukania rozwiązań kompromiso-
wych i zróżnicowanych w zależności od tego, czy 
mamy do czynienia z dowodem osobowym, czy rze-
czowym jest Andrzej Murzynowski3, który uważa, 
iż bezwzględnej dyskwalifikacji podlegają dowo-
dy osobowe uzyskane w warunkach określonych 

w art. 171 § 5 k.p.k. Podlegają jej także dowody rze-
czowe, których wartość dowodowa zależy wyłącznie 
od tego, czy zachowują ważność wiążące się z nimi 
osobowe środki dowodowe, np. zeznania świad-
ka potwierdzające posiadanie danego przedmiotu 
przez sprawcę w chwili popełnienia przestępstwa. 
Nie ma natomiast podstaw do dyskwalifikacji dowo-
dów rzeczowych, które zostały uzyskane w sposób 
nielegalny, mają jednak samoistną wartość dowodo-
wą, zupełnie niezależną od źródła ich pochodzenia. 

Z kolei Alfred Kaftal4 proponuje, aby każdy do-
wód naruszający przepisy prawa został odrzucony 
przez sąd, tym samym nie mógłby stanowić podsta-
wy rozstrzygnięć faktycznych. Słusznie zauważył to 
Z. Sobolewski, który stwierdza, że skutkiem przyję-
cia takiej reguły byłby cały szereg wyroków uniewin-
niających, sprzecznych z poczuciem sprawiedliwości.

 3 A. Murzynowski, Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 

1994, s. 300.

 4 A. Kaftal, Recenzja pracy Z. Sobolewskiego, Zasada „nemo se 

ipsum accusare tenetur” w polskim procesie karnym, „Palestra” 

1980, nr 4–5.

Ponadto zdaniem autora nie każde naruszenie 
przepisów regulujących postępowanie dowodowe 
musi prowadzić do odrzucenia dowodu, wątpliwe 
jest nawet, czy dyskwalifikować go powinno każde 
pogwałcenie zakazu dowodowego. Autor twierdzi, że 
za podstawę odrzucenia dowodu można przyjąć jego 
nielegalność, czyli pozbawienie pewnych środków 
znaczenia dowodowego – takie będą np. zeznania 
złożone w warunkach wyłączających swobodę wy-
powiedzi. Jako drugą podstawę autor wskazuje brak 
wiarygodności dowodów, np. dokonanie przeszuka-
nia pod nieobecność dorosłych domowników bądź, 
w razie ich braku, również bez obecności sąsiada. 

Sąd upoważniony jest do odrzucenia dowodów zna-
lezionych podczas wadliwie przeprowadzonej czyn-
ności procesowej, gdy osoba, u której dokonywano 
przeszukania, zaprzecza, że znalezione przedmioty 
u niej się znajdowały, a brak jest wiarygodnego po-
twierdzenia, że było inaczej. Wtedy podstawą dys-
kwalifikacji dowodów jest nie samo naruszenie prze-
pisów kodeksu, lecz wątpliwa ich wiarygodność5. 

Podobnego zdania jest również Romuald Kmiecik, 
który twierdzi, że naruszenie zakazu dowodowe-
go stanowi obrazę przepisów prawa procesowego, 
uchybienie prawnodowodowe, jeśli nie stanowi na-
ruszenia zakazu dowodowego sensu stricto; może 
być ono podstawą co najwyżej środka zaskarżenia, 
lecz nie dyskwalifikuje automatycznie dowodu wad-
liwego, jeżeli ten w pełni nie odpowiada wymaga-
niom procesowym6. 

 5 Z. Sobolewski, Wartość nielegalnie uzyskanego dowodu w po-

stępowaniu karnym, „Annales Universitatis Mariae Curie-

-Skłodowska” 1976, vol. 23, sectio G, s. 45.

 6 R. Kmiecik (red.), Prawo dowodowe. Zarys wykładu, Warszawa 

2008, s. 214.

W polskiej procedurze karnej nie ma zasady, 
w myśl której każdy dowód uzyskany 
w sposób nielegalny jest nieważny. 
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Nie dotyczy to oczywiście dowodu, który uzy-
skano lub przeprowadzono w warunkach powodu-
jących jego nieważność lub w sposób naruszający 
gwarancję prawa oskarżonego do obrony. Ponadto 
autor opowiada się za tym, aby w niektórych przy-
padkach, tam gdzie nie mamy do czynienia z czyn-
nościami niedopuszczalnymi, zabronionymi przez 
prawo procesowe, które dostarczają nielegalnych 
środków dowodowych (czyli tam, gdzie nie ma bez-
względnej nieważności w sensie bezskuteczności 
czynności dowodowej), dopuścić konwalidację czyn-
ności wadliwej7. Czynności nieważne nie przestają 
być czynnościami prawnoprocesowymi, lecz należą 

do czynności dowodowych niepozbawionych zna-
czenia w procesie dowodzenia i ich konwersja (moż-
liwość dodatkowego lub zastępczego wywołania 
przez czynność procesową takich skutków proce-
sowych, które są typowe nie dla niej, lecz dla innej 
czynności procesowej)8 jest możliwa. Jak słusznie 
zauważa R. Kmiecik, konwalidacja może sprowa-
dzać się po prostu do powtórzenia danej czynności9. 
Oczywiście czynność dowodowa zabroniona przez 
prawo procesowe jako czynność niedopuszczalna 
jest czynnością bezprawną i nie podlega konwali-
dacji ani konwersji. 

 7 Tenże, Konwalidacja i konwersja wadliwych dowodów w pro-

cesie karnym, „Państwo i Prawo” 1989, nr 5, s. 94–96; zob. 

także S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2002, 

s. 58. 

 8 R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny. Część ogólna, Kraków 

2006, s. 267.

 9 R. Kmiecik, Konwalidacja…, dz. cyt., s. 100.

Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Katowicach w wy-
roku z dnia 4 listopada 2004 r.10, naczelną zasadą 
postępowania dowodowego jest zakaz opierania się 
na dowodach uzyskanych w warunkach niezgod-
nych z wymogami kodeksu postępowania karnego. 
Nie może budzić wątpliwości, że przesłuchanie po-
dejrzanego prowadzone po odtworzeniu mu nagrań 
z nielegalnej kontroli operacyjnej narusza reguły 
postępowania zgodnie z art. 171 k.p.k. i nie może 
stanowić dowodu w sprawie. Przy takiej konstrukcji 
zakazów dowodowych związanych z uzyskaniem do-
wodów w drodze np. podsłuchu czy czynności ope-
racyjno-rozpoznawczych czynność niemieszcząca się 

w pojęciu podsłuchu czy czynności operacyjno-roz-
poznawczej w rozumieniu nadanym tym pojęciom 
przez ustawę nie powinna prowadzić do uzyska-
nia legalnego dowodu. Czyli dowód nielegalny nie 
może stać się podstawą rozstrzygnięcia w toczącym 
się postępowaniu sądowym11. Dla przykładu można 
stwierdzić, że zdecydowana większość przedstawi-
cieli doktryny, jak również judykatury opowiada się 
za niedopuszczalnością wykorzystywania materia-
łów z kontroli i utrwalania rozmów, jeśli informa-
cje te dotyczą tzw. przestępstw pozakatalogowych, 
czyli niemieszczących się w art. 237 § 3 k.p.k.12 Są 

 10 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 listopada 

2004 r., II Aka 337/04, KZS 2005, nr 6, poz. 85.

 11 A. Gaberle, Dowody w sądowym procesie karnym – teoria 

i praktyka, Warszawa 2010, s. 382–383; A. Taracha, Czyn-

ności operacyjno-rozpoznawcze. Aspekty kryminalistyczne 

i prawnodowodowe, Lublin 2006, s. 46 i n.

 12 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego, T. 1, Komentarz 

do art. 1–467, Warszawa 2014, s. 834; P. Hofmański (red.), 

Przy ocenie zebranego materiału dowodowego, 
poza oczywistą sytuacją naruszenia zakazu 
dowodowego, naruszenie prawa podczas 
pozyskiwania dowodów może mieć różną wagę. 
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to dowody wkraczające w istotny sposób w konstytu-
cyjne prawa i wolności jednostki. Podkreślić należy, 
że takie czynności dowodowe muszą być konieczne 
(art. 31 ust. 3 konstytucji) oraz odbywać się w gra-
nicach zakreślonych przez przepisy kodeksu postę-
powania karnego (art. 41 ust. 1, art. 49, art. 50). 
Dlatego też przy ocenie zebranego materiału dowo-
dowego, poza oczywistą sytuacją naruszenia zaka-
zu dowodowego, naruszenie prawa przy pozyski-
waniu dowodów może mieć różną wagę. Powinno 
być to uwzględniane przy ocenie dopuszczalności 
uzyskanego materiału dowodowego, szczególnie 
gdy ingerencja państwa dotyczy swobód i wolności 
obywatelskich. Wtedy należy maksymalnie ściśle 
interpretować przepisy. Dlatego myślę, że nie może 
nasuwać się inny wniosek niż taki, że wykorzysta-
nie dowodowe materiałów odnoszących się do czy-
nów innych niż te, które uzasadniają stosowanie 
już wspomnianego podsłuchu, czyli w tym przy-
padku katalogu przestępstw określonych w art. 237 
§ 3 k.p.k., należy uznać za niedopuszczalne. W prze-
ciwnym razie mielibyśmy do czynienia z wykorzy-
staniem dowodów w sposób nielegalny, sprzeczny 
z ustawą. Dlatego czynności, które dokonywane są 
poza ustawowymi warunkami ich dopuszczalności, 
czyli niemieszczące się w pojęciu wyżej wymienio-
nego podsłuchu, przeszukania czy kontroli kore-
spondencji (w rozumieniu nadanym tym pojęciom 
przez ustawę), nie powinny prowadzić do uzyska-
nia legalnego dowodu. Nie mogą stać się podstawą, 
w oparciu o którą czynione będą ustalenia w proce-
sie karnym i podejmowane decyzje13. Ponadto Sąd 
Najwyższy uchwałą w składzie siedmiu sędziów 

E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego, T. 1, 

Komentarz do art. 1–296, Warszawa 2011, s. 1305; J. Sko-

rupka, Krytycznie o stanowisku Sądu Najwyższego w kwestii 

legalności kontroli rozmów telefonicznych, „Prokuratura i Pra-

wo” 2011, nr 4, s. 6; Wyrok Sadu Apelacyjnego w Lublinie 

z dnia 18 maja 2009 r., II AKa 122/08, KZS 2010, nr 7–8, 

poz. 65; Postanowienie SN z dnia 25 marca 2010 r., I KZP 

2/10, OSNKW 2010, nr 5, poz. 42; D. Drajewicz, Glosa do 

postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2010 r., 

I KZP 2/10, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 9, s. 168. 

 13 D. Szumiło-Kulczycka, Czynności operacyjno-rozpoznawcze 

i ich relacje do procesu karnego, Warszawa 2012, s. 367 i po-

wołana tam literatura; J. Skorupka, Eliminowanie z procesu 

z dnia 23 marca 2011 r.14 stwierdził, że jeżeli do-
wody uzyskano niezgodnie z wymogami ustawy, to 
tym samym należy uznać, że są to dowody uzyska-
ne nielegalnie. 

Problem wykorzystania dowodów uzyskanych 
z naruszeniem prawa nie został jednoznacznie roz-
strzygnięty w orzecznictwie Europejskiego Trybu-
nału Praw Człowieka (ETPC). Organy międzyna-
rodowe zasadniczo odcinają się od problematyki 
dopuszczalności dowodów i dopuszczalności wy-
korzystania wyników postępowania dowodowego, 
wychodząc z założenia, że materię tę powinno re-
gulować prawo krajowe15. Trybunał bada jedynie, 
czy wykorzystanie w procesie karnym konkretnego 
dowodu uzyskanego z naruszeniem prawa krajowe-
go lub praw człowieka nie skutkuje nierzetelnością 
takiego postępowania. Nie zajmuje się oceną dowo-
dów i interpretacją prawa krajowego. O ukształto-
wanym standardzie można jedynie mówić w od-
niesieniu do dowodów uzyskanych bezpośrednio 
wskutek tortur i nieludzkiego traktowania, powo-
dujących oczywiście ich nielegalność i niedopusz-
czalność wykorzystania.

Nie można jednak stwierdzić, że zaliczenie do 
materiału dowodowego dowodu innego niż ze-
znania czy wyjaśnienia, a pozyskanego dzięki np. 
poniżającemu traktowaniu czyni automatycznie 
ten proces nierzetelnym. W orzecznictwie przyj-
muje się, że wykorzystanie dowodów uzyskanych 
w wyniku prowokacji policyjnej czy podsłuchu – 
nawet jeżeli nastąpiło to z naruszeniem procedu-
ry przewidzianej w prawie krajowym – nie czyni 
automatycznie procesu karnego nierzetelnym. Nie-
zmiernie ważne są okoliczności tak pozyskanych 
dowodów, w szczególności na przykład to, czy oso-
ba nagrywana wypowiedziała obciążające ją tre-

karnego dowodu zebranego w sposób sprzeczny z ustawą, 

„Państwo i Prawo” 2011, nr 3, s. 83.

 14 I KZP 32/10, OSNKW 2011, nr 3, poz. 22; zob. także Postano-

wienie SN z dnia 22 września 2009 r., III KK 58/09, OSNKW 

2010, nr 3, poz. 38; Postanowienie SN z dnia 30 listopada 

2010 r., III KK 152/10, OSKNW 2011, nr 1, poz. 8. 

 15 M.A. Nowicki, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka, cz. IV (1 kwietnia – 30 czerwca), „Palestra” 2000, 

nr 9–10, s. 103–104.
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ści dobrowolnie, bez jakiegokolwiek przymusu lub 
presji psychicznej16. 

Orzecznictwo ETPC wypracowało spójny stan-
dard oceny rzetelności procesu karnego, w którym 
wykorzystuje się dowody pozyskane m.in. z prowo-
kacji policyjnej. Jest ono uzależnione głównie od 
tego, czy działania policji polegały na inwigilacji 
przestępstwa popełnionego przez podejrzanego, czy 
też miały postać podżegania do popełnienia prze-
stępstwa. 

Trybunał zwraca uwagę na fakt, czy prowokacja 
została skierowana przeciwko osobie, wobec której 
policja dysponowała informacjami o jej przestępczej 
działalności, czy też zastosowano ją wobec osoby 
pozostającej poza podejrzeniami. Bierze pod uwa-
gę również moment włączenia się tajnych agentów 
w działalność przestępczą – jeżeli rozpoczynają oni 
inwigilację środowiska przestępczego już na eta-
pie planowania, przygotowania przestępstwa lub 
po jego popełnieniu, to trudno przyjąć, że miało 
miejsce podżeganie do popełnienia przestępstwa 
ze strony policji17. W orzecznictwie przeważa ry-
gorystyczna ocena legalności działań tak zwanych 
prowokatorów policyjnych, gdzie w przypadku ak-
tywnego uczestnictwa prowokatora w działaniach 
przestępczych, charakteryzującego się nakłanianiem 
do popełnienia czynu zabronionego, niedopuszczal-
ne jest wykorzystanie takiego dowodu, czyniąc go 
nielegalnym. Podjęcie natomiast działań przez pro-
wokatora policyjnego jest dopuszczalne jedynie 
wówczas, gdy istnieją ku temu przesłanki w postaci 
prowadzenia przez daną osobę działalności prze-

 16 Małgorzata Wąsek-Wiaderek, Międzynarodowe standardy 

ochrony praw człowieka i ich wpływ na model polskiego pro-

cesu karnego (w:) P. Hofmański (red.), Zagadnienia ogólne, 

cz. 2, System Prawa Karnego Procesowego, t. 1, Warszawa 

2014, s. 143–144; zob. także Wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 

10 marca 2009 r., 4378/02, Bykov przeciwko Rosji, www.echr.

coe.int (dostęp 1 czerwca 2015).

 17 Zob. Wyrok ETPC z dnia 5 lutego 2008 r., 74420/01, Rama-

nauskas przeciwko Litwie, www.echr.coe.int; decyzja ETPC 

z dnia 7 września 2004 r., 58753/00, Eurofinacom przeciw-

ko Francji, www.echr.coe.int; wyrok ETPC z dnia 16 lipca 

2009 r., 18002/02, Gorgievski przeciwko byłej Jugosłowiańskiej 

Republice Macedonii, www.echr.coe.int (dostęp do orzeczeń 

1 czerwca 2015). 

stępczej18. Krajowe orzecznictwo w pełni odpowia-
da stanowisku ETPC. Obowiązkiem sądu w procesie 
karnym jest dokonanie weryfikacji zasadności i spo-
sobu przeprowadzenia prowokacji, w tym również 
w postaci kontrolowanego wręczenia korzyści ma-
jątkowej przez tych funkcjonariuszy, zwłaszcza gdy 
dowody uzyskane z prowokacji stały się podstawą 
wydania wyroku. Szczegółowej analizie podlegają 
zarówno powody przeprowadzenia tajnej prowoka-
cji, jak i okoliczność, czy funkcjonariusze zachowy-
wali się pasywnie i do jakiego stopnia angażowali 
się w prowokowanie do przyjęcia korzyści mająt-
kowej, a ponadto czy wywierali naciski na osoby 
prowokowane. Jeżeli bowiem zajęli postawę aktyw-
ną, a do popełnienia przestępstwa przez osoby pro-
wokowane by nie doszło, gdyby nie działania agen-
tów, to taki stan rzeczy stanowi naruszenie prawa 
do rzetelnego procesu chronionego w art. 6 ust. 1 
europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności (dalej: EKPC). W rezulta-
cie uzyskane w wyniku prowokacji dowody muszą 
być uznane za zdobyte w sposób bezprawny19. 

Warto również wspomnieć o tym, iż na gruncie 
polskiej procedury karnej nie obowiązuje doktryna 
„owoców zatrutego drzewa” (czyli dowodów pośred-
nio nielegalnych). Jak twierdzi Kazimierz Marszał20, 
uzyskanie dowodu wyjściowego z naruszeniem 
przepisów karnoprocesowych, ale wykorzystanie 
go pośrednio, nie da się pogodzić z porządkiem 
prawnym demokratycznego państwa prawa. Z jed-
nej strony mamy tutaj do czynienia z dobrem wy-
miaru sprawiedliwości wyrażającym się w dążeniu 
do prawdy materialnej, ale z drugiej strony z bez-
względnie obowiązującymi gwarancjami proceso-
wymi przewidującymi sankcje za wszelkie naduży-
cia prawne21. Analiza wypowiedzi przedstawicieli 

 18 Małgorzata Wąsek-Wiaderek, Międzynarodowe standardy…, 

dz. cyt., s. 147 i n.

 19 Postanowienie SN z dnia 19 marca 2014 r., II KK 265/13, 

OSNKW 2014 nr 9, poz. 71, s. 28; zob. także Postanowienie 

SN z dnia 7 kwietnia 2010 r., IV KK 71/10, OSNwSK 2010, 

nr 1, poz. 680. 

 20 K. Marszał, Proces…, dz. cyt., s. 192.

 21 K.J. Pawelec, Proces dowodzenia w postępowaniu karnym, 

Warszawa 2010, s. 247.
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doktryny procesu karnego prowadzi do wniosku, 
że nie dostrzega się powodu do wyłączenia dowodu 
rzeczowego pozyskanego z naruszeniem np. zaka-
zów dowodowych. Przyjmuje się, że dowody rze-
czowe ujawnione poprzez wymuszone przymusem 
wyjaśnienia mogą stanowić dowód w sprawie, choć 
same wyjaśnienia nim już nie będą22. Myślę, że sta-
nowisko to zasługuje na aprobatę. Wiąże się ono 

z rozróżnieniem źródła dowodowego, jakim jest, jak 
powszechnie wiadomo, osoba lub rzecz, od której 
pochodzi dowód, od środka dowodowego, którym 
jest nośnik informacji o fakcie dowodowym23. Dla-
tego też, poddając analizie np. art. 171 § 7 k.p.k., 
który zakazuje wykorzystania środka dowodowego, 
a nie źródła, gdyż ujawnienie źródła dowodowego 
podczas przesłuchania z wykorzystaniem podstępu 
wyłączającego swobodę wypowiedzi nie powoduje 
zakazu wykorzystania go w procesie karnym, po-
woduje natomiast zakaz wykorzystania złożonych 
wyjaśnień. Tak pozyskane źródło dowodowe można 
wykorzystać w celu uzyskania środka dowodowe-
go, już w prawidłowych warunkach procesowych. 

Jak słusznie zauważa Monika Klejnowska24, przy-
datność wyjaśnień dla procesu poznawczego oka-
zuje się niewątpliwa wobec nieobowiązywania na 
gruncie polskiej procedury karnej doktryny „owo-
ców zatrutego drzewa”. Wadliwość tak do końca nie 
przekreśla informacyjnej funkcji wyjaśnień. Prze-
słuchanie oskarżonego, choć przeprowadzone z na-
ruszeniem prawa, odbyło się, zostawiając mniejszy 

 22 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, War-

szawa 2011, s. 443.

 23 M. Klejnowska, Oskarżony jako dowodowe źródło informacji 

o przestępstwie, Kraków 2004, s. 342.

 24 Tamże, s. 308.

lub większy ślad w świecie zewnętrznym. Ustawo-
dawca pozostawił tę kwestię do oceny organów pro-
cesowych, które przy każdym zetknięciu się z takim 
rodzajem środka dowodowego muszą podjąć decyzję 
o jego ewentualnym wykorzystaniu, po uprzedniej 
ocenie zebranego materiału dowodowego z reguła-
mi określonymi w art. 7 k.p.k.25 Ponadto ujawnienie 
źródła dowodowego z naruszeniem jakiejkolwiek 

dziedziny prawa może stać się podstawą do zasto-
sowania sankcji karnych, odszkodowawczych czy 
dyscyplinarnych, ale nie powinno mieć wpływu na 
wykorzystanie tego źródła w procesie karnym i nie 
musi pociągać za sobą sankcji w postaci nielegal-
ności, niedopuszczalności dowodu26. Rezygnowa-
nie z tego powodu z wszelkich uzyskanych tą drogą 
dowodów rzeczowych, które przecież organy ściga-
nia mogły pozyskać w inny (legalny) sposób, byłoby 
zbyt daleko idącym wyrzeczeniem się możliwości 
osiągnięcia celu procesu karnego27. Mówiąc o wyko-
rzystaniu dowodów, o których wiadomość powzięto 
w wyniku zastosowania na przykład nielegalnych 
metod śledczych, należy mieć na uwadze sytuacje 
wyjątkowe i nie można, dajmy na to, przesłuchiwać 
świadka z naruszeniem przepisów prawa po to tyl-
ko, aby później uzyskać już w sposób legalny infor-
macje nadające się do wykorzystania przed sądem28. 
Również w przypadku zagrożenia skazaniem osoby 

 25 J. Grajewski (red.), Prawo karne procesowe – część ogólna, 

Warszawa 2009, s. 382.

 26 R. Kmiecik, Konwalidacja…, dz. cyt., s. 97; M. Klejnowska, 

Karnoprocesowe konsekwencje nieważności dowodu (w:) T. Bo-

jarski (red.), Rozwój nauk penalnych w sześćdziesięcioleciu 

Wydziału Prawa i Administracji UMCS, Lublin 2009, s. 282.

 27 A. Murzynowski, Istota…, dz. cyt., s. 30.

 28 G. Artymniak (red.), Proces karny…, dz. cyt., s. 250.

W polskiej procedurze karnej nie obowiązuje 
doktryna „owoców zatrutego drzewa” 
(czyli dowodów pośrednio nielegalnych). 
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niewinnej uzasadnione wydaje się stosowanie innej 
miary wymagań formalnodowodowych niż w przy-
padku dowodów obciążających29. Myślę, że trafne 
będzie tutaj stwierdzenie, iż swoistą cezurą przy 
przeprowadzaniu dowodu pośrednio nielegalnego 
powinien być stopień naruszenia przepisów przy 
przeprowadzeniu dowodu bezpośrednio nielegalne-
go, w trakcie którego organ dowiedział się o istnie-

niu kolejnych dowodów30. Pozwolę sobie przywołać 
również stanowisko Sądu Okręgowego w Białym-
stoku z dnia 26 listopada 2009 r.31, gdzie można 
przeczytać: „O tym, czy dowód »pośrednio« ska-
żony zostanie przyjęty i będzie stanowił podstawę 
ustaleń faktycznych decyduje Sąd, uwzględniając 
rozmiary przekroczenia obowiązujących zakazów 
dowodowych, wagę sprawy i wiarygodność pocho-
dzącego z nielegalnego źródła dowodu”. Takie sta-
nowisko zostało potwierdzone w wyroku Sądu Ape-
lacyjnego w Białymstoku z dnia 18 marca 2010 r.32, 
w którym sąd stwierdził: „Wartości chronione przez 
art. 5 i art. 7 Konstytucji, ochrona wolności i praw 
człowieka i obywatela oraz zasada Państwa Praw-
nego, a w szczególności nałożone przez ustawę za-
sadniczą w art. 9 zobowiązanie, że Rzeczpospolita 
Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynaro-
dowego, czyni niedopuszczalnym wykorzystywanie 
przez organy państwowe pod jakąkolwiek postacią 
oraz w jakiejkolwiek formie i celu informacji o oby-
watelach, które są pozbawione atrybutu legalności. 
Gwarancją przestrzegania tych wartości jest zakaz 

 29 Podobnie R. Kmiecik, Konwalidacja…, dz. cyt., s. 95.

 30 K. Sychta, Dopuszczalność wykorzystania dowodów pośrednio 

nielegalnych (w:) K. Marszał, Współczesne problemy procedury 

karnej. Ogólnopolska konferencja naukowa 11–12 maja 2004, 

Katowice 2005, s. 41.

 31 III K 224/08, www.lexlege.pl (dostęp 1 czerwca 2015).

 32 II AKa 18/10, OSAB 2010, nr 1, s. 32. 

wykorzystywania takiej wiedzy, nawet w sposób 
pośredni, do późniejszej procesowej jej legalizacji”. 
Stanowiska sądów wskazują jednoznacznie na pry-
mat prawa jednostki i wolności obywatelskich za-
gwarantowanych konstytucyjnie nad obowiązkiem 
państwa zwalczania przestępczości. Dlatego myślę, 
że ustawodawca, formułując zakazy dowodowe, po-
kazuje, że ich wprowadzenie nie jest spowodowane 

zamiarem eliminacji z postępowania karnego dowo-
dów nielegalnych czy też nielegalnych pośrednio; 
chodzi tutaj o ochronę takich cennych dla syste-
mu prawnego dóbr prawnych, którym prawodaw-
ca przyznaje pierwszeństwo nawet przed realizacją 
naczelnego celu postępowania karnego. Tak jak już 
wspomniałam, granicą wykorzystania dowodów 
nielegalnych pośrednio powinien być stopień na-
ruszenia przepisów przy przeprowadzeniu dowodu 
bezpośrednio nielegalnego, a sąd za każdym razem, 
badając zebrany materiał dowodowy, powinien mieć 
na uwadze rozmiar i wagę przekroczenia obowiązu-
jących zakazów dowodowych i wiarygodność dowo-
du pochodzącego z nielegalnego źródła, jak zostało 
to zaznaczone w przywołanym wyroku Sądu Okrę-
gowego w Białymstoku. Odwołując się do orzeczni-
ctwa ETPC, w wyroku wydanym w składzie Wielkiej 
Izby w sprawie Gäfgen przeciwko Niemcom33, try-
bunał wyraził swe przekonanie, że wykorzystanie 
w procesie dowodów rzeczowych uzyskanych po-
średnio, dzięki nielegalnym metodom przesłucha-
nia, nie miało wpływu na skazanie i wymiar kary 
oskarżonego. Naruszenie przy przesłuchaniu podej-
rzanego art. 3 EKPC powoduje konieczność wyłącze-
nia z procesu wyjaśnień złożonych pod przymusem 
i dowodów rzeczowych uzyskanym dzięki tym wy-
jaśnieniom. W przeciwnym razie całe postępowanie 

 33 Wyrok ETPC z dnia 24 marca 2010 r., 22978/05, www.echr.

coe.int (dostęp 1 czerwca 2015).

Wadliwość nie przekreśla informacyjnej 
funkcji wyjaśnień. 
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jest nierzetelne. Z drugiej jednak strony Wielka Izba 
ETPC uznała, że można prowadzić postępowanie 
dowodowe w oparciu o dowody uzyskane pośred-
nio, wskutek nielegalnych metod przesłuchania, 
o ile dowody te nie mają zasadniczego znaczenia 
w sprawie. Natomiast we wcześniejszej sprawie Jal-
loh przeciwko Niemcom34 ETPC wyraził pogląd, że 
wykorzystanie w procesie karnym dowodu pozyska-
nego dzięki stosowaniu tortur będzie zawsze czyniło 
proces nierzetelnym. Poglądu tego nie podtrzymał 

już w jednoznaczny sposób w odniesieniu do do-
wodów pozyskanych przy użyciu nieludzkiego czy 
poniżającego traktowania. Zdaniem ETPC nie moż-
na in abstracto przesądzać tego, że wprowadzenie 
do procesu karnego dowodu pozyskanego wskutek 
nieludzkiego i poniżającego traktowania podejrza-
nego będzie zawsze naruszało standardy rzetelnego 
postępowania.

Podsumowując tę część rozważań, myślę, że nale-
ży uznać, iż dowód pośrednio skażony co do zasady 
może zostać wykorzystany w procesie karnym, po-
nieważ, jak wiadomo, w postępowaniu dowodowym 
obowiązuje zasada swobody dowodzenia, która po-
lega na dopuszczalności przeprowadzania wszelkich 
czynności dowodowych za wyjątkiem czynności ob-
jętych wyraźnym zakazem ich przeprowadzania. 
Innymi słowy, przeprowadzenie takiej czynności 

 34 Wyrok ETPC z dnia 11 lipca 2006 r., 54810/00, www.echr.

coe.int (dostęp 1 czerwca 2015). 

dowodowej, która nie jest objęta zakazem dowo-
dowym, nie czyni obowiązku jej dyskwalifikacji, 
a zatem wszelkie kolejne dowody, uzyskane dzięki 
dowodowi przeprowadzonemu w sposób sprzeczny 
z prawem, posiadają atrybut legalnych35, jak w sy-
tuacji przedstawionej powyżej, odnośnie do dowo-
dów rzeczowych ujawnionych poprzez wymuszone 
przymusem wyjaśnienia, które mogą stanowić do-
wód w sprawie, choć same wyjaśnienia nim już nie 
będą. Niezwykle ważna jest tutaj waga uchybienia. 

Jak zaznacza Adam Taracha36, nie można dyskwa-
lifikować dowodu uzyskanego w wyniku kontro-
li operacyjnej tylko dlatego, że sprawa ta została 
wpisana do niewłaściwego rejestru (oczywiście 
przy braku innych uchybień formalnych). Przepisy 
karnoprocesowe mają na celu takie ukształtowanie 
postępowania karnego, aby sprawca przestępstwa 
został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności, 
a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialno-
ści. Dlatego kolejnym argumentem przemawiają-
cym za dopuszczalnością dowodów pośrednio nie-
legalnych jest również zapobieganie uchylaniu się 
oskarżonego przed odpowiedzialnością karną37. Ar-

 35 J. Skorupka, Sprawiedliwość proceduralna jako cel procesu 

karnego (w:) tenże (red.), Rzetelny proces karny. Księga ju-

bileuszowa profesor Zofii Świdy, Warszawa 2009, s. 60–61.

 36 A. Taracha, Czynności operacyjno-rozpoznawcze…, dz. cyt., 

s. 280–281.

 37 K. Marszał, Proces…, dz. cyt., s. 192.

Przeprowadzenie takiej czynności dowodowej, 
która nie jest objęta zakazem dowodowym, nie 
czyni obowiązku jej dyskwalifikacji, a zatem 
wszelkie kolejne dowody, uzyskane dzięki 
dowodowi przeprowadzonemu w sposób 
sprzeczny z prawem, posiadają atrybut legalnych.
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gument ten ma istotną wymowę w przypadku po-
ważnych przestępstw, trudno bowiem zaakceptować 
sytuację, w której nie może być wykorzystany do-
wód pośrednio nielegalny, prowadzący do ujawnie-
nia sprawcy zbrodni zabójstwa poprzez wskazanie 
miejsca ukrycia zwłok. Ponadto w doktrynie38 prze-
waża koncepcja autonomicznej legalności czynno-
ści dowodowych, zgodnie z którą dowody uzyskane 
w czasie procesu powinny być traktowane niezależ-
nie od legalności innych czynności dowodowych, 
jeżeli same były wynikiem czynności dowodowych 
zgodnych z prawem. 

W związku z nowelizacją kodeksu postępowa-
nia karnego, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 
2015 r.39, bardzo wiele kontrowersji budzi art. 168a 
k.p.k.40, poruszający kwestię dowodów nielegalnych. 
Wedle unormowań art. 168a niedopuszczalne jest 
przeprowadzenie dowodu pozyskanego dla potrzeb 
procesu karnego za pomocą czynu zabronionego. 

Takiego dowodu w ogóle nie da się przeprowa-
dzić, jest to bowiem czynność procesowo niedopusz-
czalna. Przepis ten odnosi się do wszystkich orga-
nów wykonujących zarówno czynności procesowe, 
jak i czynności polegające na operacyjnych działa-
niach, których efektem finalnym jest pozyskanie 
dowodów dla procesu karnego. Jednak przepis ów 
nie może służyć jedynie do stwierdzenia, że dowo-
dy pozyskane w taki sposób są nielegalne, proceso-
wo bezskuteczne i nie wolno ich wykorzystać. Po-

 38 A. Murzynowski, Przyczynek do zagadnienia ważności czynno-

ści procesowych wykonanych w niedopuszczalnym postępowaniu 

karnym, „Nowe Prawo” 1962, nr 7–8, s. 985; L. Morawski, 

Argumentacje, racjonalność prawa i postępowania dowodowe, 

Toruń 1988, s. 204.

 39 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego 

oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 września 2013 (Dz.U. 

poz. 1247).

 40 Zob. m.in. Z. Kwiatkowski, Kilka uwag na tle art. 168a projektu 

zmian kodeksu postępowania karnego (w:) P. Wiliński (red.), 

Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, Warszawa 

2013, s. 203–206; D. Szumiło-Kulczycka, Czynności…, dz. 

cyt., s. 368; A. Lach, Dopuszczalność dowodów pozyskanych 

z naruszeniem prawa w postępowaniu karnym, „Państwo 

i Prawo” 2014, nr 10, s. 43 i n.; A. Bojańczyk, Jaki jest zakres 

nowego zakazu dowodowego obejmującego dowody uzyskane 

za pomocą czynu zabronionego?, „Palestra” 2014, nr 10.

nadto jeśli definiowalibyśmy dowód nielegalny jako 
uzyskany na potrzeby procesu karnego za pomocą 
czynu zabronionego, doprowadziłoby to do sytua-
cji, że np. każdy dowód pozyskany za pomocą dzia-
łań operacyjnych policji byłby nielegalny, a przecież 
tak nie jest. Dlatego koncepcja całkowitej eliminacji 
z procesu karnego materiału dowodowego zebrane-
go na podstawie art. 168a k.p.k. w sytuacjach, kiedy 
nie jest on objęty zakazem dowodowym lub regułą 
gwarancyjną wykluczającą taki dowód z mocy sa-
mego prawa, najprawdopodobniej nie potwierdzi 
w praktyce swej skuteczności w procesie karnym41. 
Jak słusznie zauważył Piotr Kardas42, można stwier-
dzić, że art. 168a nie określa zakazu podejmowa-
nia czynności polegających na uzyskaniu dowodów 
na potrzeby procesu karnego za pomocą czynu za-
bronionego, przesądza jedynie, że czynności te są 
z mocy prawa procesowego bezskuteczne. Nie moż-
na takiego dowodu przeprowadzić i wykorzystać 
w procesie. Ponadto skazanie oskarżonego, gdy ist-
nieją oczywiste dowody świadczące o jego niewin-
ności, mimo że zdobyte w sposób nielegalny, może 
budzić istotne wątpliwości43. Jeśli chodzi o proble-
matykę dowodów pośrednio nielegalnych, to nie 
są one objęte hipotezą art. 168a. k.p.k. Artykuł ten 
mówi o wyraźnej podstawie odrzucenia dowodów 
nielegalnych bezpośrednio i tylko wtedy, gdy zo-
stały one uzyskane w sposób określony w tym prze-
pisie, czyli za pomocą czynu zabronionego. W tym 
zakresie nadal kluczowy będzie dorobek orzeczni-
ctwa. Artykuł 168a k.p.k., odwołując się do czynu 
zabronionego, może powodować istotne problemy 
w zakresie wykorzystania dowodów, których spo-
sób pozyskania dla postępowania karnego wyczer-
puje znamiona czynu zabronionego, ale jednak ze 
względu na swoje uprawnienia i obowiązki osoba 
go uzyskująca nie działa w sposób bezprawny, co 
stanowi tzw. kontratyp wyłączający bezprawność 

 41 R. Kmiecik, Rola i zadanie prokuratora w znowelizowanej pro-

cedurze karnej, „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 1–2, s. 17 i n.

 42 P. Kardas, Wpływ kontradyktoryjnego modelu rozprawy głów-

nej na przebieg postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 

2015, nr 1–2, s. 229. 

 43 R. Kmiecik, Dowód ścisły w procesie karnym, Lublin 1983, 

s. 114 i n.
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czynu. Taki problem może zaistnieć przy zakupie 
kontrolowanym czy kontrolowanym wręczeniu ko-
rzyści majątkowej, gdzie ustawodawca nie przewi-
dział w znamionach odpowiednich przepisów ko-
deksu karnego wyłączenia dla organów ścigania. 
W ramach przepisów kompetencyjnych policji czy 
służb specjalnych – czynności np. łapówki kontro-
lowanej – ustawodawca unormował jednocześnie 
prawne przyzwolenie na dokonanie czynu łapow-
nictwa biernego (art. 228 k.k.) lub też łapownictwa 
czynnego (art. 229 k.k.), równocześnie legalizując 
w ten sposób czyn, który poza prowadzoną operacją 
byłby przestępstwem. Powstaje tutaj pewien para-
doks przestępstwa nieprzestępnego, gdyż funkcjo-
nariusz w celu wykrycia przestępstw i ich spraw-
ców prowadzi czynność operacyjną w postaci tzw. 
łapówki kontrolowanej, wypełniając jednocześnie 
znamiona czynu zabronionego z art. 228 k.k. Po-
nadto art. 144a ustawy o Policji44 przewiduje, że nie 
popełnia przestępstwa, kto będąc do tego upraw-
nionym, wykonuje czynności określone w art. 19a 
ust. 1 i 2, a także kto wykonuje czynności określo-
ne w art. 19b ust. 1 tej ustawy. Jest jeszcze jeden 
problem, który pozostaje niedookreślony, mianowi-
cie ani w projekcie, ani w uzasadnieniu ustawy nie 
określono zakresu znaczeniowego pojęcia „czyn za-
broniony”. Wydaje się, że należy go interpretować 
zgodnie z art. 115 § 1 k.k., zatem wyłącznie jako 
zachowania o znamionach określonych w ustawie 
karnej.

 44 Tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 287, poz. 1687 z późn. zm.

Celem artykułu jest przede wszystkim przedsta-
wienie istoty dowodów nielegalnych oraz poglądów 
nań judykatury i orzecznictwa. Dowody te w mniej-
szym lub większym stopniu pojawiają się w trakcie 
przeprowadzania postępowania, stanowiąc nie lada 
wyzwanie dla organów procesowych. Z jednej stro-
ny napotykają one na poważne ograniczenie zwią-
zane z koniecznością osiągnięcia równowagi pomię-
dzy ochroną konstytucyjnie umocowanego dążenia 
do osiągnięcia prawdy materialnej, a z drugiej stro-
ny wysokim poziomem ochrony konstytucyjnych 
praw i wolności. Jak już niejednokrotnie było wspo-
minane, fakt nielegalnego pochodzenia dowodu po-
winien być zawsze uważnie zbadany przez sąd pod 
kątem oceny wiarygodności pochodzącego z niele-
galnego źródła dowodu, a także rozmiaru przekro-
czenia obowiązujących zakazów dowodowych. Jest 
to niezwykle ważne, gdyż wadliwość dowodu nie do 
końca przekreśla jego funkcję informacyjną. Choć 
dowód przeprowadzono z naruszeniem prawa, to 
udowodniony fakt miał miejsce i pozostawił mniej-
szy lub większy ślad w świecie zewnętrznym. Do-
wody te mogą mieć ogromną wartość procesową, 
zarówno dla oskarżonego, jak i dla wymiaru spra-
wiedliwości, służąc wykryciu prawdy. Dlatego celem 
każdego procesu powinno być przede wszystkim dą-
żenie do tego, aby podstawę wszelkich rozstrzygnięć 
stanowiły ustalenia faktyczne, zmierzające do takie-
go ukształtowania postępowania karnego, w którym 
sprawca przestępstwa zostanie wykryty i pociągnię-
ty do odpowiedzialności, natomiast osoba niewinna 
odpowiedzialności nie poniesie.
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Antoni Bojańczyk

Sprawozdawczość (prawie) doskonała 
albo sto i jeden faktów (znanych) 
o Sądzie Najwyższym

Antoni Bojańczyk

Doktor habilitowany, profesor Uni-
wersytetu Warszawskiego w Kate-
drze Kryminologii i Polityki Karnej, 
autor ponad 150 prac z zakresu 
postępowania karnego i prawa 
karnego, w tym ponad 30 glos do 
orzeczeń Sądu Najwyższego, stypen-
dysta Komisji Fulbrighta i Funda-
cji im. Alexandra von Humboldta, 
w latach 2000–2004 asystent sę-
dziego SN, ekspert współpracujący 
z Biurem Analiz Sejmowych, adwo-
kat w warszawskiej Izbie Adwoka-
ckiej, członek Kolegium Redakcyjne-
go „Palestry”.

1. Publikowany na okład-
ce książki1 fragment recenzji 
(wydawniczej? naukowej? we-
wnętrznej?) jest entuzjastycz-
ny i zdaje się zapowiadać dzieło 
rewelacyjne2. Prof. dr hab. Piotr 
Girdwoyń (z Katedry Krymina-
listyki Wydziału Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Warszaw-
skiego) hojnie obsypuje książkę 
pochwałami. Pisze, że praca Mo-
niki Zbrojewskiej „wytycza nowe 
kierunki naukowe”, że jest to 
„dzieło pionierskie w polskiej 
doktrynie”, które „skłania do 
myślenia”, a „wysoka wartość 
publikacji nie podlega najmniej-

 1 M. Zbrojewska, Rola i stanowisko 

prawne Sądu Najwyższego w procesie 

karnym, Ekonomik, Warszawa 2013, 

stron 465. 

 2 Książka została też opublikowana 

w formie elektronicznej (nie wiadomo 

jednak, czy traktować to jako drugie 

wydanie): Wolters Kluwer, System 

Informacji Prawnej LEX, nr 198233 

(dostęp 27 lutego 2015), bez wskaza-

nia, że wcześniej ukazała się w oficy-

nie Ekonomik, za to z wprowadzającą 

użytkownika w błąd informacją „mo-

nografia dostępna wyłącznie w formie 

elektronicznej”.

szej dyskusji”. Skondensowanie 
aż tylu (i aż takich) superlaty-
wów w jednym zdaniu recenzji 
naukowej niewątpliwie zachę-
ca potencjalnego czytelnika do 
lektury książki. Ale też trzeba 
powiedzieć, że skrywa w sobie – 
ukryte i nader zdradliwe – nie-
bezpieczeństwo. Jeżeli bowiem 
cytowana przez wydawcę po-
chlebna opinia recenzenta jest 
wekslem bez pokrycia, to w kon-
sekwencjach może się ona oka-
zać pocałunkiem śmierci. Tak 
wysokie podniesienie poprzecz-
ki merytorycznej podwyższa ry-
zyko ewentualnego niesprosta-
nia przez autorkę standardom 
wyznaczonym w recenzji, której 
fragment został upubliczniony. 

2. Kim jest autorka? Związa-
na od początku swojej kariery 
zawodowej z łódzkim ośrod-
kiem naukowym, adiunkt w Ka-
tedrze Postępowania Karnego 
i Kryminalistyki Uniwersytetu 
Łódzkiego (ale wykładała też 
na Wydziale Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Warszaw-
skiego), jak wynika z informacji 
na okładce książki, doktor nauk 
prawnych – w dacie pisania re-
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cenzji już doktor habilitowany3, z czego wolno chy-
ba wnosić, że to właśnie recenzowana książka mo-
gła stanowić podstawę przewodu habilitacyjnego 
(w każdym razie wskazywałaby na to data wydania 
wersji papierowej książki). Obok tego jest M. Zbro-
jewska – praktyk adwokat i bardzo aktywna dzia-

łaczka samorządu adwokackiego – sekretarzem 
i członkiem Rady Naukowej Ośrodka Badawczego 
Adwokatury im. adw. Witolda Bayera przy Naczelnej 
Radzie Adwokackiej, instytucji niewątpliwie reno-
mowanej, choć dziś trochę już wytracającej nadany 
jej przez zasłużonego dla adwokatury założyciela 
i patrona rozmach i dawny blask, i od dłuższego 
czasu w zasadzie nieobecnej w jakiejkolwiek istot-
nej sferze życia naukowego kraju. W tym kontek-
ście trzeba zresztą odnotować, że książka została 
wydana dzięki dofinansowaniu przez tenże OBA. 
Autorka była także ekspertem, jak podaje Wikipe-
dia – aż trzech sejmowych komisji śledczych oraz 
Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a w li-
stopadzie 2014 r. powołana została na stanowisko 
podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo-
ści. Za temat zabiera się więc niewątpliwie specja-
listka z zakresu procedury karnej. 

 3 Informacje ze strony biograficznej w Wikipedii (dostęp 

14 grudnia 2014 r. i 31 maja 2015 r.). W oficjalnej bazie 

osobowej ludzi nauki polskiej prowadzonej przez Ośrodek 

Przetwarzania Informacji (http://nauka.polska.pl) brak jednak 

informacji o przewodzie habilitacyjnym, recenzentach itd., 

poza podaniem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Łódzkiego, daty 11 kwietnia 2014 r. i adnotacji „brak tytułu” 

w rubryce „rozprawa habilitacyjna” (dostęp do strony 31 maja 

2015).

3. Pierwsze pytanie związane z zagadnieniem 
tytułowym recenzowanej książki, to pytanie „dla-
czego?” Dlaczego autorka zdecydowała się na ten 
właśnie temat? Co skłoniło ją do napisania mo-
nografii na temat Sądu Najwyższego i to nie Sądu 
Najwyższego w ogólności, ale od jego specyficznej 

karnoprocesowej strony? Oczywiście jest to pytanie 
adresowane nie tylko do autorki. Recenzent także 
powinien sobie na nie spróbować odpowiedzieć. Do-
brze by się zatem stało, gdyby autorka czytelnikowi 
to zadanie jednak ułatwiła. Zawiedzie się niestety 
ten, kto spodziewa się znaleźć odpowiedź na py-
tanie o trafność wyboru tytułowego zagadnienia. 
Wstęp (s. 9–10) jest nie tylko lakoniczny (może aż 
nazbyt lakoniczny), ale niestety ma charakter wy-
bitnie referująco-sprawozdawczy i prezentuje w spo-
sób zwięzły strukturę pracy. Inna sprawa – czy jest 
to w ogóle potrzebne, skoro zadanie to przecież 
z powodzeniem spełnia spis treści. Nie wyjaśnia się 
jednak szerzej we wstępie, co zdaniem autorki jest 
tak ważnego w wybranym temacie, że zdecydowa-
ła się poświęcić mu całą, bardzo obszerną w koń-
cu pracę monograficzną. To zresztą zła wróżba dla 
całej książki, bo – uprzedzamy w tym miejscu dal-
sze wywody – w toku lektury rychło okazuje się, 
że to co następuje po Wstępie ma także, niestety, 
w przeważającej mierze taki sam sprawozdawczy 
i nader powierzchowny charakter. Rozczaruje się 
zatem ten, kto będzie w książce szukał „nowych (?) 
kierunków naukowych”, o których czytamy we frag-
mencie entuzjastycznej recenzji na okładce książki. 
Z kolei usatysfakcjonowany – być może – będzie ten, 
kto chce znaleźć szeroki przegląd podstawowych 
informacji na temat Sądu Najwyższego i jego roli 

Pierwsze pytanie związane z zagadnieniem 
tytułowym recenzowanej książki, 
to pytanie „dlaczego?” Dlaczego autorka 
zdecydowała się na ten właśnie temat?
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w procesie karnym, i potraktuje tę książkę nie jako 
naukową monografię „atakującą” ciekawe i spor-
ne problemy doktrynalne, lecz jako (samo w sobie 
skądinąd pożyteczne) rozszerzone kompendium 
elementarnej wiedzy o Sądzie Najwyższym czy też 
rodzaj vademecum Sądu Najwyższego w postępowa-
niu karnym. 

Jedynym i – trzeba przyznać – dość stereotypo-
wym uzasadnieniem wyboru tematu jest coraz częś-
ciej spotykany w naszym piśmiennictwie argument 
tzw. braku. „W polskiej literaturze – czytamy – brak 
jest dotąd kompleksowej monografii, która omawia-
łaby różnorodne aspekty karnoprocesowe, składa-
jące się na określenie miejsca Sądu Najwyższego 
w systemie procesu karnego” (s. 9). Nie można 
powiedzieć, iżby argument ten był całkowicie po-
zbawiony znaczenia. Ale trzeba przyznać, że jego 
wartość jest dość ograniczona. Do tej pory nie ma 
wszak w naszej literaturze całościowego opracowa-
nia dotyczącego karnoprocesowej (cywilnoproce-
sowej, administracyjnoprocesowej) roli sądów ape-
lacyjnych, okręgowych, rejonowych, wojskowych 
sądów okręgowych, wojskowych sądów garnizono-
wych etc. Czy jest to jednak wystarczający pretekst 
dla nadania tym i innym podobnym tematom ran-
gi tematów naukowych, godnych opracowania mo-
nograficznego? Pytanie to, moim zdaniem, jawi się 
jako całkowicie retoryczne. Sam tylko „brak” nie 
jest jeszcze dostatecznym powodem do zajęcia się 
danym problemem. Wybrany temat powinien, jak 
się zdaje, nie tylko być nowy, ciekawy i naukowo 
płodny w sensie formalnym, ale jednocześnie zmu-
szać autora do zmierzenia się z materialnie nowymi 
i interesującymi zagadnieniami dogmatycznopraw-
nymi – i do ich twórczego rozwiązania4. Wybierając 
więc taki, a nie inny temat pracy monograficznej, 
autorka świadomie naraziła się na ryzyko zajmo-
wania się zagadnieniami wyjałowionymi badawczo, 

 4 Tym wszystkim kryteriom odpowiada na przykład intere-

sująca i pionierska praca o karnoprocesowej roli Trybunału 

Konstytucyjnego Barbary Nity-Światłowskiej, gdzie o wielu 

zagadnieniach napisano po raz pierwszy w literaturze przed-

miotu (B. Nita, Trybunał Konstytucyjny a proces karny, Kraków 

1999; zob. też recenzję P. Hofmańskiego, „Państwo i Prawo” 

2001, z. 2, s. 86–89).

gruntownie wyeksploatowanymi naukowo, do któ-
rych trudno będzie wnieść cokolwiek nowego od sie-
bie – z uwagi na nadmierne przesycenie literatury 
licznymi opracowaniami (w tym także opracowa-
niami o charakterze monograficznym – por. niżej) 
dotyczącymi zarówno aspektu Sądu Najwyższego, 
jak i szczegółowych zagadnień karnoprocesowych 
poruszanych w książce, których wyłączną racją bytu 
z punktu widzenia recenzowanej monografii jest ist-
nienie łącznika wiążącego je z Sądem Najwyższym. 

4. Pewnym mankamentem pracy (będzie o tym 
mowa poniżej w kontekście kwestii bardziej szcze-
gółowych) jest to, że nader trudnym zadaniem stało 
się jasne wytyczenie granic pomiędzy tym, co zwią-
zane wyłącznie z Sądem Najwyższym, lecz nie ma 
powiązania z zagadnieniami procesowymi, a tym, 
co ma znaczenie „interdyscyplinarne” w rozumieniu 
tytułu pracy wybranego przez autorkę, czyli wią-
że się z procesem karnym. Wszak nie o każdą rolę 
i nie o każde stanowisko Sądu Najwyższego idzie, 
ale tylko o tę rolę i to stanowisko, które wiążą się 
z procesem karnym. W tym kontekście trzeba po-
wiedzieć dwie rzeczy. 

Po pierwsze, zastrzeżenia budzi niejako przymu-
sowe wciągnięcie pewnych zagadnień do monogra-
fii, z tego jedynie tytułu, że ustawa karna procesowa 
czyni Sąd Najwyższy sądem właściwym do orzeka-
nia w określonej kategorii spraw. Przede wszystkich 
chodzi o dwa nadzwyczajne środki zaskarżenia, to 
znaczy o wznowienie postępowania karnego i ka-
sację. Włączono je do książki nie dlatego, że za-
gadnienia te są same w sobie ciekawe lub że wy-
wołują jakieś szczególne spory bądź wątpliwości 
w piśmiennictwie czy orzecznictwie (a oczywiście 
wywołują), lecz po prostu dlatego, że z uwagi na 
przyjęte przez autorkę kryterium formalne (tytuł 
monografii) musiały się one w tej prac znaleźć. Pole 
badawcze wyznaczają więc kryteria czysto formalne 
(układ tytułu), nie zaś nowatorskie zagadnienie ba-
dawcze. Jest ono zatem w pewnym sensie sztuczne 
i stanowi tylko pochodną tak, a nie inaczej „usta-
wionego” tytułu. Prowadzi to w efekcie do sytua-
cji, że w pracy omawia się określone zagadnienia 
w zasadzie wyłącznie dlatego, że znalazły się na 
przecięciu wyznaczonym przez wektory „Sąd Naj-
wyższy” i „postępowanie karne”. W zasadzie…, gdyż 
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Pole badawcze wyznaczają kryteria 
czysto formalne (układ tytułu), nie zaś 
nowatorskie zagadnienie badawcze. 

stosunkowo często zdarza się autorce omawiać kwe-
stie, których związek z procesem karnym rysuje się 
w najlepszym wypadku jako bardzo luźny. Trzeba 
powiedzieć, że nie jest to zbyt twórcze podejście 
do tematyki badawczej. Na tej samej zasadzie moż-
na przecież próbować „skrzyżować” postępowanie 

karne z Trybunałem Konstytucyjnym, z sądami ape-
lacyjnymi, sądami okręgowymi, sądami rejonowy-
mi, Prokuraturą Generalną czy instytucją Rzecznika 
Praw Obywatelskich – i zobaczyć, co z tego wyjdzie. 
Tego typu metoda określenia pola badawczego nie 
jest specjalnie atrakcyjna dla czytelnika. Musi on 
bowiem żmudnie przedzierać się przez kolejne frag-
menty pracy, których jedynym wspólnym mianow-
nikiem (a i to nie zawsze) jest Sąd Najwyższy i po-
stępowanie karne. Wymownym przykładem są dość 
obszerne (prawie 20% objętości książki) rozważania 
dotyczące wznowienia postępowania karnego (roz-
dział VI – „Sąd Najwyższy jako organ uprawniony do 
wznowienia postępowania karnego”, s. 302–371). 
Trudno wprawdzie zaprzeczyć, że istnieje silny 
związek problematyki wznowienia postępowania 
karnego z Sądem Najwyższym, bo przepisy postę-
powania karnego uczyniły tę najwyższą instancję 
sądową organem właściwym do orzekania w przed-
miocie wznowienia postępowania. Rzecz jednak 
w tym, że tylko takie, a nie inne skonfigurowanie 
przez autorkę tematu pracy zmusza do zajęcia się 
wznowieniem postępowania karnego. Bo przecież to 
nie tylko Sąd Najwyższy, ale także sądy apelacyjne 
orzekają w przedmiocie wznowienia postępowania – 
jako sądy wznowieniowe. Gdyby więc autorka napi-
sała książkę „Rola i stanowisko prawne sądów ape-
lacyjnych w procesie karnym”, to oczywiście także 
wznowienie postępowania karnego znalazłoby się 
w takiej pracy. Można zresztą przypuszczać, że mu-

siałaby zająć się problematyką wznowienia postępo-
wania karnego w identyczny sposób, w jaki uczyniła 
w recenzowanej monografii. Dobór tematu nie jest 
więc najszczęśliwszy także z tego powodu, że zmu-
sza do zajęcia się instytucjami, które same w sobie 
mogłyby stanowić (i stanowiły) temat odrębnej mo-

nografii. Tak na przykład jest w przypadku kasacji 
(rozdział V recenzowanej pracy), na temat której zo-
stała opublikowana jakiś czas temu obszerna mo-
nografia5, czy kwestii działalności uchwałodawczej 
Sądu Najwyższego w sprawach karnych (rozdział IV 
książki) – także tej problematyce została poświęco-
na odrębna monografia, dość szczegółowo analizu-
jąca to akurat zagadnienie6. Potwierdza to zatem 
zarzut, że temat został ujęty w sposób mało inno-
wacyjny, a zarazem sztuczny. 

Druga kwestia specyficznie związana z „dwoi-
stością” tematu (czy też jego interdyscyplinarnoś-
cią) to sprawa adekwatności treści książki to jej 
tytułu. Gdyby autorka wybrała prostszy (to znaczy 
znacznie mniej złożony) temat, to zapewne także 
o wiele łatwiej byłoby jej wyznaczyć precyzyjne 
granice opracowania i ściśle trzymać się tematu. 
Ponieważ jednak praca dotyczy dwóch osobnych 
obszarów badawczych (obu bardzo szerokich), to 
powstała nie lada trudność z określeniem propor-
cji i należytym wyważeniem poszczególnych partii 
materiału, z którą naturalnie musiała także zmie-
rzyć się autorka. Czy więc pisać tylko o tym, co jed-
nocześnie właściwe dla Sądu Najwyższego i „osa-
dzone” w procedurze karnej, precyzyjnie starając 

 5 M. Rogacka-Rzewnicka, Kasacja w polskim procesie karnym, 

Warszawa 2001.

 6 R.A. Stefański, Instytucja pytań prawnych do Sądu Najwyż-

szego w sprawach karnych, Kraków 2001.
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się określić obszar wyznaczony przez współrzędne: 
Sąd Najwyższy i procedura karna (jest to kierunek 
na „skrócenie” monografii, wymaga bowiem eli-
minacji wszelkich zagadnień właściwych tylko dla 
Sądu Najwyższego), czy też przeciwnie – łączność 
pomiędzy Sądem Najwyższym a procesem karnym 
potraktować szeroko albo i bardzo szeroko? Autor-
ka – niestety – wybrała drugi wariant. Odbiło się to 
fatalnie na strukturze i treści książki. Spowodowało 
też wciągnięcie do pracy bardzo wielu zagadnień 
nie tylko słabo wiążących się z procesem karnym, 
ale – bardzo często – w ogóle się z nim niewiążą-
cych. Ilość miejsca poświęconego kwestiom całkowi-
cie drugorzędnym z punktu widzenia postępowania 

karnego jest znaczna. Szczególnie dużo całkowicie 
zbędnych – a do tego zreferowanych przez autor-
kę nader powierzchownie – informacji dotyczących 
zagadnień biurowo-organizacyjnych Sądu Najwyż-
szego zostało omówionych na stronach 11–72 w roz-
dziale I książki. Rasowy redaktor, uwzględniając 
tytuł książki, bez wahania wyciąłby te kwestie (albo 
zaproponowałby zmianę tytułu, to też możliwe roz-
wiązanie). Podobnie ma się sprawa z rozważaniami 
dotyczącymi relacji pomiędzy Sądem Najwyższym 
a Krajową Radą Sądownictwa (s. 127–130), struk-
tury wewnętrznej Sądu Najwyższego (s. 140–144) 
czy stosunku Sądu Najwyższego do innych organów 
państwa (np. s. 144–151). Relacje pomiędzy Sądem 
Najwyższym a Prezydentem RP nie mają ani żad-
nego znaczenia dla postępowania karnego, ani też 
żadnego formalnego związku z procesem karnym. 
Dlatego też ich omawianie w recenzowanej książce 
było po prostu najzupełniej zbędne. O Rzeczniku 
Praw Obywatelskich nie trzeba było pisać odrębnie 
(s. 149), co stwarza wrażenie niepotrzebnego zwięk-
szania objętości książki, ale wystarczyło wyłącznie 

przy okazji omawiania roli tego podmiotu przy wno-
szeniu tzw. kasacji nadzwyczajnych i działalności 
uchwałodawczej Sądu Najwyższego. Odpowiedź 
na pytanie, czy aż siedem stron (s. 130–137) nale-
żało poświęcić zagadnieniu niezawisłości sędziów 
Sądu Najwyższego i jej gwarancjom, nie jest już tak 
klarowna. Gwarancje tej niezawisłości wynikające 
z ustawy zasadniczej czy z ustawy o Sądzie Najwyż-
szym są wszak wspólne dla wszystkich sędziów lub 
(jeśli chodzi o ustawę o SN) dla wszystkich sędziów 
Sądu Najwyższego. Ich omawianie uzasadnione jest 
wyłącznie tym, że dotyczą one (także) sędziów SN 
orzekających w sprawach karnych (dlatego to wy-
łącznie formalne ujęcie tematu nakazuje ich zrefero-

wanie). Nie można jednak nie dostrzec, że mogłyby 
zostać omówione również w pracy o Sądzie Najwyż-
szym w postępowaniu cywilnym czy postępowaniu 
z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych. 
Świadczy to o tym, że zarzut wadliwego ujęcia te-
matu badawczego jest usprawiedliwiony. Irytację 
czytelnika, który sięgnął po recenzowaną książkę, 
spodziewając się rozważań na temat postępowania 
karnego, a zamiast tego musi brnąć przez mean-
dry materiału niewiążącego się z tematyką prawa 
karnego procesowego, potęguje wzrastająca świado-
mość, że każda stronica (a jest ich, jak powiedziano, 
niestety zbyt wiele) strawiona na omawianie takich 
kwestii jak wiek przechodzenia sędziego SN w stan 
spoczynku (s. 133–134) jest tym samym całkowicie 
stracona dla innych, które rzeczywiście wiążą się 
jednak z tematem pracy. 

5. Przejdźmy do spraw bardziej szczegółowych. 
Oczywiście nie sposób odnieść się obszernie do 
wszystkich zagadnień poruszanych przez autorkę. 
Ograniczę się więc do wskazania pewnych typo-
wych dla pracy sposobów ujmowania treści, które 

Ilość miejsca poświęconego kwestiom 
całkowicie drugorzędnym z punktu widzenia 
postępowania karnego jest znaczna. 
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wynikają przede wszystkim (choć jednak nie wy-
łącznie) z wadliwego według mnie skonfigurowa-
nia tematu pracy, i które w efekcie prowadzą do 
niskiej oceny naukowej książki. Jeżeli pisze autor-
ka o roli i stanowisku Sądu Najwyższego w postę-
powaniu karnym, to jest rzeczą całkowicie oczy-
wistą, że musi omówić np. zagadnienia związane 
z podstawami kasacji w postępowaniu karnym czy 
warunkami dopuszczalności kasacji oraz orzeczeń 
wydawanych w postępowaniu kasacyjnym. Rzecz 
jednak w tym, że mimo tego, iż poświęca się tym 
zagadnieniom w recenzowanej pracy całkiem sporo 
miejsca (na s. 257–275 omówiona została proble-
matyka podstaw kasacyjnych, a s. 291–301 dotyczą 
rozstrzygnięć merytorycznych Sądu Najwyższego po 
rozpoznaniu kasacji), to większość kwestii została 
ujęta nie tylko sprawozdawczo, ale w sposób nader 
skrótowy, schematyczny albo powierzchowny. 

Znamienne dla w gruncie rzeczy bezpłodnej, bo 
nie tylko niewnoszącej niczego nowego do prawdzi-
wej debaty naukowej, ale także w istocie faktogra-
ficznie nieścisłej metody prowadzenia wywodu, są 
choćby rozważania na s. 294–295, które dotyczą 
bardzo ciekawego zagadnienia na gruncie kodeksu 
postępowania karnego7 (dalej: k.p.k.) – orzekania 
przez Sąd Najwyższy w postępowaniu kasacyjnym 
w razie stwierdzenia konieczności poprawienia 
błędnej kwalifikacji prawnej czynu bez zmiany usta-
leń faktycznych (art. 455 k.p.k.). Jak wiadomo, prze-
pis art. 536 k.p.k. wyznacza dość szerokie granice 
rozpoznania kasacji, zobowiązując Sąd Najwyższy 
nie tylko do rozpoznania kasacji w granicach za-
skarżenia i podniesionych zarzutów, ale także w za-
kresie szerszym, jednak tylko w wypadkach okre-
ślonych w art. 435, 439 i 455 k.p.k. W związku z tym 
powstaje pytanie, jaką formę ma przybrać orzecze-
nie Sądu Najwyższego w takim układzie, skoro ka-
talog rozstrzygnięć przewidzianych w przepisie 
art. 537 § 1 i 2 k.p.k. niewątpliwie nie do końca zo-
stał skorelowany z tym, co winien sąd (kasacyjny) 
uczynić, dostrzegając konieczność poprawienia 
błędnej kwalifikacji prawnej czynu. Poprawienie 
błędnej kwalifikacji czynu może bowiem wymagać – 

 7 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania 

karnego (Dz.U. nr 89, poz. 555 z późn. zm.).

w najbardziej typowych układach – bądź to korekty 
polegającej na zastąpieniu kwalifikacji nieprawidło-
wej kwalifikacją prawidłową, bądź to dodaniu przez 
sąd „nowej” kwalifikacji prawnej, której zabrakło 
w orzeczeniu kontrolowanym, bądź – wreszcie – 
usunięciu z sentencji orzeczenia kwalifikacji wadli-
wie przyjętej. Mimo wyrażonego w doktrynie poglą-
du ( jego autor, jak się zdaje, później od niego 
odstąpił, por. rozważania poniżej), że „obecny ko-
deks zalegalizował taką możliwość [chodzi o ten-
dencję do poszerzenia możliwości orzekania poza 
granicami zaskarżenia – AB], poszerzając jeszcze 
uprawnienie sądu kasacyjnego do poprawiania błęd-
nej kwalifikacji prawnej czynu w warunkach wska-
zanych w art. 455 k.p.k.”8, kwestia ta budziła jednak 
i nadal może budzić pewne wątpliwości. Sprawa 
ujawniła się z całą ostrością w trzech orzeczeniach 
Sądu Najwyższego, które przywołuje autorka, pisząc 
o nich w ten oto sposób: „w najnowszym orzeczni-
ctwie (…) pojawiły się rozstrzygnięcia, w których 
oddalając kasację, ów sąd dokonywał jednocześnie 
modyfikacji zaskarżonego wyroku poprzez wyelimi-
nowanie z przypisanej kwalifikacji prawnej czynu 
określonego przepisu materialnoprawnego”. Od razu 
powiedzmy, że takie postawienie kwestii jest nieści-
słe, bo przecież wypowiedź jednoznacznie (szcze-
gólnie w kontekście dalszych wywodów autorki) 
sugeruje zmianę przez Sąd Najwyższy („dokonywał 
modyfikacji”) orzeczenia zaskarżonego kasacją, czy-
li orzekanie reformatoryjne, do którego co do zasa-
dy nie jest przecież uprawniony Sąd Najwyższy 
w postępowaniu o charakterze jednak par excellence 
kasatoryjnym. Tymczasem uważna lektura i analiza 
wszystkich przywołanych przez autorkę orzeczeń 
(a nie tylko omówionego wyroku z dnia 8 lutego 
2011 r., V KK 246/10) dowodzi, że podany przez nią 
opis tych judykatów nie do końca odpowiada praw-
dzie, w każdym razie ich rzeczywisty charakter jest 
dużo bardziej zniuansowany i niejednoznaczny, niż 
zdaje się to sugerować autorka przez wrzucenie 
wszystkich tych orzeczeń do jednego worka, a jed-
nocześnie potraktowanie ich jak monolit. Wrócę 
jeszcze do tej sprawy. Zacznę jednak od wskazania 

 8 T. Grzegorczyk, Komentarz do kodeksu postępowania karnego, 

Kraków 2005, s. 1261–1262.
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na zagadnienie równie istotne z punktu widzenia 
oceny recenzowanej pracy. Jak w większości miejsc 
opracowania, tak i tutaj autorka wyważa otwarte 
drzwi, bo prawie wszystko, co było do powiedzenia 
na ten akurat temat, zostało już powiedziane w ob-
szernej, wszechstronnej i ciekawej glosie pióra 
T. Grzegorczyka do wyroku Sądu Najwyższego 
z dnia 8 lutego 2009 r., V KK 246/109, w której prob-

lem orzeczeń zapadających (czy raczej – mogących 
zapaść) w wyniku dostrzeżenia przez sąd kasacyjny 
potrzeby korekty błędnej kwalifikacji prawnej został 
poddany naprawdę drobiazgowej analizie. Autorka 
nie ma nic do dodania do wypowiedzi T. Grzegor-
czyka. Ogranicza się do mało twórczego referowania 
głównych myśli przedstawionych przez glosatora, 
pomijając przy tym niektóre ciekawe za gad nienia, 
o których mowa jest w publikowanym komentarzu 
do wyroku V KK 246/10. Stwierdza więc autorka 
(w tym zakresie powielając trafne bez wątpienia sta-
nowisko glosatora), że w razie zaktualizowania się 
w postępowaniu kasacyjnym układu, o którym 
mowa w przepisie art. 455 k.p.k., „Sąd Najwyższy 
powinien uchylić orzeczenie w części dotyczącej 
kwalifikacji prawnej czynu w zakresie, w jakim po-
wołano w niej określony przepis, a następnie prze-
kazać sprawę do ponownego rozpoznania bądź po-
przestać na wydaniu tego orzeczenia kasatoryjnego, 
bez orzeczenia następczego, jeżeli ponowne proce-
dowanie w tej mierze nie jest konieczne” (s. 295). 
Kłopot jednak w tym, że nie dostrzega ona tego, że 

 9 „Państwo i Prawo” 2012, z. 1, s. 124–130.

w zasadzie właśnie dokładnie w ten (ostatni) sposób 
postąpił skład Sądu Najwyższego orzekający wyro-
kiem z dnia 18 października 2010 r., V KK 84/1010. 
Gdyby autorka zechciała zreferować to orzeczenie, 
to zapewne musiałaby zmienić swoje kategorycznie 
krytyczne stanowisko co do przywołanych orzeczeń 
w aspekcie formy orzeczenia wydawanego przez sąd 
kasacyjny w sytuacji stwierdzenia błędnej kwalifi-

kacji prawnej. A w każdym razie czytelnik mógłby 
sobie sam wyrobić pogląd na słuszność zajętego 
w tym orzeczeniu stanowiska. Powierzchowność re-
cenzowanej pracy mści się także i tutaj. Przede 
wszystkim – na samym czytelniku, ponieważ bez 
drobiazgowej analizy judykatury i piśmiennictwa 
(co jest wszak powinnością autora) nie można bez 
ryzyka błędu bazować na ustaleniach poczynionych 
w recenzowanej pracy. Wracając jednak do wyroku 
V KK 84/10 – brzmienie jego sentencji nie budzi 
moim zdaniem poważniejszych wątpliwości co do 
tego, że Sąd Najwyższy ani nie poprawił, ani nie 
zmienił zaskarżonego kasacją wyroku, ale po prostu 
uchylił orzeczenie w zakresie, w którym dotyczyło 
ono błędnie pozostawionej kwalifikacji prawnej. 
Trzeba przyznać, że pewne wątpliwości może 
wprawdzie budzić dodanie przez Sąd Najwyższy (po 
fragmencie sentencji, który odnosi się do zakresu 
uchylenia i który brzmi: „[Sąd Najwyższy] uchyla 
zaskarżony wyrok w części dotyczącej kwalifikacji 
prawnej czynu przypisanego skazanemu w zakresie, 
w jakim powołano w niej art. 12 k.k.”), sformułowa-

 10 OSNKW(R) 2010, poz. 1965.

Autorka wyważa otwarte drzwi, bo prawie 
wszystko, co było do powiedzenia na ten 
akurat temat, zostało już powiedziane 
w obszernej, wszechstronnej i ciekawej 
glosie pióra Tomasza Grzegorczyka.
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nia, że „przepis ten [Sąd Najwyższy] eliminuje z tej 
kwalifikacji”. Jednak wydaje się, że twierdzenie to 
musi być rozpatrywane raczej w kategoriach pomi-
jalnej tautologii jurydycznej, samo bowiem uchyle-
nie orzeczenie doprowadziło w efekcie właśnie do 
eliminacji błędnej kwalifikacji prawnej z jego treści. 
Nie zmienia tego nawet fakt, że w uzasadnieniu wy-
roku V KK 84/10 Sąd Najwyższy rzeczywiście za-
znacza, iż jego intencją było wydanie w tej sprawie 
rozstrzygnięcia następczego polegającego na „wyeli-

minowaniu powołanego przepisu z podstawy ska-
zania osk. W.W.”, a taki zakres orzekania – zdaniem 
Sądu Najwyższego – ma się również mieścić w gra-
nicach zakreślonych w ustawie karnoprocesowej, 
w szczególności zaś w przepisie art. 537 § 1 k.p.k. 
Rzecz jednak w tym, że – jak powiedziano powy-
żej – uchylenie przez Sąd Najwyższy orzeczenia 
sądu odwoławczego w zakresie błędnej subsumcji 
z art. 12 k.k. było w zupełności wystarczające dla 
osiągnięcia celu wskazanego w przepisie art. 455 
k.p.k., to jest eliminacji błędnej kwalifikacji prawnej 
Dodawanie w sentencji orzeczenia, że Sąd Najwyż-
szy „eliminuje z podstawy prawnej ten przepis”, było 
już całkowicie bezprzedmiotowe, skoro przepis ów 
uległ eliminacji przez uchylenie fragmentu zaskar-
żonego kasacją orzeczenia. Rzecz jasna taki sposób 
postąpienia (wydanie przez Sąd Najwyższy roz-
strzygnięcia uchylającego w części orzeczenie za-
skarżone kasacją) nie wchodziłby w rachubę, gdyby 
poprawienie błędnej kwalifikacji prawnej wymaga-
ło „czegoś więcej” od sądu kasacyjnego, a więc 
zmiany przyjętej kwalifikacji prawnej na inną albo 

jej uzupełnienia o pominięty w niej przepis (bądź 
przepisy). To nie budzi jednak żadnych wątpliwości 
i trafnie na te kwestie zwrócił uwagę prof. T. Grze-
gorczyk w swojej glosie – a za nim i autorka recen-
zowanej pracy. 

Zadziwiająco powierzchownie (nawet jak na kry-
teria obrane przez autorkę) potraktowana została 
doniosła problematyka przymusu adwokackiego 
w postępowaniu kasacyjnym – jego istota i funkcje. 
Skwitowanie całego (ogromnie przecież złożone-

go) zagadnienia stwierdzeniem, że „ratio legis tego 
unormowania jest związane z potrzebą zapewnienia 
odpowiedniego poziomu fachowego skarg kasacyj-
nych, ich merytorycznej poprawności, ale i stworze-
niem pewnej bariery w kierowaniu do Sądu Naj-
wyższego tego nadzwyczajnego środka zaskarżenia” 
(s. 283), z jednej strony naprawdę bardzo niewiele 
wnosi do obecnego stanu wiedzy, z drugiej zaś – 
musi budzić zasadnicze zastrzeżenia z powodu skró-
towości ujęcia, nieadekwatnej do wagi i znaczenia 
zagadnienia dla prawa karnego procesowego oraz 
pozycji ustrojowej Sądu Najwyższego. Zastrzeżenia 
są tym większe, że recenzowane opracowanie wy-
szło spod pióra bądź co bądź adwokata, i to prze-
cież nie adwokata malowanego (tj. niewykonującego 
zawodu), ale mogącego się poszczycić wieloletnią 
i – jak wynika z przytoczonego biogramu – dosyć 
różnorodną praktyką zawodową (aplikacja i egza-
min prokuratorski). Ani słowem nie wspomina au-
torka o bardzo dyskusyjnym zagadnieniu zgodności 
przyjętej przez ustawodawcę formuły przymusu ad-
wokackiego z prawem do sądu. Że przymus adwoka-

Zadziwiająco powierzchownie (nawet 
jak na kryteria obrane przez autorkę) 
potraktowana została doniosła problematyka 
przymusu adwokackiego w postępowaniu 
kasacyjnym – jego istota i funkcje. 
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cki (adwokacko-radcowski) stanowi „pewną barierę 
w kierowaniu do Sądu Najwyższego tego nadzwy-
czajnego środka zaskarżenia” – to wcale nie jest ta-
kie pewne. Wszystko tak naprawdę zależy przecież 
od przyjętych założeń czy ocen wyjściowych co do 
innych zagadnień procesowych. Takiej analizy jed-
nak w tym opracowaniu się nie dokonuje. Jeżeli-

by bowiem uznać, iż podstawy kasacyjne są tak ry-
gorystycznie sformułowane, że skonstruowanie co 
najmniej dopuszczalnej kasacji bez pomocy profe-
sjonalnego prawnika nie jest w ogóle możliwe, to 
oczywiście również ogólnikowe twierdzenie o przy-
musie adwokacko-radcowskim jako „pewnej barie-
rze” w kierowaniu kasacji zdaje się całkowicie bez-
zasadne. Wtedy przymus nie jest „pewną barierą”, 
ale znaczącym i wprost nieodzownym ułatwieniem 
dla stron. I odwrotnie: jeżeliby wcześniej uznać 
w wyniku analizy charakteru podstaw kasacyjnych, 
że zostały one jednak skonfigurowane przez usta-
wodawcę w sposób bardzo elastyczny i pojemny, co 
z kolei umożliwia stronie samodzielne sporządze-
nie nadzwyczajnego środka zaskarżenia, to wtedy 
aktualizuje się kwestia zasadności narzucania stro-
nie przymusu adwokackiego przez ustawodawcę 
z punktu widzenia dopuszczalności ograniczania 
konstytucyjnego prawa do sądu. Ciekawych i god-
nych pogłębionej analizy zagadnień jest tu oczywi-
ście bez liku, ale nie ma chyba potrzeby dodawać, 
że żadnym z nich autorka ani się nie zajmuje, ani 
nawet ich nie sygnalizuje (wbrew temu, co zapo-

wiadała na s. 10). Uderzające jest choćby całkowite 
pominięcie w strukturze książki zagadnień obejmu-
jących zasady i tryb przebiegu rozprawy kasacyjnej 
przed Sądem Najwyższym – jej konstrukcji prawnej 
i ewentualnych odrębności modelowych w stosunku 
do rozprawy apelacyjnej. Oczywiście jest to spra-
wa pewnego wyboru. Ale przecież także ten wy-

bór podlega ocenie. Wydaje się, że jeżeli autorka 
zdecydowała się poświęcić aż siedemdziesiąt stron 
(!) problematyce Sądu Najwyższego jako organu 
uprawnionego do rozpoznawania kasacji w spra-
wach karnych, to chyba w ramach takiej objętości 
powinno się znaleźć i trochę miejsca na omówie-
nie zagadnień dotyczących rozprawy przed sądem 
kasacyjnym. Tym bardziej że jest to niewątpliwie 
newralgiczny punkt postępowania, pierwsze bez-
pośrednie zetknięcie się stron z Sądem Najwyższym 
i jednocześnie ostatnia (stąd też chyba wręcz zupeł-
nie bezcenna) okazja do powtórnego zaprezentowa-
nia argumentacji (i kontrargumentacji) kasacyjnej 
przez strony – i to w żywym, bezpośrednim kontak-
cie z sędziami. Tymczasem z perspektywy recen-
zowanej pracy rozprawa przed sądem kasacyjnym 
mogłaby równie dobrze nie istnieć, a czytelnik może 
odnieść wrażenie, że całe postępowanie kasacyjne 
jest po prostu oparte na zasadzie pisemności. Nie 
negując oczywiście pewnych argumentów przema-
wiających (de lege ferenda) za pisemnością postępo-
wania kasacyjnego, trzeba jednak powiedzieć, że 
na tle obowiązującego prawa jest to jednak postę-

Uderzające jest choćby całkowite pominięcie 
w strukturze książki zagadnień obejmujących 
zasady i tryb przebiegu rozprawy kasacyjnej 
przed Sądem Najwyższym – jej konstrukcji 
prawnej i ewentualnych odrębności modelowych 
w stosunku do rozprawy apelacyjnej.
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powanie o charakterze mieszanym, gdzie ustność 
(w razie przyjęcia sprawy do rozpoznania na rozpra-
wie kasacyjnej) odgrywa jednak nie byle jaką rolę. 
Wiąże się z tym oczywiście cały szereg spraw, cie-
kawych i spornych. Wskażmy na pierwsze z brzegu, 
jak choćby kwestia uczestnictwa oskarżonego (czy 
oskarżyciela posiłkowego) w rozprawie kasacyjnej. 
Jeśliby się zgodzić z poglądem, że kasacja objęta jest 
przymusem adwokacko-radcowskim z uwagi na jej 
wysoki formalizm (formalizm podstaw kasacyjnych) 
oraz istotne trudności piętrzące się przed nieprofe-
sjonalną stroną, wiążące się ze skonstruowaniem 
prawidłowo ujętych zarzutów kasacyjnych, to właś-
ciwie pod znakiem zapytania staje aktywny udział 
oskarżonego w rozprawie kasacyjnej. Trzeba chyba 
przyjąć, że tak samo jak oskarżony samodzielnie nie 
mógł wnieść niczego do sprawy na etapie pisemnego 
formułowania zarzutów i argumentów kasacyjnych 
(stąd właśnie przymus adwokacko-radcowski), tak 
samo nie może on dodać niczego nowego podczas 
argumentacji ustnej przed Sądem Najwyższym, tym 
samym niepotrzebnie tylko marnotrawi cenny czas 
zawodowych sędziów swoim ustnym wystąpieniem, 
które i tak niewiele może wnieść do rozstrzygnię-
cia w kwestii kasacji. Niepozbawione sensu będzie 
zatem pytanie, czy w ogóle nie należałoby wyelimi-
nować aktywnego udziału oskarżonego (ale też in-
nych nieprofesjonalnych stron postępowania) w fa-
zie rozprawy przed Sądem Najwyższym. A może 
pójść jeszcze dalej? – i w ogóle znieść rozprawę 
kasacyjną, skoro element dowodowy nie odgrywa 
w niej praktycznie żadnej roli, a wszelkie rozważa-
nia prezentowane podczas rozprawy kasacyjnej do-
tyczą wyłącznie kwestii stricte prawnych. Kwestii, 
do których – powiedzmy to wprost – oskarżony nic 
nie może dodać, nie posiada bowiem ani adekwatnej 
wiedzy prawnej, ani kompetencji prawniczych. Czy-
telnik chciałby się dowiedzieć, czy nie ma jakichś 
racji przemawiających za takim właśnie, być może 
radykalnym rozwiązaniem. Dodać trzeba, że to jest 
niewątpliwie kwestia ustrojowa z pogranicza proble-
matyki Sądu Najwyższego i postępowania karnego, 
więc trudno wskazać powody, dla których znalazła 
się ona poza obrębem recenzowanego opracowania. 

Potwierdza to tylko po raz kolejny, że wybór au-
torki, by z jednej strony nie „przygotowywać ogrom-

nego dzieła”, z drugiej zaś, nie chcąc się „narazić na 
zarzut niekompletności tez”, wybrać „rozwiązanie 
pośrednie”, czyli „skoncentrować się na najważniej-
szych problemach, a pozostałe jedynie zasygnali-
zować” (s. 10), okazał się wyborem ze wszech miar 
chybionym. Niezależnie od tego, że „tezy” okazują 
się jednak niekompletne (por. wołający wręcz brak 
problematyki modelu rozprawy kasacyjnej), to au-
torka w zasadzie nigdzie nie znajduje dość miejsca 
(w imię rezygnacji z „przygotowania ogromnego 
dzieła”?), żeby jakikolwiek problem zaprezentować 
w sposób bardziej pogłębiony czy oryginalny, po-
przestając z reguły na pobieżnym referowaniu za-
stanego stanu i lakonicznym opowiadaniu się za 
bądź przeciw określonemu poglądowi. Problemów 
spornych, dyskusyjnych, które mogłyby stanowić za-
rzewie ciekawej dyskusji naukowej i których miejsce 
bez wątpienia jest właśnie w monografii naukowej, 
autorka niestety unika jak ognia. 

Idźmy jednak dalej. Wątpliwe jest zapatrywanie, 
jakoby niektóre przepisy kodeksu postępowania 
karnego nie mogły stanowić samoistnej podstawy 
formułowania zarzutu kasacyjnego. „Zarzut rażące-
go naruszenia prawa procesowego nie może w spo-
sób enigmatyczny czy też lakoniczny odnosić się do 
norm wyrażających ogólne reguły, które nie naka-
zują ani nie zakazują sądowi konkretnego sposobu 
procedowania” – pisze autorka (s. 417, 265–266), 
wymieniając wśród tych norm m.in. art. 7 k.p.k. 
To prawda, że od dawna w zasadzie całkowicie kon-
sekwentnie odmawia się w orzecznictwie najwyż-
szej instancji sądowej (ale także w orzecznictwie 
sądów odwoławczych, w tym przede wszystkim 
w publikowanym orzecznictwie sądów apelacyj-
nych) możliwości formułowania zarzutów kasacyj-
nych tylko w oparciu o te przepisy, które wskazuje 
autorka (obok art. 7 k.p.k. wymienia także przepisy 
art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k. i art. 4 k.p.k.), jednak zapa-
trywanie takie budzi liczne wątpliwości i na pew-
no nie da się go zbyć jednym lakonicznym (i nader 
enigmatycznym) akapitem. Nie ma na pewno żad-
nych przeszkód formalnych, aby tak uczynić (nie 
zabrania tego przecież art. 523 § 1 k.p.k. określający 
podstawy kasacyjne). Czy art. 7 k.p.k. naprawdę nie 
może być samoistną podstawą kasacyjną? Podajmy 
prosty przykład. Załóżmy, że sąd pierwszej instancji 
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uznał istotny z punktu widzenia ustalenia obrazu 
faktycznego dokument za wiarygodny i że z doku-
mentu tego wynika jednoznacznie określony obraz – 
oznaczmy go literą o – całości lub części inkrymi-
nowanego czynu. Sąd następnie uwzględnił ten 
dokument w tzw. podstawie dowodowej, w oparciu 
o którą dokonywał ustaleń faktycznych. Jest jasne, 
że dokonanie przez sąd ustalenia nie-o przy braku 
jakichkolwiek dowodów przemawiających za nie-o 

należy uznać za niedopuszczalne. Kłóci się przecież 
z logicznym rozumowaniem. Jaka może być inna 
podstawa zaskarżenia orzeczenia sądu ad quem, 
który zaakceptował tego typu ustalenia faktyczne 
(ustalenia nie-o), niż właśnie sformułowanie zarzu-
tu rażącego naruszenia przepisu art. 7 k.p.k. i wska-
zanie istotnego wpływu tego naruszenia na treść 
orzeczenia? To właśnie przepis art. 7 k.p.k. zawiera 
zupełnie „konkretną normę nakazującą lub zakazu-
jącą dokonywania określonych czynności w określo-
nej sytuacji procesowej” (s. 417), która każe sądowi 
przy kształtowaniu swego przekonania uwzględniać 
zasady prawidłowego rozumowania. Autorka uwa-
ża, że taka „konkretna norma” może być przedmio-
tem zarzutu kasacji. Jak się zatem okazuje, łatwo 
o falsyfikację i tej zbyt ogólnie ujętej tezy – i wy-
kazanie, że są jednak takie układy procesowo-fak-
tyczne, w których to wyłącznie powołanie się na 
„normę wyrażającą ogólną regułę” umożliwi skon-
struowanie zarzutu kasacyjnego. Pogląd autorki bu-
dzi wątpliwości także i z tego powodu, że w efek-
cie prowadzi już nie tyle do deprecjacji niektórych 
przepisów, ale wręcz zanegowania ich normatyw-
nego charakteru. Niepodobna przecież twierdzić, 
że takie przepisy jak art. 7 czy art. 4 k.p.k. nie po-

siadają charakteru normatywnego i należy je trak-
tować w strukturze kodeksu postępowania karnego 
jako niewiele w gruncie znaczący ornament, którego 
równie dobrze mogłoby w ogóle nie być w kodeksie.

Czy ma rację autorka, gdy twierdzi, iż „trafny” 
jest pogląd, że „faktycznie naruszenia objęte nor-
mą art. 439 k.p.k. są tak rażące, iż zawsze ich zaist-
nienie oznacza uchybienie wymaganiom rzetelnego 
procesu” (s. 260 czy s. 416, gdzie z jeszcze większą 

siłą oczywistość „kardynalnego” charakteru naru-
szeń opisanych w art. 439 k.p.k. jest akcentowana)? 
Wystarczy sięgnąć po typowy w praktyce przykład 
omyłkowego niepodpisania wyroku przez sędzie-
go czy krótkiej nieobecności obrońcy na rozpra-
wie, w której jego udział był obligatoryjny, by po-
dać w wątpliwość to zbyt ogólne twierdzenie co do 
charakteru tej właśnie podstawy kasacyjnej, które 
niewątpliwie trywializuje dość złożony problem pro-
cesowy. Czy rzeczywiście „rażące naruszenie prawa” 
jako podstawa kasacyjna to – jak przytacza autorka 
(s. 261) za definicją słownikową (por. jednak tak-
że powołany komentarz do przepisów kasacyjnych 
w przypisie nr 110) – m.in. naruszenie prawa, które 
jest oczywiste, niewątpliwe czy bezsporne? Nie cho-
dzi tu akurat o trafność tego poglądu (z którym moż-
na się zgadzać bądź nie), ale o brak jakiejkolwiek 
głębszej analizy bardzo w końcu ciekawego zagad-
nienia procesowego – o brak argumentów przema-
wiających za uznaniem słuszności tego stanowiska. 

Można by próbować bronić autorki, twierdząc, 
że są to zagadnienia zbyt szczegółowe i zbyt słabo 
wiążące się ze ścisłym tematem pracy (same bez-
względne przyczyny odwoławcze, trzeba przyznać, 
tylko bardzo luźno wiążą się z Sądem Najwyższym), 

Wątpliwe jest zapatrywanie, jakoby niektóre 
przepisy kodeksu postępowania karnego 
nie mogły stanowić samoistnej podstawy 
formułowania zarzutu kasacyjnego. 
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by w nie wnikać głębiej. Czytelnik ciągle ma nadzie-
ję, że autorka zdecyduje się wreszcie na wyczerpu-
jące i szczegółowe omówienie jakiegoś zagadnie-
nia, że nie będzie tylko powierzchownie szkicowała 
problemów, udzielając na nie dość ogólnikowych 

odpowiedzi i pomijając podnoszone w literaturze 
kontrargumenty. To jednak nie następuje, bo pró-
bując zrealizować założony plan, autorka po prostu 
nie może się głębiej zastanowić nad żadnym zagad-
nieniem, skupiając się na najbardziej lakonicznym 
omówieniu całej litanii problemów. Kłopot jednak 
w tym, że to właśnie wybrany przez autorkę temat 
narzuca taką właśnie narrację, która w większości 
przypadków musi się z konieczności ograniczyć do 
naprawdę mało inspirującego referowania prze-
pisów, orzecznictwa albo literatury. I tak – mimo 
znacznego rozbudowania części pracy poświęconej 
wznowieniu postępowania karnego – większość za-
gadnień „wznowieniowych” autorka potraktowa-
ła niestety w sposób wręcz szkicowy. Czy istotnie 
pismo pochodzące od adwokata (radcy prawnego) 
wyznaczonego z urzędu, informujące sąd o braku 
podstaw do wniesienia wniosku o wznowienie po-
stępowania „przybiera postać opinii prawnej wraz 
z uzasadnieniem, w którym konieczne jest omówie-
nie, dlaczego, zdaniem adwokata lub radcy prawne-
go, podniesione przez stronę okoliczności nie speł-
niają podstaw prawnych z art. 540 k.p.k., art. 540a 

k.p.k. lub art. 540b k.p.k.” (s. 363)? – podobnie uwa-
gi co do kasacji (s. 284). Kategoryczne ujęcie zagad-
nienia zdaje się wskazywać, że inaczej po prostu 
być nie może, że podjęta kwestia nie budzi już żad-
nych wątpliwości i że nie warto się nad nią dłużej 

zatrzymywać. Tymczasem każdy, kto orientuje się 
w podstawowej choćby literaturze przedmiotu, zda-
je sobie sprawę, że zagadnienie to jest co najmniej 
dość dyskusyjne11 (i to nawet mimo wypowiedzi 
orzeczniczych Sądu Najwyższego, które wyraźnie 
wymagają od adwokata – działającego z urzędu 
w sprawie kasacyjnej czy wznowieniowej – przedło-
żenia sądowi opinii prawnej), bo ustawa postępowa-
nia karnego ani o żadnej opinii, ani o uzasadnieniu 
zawierającym jakiekolwiek omówienie nie wspo-
mina, wymagając wyłącznie od adwokata z urzędu 
„poinformowania sądu na piśmie” o braku podstaw 
do wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia 
(art. 84 § 3 k.p.k.). Autorka nie zadała sobie jednak 

 11 Zob. np. P. Hofmański (red.), E. Sadzik, K. Zgryzek, Komen-

tarz do kodeksu postępowania karnego, t. 1, Warszawa 2011, 

s. 585–586; W. Studziński, glosa do postanowienia SN z dnia 

1 grudnia 2008 r., V KZ 64/08, „Państwo i Prawo” 2010, 

z. 8, s. 138 i n. Z drugiej strony por. jednak odmienne i nie-

przekonywające stanowisko K. Eichstaedta (w:) D. Świecki 

(red.) i in., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, 

Warszawa 2013, s. 372–373.

Czytelnik ciągle ma nadzieję, że autorka 
zdecyduje się wreszcie na wyczerpujące 
i szczegółowe omówienie jakiegoś zagadnienia, 
że nie będzie tylko powierzchownie 
szkicowała problemów, udzielając na nie 
dość ogólnikowych odpowiedzi i pomijając 
podnoszone w literaturze kontrargumenty. 
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trudu, by przywołać i omówić stanowiska odmienne 
od tego, które prezentuje, choć nie było ku temu – 
uwzględniając datę publikacji recenzowanego opra-
cowania i to, że ukazało się jego drugie, elektro-
niczne wydanie – jakichkolwiek przeszkód. Nie o to 

tylko zresztą chodzi. Czytelnik może odnieść wraże-
nie, że sprawa jest jednoznaczna i nie podlega żad-
nej dyskusji. Tymczasem tak nie jest. Rzecz w tym, 
że szczegółowe naświetlanie (oczywiście tylko wte-
dy, gdyby uznać, że pismo to w ogóle wymaga uza-
sadnienia w myśl przepisu art. 119 § 1 pkt 3 k.p.k.) 
przez adwokata w uzasadnieniu opinii przyczyn, 
dla których należy uznać podane przez oskarżone-
go powody wznowienia postępowania za błędne, 
oraz precyzyjne wskazywanie, że w sprawie (być 
może) nie istnieją też inne przyczyny uzasadniające 
sporządzenie wniosku o wznowienie postępowania 
karnego, mogą być potraktowane wręcz w katego-

riach działania na niekorzyść skazanego12. Wspiera 
to tylko silnie rezultat wykładni literalnej przepisu 
art. 84 § 3 k.p.k. i chyba jednoznacznie świadczy 
o tym, że od adwokata z urzędu nie wolno wymagać 
przygotowania opinii szczegółowo wyjaśniającej po-

wody odmowy sporządzenia wniosku o wznowienie 
postępowania (lub kasacji). W doktrynie13 zapropo-
nowano, żeby adwokat działający z urzędu w spra-
wie przygotowania wniosku o wznowienie postę-
powania sporządził dwa odrębne pisma: dla sądu, 

 12 P. Hofmański (red.), E. Sadzik, K. Zgryzek, Komentarz do 

kodeksu…, dz. cyt., s. 585 – „Powstaje bowiem wątpliwość, 

czy obrońca, któremu wszak nie wolno podejmować czyn-

ności procesowych niekorzystnych dla oskarżonego (art. 86 

§ 1 k.p.k.) może przekonywać sąd, iż w sprawie nie zachodzą 

podstawy do wniesienia kasacji bądź wniosku o wznowienie 

postępowania”.

 13 Tamże, s. 585–586. 

W doktrynie zaproponowano, żeby adwokat 
działający z urzędu w sprawie przygotowania 
wniosku o wznowienie postępowania 
sporządził dwa odrębne pisma: dla sądu, 
informujące o braku podstaw do sporządzenia 
wniosku o zainicjowanie postępowania 
wznowieniowego, i drugie (szersze), skierowane 
wyłącznie do oskarżonego i zawierające 
wyłożenie przyczyn odmowy złożenia wniosku 
o wznowienie. Autorka o tym ciekawym 
pomyśle, pozwalającym na kompromisowe 
w końcu rozwiązanie, nie wspomina. 
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informujące o braku podstaw do sporządzenia wnio-
sku o zainicjowanie postępowania wznowieniowego 
(co w pełni odpowiada wymogowi przewidzianemu 
w art. 84 § 3 k.p.k.), i drugie (szersze), skierowane 
wyłącznie do oskarżonego i zawierające wyłożenie 
przyczyn odmowy złożenia wniosku o wznowienie. 
Autorka o tym ciekawym pomyśle, pozwalającym 
na kompromisowe w końcu rozwiązanie, nie wspo-
mina. W recenzowanym opracowaniu zaprezento-
wane zostało stanowisko, że wniosek o wznowienie 

postępowania karnego pochodzący od skazanego 
niebędącego ani adwokatem, ani radcą prawnym 
musi być sporządzony wyłącznie przez adwokata, 
bo „w procesie karnym skazany może korzystać wy-
łącznie z pomocy obrońcy, którym nie może być rad-
ca prawny” (s. 363). To zdanie samo w sobie i roz-
patrywane w oderwaniu od zagadnienia ustawowej 
kompetencji do złożenia wniosku o wznowienie po-
stępowania jest prawdziwe, rzecz jednak w tym, że 
przepis art. 545 § 2 k.p.k. wcale przecież nie wy-
maga, żeby wniosek o wznowienie postępowania 
sporządził i podpisał obrońca lecz „adwokat i radca 
prawny”. Przyjęcie – wbrew wyraźnemu brzmieniu 
przepisu – że jest inaczej, wymagałoby znacznie 
szerszej analizy wzajemnej relacji pomiędzy insty-
tucją obrońcy a instytucją przymusu adwokacko-
-radcowskiego i wykazania, że nie ma między nimi 
większej różnicy. Tej analizy zabrakło. Nie chodzi tu 
zatem o polemikę z poglądami autorki, ale o wska-
zanie, że zagadnienia o charakterze dyskusyjnym są 
w książce najczęściej traktowane bardzo lapidarnie, 
żeby nie rzec – pobieżnie. 

6. Wspomniano już, że obszerna część pracy 
została poświęcona aspektom historycznym Sądu 
Najwyższego jako organu działającego w postępo-
waniu karnym (s. 11–72). Można mieć wątpliwo-

ści nie tylko co do tak szerokiego potraktowania 
zagadnień historycznych, ale także odnośnie do 
tego, czy w ogóle potrzebna jest taka część w pra-
cy dotyczącej – mimo wszystko – zagadnień pro-
cesowych (oczywiście zawężonych do działalności 
Sądu Najwyższego) i niemającej jednak charakte-
ru historycznoprawnego. Z jednej strony może się 
wydawać, że tak, wszak zawieszenie problematyki 
karnoprocesowej Sądu Najwyższego w próżni i jej 
całkowite wyrwanie z kontekstu historycznego być 

może uniemożliwiłoby czytelnikowi zorientowanie 
się co do rzeczywistego znaczenia i przebiegu ewo-
lucji pewnych instytucji prawnych (vide zastąpienie 
kasacji rewizją nadzwyczajną, a potem przywróce-
nie tego nadzwyczajnego środka zaskarżenia, po 
transformacji ustrojowej 1989 r.). Była jednak na 
to rada: autorka mogła umiejętnie wpleść proble-
matykę historyczną we fragmenty pracy dotyczące 
obowiązujących instytucji karnoprocesowych czy 
współczesnych regulacji prawnych, ale wyłącznie 
w tych miejscach, gdzie rzeczywiście była potrzeba 
naświetlenia zmian danej instytucji, pokazując od-
powiednio – niejako na bieżąco – kontekst historycz-
ny określonego urządzenia prawnego. Dałoby to bez 
wątpienia znacznie lepszy efekt, a z poznawczego 
punktu widzenia byłoby z pewnością bardziej po-
żyteczne. Tym bardziej że recenzowana publikacja 
nie jest przecież opracowaniem stricte historyczno-
prawnym. Wątki historycznoprawne same w sobie 
z natury rzeczy mniej będą interesowały czytelnika, 
który sięga po książkę, oczekując współczesnych za-
gadnień o charakterze karnoprocesowym (związa-
nych z Sądem Najwyższym). Autorka zdecydowała 
się pójść inną droga. Wyodrębniła znaczącą obję-
tościowo część historyczną. Nie pozostaje więc nic 
innego, jak uszanować wybór autorski i zaakcepto-

Obszerna część pracy została poświęcona 
aspektom historycznym Sądu Najwyższego jako 
organu działającego w postępowaniu karnym.
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wać to założenie konstrukcyjne. Skoro tak, to trzeba 
poddać ocenie treść dużej objętościowo części histo-
rycznej recenzowanego opracowania. 

Od razu na wstępie trzeba powiedzieć, że za-
bieg ten przynosi książce więcej szkód niż pożytku. 

Dostajemy bowiem obfitą porcję w przeważającej 
mierze niestety czysto sprawozdawczego i powierz-
chownego materiału, który niewiele nowego wnosi 
do coraz bogatszego14 stanu wiedzy o Sądzie Naj-
wyższym. Najczęściej autorka ogranicza się do re-
ferowania stanu prawnego dotyczącego ustrojowej 
i karnoprocesowej pozycji Sądu Najwyższego (tyl-
ko tytułem przykładu zob. wywody o charakterze 
czysto sprawozdawczym na s. 11–16). W dodatku 
sprawy, o których pisze, pozostają nierzadko w bar-
dzo luźnej relacji z polem karnoprocesowym, które 
zostało wpisane w temat książki. 

7. Aż nie chce się wierzyć, że przeznaczając tyle 
miejsca na marginalne i mało w sumie istotne za-
gadnienia historyczne (być może interesujące histo-
ryków ustroju organów sądownictwa, ale w prze-
ważającej mierze niełączące się w ogóle z procesem 
karnym, por. uwagi niżej), autorka poświęca na 
przykład jeden tylko akapit (i to dość krótki) tzw. 
sekcji tajnej Sądu Najwyższego (s. 46). Zasadnicze 
wątpliwości budzi przede wszystkim zdawkowe 
potraktowanie problematyki nie tylko niewątpli-
wie znajdującej się na przecięciu zagadnień: Sąd 

 14 Por. w szczególności obszerną (393 strony), pieczołowicie 

przygotowaną monografię: A. Bereza, Sąd Najwyższy w latach 

1945–1962. Organizacja i działalność, Warszawa 2012.

Najwyższy – postępowanie karne, ale także mało 
w gruncie rzeczy przebadanej i bardzo interesują-
cej z punktu widzenia historycznie ujmowanej roli 
Sądu Najwyższego w procesie karnym. W zasadzie 
nie można by o to mieć żadnych pretensji, gdyby tyl-

ko część historycznoprawna pracy była sama w so-
bie bardzo lakoniczna, gdyż takie ujęcie w oczywi-
sty sposób zwalniałoby z obowiązku pogłębionego 
i bardziej wszechstronnego naświetlenia problema-
tyki sekcji tajnej SN. Można by wówczas zrozumieć 
zdawkowe potraktowanie tych zagadnień. Rzecz 
jednak w tym, że tak nie jest. Część historyczna pra-
cy jest jednak bardzo obszerna jak na objętość książ-
ki (cały rozdział I, s. 11–72), co świadczy o tym, 
że autorka przywiązuje (inna sprawa, czy słusznie) 
niemałą wagę do rozważań historycznoprawnych. 
Dlatego też uzasadnione było oczekiwanie, że sze-
rzej przedstawi zagadnienia łączące się z procesem 
karnym. Ale nie tylko o kwestie objętościowe tu 
idzie. Przede wszystkim jeszcze raz należy podkre-
ślić, że w części historycznej pomieszczono w ogóle 
bardzo dużo materiału w żaden sposób niewiążą-
cego się z procesem karnym i rolą Sądu Najwyższe-
go w postępowaniu karnym, i to nawet z punktu 
widzenia zakreślonego tematu pracy. Przykładowo 
cztery strony dalej – niż akapit na temat sekcji taj-
nej SN – autorka poświęca aż trzy razy więcej miej-
sca (s. 49–50) omówieniu kwestii organizacji Biu-
ra Prezydialnego SN, Zgromadzenia Ogólnego SN, 
Kolegium Administracyjnego SN i Biura Orzeczni-
ctwa SN. Z tej partii pracy dowiadujemy się m.in., 
że Biuro Prezydialne SN dzieliło się („początkowo”) 

Aż nie chce się wierzyć, że przeznaczając tyle 
miejsca na marginalne i mało w sumie istotne 
zagadnienia historyczne, autorka poświęca 
na przykład jeden tylko akapit (i to dość 
krótki) tzw. sekcji tajnej Sądu Najwyższego.
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na cztery działy, w tym na ogólny, kadr, finansowo-
-budżetowy i gospodarczy, a na czele tych działów 
stali kierownicy (s. 49); że powołanie oficera zawo-
dowego w skład Biura Orzecznictwa SN następo-
wało w porozumieniu z Ministrem Obrony (s. 50). 

Oczywiście chcielibyśmy wiedzieć, jaki jest zwią-
zek pomiędzy ilością działów Biura Prezydialnego 
SN a rolą i stanowiskiem Sądu Najwyższego w pro-
cesie karnym. Wydaje się, że żaden – poza tym, że 
i tu, i tam chodzi o Sąd Najwyższy. Podobnie ma 
się sprawa z rozważaniami poświęconymi organi-
zacji kancelaryjno-wewnętrznej Sądu Najwyższe-
go w latach 1944–1962 (s. 42–43). W większości 
autorka przepisuje tutaj regulamin Sądu Najwyż-
szego z 1947 r. Pytanie tylko – po co? Czyżby na-
prawdę uważała, że czytelnikowi zainteresowane-
mu aspektem karnoprocesowym Sądu Najwyższego 
niezbędna jest wiedza o tym, że Prezes SN załatwiał 
„wszystkie sprawy osobowe, administracyjne i go-
spodarcze” przy pomocy Sekretariatu Prezydialne-
go, na którego czele stał wyznaczony przez niego 
kierownik? Niezależnie od tego, że dotarcie do ta-
kiego aktu jak ów regulamin nie jest zbyt skompli-
kowane w dzisiejszej dobie (każdy, kogo z jakichś 
powodów bardzo interesują niuanse biurokracji SN 
w połowie XX wieku, najlepiej zrobi, sięgając wprost 

do źródła), to jeszcze pracę tę wykonano w piś-
miennictwie wcześniej15, i to w dodatku znacznie 
lepiej, bo nie tylko znacznie bardziej szczegółowo, 
ale również bardziej rzetelnie (przykładowo oka-
zuje się, że Sekretariatem Prezydialnym kierował 

naczelnik, a nie kierownik; można powiedzieć, że 
to tylko detal kancelaryjno-terminologiczny, jeżeli 
już jednak z jakichś względów decyduje się autor-
ka o tym pisać, to chyba lepiej, żeby podała pra-
widłowy termin). Jeśli zatem kogoś interesuje, kto 
na przykład był naczelnikiem Sekretariatu Prezy-
dialnego SN w latach bezpośrednio powojennych 
(Janina Koneczna, „doświadczony urzędnik sądo-
wy” i sekretarz w Sądzie Najwyższym od 1937 r.), 
to sięgnie do właściwej publikacji16. Razi zatem za-
chwianie proporcji pomiędzy – łagodnie rzecz ujmu-
jąc – powierzchownym i wybiórczym potraktowa-
niem przez autorkę niezaprzeczalnie bardzo istotnej 
problematyki sekcji tajnej Sądu Najwyższego, a ob-
szernymi wywodami na temat doprawdy trzecio-
rzędnych zagadnień o charakterze biurokratycz-
nym, które nie mają najmniejszego nawet związku 
z procesem karnym. 

 15 Tamże, s. 26–30.

 16 Informację tę podaje A. Bereza, Sąd Najwyższy…, dz. cyt.

Czyżby autorka naprawdę uważała, 
że czytelnikowi zainteresowanemu aspektem 
karnoprocesowym Sądu Najwyższego 
niezbędna jest wiedza o tym, że Prezes 
SN załatwiał „wszystkie sprawy osobowe, 
administracyjne i gospodarcze” przy pomocy 
Sekretariatu Prezydialnego, na którego czele 
stał wyznaczony przez niego kierownik? 
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Zresztą, nawet w krótkim fragmencie pracy doty-
czącym sekcji tajnej SN udało się autorce pominąć 
to, co moim zdaniem najważniejsze (i najbardziej in-
teresujące z poznawczego punktu widzenia) w dzia-
łaniu tzw. sekcji tajnych sądów karnych (i co wybit-
nie związane jest z procesem karnym akurat). Nie 
pisze więc autorka nic na temat tego, że w sekcjach 
tajnych sądów pierwszej instancji obwiązywały da-
leko posunięte ograniczenia personalne w zakresie 
korzystania z pomocy obrońcy17 i że ograniczenia te 
zdaniem niektórych badaczy miały (również) cha-
rakter tajny18. Kwestie te są, co prawda, znane – i to 
nie tylko z obszernego i bezcennego dla badacza ma-
teriału źródłowego, jakim jest opublikowane (w koń-
cu!) Sprawozdanie Komisji dla zbadania działalności 
tzw. „sekcji tajnej” Sądu Wojewódzkiego dla m. st. 
Warszawy z 9 lutego 1957 r. (dalej: Sprawozdanie Ko-
misji…)19 – autorka nie zadała sobie jednak trudu, 
by doń dotrzeć, opierając się w swojej lakonicznej 
wzmiance o sekcji tajnej SN na mniej lub bardziej 
szczegółowej i wiarygodnej literaturze przedmiotu, 
przy tym niestety także potraktowanej wybiórczo 
i dość bezkrytycznie), oraz prac badaczy przedmio-
tu, ale również dzięki relacjom naocznych świad-
ków tamtych ponurych spraw20. Znacznie więcej tu 
jednak wątpliwości niż rzeczy pewnych21, na co 
w recenzowanej monografii nie zwraca się w ogóle 
żadnej uwagi. Na przykład prof. Alicja Grześkowiak 
twierdzi, że w okresie stalinowskim istniała specjal-
na lista obrońców z urzędu, sporządzona i zatwier-
dzona przez Komitet Centralny PZPR22. Miało się na 
niej znajdować „w pierwszych latach 5–6 adwoka-
tów, później uległa ona rozszerzeniu” – podaje na-

 17 Sprawa jest znana w literaturze, por. np. M. Stanowska, 

Próby rozliczenia z przeszłością w wymiarze sprawiedliwości 

(w:) A. Dębiński i in. (red.), Ius et Lex. Księga jubileuszowa 

ku czci profesora Adama Strzembosza, Lublin 2002, s. 312. 

 18 A. Strzembosz (w:) M. Stanowska, A. Strzembosz, Sędziowie 

warszawscy w czasie próby 1981–1988, Warszawa 2005, s. 24.

 19 Sprawozdanie Komisji…, „Gazeta Prawnicza” 1989, nr 17–22. 

 20 Por. np. A. Steinsbergowa, Widziane z ławy obrończej, „Bez 

cenzury” – Biblioteka „Kultury” t. 273, Paryż 1977, s. 11–12.

 21 Por. A. Redzik (w:) A. Redzik, T.J. Kotliński, Historia adwo-

katury, wyd. 3, popr. i uzup., Warszawa 2014, s. 306. 

 22 A. Grześkowiak, Sądy tajne w latach 1944–1956, „Studia 

Iuridica” 1992, t. 22, s. 73.

wet A. Grześkowiak nazwiska adwokatów znajdują-
cych się na tej liście23. Kłopot jednak w tym, że 
informacji tych nie da się zweryfikować, nie wiado-
mo bowiem, skąd je zaczerpnęła. Jej artykuł, choć 
faktograficznie bardzo bogaty, jest nader ubogi pod 
względem źródłowym. Większość przytaczanych 
przez nią faktów jest po prostu mechanicznym po-
wielaniem tego, co znalazło się w Sprawozdaniu Ko-
misji… (co ciekawe, A. Grześkowiak również nie po-
daje ich źródła). Akurat co do obrońców przed 
„sądami tajnymi”, to ustalenia prof. A. Grześkowiak 
nie pokrywają się z ustaleniami zawartymi w Spra-
wozdaniu Komisji…, z którego wynika, że to nie KC 
PZPR „sporządzał i zatwierdzał” listę obrońców24 
w sekcji tajnej, ale Departament Nadzoru Sądowego 
Ministerstwa Sprawiedliwości. Nikt tej listy zresztą 
chyba nigdy nie oglądał (przynajmniej o tym nie wia-
domo), co nasuwa wątpliwości, czy cała sprawa nie 
była raczej załatwiana na zasadzie pozaprawnych 
ustaleń urzędniczo-sędziowskich, a „lista” była tylko 
pewnym skrótem myślowym). Nie wiadomo także, 
skąd autorka artykułu25 czerpie wiedzę na temat po-
czątkowej liczby (5–6 adwokatów) upoważnionych 
do obron „tajnych”. Ze sprawozdania komisji ds. sek-
cji tajnych wynika, że zgłaszającym się obrońcom 
z wyboru „odmawiano prawa do objęcia obrony, chy-
ba że zgodził się na ich udział Wydział Spraw Adwo-
katury w Ministerstwie Sprawiedliwości”, zdaniem 

 23 Tamże. 

 24 O „tzw. tajnej liście adwokatów” dopuszczonych do wystąpień 

przed sądami tajnymi pisze także A. Redzik, dz. cyt. Sprawę 

udziału adwokatów w postępowaniach przed sekcjami taj-

nymi badała również sama adwokatura w latach 1956–1958 

(specjalna komisja przy warszawskiej Radzie Adwokackiej). 

Podobno – pisze A. Redzik – udało się nawet ustalić listę adwo-

katów biorących udział w sprawach toczących się przed sekcją 

tajną Sądu Wojewódzkiego dla m. st. Warszawy oraz wszcząć 

postępowania dyscyplinarne. Jednak zgromadzoną dokumen-

tację zabrała… dyrektor biura ds. adwokatury w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Maria Matwinowa. Następnie dokumentacja 

ta zaginęła. W przeddzień transformacji ustrojowej Prezydium 

NRA powołało Komisję ds. Badania Białych Plam w Adwoka-

turze, która zajęła się zagadnieniem sekcji tajnych i sformu-

łowała postulaty badawcze (wszystkie informacje podaję za 

A. Redzikiem). Badań tych chyba jednak nie przeprowadzono. 

 25 Tamże.
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A. Grześkowiak „od roku 1952 zaczęli do sądów taj-
nych zgłaszać się obrońcy z wyboru i często byli 
przyjmowani”. Być może ustalenia te są trafne. Nie 
sposób jednak tego zweryfikować bez znajomości 
źródła tych informacji. Powróćmy jednak do obroń-
ców w sekcjach tajnych. Relacje bezpośrednich 
uczestników tamtych wydarzeń nie rzucają zbyt po-
zytywnego światła na rolę adwokatów w niektórych 
procesach karnych lat pięćdziesiątych. „[Obrońca] 
w całej mojej sprawie odpowiadał mi napastliwie, 
ordynarnie – mówił, że »sąd nie pozwoli«, zachowy-
wał się nie jak obrońca, lecz jak najagresywniejszy 
prokurator z tego okresu” – wspominała obronę 
(z urzędu) prowadzoną przez adwokata M. Rozen-
blita (Rosenblutha) przed Sądem Wojewódzkim dla 
m. st. Warszawy w 1951 r. A. Rószkiewicz-Litwino-
wiczowa26. Pytanie jednak, czy także w sekcji tajnej 
Sądu Najwyższego obowiązywała (jeżeli w ogóle ist-
niała) tajna lista zaufanych adwokatów. Wiadomo, 
że sądzić w sprawach skierowanych do sekcji tajnych 
mogli tylko – jak pisze prof. Strzembosz27 – sędziowie 
„pewni politycznie”. O czym zresztą, przyznajmy, 
wspomina się też w recenzowanej pracy. To ustalenie 
nie jest jednak ani specjalnie odkrywcze, ani sporne 
w literaturze. Z pewnością przedstawiciele urzędu 
prokuratorskiego dawali należytą rękojmię z punktu 
widzenia ochrony interesów politycznych. Ale co 
z adwokatami podejmującymi się obrony w rozpra-
wie sekcji tajnej Sądu Najwyższego? Szkoda, że au-
torka nie podjęła tego tematu – nie tylko bardzo in-
teresującego, ale też niezwykle istotnego z punktu 
widzenia oceny praworządności postępowania kar-
nego toczącego się w ramach sekcji tajnych – i nie 
przedstawiła ani słowem statusu obrońców w sek-
cjach tajnych, w szczególności zaś przed sekcją tajną 
SN, rezygnując w ogóle z próby wyjaśnienia roli 
obrońców stających przed Sądem Najwyższym w po-
stępowaniach w ramach sekcji tajnej tego sądu28. 

 26 A. Rószkiewicz-Litwinowiczowa, Trudne decyzje. Kontrwy-

wiad Okręgu Warszawa AK 1943–1944. Więzienie 1949–1954, 

Warszawa 1991, s. 123.

 27 Tamże.

 28 Interesujące, że o roli obrońców przed sekcjami tajnymi nie 

wspomina w ogóle A. Bereza, Sąd Najwyższy…, dz. cyt., 

s. 135–137.

Brak ten jest tym bardziej rażący (niezależnie od 
tego, że zakreślony przez autorkę temat po prostu 
wymusza zajęcie się tą problematyką), że książkę 
sfinansował Ośrodek Badawczy Adwokatury NRA, 
a jej autorem jest w końcu praktykująca (do niedaw-
na) adwokat. Sprawozdanie Komisji… tylko lako-
nicznie odnotowuje, że w sekcji tajnej SN „dopusz-
czano do udziału w sprawie obrońców z wyboru, 
o ile tacy się stawili”29. Dotyczy to jednak – jak się 
zdaje – wyłącznie rozpraw rewizyjnych. Co zaś 
z autorstwem samych rewizji od wyroków pierwszej 
instancji? Być może rolę swego rodzaju „filtra bez-
pieczeństwa” (w przenośni i dosłownie) spełniali 
tutaj adwokaci wyznaczani do obrony w sprawach 
toczących się w sekcjach tajnych przed sądem 
pierwszej instancji? Wiadomo, że bardzo często 
zniechęcali oni do wnoszenia rewizji – np. adw. 
M. Rozenblit (Rosenbluth) oświadczył A. Rószkie-
wicz-Litwinowiczowej, że „rewizji nie należy zakła-
dać, bo w ten sposób będzie miała drugie 
śledztwo”30. Skutecznie zniechęciło to oskarżoną do 
wniesienia rewizji w sprawie czy do obstawania 
przy konieczności wniesienia rewizji przez obrońcę. 
W ogóle jednak rewizje były składane, z czego na-
leży chyba wnioskować, że być może nie zawsze 
i nie wszyscy adwokaci działali wedle fatalnego 
schematu Rozenblita31. Nie do końca ścisłe jest 
twierdzenie autorki, że rozprawy przed sekcją tajną 
odbywały się z wyłączeniem jawności. Paradoksal-
nie (były to przecież sekcje tajne!) jawność rozpraw 
przez nie prowadzonych chyba nie zawsze była cał-
kowicie wyłączona. Formalnie rozprawy były jaw-
ne, a tylko faktycznie do sali specjalnej (?) Sądu 
Najwyższego dostęp „mieli w zasadzie tylko funk-
cjonariusze urzędów bezpieczeństwa”32. Zdaniem 

 29 Sprawozdanie Komisji…, „Gazeta Prawnicza” 1989, nr 19. 

 30 A. Rószkiewicz-Litwinowiczowa, Trudne decyzje…, dz. cyt., 

s. 125. 

 31 Co do zróżnicowanych postaw obrońców w procesach przed 

sekcjami tajnymi por. szerzej A. Grześkowiak, Sądy tajne…, 

dz. cyt., s. 73–74.

 32 Tak M. Stanowska, Próby rozliczenia…, dz. cyt. Inaczej 

K.M. Piekarska, Naruszanie zasady jawności w „sądach taj-

nych”, „Studia Iuridica” 1995, t. 27, s. 40 – „Na »jawną« 

rozprawę rozpatrywaną w »sekcji tajnej« zapraszane były 
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A. Grześkowiak33 przed sekcją tajną SN rozprawy 
odbywały się początkowo przy drzwiach zamknię-
tych, „później ten rygor został nieco rozluźniony, 
ale udział publiczności był utrudniony (…) przez 
usytuowanie sali rozpraw”. Inaczej jednak przed-

stawia te sprawy Sprawozdanie Komisji…34 – wedle 
sprawozdania w sekcji tajnej SN stopniowo rozluź-
niano tajność postępowania, tak iż w końcu nie od-
biegało ono formą od sposobu przeprowadzania roz-
prawy przy drzwiach zamkniętych, a do udziału 
w rozprawach dopuszczano rodziny. Wyroki ogła-
szano publicznie35. Brak w źródłach jakichkolwiek 
informacji potwierdzających twierdzenie autorki, 
że „posiedzenia [sekcji tajnej SN] przeprowadzano 
w wydzielonych pomieszczeniach”. Nie dyskusyjne, 
ale po prostu błędne jest twierdzenie, że „rozprawy 
[sekcji tajnej SN], z wyłączeniem jawności, odbywa-
ły się także poza terenem sądu” (s. 46). Było tak na 
pewno w przypadku rozpraw przed sekcją tajną 
Sądu Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy (jednak 
też nie zawsze; część z nich w późniejszym okresie 
działalności sekcji tajnej tego sądu odbywała się już 

bowiem osoby dokładnie sprawdzane i zaakceptowane przez 

funkcjonariuszy UB”. 

 33 A. Grześkowiak, Sądy tajne…, dz. cyt., s. 70. 

 34 Sprawozdanie Komisji…, „Gazeta Prawnicza” 1989, nr 19.

 35 Sprawozdanie Komisji…, „Gazeta Prawnicza” 1989, nr 22.

w gmachu sądów), które od początku istnienia sek-
cji tajnej miały miejsce – jak podaje Sprawozdanie 
Komisji… – w „budynku administracyjnym więzie-
nia nr 1 przy ul. Rakowieckiej, obok pomieszczenia, 
w którym odbywały się równocześnie rozprawy pro-

wadzone przez Sąd Wojskowy”36. Aniela Steinsber-
gowa37 pisze, że „w celu zachowania jeszcze więk-
szej dyskrecji rozprawy odbywały się w więzieniu, 
jak to nazywano wśród więźniów, »na kiblu«”. Czy 
był to rzeczywiście budynek administracyjny wię-
zienia mokotowskiego (tak Sprawozdanie Komisji…), 
tego jednak nie wiadomo. Np. proces A. Rószkie-
wicz-Litwinowiczowej odbywał się w celi, w której 
ustawiono nakryty czerwonym materiałem „stół sę-
dziowski”. Wątpliwe jednak, by rozprawy toczące 
się przed Sądem Najwyższym odbywały się w wię-
zieniu mokotowskim (czy jakimkolwiek innym). Na 
to – przypuszczalnie – nawet bardzo pewna siebie 
władza ludowa nie pozwoliłaby sobie. I to nawet 
w apogeum stalinowskiej zimy wymiaru sprawied-
liwości. Tu chyba została przeprowadzona pewna 
granica zachowania pozorów praworządności, któ-
rą nawet ówczesny aparat bał się przekroczyć. 
W Sprawozdaniu Komisji… nie wspomina się o roz-
prawach „więziennych” w przypadku orzekania 

 36 Tamże, nr 18.

 37 A. Steinsbergowa, Widziane z ławy…, dz. cyt.

Ale co z adwokatami podejmującymi się 
obrony w rozprawie sekcji tajnej Sądu 
Najwyższego? Szkoda, że autorka nie podjęła 
tego tematu – nie tylko bardzo interesującego, 
ale też niezwykle istotnego z punktu widzenia 
oceny praworządności postępowania karnego 
toczącego się w ramach sekcji tajnych.
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Wątpliwe, by rozprawy toczące się przed 
Sądem Najwyższym odbywały się w więzieniu 
mokotowskim (czy jakimkolwiek innym). 
Na to – przypuszczalnie – nawet bardzo 
pewna siebie władza ludowa nie pozwoliłaby 
sobie. I to nawet w apogeum stalinowskiej 
zimy wymiaru sprawiedliwości. 

przez Sąd Najwyższy (choć ustala się w nim, że Sąd 
Wojewódzki rzeczywiście często orzekał w więzie-
niu) i jednoznacznie stwierdza się, że „rozprawy 
prowadzono wyłącznie w sądzie”38. Przed sekcją taj-
ną SN – wbrew temu, co pisze M. Zbrojewska – są-

dzono zatem wyłącznie w gmachu sądów przy Lesz-
nie (ul. Ogrodowa). Maria Stanowska39 twierdzi, że 
do tego celu była przeznaczona specjalna sala 
w gmachu sądów warszawskich, co znajduje rzeczy-
wiście potwierdzenie w ustaleniach Komisji ds. sek-
cji tajnych40. Ale czy rozprawy przed sekcją tajną SN 
też odbywały się w tej właśnie sali („specjalnie za-
bezpieczona sala nr 15”)? Piszący te słowa słyszał 
z ust długoletniego pracownika sekretariatu SN, że 
w gmachu sądów przy Lesznie (na Ogrodowej) była 
nawet specjalna winda z bezpośrednim wyjściem do 
sali rozpraw, służąca do konwojowania oskarżo-
nych – poza ciekawskimi spojrzeniami przypadko-
wej publiczności znajdującej się na korytarzach są-
dowych, która mogłaby się niezdrowo zainteresować 
rozprawą. Warto byłoby tę informację potwierdzić. 
Rzucałaby ona (jeżeli jest rzeczywiście prawdziwa) 
interesujące światło na charakter rygorów tajności 
postępowania przed specjalną sekcją SN. Wymaga-

 38 Sprawozdanie Komisji…, „Gazeta Prawnicza” 1989, nr 22.

 39 M. Stanowska, Próby rozliczenia…, dz. cyt.

 40 Sprawozdanie Komisji…, „Gazeta Prawnicza” 1989, nr 18.

łoby to oczywiście dalszych badań ze strony autorki. 
Pogląd, że przed sekcją tajną SN „wprowadzono do-
mniemanie winy oskarżonego” (s. 46) zasadza się 
chyba na nieporozumieniu. Autorka powtarza tu 
dość bezrefleksyjnie stanowisko Anny Machnikow-

skiej. Problem jednak w tym, że to, co u A. Machni-
kowskiej jest dość nieprecyzyjnie ujęte („domniema-
niem była wina oskarżonego”41 – ale domniemaniem 
w jednym procesie, czy domniemaniem we wszyst-
kich sprawach toczących się przed sekcjami tajny-
mi?) i niepoparte żadnymi przykładami, u autorki 
recenzowanej pracy niepostrzeżenie przeistacza się 
w zasadę. Teza, że przed sekcją tajną SN „wprowa-
dzono domniemanie winy oskarżonego”, może być 
potraktowana wyłącznie jako mało precyzyjne i po-
znawczo niezbyt wartościowe uogólnienie. Lektura 
Sprawozdania Komisji… nie pozostawia żadnych 
wątpliwości co do – łagodnie rzecz ujmując – mało 
praworządnego charakteru postępowania przed sek-
cjami tajnymi, jednak trzeba pamiętać, że bardzo 
dbano o to, żeby w dokumentacji czynności proce-
sowych wszystko się zgadzało z literą prawa. W każ-
dym razie można by się jednak spodziewać, że 
twierdzenie o odwróceniu domniemania niewinno-
ści zostanie jakoś przez autorkę uzasadnione. 

 41 A. Machnikowska, Wymiar sprawiedliwości w Polsce w latach 

1944–1950, Gdańsk 2008, s. 349. 
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Reasumując: razi płytkość i całkowita wtórność 
faktograficzna partii książki poświęconych sekcji 
tajnej SN. Niestety, jest to tylko ilustracja pewnego 
szerszego zjawiska występującego na obszarze całej 
recenzowanej pracy. Zwracają uwagę liczne błędy 

rzeczowe. Szkoda, że autorka nie omawia żadnej 
konkretnej sprawy czy konkretnych spraw, które to-
czyły się przed sekcją tajną SN, nie podejmuje nawet 
najmniejszej próby zilustrowania powierzchownego 
opisu działania sekcji tajnej SN na przykładzie ana-
lizy przypadku (a trzeba pamiętać – o czym niestety 
nie można dowiedzieć się z recenzowanej książki – 
że Sąd Najwyższy rozpoznał ogółem 370 spraw tzw. 
sekcji tajnej w trybie rewizyjnym). Rozczarowuje 
także – znowu niestety bardzo częste w całej pub-
likacji – podejście czysto sprawozdawcze. Nie ne-
gując pożytków płynących z (dobrze wykonanej) 
roboty sprawozdawczej, trzeba powiedzieć, że po 
monografii można byłoby oczekiwać więcej rzetel-
nie uzasadnionych ocen. Czy autorka zgodziłaby 
się z twierdzeniem komisji badającej działalność 
sekcji tajnych, która doszła do wniosku, że „po-
stępowanie w ramach tzw. sekcji tajnej na terenie 
Sądu Najwyższego miało wszelkie cechy postępo-
wania sądowego, że brak jest jakichkolwiek pod-
staw do wysuwania twierdzenia, jakoby na terenie 

Sądu Najwyższego działała kiedykolwiek tzw. sek-
cja kapturowa”?42, czy też że „stwierdzając szereg 
wad i uchybień procesowych i wysuwając zastrze-
żenia w stosunku do niektórych orzeczeń komisja 
stwierdza zarazem, że nie znalazła podstaw pozwa-

lających przyjąć brak dobrej woli u sędziów sądzą-
cych w »sekcji tajnej« w I lub II instancji i orzekania 
wbrew lepszej wiedzy i sumieniu”43? Czytelnik musi 
się niestety kontentować dość ogólnikowym stwier-
dzeniem sformułowanym we wnioskach końcowych 
książki (niewiele krótszym od części merytorycz-
nej poświęconej sekcji tajnej SN), że „rzeczą hań-
biącą było, że sędziowie SN o uznanym autorytecie 
prawniczym orzekali w tej sekcji”, co „urągało (…) 
nie tylko autorytetowi tych sędziów, ale i polskiemu 
wymiarowi sprawiedliwości, ponieważ orzekanie 
w owej sekcji połączone było z gwałceniem pod-
stawowych praw człowieka i poniżaniem godności 
człowieka” (s. 405). 

8. Odkładamy na półkę recenzowaną książkę ze 
zdecydowanie mieszanymi odczuciami. I to raczej 
ujemnymi niż pozytywnymi. Chyba że ktoś spodzie-
wał się tylko opracowania przeglądowego, pozwala-

 42 Sprawozdanie Komisji…, „Gazeta Prawnicza” 1989, nr 19.

 43 Tamże, nr 22.

Czy autorka zgodziłaby się z twierdzeniem 
komisji badającej działalność sekcji tajnych, która 
doszła do wniosku, że „postępowanie w ramach 
tzw. sekcji tajnej na terenie Sądu Najwyższego 
miało wszelkie cechy postępowania sądowego, że 
brak jest jakichkolwiek podstaw do wysuwania 
twierdzenia, jakoby na terenie Sądu Najwyższego 
działała kiedykolwiek tzw. sekcja kapturowa”?
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jącego na spojrzenie z lotu ptaka na problematykę 
na styku haseł „Sąd Najwyższy” – „proces karny”, 
a nie odpowiedzi na interesujące problemy nauko-
we, których w tej pracy prawie w ogóle się nie sta-
wia. Niestety nie sposób nie zgodzić się z autorką, 
gdy twierdzi (s. 10), że książka „może pozostawić 
uczucie niedosytu” z powodu „skrótowego jedynie 
omówienia niektórych kwestii”. Wydaje się, że za-
pewne dałoby się uniknąć doświadczenia tego przy-
krego uczucia, gdyby inaczej (węziej) skonfigurowa-
no temat, poświęcając zdecydowanie mniej uwagi 
zagadnieniom niemającym żadnego znaczenia dla 
kwestii procesowych i znacznie szerzej zajmując się 
najciekawszymi (dyskusyjnymi) zagadnieniami ry-
sującymi się na tle roli Sądu Najwyższego w procesie 

karnym. Tymczasem otrzymaliśmy mało inspirujące 
do dalszych przemyśleń opracowanie o charakterze 
sprawozdawczym – w przeważającej mierze. Głów-
nym mankamentem książki jest jej powierzchow-
ność. Wadliwie zakreśliwszy temat, autorka sama 
skazała się na mozolne (ale też dość pobieżne) re-
ferowanie większości poruszonych kwestii. Inaczej 
jednak być nie mogło – zbyt wielka ilość spraw zo-
stała na siłę „wciągnięta” w orbitę pracy poprzez złe 
ujęcie tematu. Podsumowując: miejsce recenzowanej 
książki znajduje się wśród opracowań o charakterze 
konspektowym czy przeglądowym lub wśród opra-
cowań propedeutycznych. Mówienie o niej, że sta-
nowi dzieło pionierskie i wytyczające nowe kierunki 
naukowe, jest zdecydowanym nieporozumieniem. 
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Bartłomiej Woźniak

Czy Europa potrzebuje wspólnego 
prawa zabezpieczeń rzeczowych?

Bartłomiej Woźniak

Doktorant w Zakładzie Europej-
skiej Tradycji Prawnej Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego. Absolwent prawa 
na Uniwersytecie Warszawskim 
(summa cum laude) oraz finansów 
i rachunkowości w Szkole Głównej 
Handlowej. Ukończył także kurs 
prawa amerykańskiego w Centrum 
Prawa Amerykańskiego WPiA UW. 
Zainteresowania naukowe: prawo 
cywilne, prawo rzymskie, harmoni-
zacja prawa prywatnego.

Sześć lat po publikacji pro-
jektu wspólnego systemu odnie-
sienia – Draft Common Frame of 
Reference (DCFR)1, stanowiące-
go w oczach jego autorów pod-
waliny europejskiego kodeksu 
cywilnego2, ukazała się – w tej 
samej serii co DCFR – praca 
Proprietary Security in Movable 
Assets dotycząca zabezpieczeń 
rzeczowych na ruchomościach3. 
Opracowanie to zostało przed-
stawione na stronie interneto-
wej wydawnictwa jako kolejny 
krok w budowaniu jednolitego 
europejskiego prawa prywat-
nego4. Jednak już pobieżne za-

 1 C. von Bar, E. Clive (red.), Principles, 

Definitions and Model Rules of European 

Private Law. Draft Common Frame of 

Reference (DCFR). Full Edition, Munich 

2009.

 2 C. von Bar, Między projektem nauko-

wym a politycznym kształtowaniem 

woli: funkcje i struktura Wspólnego 

Systemu Odniesienia, „Kwartalnik Pra-

wa Prywatnego” 2009, nr 2, s. 362.

 3 U. Drobnig, O. Böger (red.), Proprieta-

ry Security in Movable Assets, Sellier 

European Law Publishers, Munich 

2015, 934 strony.

 4 Zob. http://www.sellier.de/pages/en/

buecher_s_elp/europarecht/356.pro-

prietary_security_in_movable_assets.

htm (dostęp 18 kwietnia2015).

poznanie się z treścią pracy 
nakazuje podać w wątpliwość 
zgodność takiego opisu z rze-
czywistością. Zamiast rzeczowej 
analizy wspólnych zasad prawa 
zabezpieczeń rzeczowych, po-
zwalających na wypracowanie 
jednolitego modelu prawnego, 
recenzowana praca stanowi ra-
czej przyczynek do krytycznej 
refleksji na temat postępów har-
monizacji prawa prywatnego 
w Unii Europejskiej oraz podsta-
wę do formułowania uwag doty-
czących rzetelności w promocji 
nowych publikacji naukowych.

Zarówno wspomniany wyżej 
opis, znajdujący się na stronie in-
ternetowej wydawcy, jak i słowo 
wstępne autorów recenzowanej 
pracy, w którym podkreślali oni 
istotną rolę, jaką w obrocie go-
spodarczym odgrywają zabez-
pieczenia wierzytelności o cha-
rakterze rzeczowym (s. xii), 
wyraźnie sugerują, że mamy do 
czynienia z nowym podejściem 
do badanego zagadnienia. Czy-
telnik miał więc prawo oczeki-
wać, że w tak obszernej, niemal 
1000-stronicowej pracy zapre-
zentowane zostaną nowe kon-
cepcje, nawiązujące do debaty na 
temat harmonizacji prawa pry-
watnego, która toczyła się już po 
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publikacji DCFR5. W szczególności niezbędne wy-
dawałyby się odpowiedź na postulaty przeprowa-
dzenia w zakresie europejskiego prawa prywatnego 
„badań drugiej generacji”6 czy ustosunkowanie się 
do zarzutów zbyt dużego podobieństwa DCFR do 

krajowych kodeksów cywilnych7. Naturalne byłoby 
także uwzględnienie propozycji dotyczących harmo-
nizacji prawa rzeczowego w ogólności8, czy też pro-

 5 Przykładowo N. Jansen, R. Zimmermann, „A European Civil 

Code in all but Name”: Discussing the Nature and Puproposes 

of the Draft Common Frame of Reference, „The Cambridge Law 

Journal” 2010, vol. 69, nr 1, s. 98–112; M. W. Hesselink, The 

Common Frame of Reference as a Source o European Private 

Law, „Tulane Law Review” 2009, vol. 83, nr 4, s. 919–971; 

F. Gomez Pomar, The Empirical Missing Links in the Draft 

Common Frame of Reference, „InDret” 2009, (1) February, 

s. 2–23; czy w polskim piśmiennictwie np. F. Zoll, Europejski 

kodeks cywilny – wokół wizji nowego prawa prywatnego dla 

Europy, „Nowa Europa. Przegląd Natoliński” 2008, nr II(7), 

s. 16–34; W. Dajczak, Niepokoje i szanse związane z ujedno-

licaniem prawa cywilnego, „Forum Prawnicze” 2011, nr 1(3), 

s. 3–6.

 6 H-W. Micklitz, F. Cafaggi, Introduction (w:) H-W. Micklitz, 

F. Cafaggi (red.), European Private Law after the Common 

Frame of Reference, Cheltenham 2010, s. ix.

 7 J.M. Smits, Draft Common Frame of Reference: how to improve 

it? (w:) H-W. Micklitz, F. Cafaggi (red.) European Private…, 

dz. cyt., s. 94.

 8 Np. E. Ramaekers, European Union Property Law. From Frag-

ments to a System, Cambridge–Antwerp–Portland 2013; 

jektów ujednolicenia zabezpieczeń rzeczowych na 
nieruchomościach9 lub choćby nawiązanie do nich 
w treści pracy. Okazało się jednak, że członkowie 
grupy badań nad europejskim kodeksem cywilnym 
(Study Group on European Civil Code), zajmujący się 

zabezpieczeniami rzeczowymi, ograniczyli swoje 
wysiłki do wydania w osobnym tomie i pod nową 
nazwą księgi IX DCFR. Okres sześciu lat między 
publikacją głównego tekstu DCFR a ukazaniem się 
recenzowanej pracy wykorzystali oni na wprowa-
dzenie sześciu drobnych poprawek redakcyjnych do 
przepisów modelowych oraz przygotowanie uwag 
dotyczących rozwiązań prawnych funkcjonujących 
w poszczególnych państwach członkowskich, sta-
nowiących uzupełnienie komentarza do poszcze-
gólnych przepisów modelowych. W pozostałym 
zakresie recenzowana praca stanowi wierną kopię 
pierwotnego tekstu księgi IX DCFR, więc nie sposób 
traktować jej jako nowej propozycji harmonizacji 
prawa prywatnego. Mimo tych krytycznych uwag 

S. van Erp, From ‘Classical’ to Modern European Property 

Law?, „Maastricht University Faculty of Law Working Pa-

per” 2009, nr 4.

 9 Por. np. projekt dyrektywy w sprawie umów o kredyt zwią-

zanych z nieruchomościami mieszkalnymi, KOM(2011) 142; 

S. van Erp, B. Akkermans, Public or Private Harmonisation 

of the EU Mortgage Market, „ZeitschriftfürEuropäischesPri-

vatrecht” 2013, nr 1, s. 43–59.

Czytelnik miał prawo oczekiwać, 
że w tak obszernej, niemal 1000-stronicowej 
pracy zaprezentowane zostaną nowe 
koncepcje, nawiązujące do debaty 
na temat harmonizacji prawa prywatnego, 
która toczyła się już po publikacji DCFR.
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fakt, że poza nielicznymi wyjątkami10 przepisy mo-
delowe zawarte w księdze IX DCFR nie były dotych-
czas szerzej komentowane, uzasadnia dokonanie 
ich analizy. Przy omawianiu konkretnych rozwią-
zań prawnych należy jednak pamiętać, że propo-
zycje przedstawione w książce Proprietary Security 
in Movable Assets stanowią wierną kopię przepisów 
modelowych z księgi IX DCFR, w związku z czym 
znajdujące się poniżej nawiązania do księgi IX na-
leży rozumieć jako odniesienia do treści recenzowa-
nego opracowania.

Zgodnie z całościowym założeniem DCFR11 pro-
jektowane przepisy dotyczące zabezpieczeń rze-
czowych zawierają postanowienia odnoszące się 
wyłącznie do rzeczy ruchomych. Także układ treś-
ci prezentowanych w recenzowanej pracy odpo-
wiada metodzie stosowanej w DCFR. W pierwszej 
części pracy znajdują się więc przepisy modelowe 
(s. 3–202), przy czym oprócz wersji angielskiej 
przedstawiono także ich tłumaczenie na język fran-
cuski, niemiecki, włoski i hiszpański. Druga, zasad-
nicza część pracy zawiera omówienie poszczegól-
nych przepisów modelowych – w formie typowej dla 
komentarzy do ustaw. W porównaniu do pierwotnej 
treści DCFR w recenzowanej pracy księgę IX uzu-
pełniono o uwagi na temat rozwiązań funkcjonują-
cych w systemach prawnych poszczególnych krajów 
członkowskich oraz państw niebędących członkami 
Unii Europejskiej, w tym Szwajcarii, Stanów Zjedno-
czonych czy Nowej Zelandii (national notes, s. 205–
766). W ostatniej części (s. 769–934), określonej 
jako „Załączniki” (Annexes), oprócz typowych ele-
mentów, jak bibliografia i indeks rzeczowy, na odno-
towanie zasługują tablice zawierające zestawienia 

 10 E.-M. Kieninger, Das Abtretungsrecht des DCFR, „Zeitschrift für 

Europäisches Privatrecht” 2010, nr 4, s. 740–742; R.A. Macdo-

nald, Transnational Secured Transactions Reform: Book IX of 

the Draft Common Frame of Reference, „Zeitschrift für Euro-

päisches Privatrecht” 2009, nr 4, s. 745–782; R.M. Wibier, 

Some initial thoughts in relation to Chapter IX (Proprietary 

Security in Movable Assets) of the Draft Common Frame of 

Reference (w:) „Tilburg Institute of Comparative and Transi-

tional Law Working Paper” 2009, nr 11.

 11 C. von Bar, E. Clive (red.), Principles, Definitions and Model 

Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Refe-

rence (DCFR). Full Edition, Munich 2009, vol. 1, s. 85.

przepisów z poszczególnych aktów prawnych, które 
zostały powołane w treści national notes, oraz an-
gielskich, szkockich i irlandzkich precedensów, do 
których się odwołano przy komentowaniu poszcze-
gólnych propozycji rozwiązań prawnych.

Zawarte w księdze IX DCFR przepisy modelowe 
podzielono na siedem rozdziałów i taki układ za-
chowano także przy ich komentowaniu. Rozdział 1 
zawiera ogólne zagadnienia dotyczące materii, 
którą regulować miałaby księga IX, oraz zakres jej 
zastosowania. W rozdziale 2 znalazły się postano-
wienia dotyczące różnych sposobów powstawania 
zabezpieczenia, natomiast w rozdziale 3 umieszczo-
no propozycje przepisów określających skuteczność 
zabezpieczeń ustanowionych zgodnie z DCFR wobec 
osób trzecich. Rozdział 4 miałby regulować sposoby 
ustalenia pierwszeństwa zabezpieczeń w wypadku, 
gdy na jednej rzeczy lub prawie ustanowiono ich kil-
ka. W rozdziale 5 zaproponowane zostały modele 
prawne, w ramach których od momentu ustanowie-
nia zabezpieczenia powinien funkcjonować podmiot 
udzielający zabezpieczenia oraz zabezpieczony wie-
rzyciel. Zamykające księgę IX rozdziały 6 i 7 dotyczą 
ostatnich etapów funkcjonowania zabezpieczenia, 
mianowicie jego wygaśnięcia oraz egzekucji w sytu-
acji zaistnienia przypadku jego naruszenia.

W warstwie merytorycznej recenzowanej pracy 
na pierwszy plan wysuwa się postulat, by zabezpie-
czenia wierzytelności na ruchomościach wprowa-
dzone przez ujednolicone prawo europejskie miały 
charakter nieposesoryjny. Zdaniem autorów recen-
zowanej pracy tylko taka postać zabezpieczenia wie-
rzytelności odpowiada potrzebom współczesnych 
stosunków kredytowych (s. 205). Ponadto do zabez-
pieczeń regulowanych w księdze IX DCFR (security 
rights) miałyby się zaliczać zarówno prawa zastaw-
nicze, stanowiące ograniczone prawo rzeczowe, jak 
i uprawnienia oparte na zastrzeżeniu prawa własno-
ści, w tym przewłaszczenie na zabezpieczenie, prze-
lew na zabezpieczenie czy prawo odkupu (s. 229). 
Jest to więc nowe ujęcie kwestii praw zabezpiecza-
jących, uwzględniające przede wszystkim funkcję, 
jaką pełni dana instytucja prawna. Takie rozwią-
zanie można interpretować jako próbę odrzucenia 
dogmatycznych podziałów między prawem rzeczo-
wym a prawem zobowiązań oraz zastąpienie ich 
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W warstwie merytorycznej recenzowanej pracy 
na pierwszy plan wysuwa się postulat, by 
zabezpieczenia wierzytelności na ruchomościach 
wprowadzone przez ujednolicone prawo 
europejskie miały charakter nieposesoryjny.

podejściem czysto funkcjonalnym. Autorzy recen-
zowanej pracy podkreślają bowiem, że jedyne róż-
nice między tradycyjnymi prawami zastawniczymi 
a instytucjami mającymi za podstawę zastrzeżenie 
prawa własności polegają na sposobie ich powsta-
nia i egzekucji (s. 230). Ponadto uwagę prawnika 
funkcjonującego w ramach systemu prawa konty-
nentalnego powinno zwrócić dopuszczenie możli-
wości powstania prawa zabezpieczającego w opar-
ciu o konstrukcję trustu (s. 221).

Definicje przyjęte w rozdziale 1 (s. 267) cechu-
ją się wysokim stopniem ogólności przy określaniu 
poszczególnych pojęć oraz odejściem od tradycyj-
nego nazewnictwa w zakresie instytucji prawnych 
o charakterze zabezpieczającym. Z uwagi na fakt, 
że projektowane rozwiązanie miałoby odnosić się 
do różnych sposobów zabezpieczeń na rzeczach ru-
chomych, funkcjonujących także na podstawie za-
trzymania tytułu do rzeczy, autorzy wprowadzają 
nowe pojęcia: „umowa o zabezpieczenie rzeczowe” 
(contract for proprietary security), „zabezpieczony 
wierzyciel” (secured creditor) czy „udzielający za-
bezpieczenia” (security provider). Rozwiązanie ta-
kie istotnie sprzyja objęciu regulacją księgi IX DCFR 
różnorodnych instytucji służących zabezpieczeniu 
wierzytelności, ale niesie ze sobą niebezpieczeń-
stwo braku precyzji norm prawnych zbudowanych 
na podstawie tak zdefiniowanych pojęć.

W zaproponowanej w księdze IX definicji zabez-
pieczonego wierzyciela zwraca uwagę to, że obej-
muje ona nie tylko samego wierzyciela, lecz tak-
że osobę trzecią, która mogłaby uzyskać prawo 

zabezpieczające – w imieniu wierzyciela. Osobą 
taką mógłby być w szczególności powiernik (tru-
stee). Konstrukcję tę można porównać z admini-
stratorem zastawu, o którym mowa w art. 4 ust. 4 
ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zasta-
wów12 (dalej: u.z.r.), lub administratorem hipote-
ki, o którym mowa w art. 682 ustawy o księgach 
wieczystych i hipotece13 (dalej: u.k.w.h.). Autorzy 
dostrzegają wprawdzie w national notes regulację 
art. 4 ust. 4 u.z.r., jednak funkcjonującego w prawie 

polskim administratora zastawu traktują wyłącz-
nie jako agenta, ułatwiającego wierzycielowi dzia-
łanie w trakcie postępowania rejestrowego (s. 505). 
Tymczasem – zgodnie z przyjętym w nauce polskiej 
stanowiskiem– rola, jaką odgrywa administrator 
zastawu, jest bardziej skomplikowana. Jest on bo-
wiem podmiotem działającym na rzecz wierzycieli, 
ale we własnym imieniu i to wobec niego powstaje 
stosunek prawnorzeczowy wynikający z zastawu14.

Określając sposoby powstania praw zabezpiecza-
jących (s. 275) oraz ogólne wymagania dotyczące 
ich funkcjonowania (s. 278), autorzy recenzowanej 
pracy w sposób wyraźny oddzielili powstanie pra-

 12 Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i re-

jestrze zastawów (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 67, poz. 569 

z późn. zm.).

 13 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipo-

tece (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 707 z późn. zm.).

 14 Z. Strus, M. Strus-Wołos, Komentarz do ustawy z dnia 6 grud-

nia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, LEX/el 

2003.
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wa zabezpieczającego od nadania mu skuteczności 
wobec osób trzecich (rozdział 3). Warto zwrócić 
uwagę, że prawo polskie w ograniczonym zakre-
sie przewiduje analogiczne rozwiązania, przy czym 
ustawodawca polski wykorzystuje w tym celu for-
mę czynności prawnych zastrzeżoną ad eventum15. 
Tak wyraźne rozdzielenie – ustanowienia prawa za-
bezpieczającego od nadania mu skuteczności wobec 
osób trzecich – znajduje uzasadnienie w objęciu pro-
ponowaną regulacją dotyczącą zabezpieczeń rze-
czowych także praw mających za podstawę zastrze-
żenie prawa własności. Propozycja ta spotkała się 
jednak z krytyką ze strony profesjonalnych uczest-
ników obrotu. Wśród przedstawianych argumentów 
wskazywano, że przyjęte w księdze IX rozwiązanie 
stanowi jedynie dodatkową komplikację prawną, 
wydłużającą i utrudniającą proces ustanawiania 
zabezpieczenia wierzytelności16, i nie znajduje ono 
żadnego praktycznego uzasadnienia.

Zamykający drugi rozdział komentarz do art. IX–
2:401, dotyczący zakresu ustanowionego zabezpie-
czenia (s. 390–395), stanowi z kolei kwintesencję 
wspomnianej wcześniej niesamodzielności recen-
zowanego opracowania i jego ścisłych związków 
z pierwotnym tekstem DCFR. Fragment ten uzupeł-
niono wprawdzie o uwagi na temat prawodawstw 
krajowych, ale sam komentarz do tego przepisu 
ograniczono do odesłania do art. IV.G–2:104. W ra-
mach DCFR zabieg taki był oczywiście w pełni zro-
zumiały i pozwalał na uniknięcie niepotrzebnych 
powtórzeń. Jednakże w recenzowanej pracy, przed-
stawianej jako niezależne opracowanie, stanowiące 
kolejny krok w budowaniu europejskiego prawa pry-
watnego, wszelkie odesłania powinny zostać ogra-
niczone wyłącznie do księgi IX.

Rozdział 3 księgi IX, zawierający propozycje do-
tyczące skuteczności praw zabezpieczających, nie 
pozostawia wątpliwości, że w stosunku do osoby 
trzeciej takie prawa byłyby skuteczne wyłącznie 
po spełnieniu warunków określonych w tym roz-
dziale (s. 397). W recenzowanej pracy przedsta-
wiono propozycje kilku sposobów nadania prawu 

 15 Por. zwłaszcza art. 307 § 3 kodeksu cywilnego czy art. 84 

ust. 2 prawa upadłościowego i naprawczego.

 16 R.M. Wibier, Some initial…, dz. cyt., s. 9.

zabezpieczającemu skuteczności wobec osób trze-
cich (s. 402), wśród których podstawowym byłby 
wpis do rejestru. Dodatkowo, jako sposób nadania 
prawu zabezpieczającemu skuteczności wobec osób 
trzecich, zaproponowano przeniesienie posiadania 
obciążanego przedmiotu albo kontroli nad nim na 
zabezpieczonego wierzyciela. Pierwsze rozwiązanie 
wykorzystywane mogłoby być przy przedmiotach 
materialnych, drugie – przy przedmiotach niema-
terialnych, w szczególności aktywach o charakte-
rze finansowym. 

Warto zaznaczyć, że inspiracją dla projektowa-
nych metod sprawowania kontroli nad aktywami 
finansowymi były bez wątpienia sposoby zabez-
pieczenia wierzytelności wprowadzone dyrekty-
wą 2002/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie ustanawia-
nia zabezpieczeń finansowych17 (dalej: dyrektywa 
2002/47/WE), implementowaną do polskiego syste-
mu prawnego przez ustawę o niektórych zabezpie-
czeniach finansowych18. Wprowadzenie do porządku 
prawnego przepisów modelowych dotyczących kon-
troli nad przedmiotami niematerialnymi, zawartych 
w księdze IX, z pewnością wywołałoby więc wąt-
pliwości podobne do tych, jakie zarówno w doktry-
nie19, jak i w praktyce wywołuje wdrożenie do pol-
skiego porządku prawnego dyrektywy 2002/47/WE.

Osobnego komentarza wymaga cały dział 3 roz-
działu 3, dotyczący zasad działania europejskiego 
rejestru zabezpieczeń rzeczowych (European Re-
gister of Proprietary Security). Zgodnie z założe-
niami autorów rejestr taki powinien być dostępny 
publicznie, a wpisy miałyby być dokonywane przez 
samych zainteresowanych. Rejestr byłby prowa-
dzony w systemie internetowym i zawierałby in-
formacje dotyczące zarówno praw zastawniczych 

 17 Dz.Urz. WE L 168 z 27.06.2002.

 18 Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpiecze-

niach finansowych (Dz.U. nr 91, poz. 871).

 19 A. Stangret-Smoczyńska, Charakter prawny zastawu finan-

sowego, „Państwo i Prawo” 2010, nr 1, s. 64; J. Pisuliński, 

Zabezpieczenia finansowe w systemie prawa cywilnego, „Prze-

gląd Prawa Handlowego”, czerwiec 2005, s. 30; M. Michalski, 

Kilka uwag w sprawie zastawu finansowego, „Przegląd Prawa 

Handlowego”, grudzień 2004, s. 15.
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o charakterze ograniczonego prawa rzeczowego, jak 
i zabezpieczeń w formie zatrzymania prawa własno-
ści (s. 435–436). Za kontrowersyjne, ale zrozumiałe 
w świetle zakresu terytorialnego projektowanego 
rejestru należy uznać odejście od wymogu podawa-
nia wszystkich szczegółów danego zabezpieczenia 
rzeczowego. Wystarczający miałby być sam fakt do-

konania zgłoszenia do rejestru. Niezwykle ryzykow-
ny i wywołujący szereg dodatkowych komplikacji 
jest z kolei pomysł, by sami zainteresowani doko-
nywali wpisów do systemu, a ewentualne badanie 
prawidłowości następowało wyłącznie w sytuacji 
zakwestionowania takiego wpisu. Potencjalne ryzy-
ka proponowanego rozwiązania dostrzegają zresztą 
sami jego autorzy (s. 490).

Opisane wyżej propozycje, choć w niektórych 
punktach dyskusyjne, stanowią konieczny element 
rozważań dotyczących konstrukcji europejskiego re-
jestru zabezpieczeń, w szczególności w kontekście 
roli, jaką miałby odgrywać DCFR20. Autorzy księgi 
IX DCFR poszli jednak dalej i zaproponowali sze-
reg przepisów modelowych, mających wyłącznie 
techniczny charakter. To, że rejestr miałby być pro-
wadzony w formie elektronicznej (s. 464), jest po-
twierdzeniem szerszego trendu, widocznego także 
w prawie polskim21. Jednak uwzględnienie – w tre-
ści księgi IX – normy stanowiącej, że potwierdzenie 
tożsamości osoby dokonującej wpisu do rejestru bę-
dzie wymagało użycia indywidualnie przypisanych 

 20 C. von Bar, Między projektem…, dz. cyt., s. 362.

 21 Por. art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowy Reje-

strze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1203 z późn. 

zm.), art. 24 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia-

łalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 584 

z późn. zm.) czy art. 364 u.k.w.h.

informacji, pozwalających na zalogowanie się do 
systemu, albo internetowych systemów weryfikacji 
tożsamości (s. 474), należy uznać za propozycję zbyt 
szczegółową na tym etapie prac. Podobnie całkowi-
cie niepotrzebne są przepisy modelowe stanowiące, 
że dostęp do rejestru miałby być otwarty dla każ-
dego po uiszczeniu odpowiedniej opłaty (s. 509), 

czy normy regulujące kryteria, według jakich byłoby 
można wyszukiwać konkretne prawo zabezpiecza-
jące (s. 510). Rozbudowane przepisy modelowe do-
tyczące wpisu do rejestru są dodatkowo kompliko-
wane przez zasadę notyfikacji (notice filing system), 
którą proponują autorzy w miejsce pełnego wpisu. 
W rejestrze miałaby widnieć jedynie informacja, 
że dane zabezpieczenie zostało ustanowione, oraz 
niektóre dane dotyczące obciążonego przedmio-
tu, których zakres nie został jednak sprecyzowany 
(s. 479). Po wszelkie szczegóły dotyczące istniejące-
go zabezpieczenia zainteresowana osoba musiałaby 
się zwracać do ustanawiającego zabezpieczenie albo 
zabezpieczonego wierzyciela (s. 512). Takie rozwią-
zanie wymusza z kolei potrzebę dodatkowych regu-
lacji i nałożenia obowiązku odpowiedzi na pytania 
zainteresowanych podmiotów, zapewnienia zgod-
ności przekazywanych informacji z prawdą oraz 
szczegółowego określenia treści takich informacji 
(s. 518). Jakkolwiek istotna rola rejestrów publicz-
nych w obrocie prawnym22 sprawia, że stosowną 
uwagę należy poświęcić także zagadnieniom tech-
nicznym związanym z ich prowadzeniem, jednak 
w projekcie, mającym na celu opracowanie zasad 
europejskiego prawa prywatnego, tak szczegółowa 
analiza tych kwestii wydaje się być zbyteczna.

 22 T. Stawecki, Rejestry publiczne. Funkcje instytucji, Warszawa 

2005, s. 14.

Autorzy księgi IX DCFR poszli dalej 
i zaproponowali szereg przepisów modelowych, 
mających wyłącznie techniczny charakter.
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Przepisy modelowe zawarte w rozdziale 4 księgi 
IX, dotyczące kwestii pierwszeństwa zabezpiecze-
nia rzeczowego, oparte są o paremię prior tempore 
potior iure (s. 549). Jednak już początkowy arty-
kuł tego rozdziału przewiduje wyjątek od tej zasa-
dy. W każdym przypadku zabezpieczenie rzeczowe 
wierzytelności, które uzyskało skuteczność wobec 
osób trzecich, gwarantowałoby bowiem uprawnio-
nemu lepszą pozycję niż zabezpieczenie, które takiej 
skuteczności nie uzyskało. Szczególne zasady okreś-
lania pierwszeństwa zostały przewidziane także dla 
zabezpieczeń na aktywach finansowych (s. 567).

W stosunku do rozdziału 5 należy wyrazić wąt-
pliwości co do trafności jego tytułu. Określenie 
predefault rules zdaje się z góry zakładać, że każde 
zabezpieczenie ulegnie realizacji na skutek zaist-
nienia przypadku naruszenia. Rozdział 5 reguluje 
natomiast wzajemne stosunki między ustanawiają-
cym zabezpieczenie a zabezpieczonym wierzycie-
lem i taki tytuł z pewnością lepiej oddawałby isto-
tę zawartych tam propozycji. Przepisy modelowe 
rozdziału 5 zakładają, w granicach wyznaczonych 
przez DCFR, swobodę w kształtowaniu stosunków 
prawnych między podmiotami zaangażowanymi 
w ustanowienie zabezpieczenia rzeczowego wie-
rzytelności. Najistotniejszą z zasad ograniczają-
cych tę swobodę jest wyłączenie, z wyjątkiem ści-
śle określonych przypadków, możliwości przejęcia 
obciążonych aktywów na własność przez zabezpie-
czonego wierzyciela (s. 615). Ograniczenia doty-
czące klauzuli przepadku znajdują swe źródło już 
w rzymskich regulacjach zastawu23, na co zresztą 
zwracają uwagę sami autorzy recenzowanej pracy 
(s. 617). Naturalną konsekwencją nieposesoryjnego 
charakteru zabezpieczeń, które miałyby być ustana-
wiane na podstawie księgi IX, jest z kolei przyzna-
nie – ustanawiającemu zabezpieczenie – prawa do 
używania obciążonych przedmiotów (s. 633). Po-
dobne podejście przyjęto w stosunku do surowców 
i półproduktów, które ustanawiający zabezpieczenie 
mógłby swobodnie wykorzystywać w swej działal-
ności gospodarczej, chyba że strony postanowiłyby 
inaczej (s. 635). 

 23 W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzym-

skie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2014, s. 438.

W kontekście prawa polskiego warto w rozdzia-
le 5 zwrócić uwagę na problem podziału zabezpie-
czenia w wypadku nabycia części zabezpieczonej 
rzeczowo wierzytelności. W prawie polskim problem 
ten pozostaje nierozwiązany24, natomiast księga IX 
DCFR przewiduje, że w takim wypadku prawo za-
bezpieczające ulega podziałowi proporcjonalnie do 
wartości nabywanej części wierzytelności (s. 664).

Rozdział 6, określający sposoby wygaśnięcia pra-
wa zabezpieczającego, rozpoczyna się od przepisu 
zawierającego listę sposobów wygaśnięcia takiego 
prawa (s. 677). Zwraca uwagę fakt, że w przeciwień-
stwie do prawa polskiego, w ramach którego funk-
cjonuje wyjątek z art. 325 § 2 kodeksu cywilnego, 
prawo zabezpieczające regulowane księgą IX DCFR 
wygasałoby zawsze w sytuacji, gdy zabezpieczony 
wierzyciel nabyłby przedmiot, na którym ustano-
wiono zabezpieczenie. Oczywiście nie dotyczyło-
by to zabezpieczenia w postaci zatrzymania prawa 
własności. Również wygaśnięcie zabezpieczonej 
wierzytelności każdorazowo powodowałoby wy-
gaśnięcie zabezpieczenia. W uwagach dotyczących 
państw członkowskich autorzy wskazują co prawda 
na art. 18 polskiej ustawy o zastawie rejestrowym 
i rejestrze zastawów jako przykład regulacji odmien-
nej (s. 685), jednak w proponowanych przepisach 
modelowych prezentują stanowisko tradycyjne. Bio-
rąc pod uwagę korzyści, jakie z elastycznego roz-
wiązania polskiego wynikają dla obrotu, szczególnie 
dla stron pozostających w stałych stosunkach praw-
nych25, stanowisko prezentowane w recenzowanej 
pracy należy uznać za dyskusyjne.

Ostatni rozdział dotyczy egzekucji prawa zabez-
pieczającego. W tym kontekście należy w pierwszej 
kolejności zwrócić uwagę na fakt, że podstawą do 
realizacji prawa zabezpieczającego byłby przypadek 
naruszenia (default), którego definicja obejmuje nie 
tylko niewykonanie zobowiązania zabezpieczone-
go prawem zabezpieczającym, lecz także inne zda-
rzenie lub zespół okoliczności określonych przez 
ustanawiającego zabezpieczenie i zabezpieczone-
go wierzyciela, uprawniających zabezpieczonego 

 24 W stosunku do zastawu brak bowiem odpowiednika przepisu 

art. 97 u.k.w.h.

 25 Z. Strus, M. Strus-Wołos, Komentarz do ustawy…, dz. cyt.
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Recenzowaną pracę należy oceniać w dwóch 
płaszczyznach: regulacji prawnych zawartych 
w przepisach modelowych oraz znaczenia 
zaprezentowanych koncepcji w budowaniu 
jednolitego prawa europejskiego.

wierzyciela do realizacji prawa zabezpieczającego 
(s. 267). Definicja ta w oczywisty sposób nawiązuje 
do definicji zdarzenia uprawniającego do egzekwo-
wania, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. l dyrekty-
wy 2002/47 WE. Z uwagi na charakter, wykracza-
jący poza materialnoprawne granice DCFR, rozdział 
VII nie został opatrzony komentarzami dotyczący-
mi rozwiązań przyjętych w państwach członkow-

skich. W rozdziale tym przewidziano możliwość za-
spokojenia wierzyciela z przedmiotu zabezpieczenia 
zarówno w drodze zwykłej egzekucji sądowej, jak 
i przy wykorzystaniu prywatnych sposobów reali-
zacji prawa zabezpieczającego, przy czym strony 
byłyby upoważnione do umownego wyłączenia ich 
zastosowania (s. 736). Z kolei w sytuacji, gdy za-
bezpieczenie przyjęłoby formę zatrzymania tytułu 
do rzeczy, prawo zabezpieczające byłoby realizowa-
ne przez wygaśnięcie umowy, która była podstawą 
powstania pierwotnego stosunku prawnego, zobo-
wiązującego do przeniesienia tytułu do rzeczy na 
ustanawiającego zabezpieczenie nabywcę (s. 762).

Recenzowaną pracę należy oceniać w dwóch 
płaszczyznach. Po pierwsze należałoby się odnieść 
do propozycji regulacji prawnych zawartych w prze-
pisach modelowych. W tym kontekście recenzowa-
nej pracy brakuje dopracowanej myśli przewodniej, 
poza generalną uwagą, że zabezpieczenie powinno 
mieć charakter nieposesoryjny, gdyż tylko taki rodzaj 
zabezpieczenia byłby obecnie do zaakceptowania 
w praktyce rynkowej (s. 205). Próba stworzenia prze-
pisów, które regulowałyby zabezpieczenia wierzytel-
ności oparte jednocześnie na koncepcji ograniczo-

nych praw rzeczowych, truście i zatrzymaniu prawa 
własności, jest pomysłem interesującym, dla którego 
trudno jest jednak odnaleźć wspólną płaszczyznę łą-
czącą te formy zabezpieczenia wierzytelności. Zawar-
te w księdze IX propozycje są więc raczej luźnym 
zestawieniem przepisów dotyczących różnych form 
zabezpieczenia niż regulacją jednej instytucji praw-
nej. Przepisy modelowe miały stanowić, jak się wy-

daje, rozwiązanie, w którym każdy uczestnik obrotu 
mógłby odnaleźć odpowiednią dla niego instytucję. 
Jednak nie do końca jasny charakter projektowanego 
prawa zabezpieczającego sprawia, że jego wykorzy-
stanie wiązać by się mogło z szeregiem wątpliwości 
i niedogodności, w szczególności dla podmiotów pro-
fesjonalnych. A to właśnie one, prowadzące działal-
ność na skalę międzynarodową, są w największym 
stopniu zainteresowane opracowaniem wspólnej for-
my zabezpieczenia wierzytelności26, zapewniającej 
maksymalną pewność zabezpieczenia.

Także zestawienie przedstawionych propozycji 
z funkcjonującymi w Polsce regulacjami dotyczą-
cymi zabezpieczeń na ruchomościach budzi wątpli-
wości, czy przyjęcie wspólnych uregulowań w ta-
kim kształcie stanowiłoby krok w dobrym kierunku. 
W porównaniu z przyjętym w prawie polskim zasta-
wem rejestrowym przedstawione w recenzowanej 
pracy prawo zabezpieczające, oparte wyłącznie na 
systemie notyfikacji, którego charakteru prawnego 
nie są pewni chyba nawet jego twórcy, nie wydaje 
się najlepszym rozwiązaniem.

 26 R.M. Wibier, Some initial…, dz. cyt., s. 13.
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Druga płaszczyzna oceny dotyczy znaczenia za-
prezentowanych koncepcji w budowaniu jednoli-
tego prawa europejskiego. W tym zakresie ocena 
może być wyłącznie negatywna. Harmonizacja pra-
wa dotyczącego zabezpieczenia wierzytelności jest 
jednym z najistotniejszych zagadnień, przed którymi 
stoi Unia Europejska27. Rozbieżności w ustawodaw-
stwach poszczególnych państw członkowskich sta-

nowią, zdaniem części prawników, naruszenie zasa-
dy swobodnego przepływu towarów i usług. Dotyczy 
to w szczególności sytuacji, gdy międzynarodowy 
transport towarów powoduje utratę zabezpieczenia 
wierzytelności ważnie ustanowionego w jednym 
z państw28. W stosunkach wynikających z handlu 
międzynarodowego jedyną praktyczną możliwością 
zażegnania takiego niebezpieczeństwa, związanego 
z przemieszczaniem rzeczy pomiędzy różnymi pań-
stwami, wydaje się zatem przyjęcie jednolitego mo-
delu prawnego29. Tymczasem autorzy recenzowanej 

 27 E.-M. Kieninger, Security Rights in Movable Property in Eu-

ropean Private Law, Cambridge 2004, s. 21.

 28 J. Basedow, Der kollisionsrechtliche Gehalt der Produktfrei-

heiten im europäischen Binnenmarkt: favor offerentis, „Rabels 

Zeitschrift für Ausländisches und Internationales Privatrecht” 

1995, nr 59, s. 41.

 29 U. Ernst, Zabezpieczenia na rzeczach ruchomych w Polsce 

i Niemczech. Przewłaszczenie na zabezpieczenie – zastaw re-

jestrowy – prawo kolizyjne, przeł. T. Kantor, P. Ptak, U. Vogt-

-Nestorowicz, Warszawa 2011 s. 26.

pracy całkowicie ignorują tę potrzebę i po sześciu la-
tach od pierwszej publikacji przedstawiają europej-
skiemu czytelnikowi propozycję identyczną z wcześ-
niejszym projektem ogłoszonym w ramach DCFR.

Jedyną istotną różnicą pomiędzy pierwotnym 
tekstem DCFR a recenzowaną pracą jest dodanie ko-
mentarzy na temat ustawodawstw poszczególnych 
państw członkowskich. W tym kontekście należy 

przede wszystkim stwierdzić, że analiza prawa kra-
jowego powinna raczej poprzedzać publikację tekstu 
głównego, a nie stanowić swego rodzaju zwieńcze-
nie dzieła30. Wypada zapytać, w oparciu o jakie kry-
teria dokonywano oceny funkcjonalności poszcze-
gólnych rozwiązań proponowanych w księdze IX, 
skoro ustawodawstwo narodowe, jedyne źródło po-
zwalające zweryfikować, jak dana regulacja spraw-
dza się w praktyce, zbadano dopiero na końcu. Samo 
posługiwanie się odwołaniami do systemów naro-
dowych także pozostawia wiele do życzenia. Dużą 
część national notes stanowią proste stwierdzenia, 
że dane zagadnienie czy instytucja są uregulowa-
ne w określonej ustawie państwa członkowskiego. 
W większości przypadków brakuje szerszego komen-
tarza czy wyjaśnienia, dotyczącego wpływu danej 
regulacji narodowej na treść przepisu modelowego. 
Należy także podkreślić, że wiarygodność tych ko-

 30 Por. uwagi N. Jansena i R. Zimmermanna do DCFR: N. Jansen, 

R. Zimmermann, „A European Civil Code in all but Name”…, 

dz. cyt., s. 106.

Autorzy recenzowanej pracy całkowicie ignorują 
potrzebę przyjęcie jednolitego modelu prawnego 
i po sześciu latach od pierwszej publikacji 
przedstawiają europejskiemu czytelnikowi 
propozycję identyczną z wcześniejszym 
projektem ogłoszonym w ramach DCFR.
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mentarzy jest osłabiana przez błędne odwołania do 
przepisów, np. do nieistniejącego art. 3081 polskie-
go kodeksu cywilnego (s. 237), albo pomyłki co do 
aktów prawnych wdrażających dyrektywę 2002/47 
WE do polskiego porządku prawnego (s. 429)31. Jak-
kolwiek nie są to istotne błędy merytoryczne, pod-
ważają one zaufanie do rzetelności całokształtu 

 31 Zdaniem autorów recenzowanej pracy dyrektywa 2002/47/

WE do polskiego porządku prawnego została wprowadzona 

za pomocą ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instru-

mentami finansowymi oraz ustawy z dnia 5 września 2008 r. 

o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów 

oraz zmianie innych ustaw.

badań dotyczących regulacji prawnych funkcjonu-
jących w poszczególnych państwach członkowskich.

Podsumowując, recenzowana praca stanowi przy-
kład wad dyskusji nad harmonizacją prawa pry-
watnego w Europie. Po sześciu latach od publikacji 
pierwotnego tekstu DCFR członkowie Study Group 
on European Civil Code przedstawili niezmienioną 
propozycję jednolitego prawa o zabezpieczeniach 
rzeczowych, uzupełnioną jedynie o uwagi – dość 
chaotyczne i w szeregu przypadków niewiele wno-
szące – na temat systemów prawnych państw człon-
kowskich. Można więc pogratulować wydawcy zdol-
ności marketingowych i umiejętności dwukrotnej 
sprzedaży tego samego produktu.
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Mateusz Kępa

„Duch praw w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej”

Konferencja II Środkowoeuropejskiego 
Forum Młodych Prawników, Wrocław, 
22–23 kwietnia 2015 r. 

W dniach 22–23 kwietnia 
2015 r. na Wydziale Prawa, Ad-
ministracji i Ekonomii Uniwer-
sytetu Wrocławskiego odbyła 
się międzynarodowa konferen-
cja II Środkowoeuropejskiego 
Forum Młodych Prawników. 
Inicjatorem oraz organizato-
rem spotkania była Interdyscy-
plinarna Pracownia Badań nad 
Kulturą, Historią, Polityką i Pra-
wem Krajów Europy Środkowo-
-Wschodniej przy Katedrze Dok-
tryn Politycznych i Prawnych 
WPAiE UWr. Patronat medial-
ny nad konferencją sprawowały 
redakcje „Forum Prawniczego” 
i „Oficyny Prawniczej”. Idea, jaka 
przyświecała inicjatorom, doty-
czyła monteskiuszowskiego „du-
cha praw” oraz realizacji tej za-
sady i przykładów jej obecności 
w systemach prawnych krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej, 
a także debaty przeprowadzo-
nej nad nimi przez doktorantów 
i młodych doktorów nauk praw-
nych. Obrady otworzyli prorek-
tor ds. nauczania UWr dr hab. 

prof. UWr Karol Kiczka oraz 
dziekan WPAiE, dr hab. prof. 
UWr Włodzimierz Gromski. Wy-
kład inauguracyjny wygłosił kie-
rownik pracowni, dr hab. prof. 
UWr Maciej Marszał. 

Konferencja została podzielo-
na na sześć sekcji tematycznych. 
W pierwszym dniu obradowały 
sekcje związane z prawem ustro-
jowym i historią państwa i pra-
wa, prawem administracyjnym 
i sądowoadministracyjnym, pra-
wem karnym oraz prawem wy-
znaniowym. Natomiast w dniu 
drugim słuchacze mogli zapo-
znać się z kwestiami dotyczący-
mi prawa gospodarczego i pra-
wa ochrony środowiska oraz 
z zagadnieniami związanymi 
z prawami człowieka i prawem 
międzynarodowym. W ramach 
sekcji związanej z prawem ustro-
jowym i historią państwa i pra-
wa mgr Paweł Fiktus – doktorant 
w Katedrze Doktryn Politycz-
nych i Prawnych Uniwersyte-
tu Wrocławskiego przedstawił 
temat Interpretacje zasady „de-

Mateusz Kępa

Absolwent Wydziału Prawa, Admi-
nistracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Doktorant w Kate-
drze Doktryn Politycznych i Praw-
nych UWr, członek Interdyscyplinar-
nej Pracowni Badań nad Kulturą, 
Historią, Polityką i Prawem Krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej, koor-
dynator SKN Prawa i Polityki Kra-
jów Europy Środkowo-Wschodniej 
im. Jerzego Giedroycia. Zaintereso-
wania badawcze: katolicka nauka 
społeczna, polska myśl społeczno-po-
lityczna w okresie międzywojennym. 
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mokratycznego państwa prawnego”; mgr Marta 
Maj – doktorantka w Katedrze Doktryn Polityczno-
-Prawnych i Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mi-
ckiewicza w Poznaniu wygłosiła referat Polska myśl 
republikańska w XV i XVI wieku (Jan Ostroróg, An-
drzej Frycz Modrzewski i Stanisław Orzechowski); 
mgr Vitalijs Platpirs – doktorant prawa na Uniwer-
sytecie Stradiņša w Rydze przedstawił referat na 
temat Механизм реализации гарантированной 
государством защиты в Латвии; dr Olena Uva-
rova – adiunkt na Narodowym Uniwersytecie Pra-
wa w Charkowie przybliżyła kwestie obejmujące 
Non-state regulation as the element of autonomy in 
law. Następnie mgr Małgorzata Krepa, mgr Marta 
Mackiewicz i mgr Jan Pietrzak – wszyscy z Katedry 
Doktryn Politycznych i Prawnych UWr – przedsta-
wili kolejno swoje referaty: Próba rozliczenia z prze-
szłością. Uchwała lustracyjna z 28 maja 1992 r.; Pań-
stwo krajowców jako idea kontynuacji tradycji byłego 
Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz Notariusz jako 
płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych. 
Po przerwie na kawę obradowała następna sekcja 
konferencji, obejmująca tematykę prawa admini-
stracyjnego i sądowoadministracyjnego. Mgr Artur 
Fojt – doktorant w Zakładzie Postępowania Admini-
stracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego UWr 
przedstawił kwestie dotyczące charakteru, roli i or-
ganizacji sądownictwa administracyjnego w Polsce 
i w Republice Czeskiej po upadku komunizmu; mgr 
Paweł Żuradzki – doktorant Wydziału Prawa, Admi-
nistracji i Ekonomii UWr omówił zagadnienie prawa 
do dobrej administracji w polskim porządku praw-
nym na tle europejskiego kodeksu dobrej praktyki 
administracyjnej; mgr Grzegorz Zalizowski – dok-
torant w Zakładzie Postępowania Administracyjne-
go i Sądownictwa Administracyjnego UWr wygłosił 
referat na temat: Prawo do sądu na tle Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście europejskiej 
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawo-
wych wolności. Na zakończenie obrad tej sekcji mgr 
Konrad Gieroń – doktorant Wydziału Prawa, Admi-
nistracji i Ekonomii UWr omówił tematykę dotyczą-
cą odtwarzania zagubionych lub zniszczonych akt 
sprawy w postępowaniu administracyjnym. 

Po południu rozpoczęła obrady trzecia sekcja 
konferencji w całości poświęcona prawu karnemu, 

w której czynny udział brały osoby z ośrodków na-
ukowych Ukrainy i Łotwy. Prof. Oksana Komarni-
ckia Bogdanovna – prof. w Narodowej Akademii 
Prokuratorów Ukrainy wygłosiła referat Деятель-
ность прокурора на досудебном расследование; 
prof. Svetlana Belikov – profesor nadzwyczajny, 
również z Narodowej Akademii Prokuratorów Ukra-
iny przedstawiła temat Деятельность прокурора 
по защите прав и интересов детей; dr Maryna 
Stefanchuk z tejże samej uczelni omówiła kwestie 
związane z tematem The legal regulation of pros-
ecutor’s office activities outside the criminal justice 
system according to the law of Ukraine and Poland. 
Posiedzenie sekcji prawa karnego zakończył refe-
rat mgr Tatjany Gordiny – doktorantki w Katedrze 
Prawa Karnego Uniwersytetu Łotewskiego na temat 
Заключение под стражу как гарант сохранения 
общечеловеческих ценностей. Na koniec pierw-
szego dnia konferencji obradowała sekcja dotyczą-
ca prawa wyznaniowego. Jako pierwszy swój referat 
wygłosił dr Dmytro Vovk – doktor prawa, adiunkt 
na Narodowym Uniwersytecie Prawa w Charkowie 
na temat Balancing religious freedom in Ukrainian 
court practice, następnie mgr Mateusz Kępa i mgr 
Martyna Sobol – doktoranci w Katedrze Doktryn 
Politycznych i Prawnych UWr omówili kolejno kwe-
stie dotyczące sytuacji Kościoła i związków wyzna-
niowych w świetle Konstytucji RP – jako realizacji 
prawa do wolności sumienia i wyznania – oraz kwe-
stię unieważnienia małżeństwa zgodnie z kodeksem 
prawa kanonicznego. 

Drugi dzień obrad zdominowały tematy po-
święcone prawu gospodarczemu i prawu ochrony 
środowiska oraz zagadnieniom dotyczącym praw 
człowieka i prawa międzynarodowego. Swoje ba-
dania zaprezentowali doktoranci WPAiE: mgr Mar-
ta Kessler (Zadania władz publicznych w zakresie 
ochrony praw dziecka – w kontekście norm konsty-
tucyjnych); mgr Krzysztof Balczunas (Niebankowa 
instytucja finansowa jako cesjonariusz wierzytelności 
zabezpieczonej hipoteką pod prawem rumuńskim); 
mgr Justyna Mielczarek (Problem ubóstwa w wy-
branych państwach Europy Środkowo-Wschodniej); 
mgr Bartłomiej Jaworski (Wolność to prawo czynie-
nia wszystkiego, na co pozwalają prawa – wolność 
budowlana jako przejaw wolności człowieka); mgr 



sprawozdanie

 2015 | FORUM PR AWNICZE 85

Michał Bursztynowicz (Kilka uwag przed wejściem 
w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. nowelizującej 
Prawo budowlane). 

Jako ostatnia wystąpiła na konferencji sekcja 
poświęcona prawom człowieka i prawu międzyna-
rodowemu. Mgr Magdalena Debita – doktorantka 
w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych UWr 
omówiła wybrane aspekty dotyczący respektowa-
nia przez Polskę orzeczeń Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka; mgr Paweł Łagowski – doktorant 
w Zakładzie Zarządzania Finansami UWr przybliżył 
słuchaczom temat równego dostępu do świadczeń 
opieki zdrowotnej w kontekście realizacji pakietu 
onkologicznego w Polsce. Ostatni z prelegentów, 
mgr Daniel Butyter – doktorant w Zakładzie Mię-

dzynarodowych Stosunków Ekonomicznych UWr 
wygłosił referat zatytułowany Umowa Stowarzysze-
niowa między Unią Europejską i państwami Part-
nerstwa Wschodniego, jako szczególna forma porozu-
mienia międzynarodowego. Różnorodność tematów 
oraz udział młodych badaczy prawa z Łotwy i Ukra-
iny pozwoliły zarówno słuchaczom, jak i referen-
tom na zapoznanie się ze współczesnymi inter-
pretacjami monteskiuszowskiej idei „ducha praw” 
w systemach prawnych krajów Europy Środkowo-
-Wschodniej. Zgodnie z zapowiedziami organiza-
torów – spotkania tego rodzaju będą kontynuowa-
ne w przyszłych latach, a jako pokłosie tegorocznej 
konferencji planowany jest tom zawierający wystą-
pienia referentów.
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Wyrok TSUE (pierwsza 
izba) z dnia 26 marca 
2015 r. w sprawie 
C‑499/13 (Marian 
Macikowski przeciwko 
Dyrektorowi Izby 
Skarbowej w Gdańsku) – 
opodatkowanie dostawy 
nieruchomości w ramach 
sprzedaży egzekucyjnej 
w drodze licytacji 

Stan faktyczny 

Wyrok zapadł na wniosek o wy-
danie orzeczenia w trybie preju-
dycjalnym i dotyczy wykładni 
zasad proporcjonalności i neu-
tralności podatkowej, a także 
art. 9, art. 193, art. 199, art. 206, 
art. 250 i art. 252 dyrektywy Rady 
2006/112/WE z dnia 28 listopa-
da 2006 r. w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości do-
danej1 (dalej: dyrektywa VAT). 
Wniosek ten został złożony w ra-
mach sporu pomiędzy M. Maci-
kowskim, komornikiem sądowym, 
a Dyrektorem Izby Skarbowej 
w Gdańsku – w przedmiocie braku 
zapłaty w terminie podatku VAT 
z tytułu sprzedaży nieruchomości 
dokonanej w trybie egzekucji.

Marian Macikowski jako ko-
mornik sądowy przy Sądzie Rejo-

 1 Dz.Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r., s. 1.

nowym w Chojnicach na wniosek 
wierzyciela prowadził postępo-
wanie egzekucyjne wobec Royal 
sp. z o.o., podatnika VAT. W ra-
mach tego postępowania prze-
prowadził egzekucję nierucho-
mości będącej własnością spółki 
Royal. Licytacja wskazanej nie-
ruchomości odbyła się w dniu 
16 lutego 2007 r. Następnie Sąd 
Rejonowy w Chojnicach postano-
wieniem z dnia 22 marca 2007 r., 
które stało się prawomocne 
w dniu 22 sierpnia 2007 r., przy-
sądził własność tej nieruchomo-
ści na rzecz małżeństwa Babiń-
skich za cenę przybicia w kwocie 
1 424 201 złotych polskich (PLN). 
Cena ta została przez nabywców 
w całości zapłacona na rachu-
nek tego sądu. Postanowieniem 
z dnia 27 października 2008 r. 
M. Macikowski sporządził pro-
jekt planu podziału owej sumy, 
w którym między innymi wskazał 
kwotę 256 823,13 PLN jako poda-
tek VAT do zapłaty na rachunek 
Urzędu Skarbowego w Chojni-
cach. W dniu 26 stycznia 2009 r. 
M. Macikowski wystąpił do Sądu 
Rejonowego w Chojnicach o prze-
kazanie na jego rachunek kwoty 
256 823,13 PLN, aby jako płatnik 
mógł uiścić podatek VAT należny 
z tytułu przeniesienia własności 
zlicytowanej nieruchomości spół-

ki Royal. Sąd Rejonowy w Choj-
nicach przekazał tę kwotę na 
rachunek M. Macikowskiego do-
piero po uprawomocnieniu się 
planu podziału. W konsekwencji 
komornik wystawił fakturę VAT 
dokumentującą sprzedaż nie-
ruchomości w dniu 31 sierpnia 
2009 r., zaś o zapłacie podatku 
poinformował organ podatkowy 
w dniu 2 września 2009 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowe-
go w Chojnicach orzekł o odpo-
wiedzialności M. Macikowskiego 
jako płatnika podatku VAT z ty-
tułu pobranego, a niewpłacone-
go w terminie – podatku w kwo-
cie 256 823,13 PLN od sprzedaży 
nieruchomości spółki Royal. Zda-
niem tego organu M. Macikowski, 
prowadząc postępowanie egzeku-
cyjne, miał obowiązek wystawić 
w listopadzie 2007 r. w imieniu 
dłużnika, czyli spółki Royal, fak-
turę VAT dokumentującą sprze-
daż nieruchomości tej spółki na 
kwotę brutto 1 424 201 PLN, 
w tym podatek 256 823,13 PLN, 
oraz uiścić ten podatek do dnia 
25 grudnia 2007 r. na rachunek 
właściwego urzędu skarbowego. 
Wyrokiem z dnia 10 październi-
ka 2011 r. Wojewódzki Sąd Ad-
ministracyjny w Gdańsku oddalił 
skargę M. Macikowskiego na de-
cyzję Dyrektora Izby Skarbowej 

Anna Michalak

Przegląd orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
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w Gdańsku z dnia 23 listopada 
2009 r. w przedmiocie orzeczenia 
o odpowiedzialności podatkowej 
płatnika za pobrany i niewpłaco-
ny w terminie podatek VAT z ty-
tułu sprzedaży nieruchomości 
spółki Royal w trybie egzekucji. 
Naczelny Sąd Administracyjny, 
rozpoznając skargę kasacyjną od 
powyższego wyroku, uznał, że 
wydanie wyroku wymaga doko-
nania wykładni przepisów prawa 
Unii. Postanowił zawiesić postę-
powanie i skierować do Trybuna-
łu Sprawiedliwości następujące 
pytania prejudycjalne:

1) Czy w świetle systemu po-
datku VAT wynikającego z dyrek-
tywy VAT, w szczególności art. 9, 
art. 193 w związku z art. 199 
ust. 1 lit. g), jest dopuszczalny 
przepis prawa krajowego, który 
wprowadza odstępstwa od zasad 
ogólnych tego podatku, przede 
wszystkim dotyczące podmiotów 
zobowiązanych do jego oblicze-
nia i poboru, poprzez ustanowie-
nie instytucji płatnika, czyli pod-
miotu, który jest zobowiązany za 
podatnika obliczyć wysokość po-
datku, pobrać go od podatnika 
i wpłacić we właściwym terminie 
organowi podatkowemu?

2) Czy w świetle zasady pro-
porcjonalności, będącej ogólną 
zasadą prawa unijnego, dopusz-
czalny jest przepis prawa krajo-
wego, z którego wynika między 
innymi, że podatek od dostawy 
nieruchomości, dokonywanej 
w trybie egzekucji towarów będą-
cych własnością dłużnika lub po-
siadanych przez niego z narusze-
niem obowiązujących przepisów, 
oblicza, pobiera i wpłaca komor-
nik sądowy wykonujący czynno-

ści egzekucyjne, który jako płat-
nik ponosi odpowiedzialność za 
niewykonanie tego obowiązku?

3) Czy w świetle art. 206, 
art. 250 i art. 252 dyrektywy 
VAT oraz wynikającej z niej zasa-
dy neutralności dopuszczalny jest 
przepis prawa krajowego, który 
powoduje, że wskazany w tym 
przepisie płatnik ma obowiązek 
obliczyć, pobrać i wpłacić kwo-
tę podatku VAT z tytułu dostawy 
towarów będących własnością 
tego podatnika lub posiadanych 
przez niego z naruszeniem obo-
wiązujących przepisów, dokona-
nej w trybie egzekucji, w trakcie 
trwania okresu rozliczeniowego 
podatnika w wysokości kwoty 
stanowiącej iloczyn przychodu 
osiągniętego ze sprzedaży towa-
ru, pomniejszonego o podatek 
VAT, oraz odpowiedniej stawki 
tego podatku, bez pomniejszenia 
tej kwoty o kwotę podatku nali-
czonego od początku okresu roz-
liczeniowego do daty pobrania 
podatku od podatnika?

Stanowisko TSUE

Trybunał uznał, że NSA zmie-
rza do ustalenia, czy przepisy 
dyrektywy VAT sprzeciwiają się 
uregulowaniu krajowemu, które 
w ramach sprzedaży nieruchomo-
ści w trybie egzekucji nakłada na 
płatnika, czyli komornika sądo-
wego, który dokonał tej sprze-
daży, obowiązek obliczenia, po-
brania i zapłaty podatku VAT od 
kwoty uzyskanej z owej transak-
cji w wymaganym terminie.

Trybunał przypomniał, że 
art. 199 ust. 1 lit. g) dyrektywy 
VAT upoważnia państwa człon-
kowskie do wyznaczenia, w wy-

padku dostawy nieruchomości 
zbywanych w ramach procedury 
przymusowej licytacji, nabywcy 
nieruchomości jako osoby zobo-
wiązanej do zapłaty podatku VAT, 
pod warunkiem że ma on status 
podatnika, dla zapewnienia pra-
widłowego poboru podatku VAT 
i unikania oszustw podatkowych. 
Z kolei z art. 273 dyrektywy VAT 
wynika, że państwa członkow-
skie mogą wprowadzić inne obo-
wiązki, które uznają za niezbęd-
ne do zapewnienia prawidłowego 
poboru podatku VAT i unikania 
oszustw podatkowych.

Ponadto przepisy art. 90 ust. 1 
oraz art. 273 dyrektywy VAT, 
poza określonymi w nich ograni-
czeniami, nie precyzują ani wa-
runków, ani obowiązków, które 
mogą nałożyć państwa człon-
kowskie; należy stwierdzić, że 
przepisy te przyznają państwom 
członkowskim zakres swobodne-
go uznania2. Przepisy, do których 
przyjęcia państwa członkowskie 
są upoważnione na podstawie 
art. 273 dyrektywy VAT celem 
zapewnienia prawidłowego pobo-
ru podatku i uniknięcia oszustw 
podatkowych, nie powinny jed-
nak wykraczać poza to, co jest 
konieczne do osiągnięcia tych 
celów, i nie mogą podważać neu-
tralności podatku VAT3. 

W niniejszej sprawie TSUE 
stwierdził, że system pośrednika 
wprowadzony uregulowaniem 
krajowym będącym przedmio-
tem postępowania głównego, 
na podstawie którego komornik 

 2 Zob. wyrok TSUE w sprawie C-588/10.

 3 Zob. wyroki TSUE w sprawach: 

C-385/09 oraz C-153/11.
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jest zobowiązany do obliczenia, 
pobrania i zapłaty podatku VAT 
od kwoty uzyskanej ze sprzeda-
ży w trybie egzekucji, ma na celu 
uniknięcie sytuacji, w której po-
datnik, z uwagi na jego sytuację 
finansową, naruszy obowiązek 
podatkowy zapłaty podatku VAT.

Dlatego – w ocenie TSUE – 
art. 193 ani art. 199 ust. 1 lit. g) 
dyrektywy VAT nie sprzeciwiają 
się takiemu uregulowaniu.

Choć przepisy te w istocie prze-
widują, iż podatek nie może być 
należny od podatnika dokonu-
jącego opodatkowanej dostawy 
towarów, lub w pewnych oko-
licznościach od nabywcy nie-
ruchomości, to jednak funkcja 
komornika sądowego jako po-
średnika zobowiązanego do po-
boru tego podatku nie wchodzi 
w zakres owych przepisów.

Kwestionowana regulacja okre-
śla funkcję komornika dokonują-
cego sprzedaży w trybie egzekucji 
jako funkcję pośrednika ograni-
czającego się do zapewnienia po-
boru kwoty podatku i jej wpłaty 
na rzecz organów podatkowych 
w imieniu podatnika, od którego 
jest on należny, w wyznaczonym 
terminie. W tej sytuacji obowią-
zek komornika sądowego nie ma 
cech obowiązku podatkowego, 
ponieważ ten zawsze ciąży na 
podatniku.

Dokonując poboru i wpłaty 
podatku, komornik sądowy nie 
wkracza w kompetencję ani obo-
wiązek podatnika i ogranicza się 
do zapewnienia wpłaty kwoty po-
datku VAT, odpowiadającej kon-
kretnej transakcji, na rzecz orga-
nów podatkowych. Jednocześnie 
komornik nie jest solidarnie zo-

bowiązany do zapłaty podatku 
VAT z podatnikiem VAT. Nie jest 
on też przedstawicielem podat-
kowym podatnika w rozumieniu 
art. 204 dyrektywy VAT.

Konkludując powyższe rozwa-
żania, TSUE stwierdził, że art. 9, 
art. 193 i art. 199 ust. 1 lit. g) dy-
rektywy VAT należy interpretować 
w ten sposób, że nie sprzeciwiają 
się one przepisowi prawa krajo-
wego, który w ramach sprzedaży 
nieruchomości w trybie egzekucji 
nakłada na płatnika, czyli komor-
nika sądowego dokonującego tej 
sprzedaży, obowiązek obliczenia, 
pobrania i zapłaty podatku VAT 
od kwoty uzyskanej z owej trans-
akcji – w wymaganym terminie.

W kolejnym pytaniu – jak wy-
jaśnił TSUE – NSA dąży do ustale-
nia, czy zasadę proporcjonalności 
należy interpretować w ten spo-
sób, że sprzeciwia się ona prze-
pisowi prawa krajowego, na pod-
stawie którego komornik sądowy 
odpowiada całym swoim mająt-
kiem za kwotę podatku VAT od 
kwoty uzyskanej ze sprzedaży 
nieruchomości dokonanej w try-
bie egzekucji, w wypadku gdy nie 
wykona on obowiązku pobrania 
i wpłacenia tego podatku.

Trybunał przypomniał, że 
zgodnie z utrwalonym orzecz-
nictwem państwa członkowskie 
podczas wykonywania powierzo-
nych im dyrektywami Unii upraw-
nień muszą przestrzegać ogólnych 
zasad prawa, które stanowią część 
porządku prawnego Unii, w tym 
w szczególności zasad pewności 
prawa i proporcjonalności4.

 4 Zob. podobnie wyroki TSUE w spra-

wach: C-396/98 oraz C-376/02.

W szczególności w odniesie-
niu do zasady proporcjonalności 
należy zauważyć – jak podkre-
ślił TSUE – że nawet jeśli prze-
pisy ustanowione przez państwa 
członkowskie na podstawie dy-
rektywy VAT zmierzają do moż-
liwie skutecznej ochrony praw 
budżetu państwa, to nie powin-
ny one jednak wykraczać poza to, 
co jest niezbędne do osiągnięcia 
tego celu5.

W ocenie TSUE nie można za 
proporcjonalne uznać uregulowa-
nia, które komornika sądowego 
czyniłoby odpowiedzialnym za 
zachowanie, którego nie można 
mu przypisać osobiście. Komor-
nik musiałby posiadać instrumen-
ty prawne do wykonania swego 
zadania, tak aby powstanie jego 
odpowiedzialności nie zależało 
od elementów, na które nie miał-
by żadnego wpływu – w tym tak-
że od działań lub zaniechań przy-
pisywanych osobom trzecim.

Jednakże w kompetencji Try-
bunału Sprawiedliwości nie leży 
wypowiadanie się – w ramach 
systemu współpracy sądowej 
ustanowionej w art. 267 TFUE – 
o wykładni przepisów krajowych 
ani orzekanie o poprawności 
wykładni zastosowanej przez 
sąd odsyłający. Trybunał jest bo-
wiem zobowiązany uwzględnić, 
zgodnie z podziałem kompeten-
cji między nim a sądami krajo-
wymi, określony w postanowie-
niu odsyłającym stan faktyczny 
i prawny, w jaki wpisują się pyta-
nia prejudycjalne. Do sądu odsy-

 5 Zob. podobnie wyroki TSUE w spra-

wach: C-286/94, C-340/95, C-401/95 

i C-47/96, C-384/04. 
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łającego należy zatem zbadanie, 
czy komornicy sądowi posiada-
ją wszelkie instrumenty prawne 
w celu wykonania ciążącego na 
nich obowiązku pobrania i termi-
nowego wpłacenia podatku VAT 
od sprzedaży towaru dokonanej 
w trybie egzekucji, jeżeli tylko 
wykonują swoje obowiązki pra-
widłowo i zgodnie z prawem.

Dlatego na pytanie drugie 
TSUE odpowiedział, że zasadę 
proporcjonalności należy inter-
pretować w ten sposób, że nie 
sprzeciwia się ona przepisowi 
prawa krajowego, na podstawie 
którego komornik sądowy odpo-
wiada całym swoim majątkiem 
za kwotę podatku VAT od kwo-
ty uzyskanej ze sprzedaży nie-
ruchomości dokonanej w trybie 
egzekucji, w wypadku gdy nie 
wykona on obowiązku pobrania 
i wpłacenia tego podatku, pod 
warunkiem że dany komornik są-
dowy faktycznie posiada wszelkie 
instrumenty prawne w celu wy-
konania tego obowiązku, czego 
zbadanie należy do sądu odsyła-
jącego.

Ostatnie pytanie – zdaniem 
TSUE – ma na celu ustalenie, czy 
art. 206, art. 250 i art. 252 dyrek-
tywy VAT oraz zasadę neutralno-
ści podatkowej należy interpreto-
wać w ten sposób, że sprzeciwiają 
się one przepisowi prawa krajo-
wego, na podstawie którego 
wskazany w tym przepisie płat-
nik ma obowiązek obliczyć, po-
brać i wpłacić kwotę podatku VAT 
z tytułu sprzedaży towarów do-
konanej w trybie egzekucji, bez 
możliwości odliczenia kwoty po-
datku naliczonego przez dostaw-
cę w okresie od początku okresu 

rozliczeniowego do daty pobrania 
podatku od podatnika.

Trybunał przypomniał, że 
z utrwalonego orzecznictwa 
wynika, iż prawo do odliczenia 
przewidziane w art. 167 i nast. 
dyrektywy VAT stanowi inte-
gralną część mechanizmu podat-
ku VAT i co do zasady nie może 
być ograniczane. Jest ono wyko-
nywane w sposób bezpośredni 
w stosunku do całego podatku 
obciążającego transakcje powo-
dujące naliczenie podatku. Po-
nadto z art. 206 i art. 250 dy-
rektywy VAT wynika, że kwota 
podatku VAT wpłacona do Skar-
bu Państwa powinna być kwotą 
netto, czyli kwotą uwzględniają-
cą odliczenia, jakich należy do-
konać, oraz że wszystkich tych 
odliczeń należy dokonać w odnie-
sieniu do okresu rozliczeniowego, 
w którym powstały.

W postępowaniu głównym – 
jak ustalił TSUE – to podatnik jest 
właścicielem towarów sprzeda-
wanych w drodze licytacji przez 
komornika sądowego, a nie płat-
nik, który jest zobowiązany do 
złożenia deklaracji podatku VAT 
uwzględniającej transakcję sprze-
daży tych towarów. To także po-
datnik, a nie płatnik ma prawo do 
odliczenia podatku naliczonego 
od podatku VAT należnego z ty-
tułu tej transakcji. Odliczenie to 
dotyczy okresu rozliczeniowego, 
w którym miała miejsce rzeczona 
transakcja. Jeżeli płatnik dokonu-
je wpłaty podatku VAT należne-
go z tytułu tej samej transakcji po 
złożeniu deklaracji przez podatni-
ka, to sytuacja taka może być uza-
sadniona na podstawie art. 206 
zdanie drugie dyrektywy VAT, 

który uprawnia państwa człon-
kowskie do pobierania zaliczek.

W wypadku mechanizmu 
wprowadzonego przez regulację 
krajową dostawca nie dysponu-
je kwotą podatku VAT należne-
go z tytułu transakcji dokonanej 
w trybie sprzedaży egzekucyjnej. 
Z tego względu nie może on wy-
korzystać tej kwoty do odliczenia 
podatku naliczonego przez po-
datnika, lecz zachowuje prawo 
do tego odliczenia. Jeśli zatem 
podatek naliczony przez podatni-
ka, właściciela towarów sprzeda-
nych w drodze licytacji, z tytułu 
transakcji dokonanych w danym 
okresie rozliczeniowym, do odli-
czenia którego ma on prawo, jest 
wyższy od podatku VAT należne-
go z tytułu sprzedaży tych towa-
rów, to podatnik może ewentual-
nie otrzymać zwrot nadpłaty od 
organów podatkowych.

Trybunał w konsekwencji 
stwierdził, że taki mechanizm 
jest zgodny z przepisami dyrek-
tywy VAT oraz że w szczegól-
ności nie narusza on przepisów 
art. 250 i art. 252 owej dyrek-
tywy. Zatem art. 206, art. 250 
i art. 252 dyrektywy VAT oraz za-
sadę neutralności podatkowej na-
leży interpretować w ten sposób, 
że nie sprzeciwiają się one prze-
pisowi prawa krajowego, na pod-
stawie którego wskazany w tym 
przepisie płatnik ma obowiązek 
obliczyć, pobrać i wpłacić kwotę 
podatku VAT z tytułu sprzedaży 
towarów dokonanej w trybie eg-
zekucji, bez możliwości odlicze-
nia kwoty podatku naliczonego 
w okresie od początku okresu 
rozliczeniowego do daty pobra-
nia podatku od podatnika.
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Komentarz

Przytoczony powyższej wyrok 
TSUE dotyka w moim przekona-
niu najpoważniejszego problemu 
polskiego systemu prawa podat-
kowego – niejasności regulacji, 
zarówno z zakresu prawa ma-
terialnego, jak i procesowego. 
W przypadku regulacji ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i usług6 (dalej: 
ustawa o VAT) zarówno podat-
nicy, jak i przedstawiciele orga-
nów podatkowych muszą jednak 
przestrzegać zasad i dyrektyw 
opodatkowania VAT wynika-
jących także z prawa unijnego 
(a w szczególności z dyrektywy 
VAT) oraz z orzecznictwa TSUE. 
Mogą także – w przypadku wąt-
pliwości – zwrócić się do TSUE 
o ustalenie wykładni prawa kra-
jowego zgodnej z dyrektywą VAT. 

Opodatkowanie dostawy nie-
ruchomości podatkiem VAT na-
stręczało i – mimo kolejnych 
nowelizacji – nastręcza poważ-
nych trudności interpretacyj-
nych. Ustawa statuuje bowiem 
wiele zwolnień podatkowych 
w zakresie dostawy nierucho-
mości, a jednocześnie nie de-
finiuje szeregu pojęć niezbęd-
nych dla dokonania prawidłowej 
wykładni zakresu tychże ulg. 
Ty tu łem przyk ładu można 
wskazać zwolnienie dotyczące 
dostawy terenów niezabudowa-
nych innych niż tereny budow-
lane (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy 
o VAT). Dopiero od 1 kwietnia  
2013 r. ustawa o VAT w sposób 

 6 Tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 177, 

poz. 1054, z późn. zm.

normatywny definiuje tereny bu-
dowlane, wcześniej brak było ta-
kich regulacji, co narażało podat-
ników na liczne spory z organami 
podatkowymi, które również nie 
miały jasnych wytycznych, jaką 
definicją – legalną, słownikową 
czy ukształtowaną orzeczniczo 
bądź doktrynalnie – należy się 
kierować przy interpretowaniu 
tego pojęcia. 

Nie tylko wprowadzanie zwol-
nień i ulg podatkowych rodzi 
trudności interpretacyjne. Tak-
że dookreślenie pojęcia „dosta-
wa nieruchomości” na gruncie 
polskiej ustawy często wymaga 
zaangażowania TSUE. Tak było 
w przypadku osób sprzedających 
grunty – zwłaszcza poza formal-
nie prowadzoną działalnością 
gospodarczą. Miały one prob-
lem z określeniem, czy transak-
cja taka podlega opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług, 
czy też nie. Dnia 15 września 
2011 r. TSUE wydał wyrok w po-
łączonych sprawach C-180/10 
i C-181/10 (Jarosław Słaby prze-
ciwko Ministrowi Finansów oraz 
Emilian Kuć i Halina Jeziorska-
-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby 
Skarbowej w Warszawie). W wy-
roku tym TSUE stwierdził: „Do-
stawę gruntu przeznaczone-
go pod zabudowę należy uznać 
za objętą podatkiem od warto-
ści dodanej na podstawie pra-
wa krajowego państwa człon-
kowskiego, jeżeli państwo to 
skorzystało z możliwości prze-
widzianej w art. 12 ust. 1 dyrek-
tywy Rady 2006/112/WE z dnia 
28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej, zmienionej 

dyrektywą Rady 2006/138/WE 
z dnia 19 grudnia 2006 r., nie-
zależnie od częstotliwości takich 
transakcji oraz od kwestii, czy 
sprzedawca prowadzi działal-
ność producenta, handlowca lub 
usługodawcy, pod warunkiem 
że transakcja ta nie stanowi je-
dynie czynności związanej ze 
zwykłym wykonywaniem prawa 
własności. Osoby fizycznej, która 
prowadziła działalność rolniczą 
na gruncie nabytym ze zwolnie-
niem z podatku od wartości do-
danej i przekształconym wskutek 
zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego niezależnej od 
woli tej osoby w grunt przezna-
czony pod zabudowę, nie można 
uznać za podatnika podatku od 
wartości dodanej w rozumieniu 
art. 9 ust. 1 i art. 12 ust. 1 dyrek-
tywy 2006/112, zmienionej dy-
rektywą 2006/138, kiedy doko-
nuje ona sprzedaży tego gruntu, 
jeżeli sprzedaż ta następuje w ra-
mach zarządu majątkiem prywat-
nym tej osoby. Natomiast jeżeli 
osoba ta w celu dokonania wspo-
mnianej sprzedaży podejmuje ak-
tywne działania w zakresie obro-
tu nieruchomościami, angażując 
środki podobne do wykorzysty-
wanych przez producentów, han-
dlowców i usługodawców w rozu-
mieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi 
dyrektywy 2006/112, zmienio-
nej dyrektywą 2006/138, należy 
uznać ją za podmiot prowadzący 
działalność gospodarczą w rozu-
mieniu tego przepisu, a więc za 
podatnika podatku od wartości 
dodanej. Okoliczność, iż osoba ta 
jest rolnikiem ryczałtowym w ro-
zumieniu art. 295 ust. 1 pkt 3 dy-
rektywy 2006/112, zmienionej 
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dyrektywą 2006/138, jest w tym 
zakresie bez znaczenia”.

Jak wynika z aktualnego 
orzecznictwa polskich sądów ad-
ministracyjnych dotyczącego po-
datkowych konsekwencji dostawy 
nieruchomości, wciąż powsta-
ją nowe problemy i wątpliwości 
na tym tle. Pragnę w tym miej-
scu zwrócić uwagę na orzecze-
nie NSA z dnia 9 grudnia 2014 r., 
I FSK 1693/13, dotyczące opodat-
kowania podatkiem VAT odszko-
dowania, jakie uzyskała gmina 
( jako wywłaszczony właściciel 
nieruchomości przejętej przez 
Skarb Państwa na cele publicz-
ne), w sytuacji gdy jednocześnie 
została zobowiązana do jego wy-
płacenia (reprezentując Skarb 
Państwa). Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny w Rzeszowie w wyro-
ku z dnia 2 lipca 2013 r., I SA/Rz 
360/13, uznał, że skoro w sprawie 
nie nastąpiło przekazanie ekono-
micznego władztwa nad rzeczą 
innemu podmiotowi, to zaist-
niała czynność prawna nie może 

powodować powstania obowiąz-
ku podatkowego VAT. Nie można 
także przyjąć, iż doszło do wypła-
ty odszkodowania na rzecz gmi-
ny w związku z wywłaszczeniem, 
powodującej ziszczenie się wa-
runku przedmiotowego opodat-
kowania tej czynności podatkiem 
VAT, w sytuacji, w której wypłata 
odszkodowania za wywłaszczenie 
na rzecz gminy następuje ze środ-
ków finansowych tej gminy. 

Naczelny Sąd Administracyj-
ny uchylił ten wyrok i przekazał 
sprawę do ponownego rozpozna-
nia. Wskazał na swoje dotych-
czasowe orzecznictwo, z które-
go wynika, „że w konsekwencji 
wydania przez Wojewodę decy-
zji o zezwoleniu na realizację in-
westycji drogowej oraz przejścia 
z mocy prawa własności nieru-
chomości, w zamian za odszko-
dowanie, następuje odpłatna do-
stawa towarów, o której mowa 
w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o VAT” (por. wyrok NSA z dnia 
28 października 2011 r., I FSK 

1659/10; wyrok w składzie sied-
miu sędziów NSA z dnia 8 wrześ-
nia 2014 r., I FSK 1211/12; wy-
rok NSA z dnia 10 października 
2014 r., I FSK 1608/13).

Jednakże nie można pominąć 
okoliczności, że „wypłata” od-
szkodowania w tym przypadku 
stanowi jedynie finansową ope-
rację w księgach rachunkowych 
gminy i nie powinna prowadzić 
do konieczności zapłaty przez 
gminę realnego podatku od to-
warów i usług (zob. także zdanie 
odrębne sędziego Małgorzaty 
Niezgódki-Medek do wyroku NSA 
z dnia 8 września 2014 r., I FSK 
1211/12). W moim przekonaniu 
niezbędne w tym zakresie było-
by odwołanie się do TSUE celem 
wyjaśnienia wątpliwości doty-
czących w szczególności zgodno-
ści przyjętej przez NSA wykładni 
przepisów ustawy o VAT z zasa-
dami powszechności opodatko-
wania, neutralności i zachowania 
warunków konkurencji na grun-
cie dyrektywy VAT. 
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Wyrok ETPC (druga 
izba) z dnia 2 grudnia 
2014 r. w sprawie Güler 
i Uğur przeciwko Turcji, 
skarga nr 31706/10 – 
wolność myśli, sumienia 
i wyznania

Stan faktyczny 

Skarżący, regionalni przy-
wódcy tureckiej Partii na Rzecz 
Społeczeństwa Demokratycz-
nego uczestniczyli w ceremonii 
religijnej upamiętniającej człon-
ków Partii Pracujących Kurdy-
stanu (kurd. Partiya Karkerên 
Kurdistan – PKK) zabitych przez 
policję. W następstwie tych 
działań zostało przeciwko skar-
żącym wszczęte postępowanie 
karne za szerzenie treści terro-
rystycznych; PKK uznawana jest 
przez władze tureckie za organi-

 1 Autor jest stypendystą w ramach pro-

jektu „Kształcenie kadr na potrzeby 

rynku flexicurity i gospodarki opartej 

na wiedzy – oferta kierunków nauk 

humanistyczno-społecznych UŁ”, 

współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.

zację terrorystyczną. Skarżący 
twierdzili, że brali udział w ob-
rzędach religijnych, obowiązko-
wych zgodnie z ich wyznaniem. 
Sąd pierwszej instancji skazał ich 
na karę 10 miesięcy pozbawienia 
wolności na podstawie prawa an-
tyterrorystycznego, wywodząc, 
że upamiętniani członkowie 
zdelegalizowanej w Turcji Par-
tii Pracujących Kurdystanu na-
leżeli do organizacji terrory-
stycznej, a w miejscu ceremonii 
znajdowały się symbole tej par-
tii. Sąd odwoławczy podtrzymał 
orzeczenie pierwszoinstancyjne, 
w konsekwencji czego skarżący 
zostali umieszczeni w zakładzie 
karnym, gdzie odbyli zasądzoną 
im karę.

Stanowisko ETPC – wolność 
myśli, sumienia i wyznania 
(art. 9 EKPC2)

Trybunał zauważył, że kara 
pozbawienia wolności była reak-
cją na chęć skorzystania przez 

 2 Konwencja o ochronie praw człowieka 

i podstawowych wolności, sporządzo-

na w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., 

zmieniona następnie i uzupełniona 

skarżących z przysługującej im 
wolności manifestowania prze-
konań religijnych, mniejsze zna-
czenie miała natomiast okolicz-
ność czczenia pamięci zmarłych 
członków PKK. Trybunał zgodził 
się, że zastosowane sankcje karne 
były przewidziane przez prawo, 
ale stwierdził jednocześnie, że 
sądy krajowe oraz rząd turecki nie 
byli w stanie wykazać, że skarżą-
cy mieli wpływ na wybór miejsca 
praktyk religijnych oraz na obec-
ność symboli PKK, zwłaszcza że 
skarżący zostali skazani wyłącz-
nie za udział w zdarzeniu promu-
jącym terroryzm. Zdaniem ETPC 
uczestniczenie w obrzędach reli-
gijnych nie mieści się w zakresie 
stosowania tureckiego prawa an-
tyterrorystycznego. Przepisy usta-
wowe nie były precyzyjne i jasne 
oraz pozwalały na zastosowanie 
sankcji za czyny, których uznanie 
za działania promujące terroryzm 
zależało wyłącznie od sposobu in-
terpretacji przez sąd krajowy, co 
oznaczało naruszenie art. 9 EKPC.

Opracował Jarosław Sułkowski

protokołami (Dz.U. z 1993 r. nr 61, 

poz. 284); dalej: konwencja lub EKPC.

Anna Chmielarz-Grochal, Jarosław Sułkowski1

Przegląd orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka 
w Strasburgu
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Wyrok ETPC (czwarta 
izba) z dnia 20 stycznia 
2015 r. w sprawie Durić 
i inni przeciwko Bośni 
i Hercegowinie, skargi 
nr 79867/12, 79873/12, 
80027/12, 80203/12, 
115/13 – prawo do sądu, 
ochrona własności

Stan faktyczny

W latach 1999–2008 Republika 
Serbska na podstawie wyroków 
sądowych została zobowiązana do 
wypłaty odszkodowań wojennych. 
Wyroki uprawomocniły się, ale nie 
zostały wykonane. Skarżący wy-
stąpili ze skargami do Sądu Kon-
stytucyjnego Bośni i Hercegowiny, 
który w styczniu 2013 r. stwier-
dził, że w rozpatrywanych spra-
wach doszło do naruszenia EKPC. 

W listopadzie 2009 r. ETPC wy-
dał wyrok przeciwko Bośni i Her-
cegowinie, w którym orzekł, że 
niewykonanie ostatecznych wy-
roków sądów krajowych zasą-
dzających odszkodowania wojen-
ne naruszyło art. 6 EKPC i art. 1 
Protokołu nr 1 do EKPC. Trybunał 
stwierdził, że wielkość długu pub-
licznego nie może usprawiedliwiać 
zawieszenia wykonania ostatecz-
nych wyroków. Biorąc pod uwa-
gę dużą liczbę podobnych spraw, 
ETPC wezwał Bośnię i Hercegowi-
nę do rozwiązania tego problemu. 

W rezultacie w październiku 
2012 r. przyjęto w Bośni i Herce-
gowinie plan dotyczący wykona-
nia ostatecznych wyroków i wy-
płaty odszkodowań wojennych. 
Odszkodowania miały być wypła-
cone w ciągu 13 lat, począwszy 
od 2013 r. W lipcu 2013 r. okres 
ten został wydłużony do 20 lat. 

Stanowisko ETPC – prawo 
do sądu (art. 6 EKPC) 
i ochrona własności (art. 1 
Protokołu nr 13)

Trybunał, wziąwszy pod uwagę 
opóźnienia w wykonaniu wyro-
ków zasądzających odszkodowa-
nia wojenne, uznał okres 20 lat za 
zbyt długi. Zaznaczył, że państwo 
nie może powoływać się na brak 
środków, by usprawiedliwić nie-
wykonywanie swoich zobowią-
zań finansowych. Konsekwen-
cje takiego opóźnienia wiążą się 
z indywidualnymi i nadmiernymi 
obciążeniami dla osób, którym 
odszkodowania przyznano. Jak 
zauważył ETPC, w przypadku kil-
ku skarżących orzeczenia zostały 
wydane przed 13 laty i nie zosta-
ły jeszcze wykonane. Poza tym na 
rozpatrzenie przez ETPC oczeku-
je około 400 podobnych spraw.

Trybunał uznał, że choć Bośnia 
i Hercegowina przyjęła w 2012 r. 
plan służący wykonaniu wyro-
ków zasądzających odszkodowa-
nia wojenne, to jednak z uwagi na 
wyznaczone ramy czasowe i prze-
dłużenie w 2013 r. terminu wy-
płaty odszkodowań plan ten jest 
niezgodny z art. 6 EKPC i art. 1 
Protokołu nr 1 do EKPC.

Na podstawie art. 46 EKPC za-
lecił, by w ciągu roku od momen-
tu, gdy jego orzeczenie stanie się 
ostateczne, Bośnia i Hercegowina 
zmieniła plan dotyczący wykona-
nia wyroków – przez wprowadze-

 3 Protokół nr 1 do Konwencji o ochro-

nie praw człowieka i podstawowych 

wolności, sporządzony w Paryżu dnia 

20 marca 1952 r. (Dz.U. z 1995 r. nr 36, 

poz. 175 z późn. zm.).

nie bardziej rozsądnego terminu 
wypłaty odszkodowań. Zdaniem 
ETPC zaproponowany w paź-
dzierniku 2012 r. trzynastoletni 
okres był rozsądny w momencie 
jego wprowadzenia. W sprawach 
zakończonych ponad 10 lat temu 
wyroki powinny być wykonane 
bez dalszych opóźnień. 

Opracowała Anna Chmielarz-
-Grochal

Wyrok ETPC (trzecia 
izba) z dnia 20 stycznia 
2015 r. w sprawie 
Arribas Anton przeciwko 
Hiszpanii, skarga 
nr 16563/11 – prawo 
dostępu do sądu 

Stan faktyczny 

Skarżący, pracownik szpitala 
dla psychicznie chorych, został 
ukarany dyscyplinarnie za próbę 
kontaktu seksualnego z pacjen-
tem placówki. Sankcje dyscypli-
narne zostały podtrzymane przez 
sądownictwo. Skarżący wystąpił 
do Trybunału Konstytucyjnego 
Hiszpanii ze skargą na ochronę 
praw i wolności obywatelskich 
(amparo). Trybunał odrzucił skar-
gę z powodu niewykazania przez 
skarżącego jej szczególnej donio-
słości konstytucyjnej.

Stanowisko ETPC – 
prawo dostępu do sądu 
(art. 6 ust. 1 EKPC)

Trybunał przypominał, że pra-
wo dostępu do sądu nie jest ab-
solutne, może być przedmiotem 
ograniczeń, zwłaszcza w odnie-
sieniu do dopuszczalności skarg 
konstytucyjnych, a państwo ko-
rzysta z dużego marginesu swo-
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body w ustalaniu warunków roz-
poznania takich skarg. Trybunał 
zauważył ponadto, że art. 6 EKPC 
nie wymaga od państw-stron 
konwencji tworzenia procedur 
kasacyjnych czy skargowokon-
stytucyjnych. 

Rolą ETPC nie jest ocena dzia-
łalności orzeczniczej sądów, 
może on natomiast interwenio-
wać, jeśli skutki tej działalności 
są niezgodne z EKPC. Trybunał 
nie może także zastępować są-
dów państwowych w interpre-
towaniu przepisów krajowych, 
w szczególności regulujących 
warunki formalne skarg konsty-
tucyjnych (takie jak termin czy 
inne przesłanki dopuszczalno-
ści skargi), pod warunkiem jed-
nak, że odpowiadają zasadzie 
pewności prawa. Zdaniem ETPC 
odmowa rozpoznania sprawy, 
której doniosłość konstytucyjna 
nie uzasadnia merytorycznego 
orzekania albo nie daje szans 
na wygraną, nie narusza posta-
nowień EKPC. Trybunał odniósł 
się do reformy hiszpańskie-
go postępowania skargowego 
z 2007 r. i uznał, że jej cele były 
legitymowane – służyły popra-
wie funkcjonowania Trybunału 
Konstytucyjnego oraz wzmoc-
nieniu ochrony praw podstawo-
wych jednostki, poprzez wyeli-
minowanie spraw o mniejszym 
znaczeniu ustrojowym. Wprowa-
dzenie obiektywnych kryteriów 
dopuszczalności amparo i ich 
trybunalska wykładnia, zgod-
nie z którą na skarżącym ciąży 
obowiązek wykazania specjalnej 
doniosłości konstytucyjnej skar-
gi, nie było więc ani niepropor-
cjonalne, ani niezgodne z kon-

wencyjnym prawem dostępu do 
sądu i dlatego Trybunał orzekł, 
że Hiszpania nie naruszyła art. 6 
ust. 1 EKPC.

Opracował Jarosław Sułkowski

Wyrok ETPC (trzecia 
izba) z dnia 21 kwietnia 
2015 r. w sprawie Danis 
and Association of 
Ethnic Turks przeciwko 
Rumunii, skarga 
nr 16632/09 – zakaz 
dyskryminacji, prawo do 
wolnych wyborów

Stan faktyczny

Sabit Danis to obywatel Rumu-
nii, który startował w wyborach 
parlamentarnych w listopadzie 
2008 r. jako kandydat Associa-
tion of Ethnic Turks (Organizacji 
Turków Etnicznych). Organiza-
cja ta brała już udział w wybo-
rach w 2004 r., ale nie uzyska-
ła miejsca zarezerwowanego 
w parlamencie dla mniejszości 
tureckiej. Nowe prawo wybor-
cze, obowiązujące od 16 marca 
2008 r., wymagało od organiza-
cji mniejszościowych niemają-
cych reprezentacji parlamentar-
nej uzyskania statusu organizacji 
pożytku publicznego do udziału 
w wyborach. Association of Ethnic 
Turks nie spełniła tego warunku. 
Na tej podstawie Centralna Komi-
sja Wyborcza w decyzji z 16 paź-
dziernika 2008 r. odrzuciła jej 
kandydata. 

Organizacja zaskarżyła decyzję 
Centralnej Komisji Wyborczej do 
Sądu Okręgowego w Bukareszcie. 
Zarzuciła, że przepis ustawy wy-
borczej – uzależniający wystawie-
nie przez organizację mniejszości 

narodowej kandydata w wybo-
rach od uzyskania statusu or-
ganizacji pożytku publicznego – 
jest niezgodny z konstytucją. Sąd 
skierował pytanie prawne do Try-
bunału Konstytucyjnego Rumu-
nii, który w decyzji z 6 listopada 
2008 r. stwierdził zgodność wa-
runków określonych w ustawie 
wyborczej z konstytucją. 

Stanowisko ETPC – zakaz 
dyskryminacji (art. 14 EKPC) 
i prawo do wolnych wyborów 
(art. 3 Protokołu nr 1 do 
EKPC)

Trybunał zwrócił uwagę, że 
nowe rumuńskie prawo wybor-
cze wprowadziło dwutorowy sy-
stem zgłaszania kandydatów do 
parlamentu przez organizacje re-
prezentujące mniejszości narodo-
we. Organizacje reprezentowane 
w parlamencie zostały automa-
tycznie uprawnione do zgłosze-
nia kandydatów, zaś organizacje 
niemające przedstawicieli w par-
lamencie musiały spełnić dodat-
kowe wymogi potwierdzające ich 
reprezentatywność. 

Następnie ETPC zaznaczył, że 
wprowadzenie nowych wymo-
gów wyborczych krótko przed 
wyborami mogło spowodować 
automatyczną dyskwalifikację 
ugrupowań opozycyjnych cie-
szących się szerokim popar-
ciem społecznym i w ten sposób 
wzmocnić pozycję formacji poli-
tycznych sprawujących władzę. 
Zdaniem ETPC taka praktyka jest 
niezgodna z zasadami demokra-
cji i zaufania obywateli do krajo-
wych władz publicznych. Wejście 
w życie nowego prawa oznacza-
ło, że skarżący mieli tylko siedem 
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miesięcy na przygotowanie się do 
wyborów. 

Trybunał odniósł się do ko-
nieczności uzyskania przez skar-
żącą statusu organizacji pożytku 
publicznego jako warunku udzia-
łu w wyborach. Zwrócił uwagę, 
że wymóg ten nie obowiązywał 
w wyborach parlamentarnych 
w 2004 r., w których inna or-
ganizacja reprezentująca mniej-
szość turecką uzyskała miejsce 
w parlamencie. Dodał, że w po-
przednich wyborach Association 
of Ethnic Turks spełniła wszystkie 
warunki obowiązującego prawa 

wyborczego, tylko nie uzyskała 
wystarczającego poparcia. Zda-
niem ETPC skarżąca organizacja 
nie mogła przewidzieć, że siedem 
miesięcy przed wyborami zosta-
nie wprowadzone nowe kryte-
rium biernego prawa wyborcze-
go i że powinna podjąć działania 
(przygotować specjalne programy 
i projekty) pozwalające uzyskać 
status organizacji pożytku pub-
licznego. Spełnienie tego warun-
ku było obiektywnie niemożliwe, 
ponieważ status organizacji po-
żytku publicznego jest przyzna-
wany podmiotom prowadzącym 

projekty społecznie pożyteczne 
co najmniej od trzech lat. 

Trybunał stwierdził, że przez 
zmianę prawa wyborczego sie-
dem miesięcy przed datą plano-
wanych wyborów władze krajowe 
nie dały skarżącym możliwo-
ści zorganizowania działalności 
w sposób pozwalający uzyskać 
status organizacji pożytku pub-
licznego. Dlatego ETPC uznał, 
że doszło do naruszenia art. 14 
EKPC w związku z art. 3 Proto-
kołu nr 1 do EKPC.

Opracowała Anna Chmielarz-
-Grochal





Wydawca „Forum Prawniczego” 
Fundacja Utriusque Iuris 

dziękuje 

adwokatowi Stefanowi Jacynie  
z Kancelarii Wardyński i Wspólnicy 

za finansowe wsparcie przedsięwzięć 
statutowych Fundacji.



Wydawca „Forum Prawniczego” 
Fundacja Utriusque Iuris 

dziękuje 

adwokatowi Markowi Małeckiemu

za finansowe wsparcie przedsięwzięć 
statutowych Fundacji.


