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S³owo wstêpne
Ustawodawca, tworz¹c z dniem 1 wrzenia 1999 r. Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, za³o¿y³, ¿e dzia³alnoæ nowej uczelni bêdzie ukierunkowana na kszta³cenie oraz prowadzenie badañ naukowych w zakresie
m.in. nauk prawnych, a tak¿e upowszechnianie osi¹gniêæ w tej dziedzinie1.
W nieca³e dwa lata po tym fakcie Senat UWM uchwa³¹ nr 87 z dnia 10 lipca
2001 r. powo³a³ do ¿ycia Wydzia³ Prawa i Administracji2. By³a to chwila
wyj¹tkowa  zwieñczenie wieloletniej pracy funkcjonuj¹cego w strukturze
uczelni Instytutu Prawa i Administracji oraz starañ jego pracowników o instytucjonalne usamodzielnienie siê.
W bie¿¹cym roku Wydzia³ Prawa i Administracji obchodzi jubileusz dziesiêciolecia swojego istnienia. Jest co wiêtowaæ, bo by³ to czas niezwykle
owocny naukowo, dydaktycznie i organizacyjnie. Do najwiêkszych osi¹gniêæ
nale¿y zaliczyæ: uzyskanie uprawnieñ do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w zakresie prawa, zbudowanie szerokiej wspó³pracy
miêdzynarodowej, uzyskanie wysokiej kategorii w ocenie parametrycznej jednostek naukowych, zorganizowanie dwóch zjazdów dziekanów uniwersyteckich wydzia³ów prawa, stworzenie laboratorium kryminalistycznego i s¹dowego do klinicznego nauczania prawa. Ponadto Wydzia³ realizuje liczne
programy badawcze, projekty europejskie oraz granty ministerialne.
Periodyk Studia Prawnoustrojowe towarzyszy Wydzia³owi Prawa i Administracji od pocz¹tku. Na jego ³amach regularnie zamieszczano sprawozdania z donios³ych i znacz¹cych wydarzeñ z ¿ycia prawniczej spo³ecznoci akademickiej. W zwi¹zku z jubileuszem dziesiêciolecia Kierownictwo Wydzia³u
oraz Komitet Redakcyjny podjê³y decyzjê, by kolejny zbiór studiów stanowi³
swoist¹ Ksiêgê Pami¹tkow¹ Wydzia³u Prawa i Administracji.
Okolicznociowy tom zawiera opracowania nie tylko pracowników Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, ale tak¿e Autorów z innych
orodków akademickich, w tym zagranicznych. Osoby te niejednokrotnie
przyczyni³y siê do powstania Wydzia³u, a ich dalsze wsparcie stanowi nieoceniony wk³ad w jego rozwój. Redakcja w tym miejscu sk³ada gor¹ce podziêkowania tym wszystkim, którzy pamiêtaj¹c o olsztyñskim Wydziale Prawa
1 Zob. art. 12 ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz.U. nr 69, poz. 762).
2 Zob. [online] <http://www.stary_bip.uwm.edu.pl/index.php?ids=233>.
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i Administracji nades³ali swoje studia. S³owa podziêkowania kierujemy tak¿e
do Pana prof. zw. dr. hab. W³adys³awa Rozwadowskiego, który podj¹³ siê
trudu recenzji wydawniczej.
Zachêcamy wszystkich zainteresowanych Czytelników do lektury niniejszego tomu. Znajduje siê tu bowiem wiele ciekawych prac, zarówno tekstów
dedykowanych, jak i artyku³ów problemowych z ro¿nych dziedzin nauk
prawnych i ustrojoznawstwa.
prof. zw. dr hab. Bronis³aw Sitek
dr Jaros³aw Dobkowski

UWM

Studia Prawnoustrojowe 13

7

2011

Piotr Majer
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Geneza i pierwsza dekada dzia³alnoci
Wydzia³u Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego
Próba odniesienia siê do zjawisk z bardzo nieodleg³ej przesz³oci ma
zarówno swoje liczne zalety, jak i nie mniej liczne niedogodnoci, a wrêcz
niebezpieczeñstwa. Pierwsze wi¹¿¹ siê g³ównie z dostêpnoci¹, a wrêcz bogactwem róde³ bezporednich i porednich, a niekiedy równie¿ osobistym
uczestnictwem w opisywanym procesie, tworz¹c komfort  niekiedy zwodniczy  odwo³ywania siê do w³asnej pamiêci w miejsce ród³owych poszukiwañ.
Niedogodnoci czy wrêcz niebezpieczeñstwa s¹ niemal lustrzanym odbiciem
zalet, a wzmacnia je dodatkowo ryzyko konfrontowania indywidualnego spojrzenia na prezentowany problem z odczuciami, pamiêci¹ i odrêbnym odbiorem tego samego procesu przez innych jego bezporednich uczestników.
Mimo wynikaj¹cego st¹d dyskomfortu, próby spisywania niemal na gor¹co
historii wiêkszych i mniejszych spo³ecznoci podejmowane s¹ nader czêsto.
Wynika to ze s³usznego  jak siê wydaje  przekonania, ¿e obraz utrwalony
w sposób nawet daleki od oczekiwañ pozostawia trwalszy lad ni¿ najbardziej wierny, ale ulotny przekaz.
Wydzia³ Prawa i Administracji UWM formalnie powsta³ 1 wrzenia 2001 r.
Truizmem, do którego jednak nale¿y siê odwo³aæ, jest stwierdzenie, ¿e nie
powsta³ on z niczego, ¿e móg³ zaistnieæ przede wszystkim dziêki indywidualnemu, jak równie¿ zbiorowemu wysi³kowi niewielkiego pocz¹tkowo grona
pasjonatów, którzy na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych dostrzegli nie tylko
potrzebê rozszerzenia oferty kszta³cenia oferowanej przez ówczesny akademicki Olsztyn, ale uznali, ¿e zwi¹zana z akademick¹ dydaktyk¹ dzia³alnoæ
naukowo-badawcza bêdzie elementem wzmacniaj¹cym i promuj¹cym ca³y
region, stymuluj¹cym jego rozwój.
Interpretuj¹c w powy¿szy sposób genezê Wydzia³u Prawa i Administracji
UWM, za pierwsz¹ jednostkê organizacyjn¹, która sta³a siê podstaw¹ jego
utworzenia, uznaæ nale¿y Katedrê Prawa i Samorz¹du Terytorialnego, po-
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wsta³¹ na mocy decyzji z dnia 26 padziernika 1993 r. Senatu Wy¿szej Szko³y
Pedagogicznej w Olsztynie, który zdecydowa³ jednoczenie o jej umieszczeniu
w strukturze Wydzia³u Humanistycznego1. Jednoczenie rektor WSP prof. dr
hab. Andrzej Staniszewski na kierownika nowej jednostki powo³a³ jej inicjatora, a zarazem organizatora  prof. dr. hab. Bronis³awa Jastrzêbskiego.
W okresie starañ o jej powo³anie Katedra projektowana by³a g³ównie
jako jednostka naukowo-dydaktyczna, doskonal¹ca, organizuj¹ca i prowadz¹ca pracê badawcz¹ oraz dydaktyczno-wychowawcz¹ zwi¹zan¹ z ju¿ wyk³adan¹ na ówczesnym Wydziale Humanistycznym WSP grup¹ przedmiotów
prawniczych, do których nale¿a³y: encyklopedia prawa, systemy samorz¹du
terytorialnego, prawo zarz¹dzania gospodark¹ narodow¹, prawo administracyjne i prawo konstytucyjne. Zasygnalizowane potrzeby regionu, w tym
szczególnie niedostatek odpowiednio przygotowanych kadr potrafi¹cych realizowaæ zadania zlecone przez przebudowywane organy administracyjne
oraz odtwarzane samorz¹dowe, przes¹dzi³y o tym, ¿e dzia³alnoæ, któr¹ okreliæ mo¿na mianem us³ugowej na rzecz kierunków realizowanych na Wydziale Humanistycznym WSP, zosta³a niemal natychmiast uzupe³niona o autonomiczn¹ pracê dydaktyczn¹. Pocz¹tkowo by³a ona realizowana w ramach
dwuletniego Podyplomowego Studium Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Publicznej, którego inicjatorem, organizatorem, autorem programu
i regulaminu by³ prof. B. Jastrzêbski2.
O wi¹zaniu oferty dydaktycznej z potrzebami regionu zawiadcza³ program Studium, uwzglêdniaj¹cy, zgodnie z regu³ami sztuki i wymogami, zagadnienia ogólne oraz bezporednio wynikaj¹ce z jego specjalizacji. Przedmiotem uwagi by³y wiêc m.in. prawno-ekonomiczne problemy gospodarki
nieruchomociami komunalnymi (komunalne osoby prawne), gospodarka
lena i wodna, zasady realizacji prawa ubezpieczeñ spo³ecznych, prawo ubezpieczeñ gospodarczych, prawo planowania przestrzennego, gospodarka finansowa gminy  rejonu. Co interesuj¹ce, w tym ostatnim wypadku, przygotowuj¹c s³uchaczy do znajduj¹cych siê dopiero w sferze projektów zmian
dotycz¹cych struktury organów administracji terenowej, nie pomijano zadañ
przewidywanych dla nowej jednostki, jak¹ mia³ byæ powiat.
Zainteresowanie, z jakim spotka³a siê nowa oferta dydaktyczna, mierzone przede wszystkim liczb¹ potencjalnych s³uchaczy, a tak¿e wyrazami uznania ze strony przedstawicieli administracji pañstwowej i samorz¹dowej, by³o
impulsem do podjêcia starañ przez kierownika Katedry o uruchomienie nowego kierunku studiów  administracji. Senat uczelni okaza³ siê przychylny
1 Pismo z 27 padziernika 1993 r. rektora prof. dr. hab. A. Staniszewskiego do dziekan
Wydzia³u Humanistycznego prof. dr hab. M. Biolik, [w:] B. Jastrzêbski, J. Sobczak, Katedra
Prawa i Samorz¹du Terytorialnego, Olsztyn 1995.
2 Studium zosta³o utworzone na podstawie uchwa³y nr 8 Senatu WSP w Olsztynie, podjêtej 26 padziernika 1993 r.
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i tej inicjatywie, czemu da³ wyraz 21 grudnia 1993 r., podejmuj¹c stosown¹
uchwa³ê. Niewiele póniej, bo w styczniu 1994 r., przedmiotowa uchwa³a
zosta³a zaakceptowana przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej prof. dr. hab. Kazimierza Przybysza. W informuj¹cym o tym pimie potwierdzono, ¿e nowy kierunek prowadzony bêdzie na Wydziale Humanistycznym od roku akademickiego 1994/1995 na poziomie studiów zawodowych3.
Jak wspomina przywo³ywany tu ju¿ organizator, a zarazem pierwszy
kierownik Katedry Prawa i Samorz¹du Terytorialnego prof. B. Jastrzêbski,
jednym z podstawowych problemów by³o pocz¹tkowo spe³nienie wymogów
formalnych, w tym dotycz¹cych kwalifikacji kadry dydaktycznej. W starych
strukturach przedmioty z zakresu prawa i administracji by³y bowiem nauczane przez osoby bez stopni naukowych, legitymuj¹ce siê z regu³y tylko
tytu³em zawodowym magistra. St¹d te¿ olbrzymim sukcesem by³o nak³onienie do wspó³pracy z nowo tworzon¹ jednostk¹ samodzielnych pracowników
naukowych. Jako pierwszy ryzyko to podj¹³ prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak, a 1 grudnia 1993 r. prof. dr hab. Jan Sobczak. Niewiele póniej
z Katedr¹ zaczêli wspó³pracowaæ m.in.: prof. dr hab. Alina Bodnar, prof. dr
hab. Mieczys³aw Michalik, prof. dr hab. Stanis³aw Gajewski, prof. dr hab.
Micha³ Staszewski, prof. dr hab. Jan Dembowski, prof. dr hab. Andrzej Kabat, ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler, prof. dr hab. Eugeniusz £apiñski,
dr El¿bieta Budna, mgr Janusz Or³owski. Losy zawodowe oraz inne uwarunkowania zdecydowa³y, ¿e nie wszyscy z pionierów Katedry zwi¹zali siê
z ni¹ na d³u¿ej. Ka¿dy z wymienionych ma jednak prawo do czerpania satysfakcji z wspó³uczestnictwa w dzia³aniach tworz¹cych fundamenty przysz³ego
Wydzia³u Prawa i Administracji UWM.
Symboliczne zwieñczenie wstêpnego okresu tworzenia podstaw przez
Katedrê  w historycznym opisie  nast¹pi³o 20 stycznia 1995 r., kiedy to
odby³o siê rozszerzone posiedzenie pracowników i wspó³pracowników, na które przyjêli zaproszenie m.in. rektor WSP, dziekan Wydzia³u Humanistycznego oraz przedstawiciele w³adz wojewódzkich i miejskich Olsztyna. Ich obecnoæ sprzyja³a bowiem nie tylko zbilansowaniu dotychczasowej dzia³alnoci,
ale przede wszystkim zaprezentowaniu zamierzeñ, których realizacja by³a
uzale¿niona w równej mierze od pracowników Katedry, co materialnych warunków prowadzenia dzia³alnoci.
Profesor Jastrzêbski, odnosz¹c siê do przesz³oci, móg³ z satysfakcj¹ poinformowaæ, ¿e zaledwie po dwóch latach dzia³alnoci Katedra zatrudnia³a
piêciu profesorów zwyczajnych i tytularnych oraz czterech adiunktów i asystentów. Oprócz tego piêciu kolejnych samodzielnych pracowników nauko3 Pismo, oznaczone jako DNS 3-0143013/JL/93, zosta³o wystawione z dat¹ 18 stycznia
1994 r. Podpisa³ je wicedyrektor departamentu Tadeusz Pop³onkowski.
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wych prowadzi³o wyk³ady i seminaria. Zajêcia te by³y realizowane na zawodowych studiach stacjonarnych i zaocznych na kierunku administracja oraz
na dwuletnim Podyplomowym Studium Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Publicznej. Tymi formami kszta³cenia by³o objêtych 199 studentów
i s³uchaczy, a w kolejnym roku akademickim planowano przyj¹æ podobn¹
liczbê  po 100 osób na studia stacjonarne i zaoczne.
Krel¹c zamierzenia na przysz³oæ, prof. B. Jastrzêbski zwróci³ uwagê na
potrzebê przekszta³cenia Katedry w Instytut. Oprócz tego jako równie istotne cele wyró¿ni³ organizacjê studium doktoranckiego, wypracowanie kierunków w³asnych badañ naukowych sprzyjaj¹cych staraniom o granty, przyst¹pienie do wydawania periodyku oraz organizacjê konferencji naukowych. Nie
mniejsz¹ wagê przywi¹zywa³ do kontynuowania prac nad utworzeniem w³asnej specjalistycznej biblioteki oraz zapewnienia warunków dla rozwoju
studenckiego ruchu naukowego. Rektor prof. A. Staniszewski w swoim wyst¹pieniu  co w wietle sprowadzania i zamierzeñ nie by³o gestem kurtuazyjnym  wyrazi³ uznanie dla dotychczasowego dorobku Katedry, w tym
osobicie dla jej kierownika. Odnosz¹c siê do postulatów, nie wykluczy³
polepszenia jej warunków lokalowych, co by³o zapewne najbardziej oczekiwan¹ deklaracj¹4.
Najwa¿niejszy z celów zg³oszonych na omówionej wy¿ej naradzie, tj.
przekszta³cenie Katedry, zosta³ zrealizowany 1 marca 1996 r. Wówczas to
utworzono Instytut Prawa i Samorz¹du Terytorialnego, którego pierwszym
dyrektorem zosta³ prof. B. Jastrzêbski. Z jego inicjatywy proces dydaktyczny
realizowany przez Instytut zosta³ dope³niony piêcioletnimi studiami magisterskimi na kierunku administracja oraz uzupe³niaj¹cymi dwuletnimi studiami magisterskimi na tym samym kierunku. Rozwój jednostki, szczególnie
w obszarze dzia³alnoci dydaktycznej, spowodowa³ jej przemianowanie na
Instytut Prawa i Administracji, który niezmiennie pozostawa³ w strukturze
Wydzia³u Humanistycznego WSP w Olsztynie. W tym czasie na skutek przejcia na emeryturê prof. B. Jastrzêbskiego (z dniem 30 wrzenia 1997 r.)
funkcjê dyrektora Instytutu obj¹³ ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler.
Harmonijny rozwoju Katedry, pozwalaj¹cy na przekszta³cenie jej w Instytut, by³ wynikiem wielu ró¿norodnych dzia³añ, wród których wyró¿niæ
nale¿y konsekwentne pozyskiwanie kolejnych samodzielnych pracowników
naukowych, a tak¿e stwarzanie warunków dla rozwoju asystentów i adiunktów, których liczba równie¿ wzrasta³a. W tym w³anie czasie z Instytutem
zwi¹zali siê: prof. dr hab. Wincenty Bednarek, prof. dr hab. Mieczys³aw
Goettel, prof. dr hab. Andrzej Misiuk, prof. dr hab. Stanis³aw Pikulski, prof.
dr hab. Roman Przybyszewski. Postêpowanie habilitacyjne ukoñczy³ natomiast z powodzeniem dr J. S³ugocki, tyle ¿e wkrótce zmieni³ pracodawcê,
4

Przebieg zebrania przytaczam w lad za: B. Jastrzêbski, J. Sobczak, op. cit., s. 8.
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przenosz¹c siê na Uniwersytet Szczeciñski. Niewiele póniej do kadry Instytutu do³¹czyli prof. dr hab. Eugeniusz Kêdra, prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz oraz prof. dr hab. Wies³aw P³ywaczewski.
Kadrowe wzmocnienie znalaz³o odzwierciedlenie we wzrastaj¹cej liczbie
zrealizowanych projektów badawczych. Wa¿ne znaczenie z tego punktu widzenia mia³a pierwsza konferencja naukowa zorganizowana we wrzeniu
1995 r., dotycz¹ca edukacji samorz¹dowej. W maju 1996 r. tematem obrad
kolejnej konferencji by³y problemy zwi¹zane z rozwijaniem aktywnoci spo³ecznej.
Utworzenie 1 wrzenia 1999 r. Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego5
by³o dogodnym momentem dla organizacyjnego zaakcentowania wzrastaj¹cej
roli Instytutu. Przy pe³nym zrozumieniu w³adz Wydzia³u Humanistycznego
przekszta³canej Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej Instytut Prawa i Administracji opuci³ jego strukturê, ³¹cz¹c siê z Wydzia³em Zarz¹dzania by³ej Akademii
Rolniczo-Technicznej. W wyniku tego maria¿u zosta³ utworzony Wydzia³ Zarz¹dzania i Administracji UWM, w którym Instytut Prawa i Administracji
stanowi³ jeden z zasadniczych podmiotów organizacyjnych z dwoma kierunkami naukowo-dydaktycznymi, tj. prawem i administracj¹.
Funkcjonowanie w zasadniczo zmienionych strukturach organizacyjnych
wymaga³o przeprowadzenia procesów dostosowawczych, w tym wy³onienia
nowych w³adz. Rada Instytutu Prawa i Administracji na posiedzeniu w dniu
26 listopada 1999 r.6 powierzy³a funkcjê dyrektora prof. dr. hab. Wincentemu
Bednarkowi; jego poprzednik prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler odmówi³
kandydowania na nastêpn¹ kadencjê. Jednoczenie na wniosek nowego dyrektora Instytutu Rada powo³a³a na jego zastêpców prof. dr hab. Alinê Bonar
 ds. rozwoju naukowego i prof. dr hab. Romana Przybyszewskiego  ds. dydaktyki7. Na Wydziale Zarz¹dzania i Administracji UWM stanowisko prodziekana obj¹³ natomiast prof. dr hab. Stanis³aw Pikulski, któremu na pocz¹tku 2000 r. rektor powierzy³ jednoczenie funkcjê pe³nomocnika ds.
powo³ania Wydzia³u Prawa i Administracji UWM8.
5 Dz.U. z 1999 r., nr 69, poz. 762. UWM po³¹czy³ piêædziesiêcioletnie tradycje Akademii
Rolniczo-Technicznej, trzydziestoletnie Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej oraz ponad 450 lat kszta³cenia teologicznego na Warmii.
6 Zgodnie ze statutem Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w sk³ad pierwszej Rady
Instytutu Prawa i Administracji wchodzili samodzielni pracownicy naukowi (prof. prof. Wincenty Bednarek, Alina Bonar, Mieczys³aw Goettel, Tadeusz Jasudowicz, Andrzej Kabat, Eugeniusz
Kêdra, Andrzej Misiuk, Stanis³aw Pikulski, Wies³aw P³ywaczewski, Roman Przybyszewski,
Janusz S³ugocki, Andrzej Sylwestrzak, ks. Ryszard Sztychmiler) oraz pracownicy reprezentuj¹cy pozosta³¹ kadrê Instytutu (dr Ryszard Podgórski, mgr Ireneusz Bruski oraz mgr Zoryna
Szmalc).
7 Wyci¹g z zebrania Rady Instytutu Prawa i Administracji UWM w dniu 26 listopada 1999 r.
(w dokumentacji WPiA UWM).
8 Protokó³ nr 2 2000/2001 z posiedzenia Rady Instytutu Prawa i Administracji Wydzia³u
Zarz¹dzania i Administracji UWM w Olsztynie w dniu 14 marca 2000 r.
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Zadanie, jakie otrzyma³ prof. dr hab. S. Pikulski, by³o nieuchronnym
nastêpstwem rozwoju Instytutu Prawa i Administracji, którego w³¹czenie
w sk³ad Wydzia³u Zarz¹dzania by³o rozwi¹zaniem od pocz¹tku prowizorycznym, zrealizowanym doæ pospiesznie. Tymczasowoæ tego rozwi¹zania wynika³a te¿ z pominiêcia w nazewnictwie nowej jednostki prawa nie tylko jako
symbolu tradycji akademickiej, ale i jako dziedziny nauki, w obrêbie której
by³y rozwijane badania naukowe i prowadzona dzia³alnoæ dydaktyczna.
Zasygnalizowane przes³anki merytoryczne, a tak¿e usuniêcie przeszkód
formalnych po uzyskaniu w czerwcu 2001 r. uprawnieñ do nadawania stopnia doktora habilitowanego przez Wydzia³ Biologii UWM pozwoli³y Radzie
Instytutu Prawa i Administracji na podjêcie 26 czerwca 2001 r. uchwa³y
o zaprzestaniu funkcjonowania struktur Instytutu w ramach Wydzia³u Zarz¹dzania i Administracji oraz o wdro¿eniu procedur prowadz¹cych do przekszta³cenia tej jednostki w Wydzia³ Prawa i Administracji. Jednoczenie
Rada pozytywnie zaopiniowa³a kandydaturê prof. dr. hab. S. Pikulskiego na
dziekana Wydzia³u oraz prof. dr. hab. W. Bednarka i prof. dr. hab. R. Przybyszewskiego na jego zastêpców, zastrzegaj¹c tymczasowoæ tej decyzji do czasu
przeprowadzenia wyborów w padzierniku 2001 r.9 Dzieñ póniej dyrektor
Instytutu prof. dr hab. Wincenty Bednarek zwróci³ siê do dziekana Wydzia³u
Zarz¹dzania i Administracji prof. dr. hab. Henryka Lelusza z prob¹ o wyodrêbnienie Instytutu Prawa i Administracji ze struktury Wydzia³u Zarz¹dzania i Administracji, uzasadniaj¹c to rozpoczêciem procedury zmierzaj¹cej do
powo³ania Wydzia³u Prawa i Administracji UWM10 . Podjête dzia³ania zosta³y zaaprobowane przez Senat UWM, który uchwa³¹ z 10 lipca 2001 r. utworzy³ Wydzia³ Prawa i Administracji, decyduj¹c, ¿e zacznie ona obowi¹zywaæ
z dniem 1 wrzenia 2001 r. Jednoczenie Senat upowa¿ni³ pe³nomocnika
rektora ds. tworzenia WPiA prof. dr. hab. T. Pikulskiego do kierowania jego
pracami do czasu wyboru dziekana oraz ustali³ pierwsz¹ strukturê organizacyjn¹ jednostki sk³adaj¹c¹ siê wówczas z: Katedry Nauk Cywilistycznych,
Katedry Nauk Karnych, Katedry Nauk Administracyjnych, Katedry Historii
Pañstwa i Prawa, Katedry Prawoznawstwa i Nauk Prawnoustrojowych, Katedry Prawa Miêdzynarodowego, Zak³adu Ekonomii i Komunikacji Spo³ecznej11.
Stan tymczasowoci, w jakich funkcjonowa³y w³adze Wydzia³u, zosta³
zniesiony 12 padziernika 2001 r., tj. po przeprowadzeniu pierwszych wyborów. Decyzj¹ elektoratu stanowisko dziekana obj¹³ prof. dr hab. S. Pikulski,
prodziekanem ds. dydaktyki oraz studiów zaocznych zosta³ prof. dr hab.
W. Bednarek, ds. studiów zaocznych  prof. dr hab. R. Przybyszewski oraz
9 Uchwa³a Rady Instytutu Prawa i Administracji Wydzia³u Zarz¹dzania i Administracji
UWM podjêta na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2001 r.
10 Pismo w tej sprawie, oznaczone jako M02000/534/2001, w dokumentacji WPiA UWM.
11 Uchwa³a nr 87 Senatu Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
10 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Wydzia³u Prawa i Administracji.
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ds. naukowych  prof. dr hab. B. Sitek. Wewnêtrzny podzia³ zadañ zosta³
przedstawiony Radzie Wydzia³u na jej uroczystym posiedzeniu 30 padziernika 2001 r.12 Wówczas dokonano te¿ pierwszych zmian w wyjciowej strukturze organizacyjnej Wydzia³u, aprobuj¹c wnioski o przekszta³cenie Zak³adu
Ekonomii i Komunikacji Spo³ecznej w Katedrê Ekonomii i Prawa Finansowego oraz Katedry Prawa Miêdzynarodowego w Katedrê Prawa Miêdzynarodowego i Praw Cz³owieka. Inn¹ istotn¹ decyzj¹ by³o upowa¿nienie w³adz Wydzia³u do przedstawienia Centralnej Komisji ds. Tytu³u Naukowego i Stopni
Naukowych wniosku o przyznanie Wydzia³owi prawa do nadawania stopnia
naukowego doktora nauk prawnych13.
Uroczysta inauguracja roku akademickiego na nowo utworzonym
Wydziale odby³a siê 5 padziernika 2001 r., a jej wyj¹tkowy charakter podkreli³a obecnoæ rektora prof. dr. hab. Ryszarda Góreckiego, prorektorów,
dziekanów wydzia³ów oraz licznych reprezentantów w³adz pañstwowych
i samorz¹dowych. Okolicznociowe wyst¹pienie dziekana prof. dr. hab.
S. Pikulskiego dotyczy³o genezy Wydzia³u i jego zadañ. Wyk³ad inauguracyjny wyg³osi³ natomiast wielokrotnie przywo³ywany przez dziekana w powitalnym przemówieniu prof. dr hab. B. Jastrzêbski. Rektor UWM prof. dr hab.
R. Górecki, ¿ycz¹c Wydzia³owi Prawa i Administracji, jego pracownikom
i studentom wy³¹cznie pomylnoci i sukcesów, przekonuj¹co odniós³ siê do
roli, jak¹ powinien spe³niaæ w strukturach akademickich, stwierdzaj¹c, ¿e:
Nie ma prawdziwego uniwersytetu bez prawa, co by³o dla kadry nowego
Wydzia³u nie tylko mi³e w odbiorze, ale nade wszystko zobowi¹zuj¹ce.
Stan posiadania Wydzia³u Prawa i Administracji w chwili podjêcia dzia³alnoci, a tak¿e jego podstawowe zamierzenia przedstawi³ dziekan prof. dr
hab. S. Pikulski podczas listopadowego posiedzenia Senatu UWM, którego
g³ównym porz¹dkiem obrad by³a prezentacja szeciu uniwersyteckich wydzia³ów. Zabieraj¹c g³os poinformowa³, ¿e Wydzia³ zatrudnia 5 profesorów
tytularnych14, 15 doktorów habilitowanych, 40 doktorów i 43 asystentów.
Sporód wymienionych 9 doktorów habilitowanych zamierza³o wyst¹piæ
12 Imienny sk³ad pierwszej Rady Wydzia³u Prawa i Administracji UWM kadencji 2001/2002
przedstawia³ siê nastêpuj¹co: samodzielni pracownicy naukowi prof. prof. W. Bednarek,
J. Bia³ocerkiewicz, A. Bonar, J. Czerniakiewicz, S. Gajewski, J. Galster, M. Goettel, J. Jab³oñska-Bonca, B. Jastrzêbski, T. Jasudowicz, A. Kabat, E. Kêdra, F. Lempa, A. Misiuk, B. M³odziejowski, S. Pikulski, W. P³ywaczewski, R. Przybyszewski, B. Sitek, A. Sylwestrzak, A. Szorc,
R. Sztychmiler; reprezentanci pozosta³ych nauczycieli akademickich: dr K. Atamañczuk, mgr
J. Dobkowski, dr E. Hull, mgr M. Klonowski, mgr Z. Kopacz, dr B. Kumierczyk, dr R. Waniewski; reprezentanci pracowników administracyjnych: J. Makowska, J. Winiewska, J. Pudyszak; przewodnicz¹ca zwi¹zków zawodowych K. Humiñska; reprezentanci studentów:
M. Kazimierczuk, R. Przybylski, R. Szostak, B. Wójcik.
13 Protokó³ nr 1 z posiedzenia Rady Wydzia³u Prawa i Administracji UWM w Olsztynie
w dniu 20 padziernika 2001 r. (w dokumentacji WPiA UWM). Wniosek w przedmiotowej sprawie
wraz z niezbêdn¹ dokumentacj¹ zosta³ skierowany do adresata w dniu 30 padziernika 2001 r.
14 Tytu³ profesora posiadali wówczas tylko S. Gajewski, B. Jastrzêbski, T. Jasudowicz,
A. Sylwestrzak i R. Sztychmiler.
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o nadanie tytu³u profesora, 36 doktorów mia³o w ró¿nym stopniu zaawansowane rozprawy habilitacyjne, a asystenci pracowali nad rozprawami doktorskimi. Trudn¹ do przecenienia rolê w funkcjonowaniu jednostki pe³nili pracownicy administracji kierowani przez Zorynê Szmalc, tym bardziej ¿e
warunki lokalowe pozwala³y na zatrudnienie tylko 6 osób wype³niaj¹cych te
powinnoci.
Wydzia³ kszta³ci³ wtedy ponad 5 tys. studentów na dwóch kierunkach,
przy czym zak³adano, ¿e w kolejnych latach ich liczba bêdzie wzrastaæ do
8 tys. Na kierunku prawo realizowano jednolite piêcioletnie studia magisterskie w systemie stacjonarnym, zaocznym i wieczorowym, natomiast na kierunku administracja tak¿e jednolite piêcioletnie studia magisterskie, ale tylko w systemie stacjonarnym i zaocznym. Planowano kontynuowanie studiów
podyplomowych oraz kszta³cenie w zamiejscowych punktach dydaktycznych
w E³ku, Braniewie, Dzia³dowie i Elbl¹gu. Na kierunku prawo zamierzano
ponadto uruchomiæ specjalnoci: s¹dow¹, gospodarcz¹ i europejsk¹. Nie zapominano o zbli¿aj¹cej siê integracji z Uni¹ Europejsk¹, w zwi¹zku z czym
podjêto starania, by dostosowaæ programy nauczania do wymogów europejskich, a tak¿e uruchomiæ kszta³cenie w jêzykach obcych: angielskim, niemieckim i w³oskim15.
Pierwsze dwa lata dzia³alnoci Wydzia³u Prawa i Administracji UWM
dowiod³y, ¿e plany i zamierzenia generalnie nie by³y formu³owane na wyrost.
Trudno hierarchizowaæ dokonania tego okresu, lecz niew¹tpliwym sukcesem
by³o powo³anie w 2002 r. w³asnego wydzia³owego periodyku, tj. Studiów
Prawnoustrojowych. Jego uk³ad wewnêtrzny jest klasyczny dla pism naukowych i wyra¿a siê w sukcesywnym przechodzeniu od problematyki podstawowej do spraw szczegó³owych, warsztatowych i organizacyjnych. W dzia³alnoci naukowo-badawczej wysi³ek indywidualny pracowników Wydzia³u zosta³
uwieñczony licznymi publikacjami. Efektem dzia³añ wspólnych by³y natomiast g³ównie konferencje naukowe. Jedna z pierwszych zosta³a zorganizowana w padzierniku 2000 r., a jej podstawowa problematyka zosta³a okrelona
jako Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeñstwa osób i porz¹dku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej. Poniewa¿ wiele
z podniesionych wtedy problemów nie zosta³o wyczerpanych, jej kontynuacj¹
by³a konferencja zorganizowana niemal dok³adnie rok póniej i zatytu³owana
Ochrona praw cz³owieka w wietle prawa RP16. Kolejne obrady, zorganizowane w maju 2003 r., a opatrzone pe³nym tytu³em III Miêdzynarodowa
Konferencja Praw Cz³owieka; Cz³owiek a to¿samoæ w procesie integracji
Europy, dowiod³y, ¿e konferencja nabra³a cech spotkañ cyklicznych.
15
16

Z obrad Senatu, Wiadomoci Uniwersyteckie UWM 2003, nr 1 (44), s. 3.
Zob. Ochrona cz³owieka w wietle prawa RP. Materia³y II Miêdzynarodowej Konferencji
Naukowej, Mierki 1819 X 2001, pod red. S. Pikulskiego, Olsztyn 2002.
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Zasadniczym powodem zorganizowania 17 padziernika 2002 r. konferencji Przemiany doktrynalne i systemowe prawa publicznego by³ jubileusz
30-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Wincentego Bednarka, zwi¹zanego
z Wydzia³em Prawa i Administracji zarówno znacz¹cym sta¿em pracy, jak
i pe³nionymi funkcjami. Grono wspó³pracowników, podw³adnych i uczniów
Jubilata uzna³o, ¿e najw³aciwsz¹ form¹ uczczenia tej rocznicy bêd¹ zaprezentowane na konferencji dedykowane mu studia17. Inn¹ sympatyczn¹
i charakterystyczn¹ miar¹ docenionych zas³ug Profesora i jego roli w utworzeniu Wydzia³u Prawa i Administracji UWM by³a bardzo liczna obecnoæ
zaproszonych goci, ³¹cznie z rektorem UWM prof. dr. hab. R. Góreckim,
który w osobistym wyst¹pieniu nie kry³ s³ów uznania dla Jubilata.
Równie znacz¹ce miejsce wród spotkañ naukowych organizowanych
przez Wydzia³ Prawa i Administracji UWM w 2002 r., mimo odmiennego
charakteru od wy¿ej przypomnianego, zajmowa³a XLIV Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zak³adów Prawa Konstytucyjnego18, w której uczestniczyli
m.in. przedstawiciele Trybuna³u Konstytucyjnego oraz reprezentanci w³aciwych merytorycznie katedr i zak³adów akademickich z ca³ego kraju. G³ównym
tematem obrad by³a akcesja Polski do Unii Europejskiej i prawo wyborcze.
Jedn¹ z podstawowych miar powodzenia i uznania w spo³ecznociach
respektuj¹cych regu³y demokratyczne jest werdykt wydawany przy urnie
wyborczej. W³adze Wydzia³u Prawa i Administracji UWM zosta³y poddane
takiej weryfikacji po niespe³na dwóch latach dzia³alnoci  w 2002 r.,
w zwi¹zku z zakoñczeniem kadencji przez wybrane w 1999 r. w³adze Uniwersytetu i pozosta³ych wydzia³ów. Powo³anie Wydzia³u Prawa i Administracji
w po³owie kadencji da³o jego w³adzom znacznie mniej czasu na spe³nienie
zamierzeñ. Mimo to, wiele z nich zosta³o zrealizowanych, inne zapocz¹tkowane, a niektóre pozostawa³y dalej wy³¹cznie w sferze planów. Wród tych
ostatnich najtrudniejszy problem sprawia³y niezmiernie uci¹¿liwe warunki
lokalowe, których pospo³u dowiadczali pracownicy naukowo-dydaktyczni,
administracyjni oraz coraz liczniejsze grono studentów.
Wybory w³adz dziekañskich na kadencjê 20022005 dowiod³y, ¿e spo³ecznoæ Wydzia³u aprobowa³a zarówno jego liniê rozwojow¹, jak i sposób kierowania nim. W wyniku demokratycznego werdyktu funkcjê dziekana powierzono
bowiem ponownie prof. dr. hab. S. Pikulskiemu, natomiast prodziekanami
pozostali: prof. dr hab. W. Bednarek, prof. dr hab. R. Przybyszewski i prof.
dr hab. B. Sitek, dodatkowo wzmocnieni przez kierownika Katedry Historii
Pañstwa i Prawa prof. dr. hab. S. Gajewskiego. Kolejne wybory na kadencjê
17 Przemiany doktrynalne i systemowe prawa publicznego. Studia dedykowane prof. Wincentemu Bednarkowi, pod red. S. Pikulskiego, W. P³ywaczewskiego, J. Dobkowskiego, Olsztyn
2002.
18 Odby³a siê w dniach 2527 kwietnia 2002 r., a jej g³ównym organizatorem by³a Katedra
Prawa Konstytucyjnego i Historii Doktryn Politycznych i Prawnych.
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20052008 wprowadzi³y tylko niewielk¹ korektê w tym sk³adzie osobowym.
Funkcjê dziekana zachowa³ prof. dr hab. S. Pikulski, którego wspomagali
prodziekani: prof. dr hab. R. Przybyszewski  ds. studiów dziennych, prof. dr
hab. J. Kasprzak  ds. studiów zaocznych, prof. dr hab. B. Sitek  ds. wspó³pracy z zagranic¹, prof. dr hab. M. Chmaj  ds. nauki.
W³adze dziekañskie wy³onione w 2002 r. postanowi³y przede wszystkim
rozwi¹zaæ jeden z najbardziej dokuczliwych problemów, uniemo¿liwiaj¹cy
wrêcz dalszy rozwój Wydzia³u  niezmiernie surowe warunki lokalowe. U¿ytkowany budynek przy ul. Obroñców Tobruku zarówno kubatur¹, jak i wyposa¿eniem nie pozwala³ na uprawianie na odpowiednim poziomie zajêæ dydaktycznych ze wzrastaj¹c¹ liczb¹ studentów, utrudnia³ ponadto bie¿¹c¹
dzia³alnoæ administracyjn¹, tak¿e t¹ zwi¹zan¹ z funkcjonowaniem katedr
i zak³adów. Ciasnota zmusza³a do ekwilibrystyki w planowaniu zajêæ i zagospodarowaniu sal. Najwiêksze  tzw. wyk³adowe  by³y dzielone roletami, po
których opuszczeniu stawa³y siê salami do æwiczeñ. Poniewa¿ rolety nie by³y
dwiêkoszczelne, tematyka zajêæ czêsto nak³ada³a siê na siebie, co niekoniecznie odpowiada³o sztuce dydaktycznej. W równie trudnych warunkach
pracowa³a administracja. Poprawa nadesz³a w roku akademickim 2004/2005.
Monity w³adz dziekañskich sprawi³y, ¿e Uniwersytet przej¹³ usytuowany
w kortowskim kampusie budynek przy ul. Warszawskiej, w którym mieci³
siê tzw. inkubator przedsiêbiorczoci. Jego powierzchnia by³a co prawda doæ
skromna, ale s¹siadowa³ on z oddawanym wówczas do u¿ytku znacznie bardziej okaza³ym Centrum Konferencyjnym UWM. Obydwa obiekty zosta³y
przekazane do u¿ytkowania Wydzia³owi Prawa i Administracji. W zaadaptowanym budynku dawnego inkubatora przedsiêbiorczoci umieszczono w³adze
dziekañskie, czêæ katedr i zak³adów oraz ulokowano administracjê. Wygospodarowano tam te¿ siedem sal przeznaczonych do prowadzenia zajêæ
w formie æwiczeñ b¹d seminariów. W Centrum Konferencyjnym wykorzystano du¿¹ aulê konferencyjn¹, trzy aule wyk³adowe oraz kilkanacie sal przeznaczonych dla zajêæ prowadzonych w mniejszych grupach. Jego kubatura
pozwoli³a na ulokowanie tam równie¿ kilku katedr i zak³adów. Pozosta³e,
które nie pomieci³y siê w tych budynkach, znalaz³y przystañ b¹d w nowo
wybudowanym Centrum Humanistycznym, b¹d w nowo wzniesionej Bibliotece Uniwersyteckiej. Rola sublokatora jest jednak zawsze trudna, tote¿ taka
lokalizacja nie jest najszczêliwsza. Wiele atutów ma natomiast dysponowanie Centrum Konferencyjnym. U³atwia to m.in. organizowanie konferencji
naukowych, oddalaj¹c trudne niekiedy zabiegi o udostêpnienie odpowiednich
do tego celu pomieszczeñ.
Baza lokalowa Wydzia³u  chocia¿ odbiegaj¹ca od warunków, jakimi dysponuje wiele wydzia³ów prawa w Polsce, pozwala na prowadzenie zajêæ dydaktycznych w odpowiednich warunkach estetycznych oraz z wykorzystaniem
technicznych rodków dydaktycznych. Sale wyk³adowe, jak i æwiczeniowe s¹
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bowiem przystosowane do u¿ywania zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych narzêdzi wspomagaj¹cych proces dydaktyczny. Za atut lokalizacji Wydzia³u nale¿y tak¿e uznaæ fakt, i¿ w jego bezporedniej bliskoci znajduje siê
Biblioteka G³ówna UWM, która zosta³a oddana do u¿ytku w 2007 r. Tego typu
s¹siedztwo niew¹tpliwie sprzyja zarówno pracownikom, jak i studentom.
Poprawa warunków lokalowych Wydzia³u pozwoli³a na zdynamizowanie
dzia³alnoci dydaktycznej prowadzonej na dwóch kierunkach, tj. prawie oraz
administracji O ile w momencie utworzenia Wydzia³u procesem dydaktycznym
objêtych by³o niespe³na 4 tys. studentów, to w roku akademickim 2005/2006
studiowa³o ogó³em 4842 studentów, w tym na kierunku prawo 2104, a na
kierunku administracja 2738. W nastêpnych latach ta oferta zosta³a poszerzona o utworzon¹ na kierunku administracja specjalnoæ: systemy bezpieczeñstwa publicznego (SBP). Spotka³o siê to z du¿ym zainteresowaniem,
bowiem na tê specjalnoæ zg³osi³o siê o wiele wiêcej kandydatów ni¿ zaplanowano miejsc. Utrzymywanie siê tej tendencji, przy jednoczesnym wzmocnieniu kadry naukowo-dydaktycznej, pozwoli³o na przekszta³cenie tej specjalnoci w roku akademickim w 2010/2011 w odrêbny trzeci kierunek studiów:
bezpieczeñstwo wewnêtrzne.
Na kierunku prawo podstawow¹ form¹ kszta³cenia s¹ jednolite studia
magisterskie stacjonarne oraz niestacjonarne. Na kierunku administracja 
zgodnie z kart¹ boloñsk¹  wprowadzono podzia³ na studia pierwszego stopnia (licencjackie) oraz drugiego stopnia (magisterskie). Na obydwu poziomach realizowane s¹ one w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na
specjalnoci SBP studia realizowano wy³¹cznie na poziomie licencjatu, ale
ju¿ na nowym kierunku bezpieczeñstwo wewnêtrzne naturalnym d¹¿eniem
bêdzie ich uzupe³nienie o studia drugiego stopnia.
Statystyczny opis dzia³alnoci dydaktycznej zawieraj¹ zamieszczone ni¿ej tabele. Pominiêto w tym zestawieniu studiuj¹cych na kierunku bezpieczeñstwo wewnêtrzne, gdy¿  jak zaznaczono  zosta³ on uruchomiony dopiero w roku akademickim 2010/2011.
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Studenci studiów stacjonarnych Wydzia³u Prawa i Administracji
w latach 20002010

Lata
akademickie

Prawo

Administracja
5-letnie

2-letnie (MU)

3-letnie

SBP

Tabela 1

Razem

2000/2001

225

931

225





1381

2001/2002

546

1106

203





1855

2002/2003

836

1315

318





2469

2003/2004

1140

1495

292





2927

2004/2005

1327

1145

124

206



2802

2005/2006

1369

922



403



2694

2006/2007

1472

739



639

73

2923

2007/2008

1460

386

117

701

161

2825

2008/2009

1398



250

627

252

2527

2009/2010

1351



327

536

245

2459

RAZEM

11124

8039

1856

3112

731

24862

MU  studia magisterskie uzupe³niaj¹ce; SBP  specjalnoæ: systemy bezpieczeñstwa publicznego.
ród³o: dokumentacja WPiA UWM opracowana przez Dziekanat Studiów Stacjonarnych.

Absolwenci studiów stacjonarnych Wydzia³u Prawa i Administracji
w latach 20002010

Administracja

Tabela 2

Lata
akademickie

Prawo

2000/2001



2001/2002



130

55

2002/2003



229

132

2003/2004



262

134





396

2004/2005

166

168

121





455

2005/2006

272

177







449

2006/2007

270

306



153



729

2007/2008

270

379

2

180



831

2008/2009

201

15

100

228

57

601

Razem

5-letnie

2-letnie (MU)

3-letnie

SBP



157





157





185





361

2009/2010

204

3

121

208

80

616

RAZEM

1383

1669

822

769

137

4780

MU  studia magisterskie uzupe³niaj¹ce; SBP  specjalnoæ: systemy bezpieczeñstwa publicznego.
ród³o: dokumentacja WPiA UWM opracowana przez Dziekanat Studiów Stacjonarnych.

19

Geneza i pierwsza dekada dzia³alnoci Wydzia³u Prawa i Administracji...

Tabela 3
Studenci i absolwenci studiów niestacjonarnych Wydzia³u Prawa i Administracji
w latach 20002010

Lata
akademickie

Studenci
prawo
5-let.

MU

2000/2001





2001/2002



2002/2003



Absolwenci

administracja
5-let. 3-let.


101



62

58

144

MU

razem

prawo

administracja

5-let.

MU

5-let. 3-let.





352

453



112

202

376





186



463

665



42





MU

razem

327

327



188

374

134

232

408

2003/2004



35

134



459

628



32



147

294

473

2004/2005



54

104



350

508



48



100

241

389

2005/2006

126



150





276

112



126





238

2006/2007

562



633

880



2075

63



226

185



474

2007/2008

621



356

890

182

2049

68



326

194



588

2008/2009

638





775

358

1771

73





277

162

512

2009/2010

582





652

406

1640

94





259

171

524

ród³o: dokumentacja WPiA UWM opracowana przez Dziekanat Studiów Niestacjonarnych.

Dane zamieszczone w tabelach wskazuj¹, ¿e studia na kierunku prawo
w roku akademickim 2004/2005 ukoñczy³ pierwszy rocznik studentów. Ponadto Wydzia³ wypromowa³ grupê magistrów prawa po dwuletnich studiach
uzupe³niaj¹cych na podbudowie studiów magisterskich na kierunku administracja (ta forma kszta³cenia zosta³a ju¿ zlikwidowana). W sumie w systemie
studiów stacjonarnych stopieñ magistra prawa uzyska³o jak dot¹d 1383 osoby, a w systemie studiów niestacjonarnych  532 osoby.
Studia na kierunku administracja prowadzone s¹ od roku akademickiego
1993/1994. Ich wczeniejsze uruchomienie  w strukturach poprzedzaj¹cych
Wydzia³ Prawa i Administracji UWM  przek³ada siê na liczbê absolwentów.
W sumie na kierunku tym wypromowano ju¿ 4780 magistrów administracji
na studiach stacjonarnych oraz 3775 na studiach niestacjonarnych.
Studia na kierunku administracja o specjalnoci systemy bezpieczeñstwa
pañstwa by³y prowadzone od roku akademickiego 2005/2006. Ukoñczy³o je
jak dot¹d 137 osób na studiach stacjonarnych oraz 87 osób na studiach
niestacjonarnych. Studia na kierunku bezpieczeñstwo wewnêtrzne s¹ prowadzone  jak wy¿ej zaznaczono  dopiero od roku akademickiego 2010/2011.
Nie daje to wiêc ¿adnych materialnych podstaw do formu³owania zwi¹zanych
z nimi uogólniaj¹cych wniosków, poza tym, i¿ spotka³y siê one z relatywnie
du¿ym zainteresowaniem ze strony m³odzie¿y.
Wydzia³ Prawa i Administracji UWM od czasu utworzenia podejmowa³
dzia³ania zmierzaj¹ce do nawi¹zania kontaktów z naukowymi orodkami
zagranicznymi. Pierwsza taka próba mia³a miejsce ju¿ w 2001 r. w zwi¹zku
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z organizacj¹ konferencji powiêconej problemom ochrony praw cz³owieka
w wietle prawa RP. Nawi¹zane wówczas kontakty okaza³y siê owocne, bowiem tematyka spotkania zosta³a uznana za wa¿n¹ i interesuj¹c¹. W rezultacie pocz¹wszy od 2003 r. przy wspó³pracy z wydzia³ami prawa uniwersytetów w Bari i Lecce zorganizowano dziesiêæ konferencji powiêconych prawom
cz³owieka, które rotacyjnie odbywaj¹ siê w Polsce i we W³oszech. Oprócz
gospodarzy bior¹ w nich udzia³ pracownicy naukowi z orodków akademickich stowarzyszonych w CIRCEOS (Centro Imteruniversitario per la Ricerca
e la Cooperazione con lEuropa Orientalne e Sud-Orientale).
Aktywna obecnoæ pracowników Wydzia³u w wymianie miêdzynarodowej
oraz inicjowanie ró¿nego rodzaju spotkañ o takim charakterze sprzyja³y
w sposób naturalny formalizowaniu rozwijanych kontaktów. W rezultacie
Wydzia³ podpisa³ liczne porozumienia o wspó³pracy, w tym z w³oskimi uniwersytetami w Bari i Pizie, hiszpañskimi w Walencji i Bilbao oraz Wy¿sz¹
Szko³¹ Administracji w Berlinie Ich efektem  oprócz spotkañ konferencyjnych  jest wzrastaj¹ca wymiana studentów oraz pracowników naukowych.
Charakter wspó³pracy w tej ostatniej grupie jest zró¿nicowany  asystenci
podejmuj¹ g³ównie studia doktoranckie, a samodzielni pracownicy naukowi
s¹ zapraszani z wyk³adami. Tytu³em rewan¿u Wydzia³ zaprasza³ na cykl
wyk³adów profesorów ze wspomnianych orodków, goci³ m.in. prof. Engelberta Broekhuisa z Uniwersytetu Erasmusa w Rotterdamie, prof. Aldo Petrucciego oraz prof. Giovanniego Lobrando i prof. Rosanne Ortu z Uniwersytetu w Sassari.
Przejcie Wydzia³u z kontaktów doranych na zinstytucjonalizowane formy wspó³pracy miêdzynarodowej pozwoli³o na uruchomienie w roku akademickim 2005/2006 szkó³ prawa w³oskiego (marzec  kwiecieñ 2006) i prawa
hiszpañskiego (marzec  maj 2006). Ich celem by³o poszerzenie wiedzy
o systemach prawnych innych pañstw, a zajêcia by³y prowadzone przez kadrê naukow¹ uniwersytetów wspó³pracuj¹cych z Wydzia³em. Podczas zajêæ
szko³y prawa hiszpañskiego prawo prywatne tego kraju omawia³a np. prof.
Luz Martinez, specjalistka z zakresu prawa cywilnego, za prawo publiczne
prof. Goran Rollnert Liern, konstytucjonalista. Zainteresowanie studentów
udzia³em w tej inicjatywie zdecydowa³o, ¿e w roku akademickim 2006/2007
oferta ta zosta³a poszerzona o zajêcia w ramach szko³y prawa niemieckiego.
Jednoczenie zorganizowano kursy jêzyka prawniczego w³oskiego, hiszpañskiego i niemieckiego, co w za³o¿eniu sprzyjaæ mia³o zainteresowaniu wy¿ej
wymienionymi szko³ami i percepcj¹ prezentowanych tam treci. Pierwsze
dowiadczenia wskazuj¹, ¿e cel ten zosta³ osi¹gniêty.
Stopieñ zainteresowania m³odzie¿y wymian¹ miêdzynarodow¹ oraz dynamikê tego zjawiska przedstawia zamieszczona ni¿ej tabela.
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Tabela 4
Studenci UWM wyje¿d¿aj¹cy na studia do europejskich orodków akademickich
wspó³pracuj¹cych z WPiA w latach 19982008

Orodek
akademicki

Rok akademicki
1998/9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8

Bari
Berlin

1

1

1

1

8

4

8

1

1

2

Bilbao
Burgos
Kiel

2
1

1

1

1

Piza

2

2

2

2

18

12

2

3

4

3

2

4

3

3

5

4

5

6

5

Las Palmas

2

Sassari
Triest
Razem

2

2

2

2

2

2
3

3

2
2

3

2

8

11

10

20

40

35

39

Walencja

9

4

2

Wydzia³ Prawa i Administracji, oprócz kontaktów o charakterze bilateralnym, uczestniczy równie¿ w realizacji umów miêdzynarodowych podpisanych przez Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski. Szczególnie owocna okaza³a
siê wspó³praca z fiñskim Uniwersytetem w Turku i rosyjskim Pañstwowym
Uniwersytetem w Kaliningradzie. W ramach owej trójstronnej wspó³pracy
1 padziernika 2002 r. w Braniewie uruchomiono Miêdzynarodowe Centrum
Edukacyjne UWM, kszta³c¹ce g³ównie w zakresie ró¿nych dyscyplin prawa.
Nieco bardziej odleg³ym w czasie, lecz w pe³ni realnym zamiarem mia³o byæ
uruchomienie w Braniewie  przy wspó³uczestnictwie wy¿ej wymienionych
trzech podmiotów  nowego kierunku kszta³cenia: prawo europejskie.
Zwiêkszaj¹ca siê dzia³alnoæ dydaktyczna, a tak¿e nabieraj¹ca dynamiki
wspó³praca miêdzynarodowa, by³y mo¿liwe dziêki rozwijanym badaniom naukowym, co w przypadku ka¿dej struktury akademickiej jest rzecz¹ konieczn¹
i nieuchronn¹. Rozwój ten na Wydziale Prawa i Administracji korespondowa³
z umacnianiem jego miejsca zarówno w strukturze UWM, jak i w obszarze
szeroko rozumianych nauk prawnych. W pocz¹tkowym okresie  firmowanym
organizacyjnie przez przywo³ywan¹ wczeniej Katedrê Prawa i Samorz¹du
Terytorialnego Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Olsztynie  badania mia³y
bardzo ograniczony charakter i dotyczy³y w zasadzie kwestii regionalnych.
Scharakteryzowany rozwój organizacyjny Katedry, a¿ do utworzenia Wydzia³u Prawa i Administracji, stopniowo poszerza³ obszary badawczej penetracji.
Mia³o to równie¿ wp³yw na organizacjê badañ, obok projektów wynikaj¹cych
z indywidualnych zainteresowañ zaczê³y siê bowiem pojawiaæ zadania zespo³owe, koordynowane z regu³y przez kierowników wyodrêbnianych jednostek
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organizacyjnych. Z chwil¹ ukszta³towania siê stabilnej struktury organizacyjnej Wydzia³u, na któr¹ sk³ada³o siê przez d³ugi okres czasu 7 katedr i 11
zak³adów, projekty badawcze zosta³y w sposób bezporedni powi¹zane z tymi
jednostkami. W rezultacie wysi³ek badawczy Wydzia³u koncentruje siê, najogólniej rzecz bior¹c, na problemach wynikaj¹cych z zainteresowañ poszczególnych katedr i zak³adów. Indywidualne zamierzenia pracowników naukowych koresponduj¹ z tak¹ organizacj¹ badañ.
W ci¹gu minionej dekady pracownicy Wydzia³u wprowadzili w obieg naukowy wiele pozycji zwartych, zamieszczali artyku³y w periodykach o odpowiednim profilu, a tak¿e brali aktywny udzia³ w konferencjach krajowych
i miêdzynarodowych. Dokonanie statystycznego bilansu tej aktywnoci by³by
rzecz¹ trudn¹ i nie koñca uzasadnion¹, bowiem liczba publikacji nie zawsze
koresponduje z ich wartoci¹. Respektuj¹c to zastrze¿enie, bardziej zasadne
bêdzie wiêc wskazanie na podstawowe obszary badawcze pracowników Wydzia³u, a tak¿e na ich indywidualne osi¹gniêcia, maj¹ce ten walor z racji
obiektywnych kryteriów oceny.
Wród obszarów badawczych interesuj¹cy z racji szerokiego pola zainteresowañ, a tak¿e licznego grona osób zaanga¿owanych w jego poznanie wydaje siê problem prowadzony przez prof. dr. hab. S. Pikulskiego, zatytu³owany Przestêpczoæ gospodarcza w Polsce. Przyczyny i skutki oraz metody jej
zwalczania. W jego obrêbie wyró¿niono takie tematy badawcze, jak: efektywnoæ europejskich systemów penitencjarnych; przestêpczoæ nieletnich;
kryminologiczne aspekty dzia³alnoci sekt destrukcyjnych; przestêpczoæ
dziewcz¹t w wieku gimnazjalnym. Podobnie rozleg³y charakter ma Komparatystyka systemów prawnych, realizowana przez zespó³ kierowany przez
prof. dr. hab. B. Sitka. W obrêbie tego problemu wyró¿niono takie tematy
badawcze jak: metodyka prawa porównawczego; prawo spadkowe porównawcze; prawo porównawcze a orzecznictwo s¹dów i trybuna³ów; samorz¹dowe
prawo porównawcze w aspekcie miêdzynarodowym i historycznym. Wa¿ny
m.in. racji z bie¿¹cych uwarunkowañ jest obszar badaczy Model funkcjonowania administracji publicznej w Polsce, prowadzony pod kierunkiem prof.
dr. hab. M. Chmaja. W jego obrêbie wyró¿niono takie tematy badawcze jak:
prawne formy dzia³ania administracji; skutki podzia³u terytorialnego pañstwa; realizacja zasady decentralizacji w³adzy publicznej; model systemu organów administracji w województwie. Inne problemy badawcze to: Ustrój
prawny przedsiêbiorców realizowany pod kierunkiem dr. hab. E. Kêdry;
Zmiany ustrojowe i administracyjne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku  pod kierunkiem dr. hab. E. Hulla; Lustracja w dziejach Polski
i Polaków  pod kierunkiem dr. hab. P. Majera; Problemy ustroju wojewódzkich i powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y zespolonych  pod kierunkiem dr. J. Dobkowskiego; Przemiany strukturalne administracji publicznej
w procesie transformacji ustrojowej  pod kierunkiem prof. dr. hab. M. Chma-
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ja; Prawne i ekonomiczne aspekty zwalczania przestêpczoci  pod kierunkiem dr. hab. J. Kasprzaka; Przestêpczoæ gospodarcza na terenie województwa warmiñsko-mazurskiego  pod kierunkiem dr. hab. W. P³ywaczewskiego; Zapobieganie i zwalczanie przestêpczoci transgranicznej (na
przyk³adzie dzia³ania Warmiñsko-Mazurskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej
 pod kierunkiem dr. hab. W. P³ywaczewskiego; Tendencje zmian w kanonicznym prawie procesowym  pod kierunkiem prof. dr. hab. R. Sztychmilera; Model funkcjonowania samorz¹du terytorialnego a reforma administracji publicznej  pod kierunkiem dr. hab. J. Zaborowskiego; Kierunki zmian
w odpowiedzialnoci kontraktowej w prawie cywilnym  pod kierunkiem dr.
hab. M. Goetella, Administracja spraw wewnêtrznych w Polsce w rozwoju
dziejowym  pod kierunkiem prof. dr. hab. A. Misiuka.
Walor obiektywnie zweryfikowanych indywidualnych osi¹gniêæ przypisaæ
nale¿y pracom stanowi¹cym podstawê do uzyskania tytu³u b¹d stopnia naukowego, a tak¿e zrealizowanego i przyjêtego grantu. Kieruj¹c siê t¹ przes³ank¹, nale¿y odnotowaæ nastêpuj¹ce publikacje: J. Kasprzak, Otoskopia
kryminalistyczna. System identyfikacji, zagadnienia dowodowe (wyd. UWM,
Olsztyn 2003, s. 211)19; P. Majer, Milicja Obywatelska 19441957. Geneza,
organizacja, dzia³alnoæ, miejsce w aparacie w³adzy (wyd. UWM, Olsztyn
2004, s. 475)20; E. Hull, Obraz cywilnych struktur pañstwa podziemnego
19391944 w opisie wspomnieniowym (wyd. UWM, Olsztyn 2005, s. 293)21;
T. P³oski, Duszpasterstwo w Wojsku Polskim. Studium prawne z uwzglêdnieniem praw cz³owieka i prawa humanitarnego (wyd. UWM, Olsztyn 2006,
s. 302)22; Z. Majkut, Podstawy teoretyczno-metodologicznego rozwoju polsko-rosyjskiej wspó³pracy przygranicznej23. Postêpowanie o tytu³ profesora pomylnie zrealizowali natomiast: S. Pikulski w 2001 r.; J. Czerniakiewicz
w 2006 r.; B. Sitek w 2007 r.; A. Misiuk w 2008 r. Ponadto w minionej dekadzie
asystenci Wydzia³u obronili ponad 50 prac doktorskich. Wartoæ niektórych
z nich zosta³a potwierdzona nie tylko decyzjami Rad Wydzia³ów przyjmuj¹cych
obronê, ale i szerszych gremiów. Przyk³adem tego mo¿e byæ praca dr. M. Salamonowicza wyró¿niona w 2009 r. Nagrod¹ Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego za najlepsz¹ pracê doktorsk¹ z zakresu prawa w³asnoci przemys³owej.
Rozwój naukowy kadry Wydzia³u oraz spe³nienie warunków formalnych
dotycz¹cych liczby samodzielnych pracowników naukowych zatrudnionych
na Wydziale jako podstawowym miejscu pracy sk³oni³y dziekana prof. dr.
19 Kolokwium
Warszawskiego.
20 Kolokwium
krzyskiej.
21 Kolokwium
22 Kolokwium
23 Kolokwium
skiej Bystrzycy.

habilitacyjne w 2004 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
habilitacyjne w 2005 r. na Wydziale Humanistycznym Akademii wiêtohabilitacyjne w 2007 r. na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu.
habilitacyjne w 2007 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.
habilitacyjne w 2009 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Bañ-
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hab. S. Pikulskiego do wyst¹pienia na pocz¹tku 2008 r. z wnioskiem do
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytu³ów o przyznanie Wydzia³owi uprawnieñ
do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk prawnych
w dyscyplinie prawo. W momencie sk³adania wniosku na Wydziale zatrudnionych by³o  jak informowa³ dziekan w pimie przewodnim w przedmiotowej sprawie  149 nauczycieli akademickich, w tym 27 profesorów i doktorów
habilitowanych24. Sporód nich 5 profesorów i 12 doktorów habilitowanych
wyrazi³o zgodê na zaliczenie do minimum kadrowego zwi¹zanego z nadawaniem stopnia naukowego doktora w dyscyplinie prawo. Jedenastu z nich
posiada³o tytu³ b¹d stopieñ naukowy w dziedzinie nauk prawnych o zró¿nicowanych specjalnociach, pozostali reprezentowali nauki humanistyczne (4),
nauki biologiczne (1) oraz nauki ekonomiczne (1).
Przygotowanie i z³o¿enie przedmiotowego wniosku by³o jedn¹ z ostatnich
decyzji w³adz dziekañskich, których kadencja up³ywa³a w 2008 r. Wyboru
nowych w³adz dokonano 9 maja. Nastêpc¹ prof. dr. hab. Stanis³awa Pikulskiego, który sprawowa³ tê funkcjê przez ponad dwie kadencje, zosta³ prof.
dr hab. Bronis³aw Sitek. Zgodnie z jego propozycjami kolegium dziekañskie
utworzyli: prof. dr hab. Andrzej Misiuk  prodziekan ds. rozwoju, prof. dr
hab. J. Kasprzak  prodziekan ds. nauki, dr Piotr Krajewski  prodziekan ds.
studiów stacjonarnych, dr Przemys³aw Palka  prodziekan ds. studiów niestacjonarnych. Kolegium dziekañskie w tym sk³adzie podjê³o obowi¹zki
1 wrzenia 2009 r., a pocz¹tek kadencji zdominowa³a niezmiernie oczekiwana decyzja warunkuj¹ca rozwój Wydzia³u, jak¹ by³o przyznanie mu przez
Centraln¹ Komisjê ds. Stopni i Tytu³ów uprawnienia do nadawania stopnia
naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Decyzja ta zosta³a
podjêta 29 wrzenia 2008 r. i dotar³a do w³adz dziekañskich w czasie wydzia³owych uroczystoci zwi¹zanych z inauguracj¹ roku akademickiego. Jej og³oszenie przez dziekana prof. B. Sitka wywo³a³o gromki aplauz na sali, a tak¿e
wyrazy uznania tak dla nowych, jak i poprzednich w³adz dziekañskich.
Pierwsza obrona pracy doktorskiej na WPiA UWM mia³a miejsce 16 kwietnia 2009 r. Bohaterk¹ dnia by³a Iwona Seku³a, która pracê Przestêpstwo
kradzie¿y z w³amaniem w ujêciu prawno-materialnym przygotowa³a pod kierunkiem prof. dr. hab. S. Pikulskiego, a jej recenzentami zostali prof. dr hab.
K. S³awik i prof. dr hab. W. P³ywaczewski. Odt¹d na Wydziale obroniono ju¿
kilkanacie rozpraw, których tematyka w wiêkszoci dotyczy³a prawa karnego. Kilka postêpowañ  w ró¿nym stopniu zaawansowania  zakoñczy³o siê
jednak dla zainteresowanych niepowodzeniem.
24 Grono to tworzyli prof. prof.: Jan Bia³ocerkiewicz, Marek Chmaj, Jan Czerniakiewicz,
Gaetano Dammacco, Stanis³aw Gajewski, Jan Galster, Mieczys³aw Goettel, Eugeniusz Hull, Tadeusz Jasudowicz, Andrzej Kabat, Jerzy Kasprzak, Eugeniusz Kêdra, Maria Królikowska-Olczak,
Florian Lempa, Mariola Lemonnier, Piotr Majer, Andrzej Misiuk, Bronis³aw M³odziejowski, Stanis³aw Pikulski, Tadeusz P³oski, Wies³aw P³ywaczewski, Roman Przybyszewski, Bronis³aw Sitek,
Andrzej Sylwestrzak, Ryszard Sztychmiler, Waldemar W³odarczyk, Jerzy Zaborowski.
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Doktoraty na Wydziale Prawa i Administracji UWM
(stan na dzieñ 17 grudnia 2010)

Rok akademicki

Doktoraty wszczête Doktoraty obronione

Tabela 5

W tym pracownicy Wydzia³u
wszczête

obronione

2008/2009

12

2

4

1

2009/2010

17

10

12

2

2010/2011

8

4

1

2

Razem

37

16

17

5

ród³o: dokumentacja WPiA UWM.

Dwa lata po przyznaniu prawa do doktoryzowania Wydzia³ odniós³ podobny sukces zwi¹zany z przeprowadzon¹ kategoryzacj¹ jednostek naukowych, której wyniki og³oszono w komunikacie nr 19 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego z 30 wrzenia 2010 r. W rankingu tym WPIA UWM
przyznano drug¹ kategoriê, na równi z innymi wydzia³ami prawa o znacznie
trwalszej tradycji. Podczas posiedzenia Rady Wydzia³u 22 padziernika 2010 r.
jej cz³onkowie odnieli siê do owej decyzji, uznaj¹c j¹ za znacz¹ce osi¹gniêcie.
Patrz¹c w przysz³oæ, za cel minimum uznano utrzymanie tej kategorii.
W bardziej optymistycznym wariancie rozwa¿ano dzia³ania, które pozwoli³yby na awansowanie do pierwszej kategorii. Jak zauwa¿y³ dziekan B. Sitek,
warunkowane to jednak byæ musi znacznie wiêksz¹ mobilnoci¹ naukow¹,
szczególnie m³odej kadry dydaktyczno-naukowej, do której z tego punktu
widzenia mo¿na mieæ wiele krytycznych uwag. Zapowiedzia³ wiêc le¿¹ce
w interesie Wydzia³u dzia³ania mobilizuj¹ce, a przy tym dyscyplinuj¹ce
szczególnie tê czêæ kadry.
Kieruj¹cy Wydzia³em od 2008 r. prof. B. Sitek wielokrotnie publicznie
deklarowa³ potrzebê kontynuowania ro¿nego rodzaju inicjatyw wdro¿onych
przez jego poprzedników, z jednoczesnym uzupe³nieniem ich o nowe pomys³y.
W obszarze dydaktycznym materializacj¹ tej deklaracji by³o sygnalizowane
wczeniej uruchomienie w roku akademickim 2010/2011 kierunku bezpieczeñstwo wewnêtrzne. W zwi¹zku z tym w strukturze Wydzia³u wyodrêbniono pocz¹tkowo Katedrê Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Publicznego, któr¹ utworzyli pracownicy maj¹cy merytoryczne i formalne uprawnienia zwi¹zane
z tym obszarem wiedzy25. Od 1 wrzenia 2010 r. jej dzia³alnoæ zosta³a
wsparta przez Katedrê Teorii Bezpieczeñstwa26.
25 Podjê³a dzia³alnoæ 1 padziernika 2009 r. Jej kierownikiem zosta³ prof. dr hab.
A. Misiuk. Pozostali pracownicy to: dr hab. Arkadiusz Letkiewicz, prof. UWM; dr hab. Piotr
Majer, prof. UWM; dr Lech Grochowski i dr Mariusz Soko³owski.
26 Jej kierownikiem zosta³ dr hab. P. Majer, prof. UWM, a pozostali pracownicy to:
dr Andrzej Urban, ks. dr Zbigniew Kêpa, ks. dr Robert Dêbiñski i mgr Adam Poszewiecki.
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Niepomiernie wzros³a w ostatnim czasie oferta studiów podyplomowych
realizowanych na Wydziale. W roku akademickim 2010/2011 by³o a¿ 21 tego
rodzaju studiów, dotycz¹cych m.in. administracji, prawa podatkowego, ubezpieczeñ zdrowotnych czy kurateli s¹dowej. Dla przysz³oci Wydzia³u wa¿ne
znaczenie mia³o te¿ uruchomienie studiów trzeciego stopnia we wspó³pracy
z Wydzia³em Nauk Spo³ecznych, posiadaj¹cym niezbêdne uprawnienia, na
które w roku akademickim 2009/2010 przyjêto ponad 20 osób. Mo¿na mieæ
nadziejê, ¿e sporód nich rekrutowaæ siê bêd¹ przyszli adiunkci.
Tradycyjnie du¿¹ uwagê w³adz dziekañskich skupiaj¹ sprawy studenckie
i to zarówno w aspekcie kandydatów na studia, jak i osób ju¿ studiuj¹cych
oraz absolwentów. Dla tych ostatnich z inicjatywy dr. Lecha Grochowskiego
utworzono w 2008 r. Klub Absolwenta WPiA UWM. Pocz¹tki jego dzia³alnoci
by³y doæ trudne, ale corocznie zjazdy spotykaj¹ siê z coraz wiêkszym zainteresowaniem potencjalnych cz³onków. Z kolei maturzyci s¹ zachêcani do podejmowania studiów na WPiA UWM nie tylko w czasie ogólnouczelnianych
targów edukacyjnych, ale i podczas bardziej kameralnych spotkañ. Charakter taki maj¹ np. wizyty reprezentantów Wydzia³u w klasach maturalnych,
a tak¿e spotkania dziekana z dyrektorami olsztyñskich szkó³ rednich.
Studenci Wydzia³u Prawa i Administracji coraz chêtniej anga¿uj¹ siê
w dzia³alnoæ kó³ naukowych, których systematycznie przybywa. W³¹czaj¹
siê do realizacji programów badawczych realizowanych przez poszczególne
Katedry, a nade wszystko korzystaj¹ z mo¿liwoci, jakie daj¹ ró¿nego rodzaju
programy wymiany studentów. Dzia³alnoæ promocyjna w tym ostatnim obszarze przynosi dobre rezultaty, bowiem podczas obchodów w 2009 r. dziesiêciolecia programu ERASMUS na UWM Wydzia³ Prawa i Administracji sklasyfikowany zosta³ na pierwszym miejscu pod wzglêdem liczby studentów
korzystaj¹cych z wymiany miêdzynarodowej oraz uzyska³ zaszczytne miano
wydzia³u najbardziej przyjaznego programowi ERASMUS.
Docenian¹ form¹ aktywnoci jest studencki ruch naukowy, zdominowany
przez olsztyñski oddzia³ Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa
(ELSA). Co roku przy wspó³udziale w³adz i pracowników Wydzia³u organizuje on Dni Edukacji Prawniczej z odmiennym motywem przewodnim prezentacji i spotkañ. W 2002 r. toczy³y siê one pod prowokacyjnym has³em 60 000
studentów  nadprodukcja?; w 2003 r. zosta³y zdominowane przez problemy
zwi¹zane z przestêpczoci¹ zorganizowan¹. Inna trudna do przecenienia inicjatywa, z punktu widzenia nabywania przez studentów wiedzy praktycznej,
jest nastêpstwem porozumienia w³adz Wydzia³u z w³adzami siedmiu powiatów województwa warmiñsko-mazurskiego. Na jego podstawie utworzono poradnie prawne prowadzone przez studentów, z których bezp³atnie mog¹ korzystaæ mieszkañcy owych powiatów27.
27 Z mo¿liwoci tej skorzysta³y nastêpuj¹ce powiaty: olsztyñski, braniewski, nidzicki,
ostródzki, e³cki, olecki i kêtrzyñski.
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W interesie studentów od roku akademickiego 2009/2010 na Wydziale
wprowadzono elektroniczne zapisy na seminaria i przedmioty specjalizacyjne, aby nie dopuciæ do sytuacji, gdy uczestniczy w nich nadmierna liczba
osób. Dba³oci o wysoki poziom prac kwalifikacyjnych s³u¿yæ ma natomiast
konkurs dziekana na najlepsze prace z nagrodami wrêczanymi podczas dyplomatorium, czyli uroczystego zwieñczenia studiów. Podobne intencje  aktywizowania studentów oraz pracowników  ma rywalizacja o Laury Cezara
w 8 kategoriach: najsympatyczniejszy wyk³adowca, najlepszy student, absolwent roku, naj³adniejsza studentka i najprzystojniejszy student, debiut roku,
ulubieniec studentów (sporód pracowników administracyjnych), najlepszy
naukowiec. Zwyciêzców wybieraj¹ studenci, g³osuj¹c na wy³onionych wczeniej kandydatów, równie¿ przez nich zg³oszonych. Dziekan pozostawi³ do
swojej decyzji jeden Laur Cezara dla osoby najbardziej mu pomocnej w wype³nianiu obowi¹zków. W pierwszym konkursie przeprowadzonym wiosn¹
2010 r. w ten sympatyczny sposób wyrazi³ uznanie i podziêkowanie swojemu
d³ugoletniemu wspó³pracownikowi dr. Piotrowi Krajewskiemu.
Baczn¹ uwag¹ otaczani s¹ doktoranci. Od roku akademickiego 2009/2010
obowi¹zuje zasada ich uczestnictwa w ró¿nego rodzaju pracach prowadzonych przez Wydzia³. Organizowane s¹ te¿ otwarte wydzia³owe seminaria
doktoranckie z obowi¹zkowym udzia³em asystentów i adiunktów. Pierwsze
z nich mia³o miejsce 29 padziernika 2009 r. Dziekan Wydzia³u przedstawi³
wówczas intencje tej inicjatywy, zastrzegaj¹c, ¿e organizowane raz w miesi¹cu seminaria wydzia³owe bêd¹ uzupe³niaæ seminaria tematyczne prowadzone
w poszczególnych Katedrach, za wyk³ad nt. Wybrane problemy metodologii
badañ w naukach prawnych wyg³osi³ prodziekan, prof. dr hab. Jerzy Kasprzak. Zwróci³ on uwagê na siedem grzechów g³ównych doktorantów, omawiaj¹c je  ku przestrodze  na licznych przyk³adach. Wypowied tê uzupe³ni³ prof. dr hab. Piotr Majer, odnosz¹c siê do problemów zwi¹zanych
z wyborem tematu rozprawy oraz przybli¿aj¹c systematykê róde³ wykorzystywanych w badaniach. W koñcowej czêci seminarium za³o¿enia przygotowywanej rozprawy doktorskiej na temat wiadka koronnego przedstawi³ mgr
Marcin Adamczyk. Kolejne seminaria odbywa³y siê wed³ug powy¿szego schematu, tzn. do ich sta³ych elementów nale¿y wyk³ad samodzielnego pracownika naukowego dotycz¹cy zagadnieñ metodologicznych oraz prezentacja przez
doktorantów tez przygotowywanych rozpraw.
Dekada dzia³alnoci WPiA UWM przynios³a niew¹tpliwie wiele sukcesów, szczególnie jeli za punkt odniesienia przyj¹æ brak niemal jakichkolwiek
28 W sk³ad Rady Programowej czasopisma weszli: Gaetano Dammaco (Bari), Gra¿yna
Micha³owska, Andrzej Rzepliñski, Jan Sandorski, Janusz Symonides i Jerzy Zajad³o; Komitet
Redakcyjny wspó³tworz¹: Piotr Daranowski, Tadeusz Jasudowicz (przewodnicz¹cy), Cezary Mik
(wiceprzewodnicz¹cy), Marek Piechowiak. Redakcja pierwszego tomu zosta³a powierzona Rados³awowi Fordoñskiemu i Maciejowi Lubiszewskiemu.
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tradycji w uprawianiu na Warmii i Mazurach nauk prawnych i administracyjnych. Nie oby³o siê jednak bez niepowodzeñ. Jedno z nich zwi¹zane jest
z brakiem skutecznoci w poszerzeniu oferty wydawniczej o nowe periodyki.
Próby takie podejmowane by³y kilkakrotnie. Ta z³a passa zosta³a przerwana
w 2010 r., kiedy po kilkuletnich staraniach ukaza³ siê pierwszy numer Polskiego Rocznika Praw Cz³owieka i Prawa Humanitarnego28. Przewodnicz¹cym komitetu redakcyjnego tego tytu³u zosta³ prof. dr hab. Tadeusz
Jasudowicz, który w odredakcyjnym s³owie wstêpnym zdradzi³ jego misjê:
Marzy³oby mi siê, by »Rocznik« sta³ siê  stopniowo i perspektywicznie
 pewn¹ klamr¹ naukow¹ skupiaj¹c¹ siê przede wszystkim na badaniu problemów prawnych by³ych pañstw socjalistycznych w Europie, zw³aszcza na
ich adaptacji do wymagañ standardów europejskich, w³¹czaj¹c w to badania
prawnoporównawcze. Wydaje siê, ¿e problemy tych krajów wykazuj¹ siê
pewn¹ specyfik¹ m.in. z perspektywy orzecznictwa strasburskiego i jego oceny w stosunku do ró¿nych elementów totalitarnego dziedzictwa tych krajów.
Zatem profil wiod¹cy »Rocznika«, przejawiaj¹cy siê w jego pierwszej zasadniczej czêci, bêdzie siê koncentrowa³ na problematyce postsocjalistycznej
w Europie. Oczywicie, nie ma to byæ »polska ocena« tej grupy krajów, lecz
stopniowe wci¹ganie naukowców z ka¿dego z tych pañstw do wspó³pracy
autorskiej z »Rocznikiem«. To trudne zadanie, ale  miejmy nadziejê, nie
niemo¿liwe. Mam nadziejê, ¿e pismo nasze bêdzie siê stawa³o powoli przedsiêwziêciem prawdziwie miêdzynarodowym. Spo³ecznoæ Wydzia³u gor¹co
¿yczy prof. T. Jasudowiczowi, by te marzenia spe³ni³y siê w jak najwiêkszym
stopniu. Aby wsparcie to nie mia³o wy³¹cznie moralnego charakteru, pracownicy Wydzia³u przygotowali podstawow¹ czêæ tekstów zamieszczonych
w pierwszym numerze Rocznika. Prof. T. Jasudowicz sumiennie to zbilansowa³, informuj¹c, ¿e na ogóln¹ liczbê 15 artyku³ów 8 przygotowali pracownicy WPiA UWM, a pozosta³ych 7 to opracowania osób zwi¹zanych z innymi
uczelniami polskimi i zagranicznymi.
Za sukces uznaæ te¿ nale¿y wzrastaj¹c¹ pozycjê flagowego tytu³u wydawanego przez Wydzia³  Studiów Prawnoustrojowych29, które znalaz³y siê
na licie czasopism punktowanych. Od 2009 r. wychodzi te¿ Kwartalnik
Informacyjny, w za³o¿eniu maj¹cy w popularnej formie propagowaæ ró¿nego
rodzaju inicjatywy i dokonania pracowników Wydzia³u. Ukazuje siê on
w trybie pó³rocznym i jest redagowany g³ównie przez doktorantów30, a wzra29 Do 2011 r. ukaza³o siê 12 numerów tego periodyku. Jego Komitet Redakcyjny tworz¹:
prof. dr hab. Bronis³aw Sitek (przewodnicz¹cy), prof. dr hab. Stanis³aw Pikulski (zastêpca
przewodnicz¹cego), dr Jaros³aw Dobkowski (sekretarz), prof. dr hab. Stanis³aw Gajewski,
dr hab. Eugeniusz Hull, prof. UWM, prof. Egidijus Jarasiunas oraz prof. Sebastiano Taffaro
30 Stabilny zespó³ redakcyjny wykrystalizowa³ siê z pewn¹ zw³ok¹, dopiero od trzeciego
numeru, i obecnie pracuje w sk³adzie: mgr K. Wojciechowski (zastêpca redaktora naczelnego),
mgr M. Bendorf-Bundorf, mgr K. Jaworska, mgr T. Majer, mgr M. Mariañski, mgr A. Szaci³owska. Opiekê merytoryczna nad tym zespo³em z pozycji redaktora naczelnego sprawuje dr hab.
P. Majer, prof. UWM.
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staj¹ca z ka¿dym numerem objêtoæ stanowi dowód realnoci wydzia³owych
inicjatyw i dokonañ.
Niepe³n¹ satysfakcjê daj¹ natomiast prace naukowo-badawcze, czego
efektem jest skromna jak na mo¿liwoci Wydzia³u liczba pracowników, którzy przyst¹pili do kolokwium habilitacyjnego i zyskali status samodzielnego
pracownika naukowego  przez dziesiêæ lat uda³o siê to tylko piêciu osobom.
S³aboæ ta odzwierciedla siê te¿ w liczbie wniosków o pozyskanie rodków na
badania drog¹ konkursow¹, w tym w formie grantów. Ta wstrzemiêliwoæ
jest w ostatnim okresie prze³amywana, czego dowodz¹ wyniki 38. konkursu
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Uznanie zyska³y w nim cztery
wnioski badawcze zg³oszone przez pracowników WPiA UWM31. Decyzja ta
winna byæ traktowana jako znacz¹cy sukces Wydzia³u, bowiem w przedmiotowym konkursie zosta³ on wyprzedzony tylko przez Wydzia³ Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, który otrzyma³ szeæ grantów.
Wydarzeniem niezmiernie przykrym dla Wydzia³u by³a katastrofa lotnicza pod Smoleñskiem 10 kwietnia 2010 r., co wynika³o nie tylko z ogromu
straty, jak¹ ponios³o pañstwo polskie, ale równie¿ z tego, ¿e wród 96 jej ofiar
znalaz³ siê biskup polowy Wojska Polskiego gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz
P³oski, zarazem kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPiA UWM32. By³ powszechnie lubiany zarówno przez wspó³pracowników, jak i studentów.
Dla struktur akademickich o d³ugoletniej tradycji dziesiêæ lat dzia³alnoci to niewielki przedzia³ czasu. Ten okres ma jednak inny wymiar dla jednostek podejmuj¹cych dopiero dzia³alnoæ uniwersyteck¹. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
Wydzia³ Prawa i Administracji UWM zosta³ zorganizowany w miejscu, gdzie
tradycja taka kszta³towana by³a dopiero po II wojnie wiatowej, a prawo
i administracja jako badane i wyk³adane dziedziny wiedzy pojawi³y siê
w tym charakterze dopiero u schy³ku poprzedniej dekady. W tej perspektywie
dokonania Wydzia³u wzbudzaj¹ uznanie. Jak wy¿ej zaznaczono, stosunkowo
sprawnie i szybko zbudowano jednostkê, która nie tylko podo³a³a wymogom
akademickoci na poziomie podstawowym, ale zrobi³a wa¿ny krok, uzyskuj¹c
uprawnienia do doktoryzowania. W tym krótkim okresie poprawiono te¿
warunki lokalowe, nawi¹zano liczne kontakty miêdzynarodowe, stworzono
rodowisko akademickie, zorganizowano wiele ró¿nej rangi spotkañ naukowych, których rezultatem s¹ nie tylko materia³y pokonferencyjne, ale przede
wszystkim wra¿enia, jakie zabierali z sob¹ ich uczestnicy, kszta³tuj¹c w ten
sposób opiniê o Wydziale w kraju i za granic¹. Mo¿na mieæ nadziejê, ¿e
31 Ich kierownikami b¹d jednoosobowymi wykonawcami zostali: prof. dr hab. Stanis³aw
Pikulski, prof. dr hab. Andrzej Kabat, dr Jaros³aw Dobkowski, dr Rafa³ Mizerski.
32 Osobie ks. prof. dr. hab. T. P³oskiego zosta³ powiêcony 4 numer Kwartalnika Informacyjnego WPiA UWM. Zamieszczono w nim zarówno liczne wspomnienia o tragicznie zmar³ym,
jak i zrelacjonowano uroczyst¹ Radê Wydzia³u.

30

Piotr Majer

wra¿enia te by³y na tyle dobre, i¿ nasi gocie bêd¹ powracaæ, utwierdzaj¹c
siê w przekonaniu, ¿e nie tylko warto, ale nale¿y tutaj przyje¿d¿aæ. Nale¿y
ponadto wyraziæ przekonanie, ¿e podobnie dobr¹ opiniê bêd¹ nam wystawiaæ
co roku maturzyci, wybieraj¹c Wydzia³ Prawa i Administracji UWM jako
miejsce zdobywania wiedzy.

Summary
The genesis and first decade of the Faculty of Law and Administration
of University of Warmia and Mazury
The Faculty of Law and Administration of The University of Warmia and
Mazury had been formally created by the act of University Senate of 10th
July 2001, which came into power on 1st September 2001. This decision was
possible due to achievements of former academic structures interested in
legal and administrative sciences. First of them was a Chair of Law and
Local Self-Government of High School of Pedagogy, created on 26th October
1993. It was a base for the Institute of Law and Local Self-Government of
HSP in Olsztyn. The Institute was renamed into Institute of Law and Administration on 1st February 1998. All those structures functioned in the frames of the Faculty of Humanities of HSP in Olsztyn. The creation of University of Warmia and Mazury, on 1st September 1999 was a favorable moment
for accenting the increasing role legal and administrative sciences in Olsztyn. The main evidence of this tendency was creating of the Faculty of
Management and Administration, in which the Institute of Law and Administration was responsible for two scientific and didactic branches  law and
administration. The final result of organization changes was creation of the
Faculty of Law and Administration. Since then, the faculty has enriched its
educational offer by establishing the new specialization  Internal Security.
Moreover, the faculty leads few postgraduate studies. It is also an active
member of the Erasmus network The major achievement of the Faculty is
acquiring the possibility to confer the title of doctor of the law. By this time
the Faculty has lead few doctoral procedures.
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La Facoltà di Diritto e Amministrazione
dellUniversità di Warmia e Masuria
a dieci anni dallistituzione
Nella prospettiva lusinghiera di un prestigioso avvenire ricco di numerosi e proficui traguardi, quest’anno la Facoltà di Diritto e Amministrazione dell’Università di
Warmia e Masuria, con sede in Olsztyn compie il primo decennio di attività.
I suoi primi passi compiuti coincidono quasi con il proficuo rapporto che ebbi
l’opportunità di avviare con i suoi docenti a partire dal 2002, quando un loro folto
gruppo fu gradito ospite della nostra Facoltà di Giurisprudenza per discutere sulla
Conferenza Internazionale dei Diritti dell’Uomo che si sarebbe tenuta nell’anno successivo ad Olsztyn.
Una circostanza di rilevante importanza vissuta dalla città di Bari e dalla sua
comunità accademica con molto interesse per l’autorevolezza degli ospiti intervenuti:
il prof. Ryszard Górecki, Rettore Magnifico, il prof. Stanis³aw Pikulski, Decano della
Facoltà di Diritto e Amministrazione, il prof. Roman Kisiel, Decano della Facoltà di
Economia e il prof. Bronis³aw Sitek docente della Facoltà giuridica. Gli onori di casa
furono resi dal prof. Gaetano Dammacco, il quale amabilmente mi offrì l’opportunità
di incontrarli nella loro residenza presso il “Villaggio Cala Corvino” di Monopoli,
messa a disposizione dal compianto avv. Antonio Muolo, vice presidente della Federazione delle Case Europee.
L’incontro fu caratterizzato soprattutto da viva cordialità, che agevolò la presentazione e la successiva loro familiarità con noi tutti, ampiamente agevolata dalla perfetta
conoscenza della lingua italiana da parte del prof. Sitek, instancabile interprete tra
i suoi colleghi e noi durante le interessanti riflessioni scientifiche imperniate sull’approfondimento di interessanti aspetti di diritto, anche se il tema privilegiato risultò
quello della prevista Conferenza, di cui già due edizioni, di interesse nazionale, avevano impegnato proficuamente tantissimi studiosi, riunitisi una prima volta a Varsavia
nella vecchia sede del Patto di Varsavia e la successiva a Stettino, riscuotendo il
meritato successo. Proprio grazie al buon esito di tali incontri scientifici, i responsabili
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della neonata Università di Warmia e Masuria avevano valutato l’ipotesi di continuare
l’iniziativa portando la Conferenza da un ambito nazionale, sia pure con la presenza di
relatori esteri, in particolare italiani, ad un livello internazionale, privilegiando la preziosa esperienza delle precedenti edizioni.
Ben presto il gruppo di studio si pose l’interrogativo su quale dovesse essere il
tema da trattare nella prevista Conferenza. Furono formulate che, però, furono ben
presto accantonate. I colleghi polacchi avevano ben presente un importante avvenimento di vitale importanza per la Polonia che si sarebbe svolto di lì a qualche tempo.
Infatti, il 7 e l’8 giugno del successivo 2003, in Polonia si doveva tenere il
referendum popolare per ratificare il Trattato di adesione all’Unione europea, quale
atto finale di un lungo processo che aveva portato il Paese sulle soglie dell’Europa
dopo la caduta del muro di Berlino e lo sfaldamento del regime sovietico, nel generale
coinvolgimento di tutti i Paesi cosiddetti PECO (Paesi dell’Europa Centrale e Orientale) desiderosi di avviare il processo di democratizzazione.
Certamente in Polonia questo processo fu molto rapido. Infatti, tra gli obiettivi
fondamentali di politica estera vi era quello di divenire membro della Comunità europea, tanto che il 25 maggio 1990 la Polonia fece richiesta di adesione e, contestualmente, avviò rapporti di collaborazione con la Cecoslovacchia e l’Ungheria – il cosiddetto Triangolo di Visegrad – che portò all’uscita dal Comecon il 28 giugno 1991,
insieme con altri Paesi, e allo scioglimento del Patto di Varsavia l’1 luglio dello stesso
anno.
Gli eventi successivi accaduti nell’agosto in Unione Sovietica spinsero la Comunità europea a sentirsi libera di accelerare il processo di allargamento tanto che il 16
dicembre 1991 venne sottoscritto l’Accordo Europeo, un vero e proprio accordo di
associazione, che prevedeva di istituire una zona di libero scambio entro dieci anni e,
nel frattempo, non era più possibile applicare nessun nuovo dazio o restrizioni quantitative nel commercio tra i due contraenti, partendo dal giorno di entrata in vigore. Nel
Preambolo, inoltre, si dichiarava che l’obiettivo primario della Polonia era quello di
divenire membro della CE, mentre le Comunità Europee manifestavano il loro appoggio alle riforme in atto in Polonia.
Nel Consiglio Europeo di Copenaghen del giugno 1993 l’Unione Europea manifestò la volontà di accogliere, al suo interno, dei nuovi membri. In tale circostanza fu
dichiarato che i Paesi associati dell’Europa centro-orientale che avessero voluto diventare membri dell’Ue avevano la possibilità di farlo, purché avessero rispettato i criteri
politici, economici e giuridici, i cosiddetti “Criteri di Copenaghen”.
A seguito di questa opportunità, la Polonia presentò domanda di adesione
all’Unione europea il 5 aprile 1994, essendovi i presupposti previsti anche dall’art. 49
del Trattato di Maastricht, entrato in vigore nel 1992.
Fra i passaggi successivi si possono ricordare il vertice di Essen del dicembre
1994, in cui fu approvata la strategia di preadesione al fine di preparare i Paesi associati dell’Europa Centrale e Orientale a diventare membri dell’Unione Europea; il Consiglio Europeo di Cannes del giugno 1995 in cui la Commissione Europea presentò il

La Facoltà di Diritto e Amministrazione dell`Università di Warmia e Masuria...
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Libro bianco sulla preparazione dei paesi associati dell’Europa centrale e orientale
all’integrazione nel mercato interno dell’Unione, che conteneva un programma indicativo per ravvicinare la legislazione dei PECO a quella del mercato interno; il Consiglio
Europeo di Madrid del dicembre 1995 in cui venne sottolineata l’esigenza di creare,
nell’ambito della strategia di preadesione, i presupposti per un’integrazione graduale
e armoniosa dei Paesi candidati, in particolare attraverso lo sviluppo dell’economia di
mercato; l’adeguamento delle loro strutture amministrative e la creazione di un contesto economico e monetario stabile.
A Madrid, il Consiglio chiese alla Commissione di preparare un’analisi dettagliata
dell’impatto dell’allargamento sull’Unione. Nacque così Agenda 2000, un documento,
presentato nel luglio 1997, in cui venivano definite le prospettive dell’UE verso il
nuovo Millennio. Agenda 2000 conteneva le Opinioni della Commissione che, adottando un approccio volto verso il futuro, valutò i progressi che potevano essere attesi
da ciascun Paese candidato. Quindi, raccomandò di avviare i negoziati di adesione con
Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Polonia, Slovenia e Cipro. Alle Opinioni dovevano seguire periodici Rapporti sui progressi compiuti dai Paesi candidati, con le eventuali raccomandazioni del caso.
Senza entrare nei dettagli dei meccanismi di preadesione si ricorda che nel Consiglio Europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 fu presa la decisione di dare avvio ai
negoziati di adesione con cinque Paesi PECO, tra cui la Polonia.
Dopo che la Commissione ebbe verificato la compatibilità dei vari capitoli
dell’acquis comunitario con la legislazione dei Paesi candidati, iniziarono i veri
e propri negoziati, nel caso del gruppo di Lussemburgo il 31 marzo 1998 sotto forma di
conferenze intergovernative bilaterali.
Dopo varie vicissitudini i negoziati della Polonia furono conclusi il 13 dicembre
2002 al Consiglio Europeo di Copenaghen, unitamente a quelli di Repubblica Ceca,
Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Questi 10
Paesi, conosciuti come il Gruppo di Laeken, sarebbero entrati nell’Unione Europea il
1 maggio 2004, mentre per la Romania e la Bulgaria l’ingresso fu previsto per il 2007.
I risultati furono inclusi nel Trattato di Adesione, sottoscritto ad Atene il 16 aprile
2003. Da quel momento i rappresentanti dei dieci nuovi Paesi membri hanno partecipato a tutte le riunioni previste con diritto di parola, ma senza quello di voto.
L’opinione pubblica polacca in merito all’adesione all’Unione europea manifestò
dapprima un gran fervore, tanto che nel 1996 coloro che si dichiaravano favorevoli
fecero registrare un 80%, ma a partire dall’anno successivo si ebbe un’inversione di
tendenza: i favorevoli all’adesione, nel luglio 2001, erano precipitati al 53%. Nella
prima fase i Polacchi avevano, in seguito alla caduta del blocco sovietico, il grande
desiderio di riavvicinarsi all’Occidente, incoraggiati dall’espressione “ritorno all’Europa”, ma anche per la speranza riposta nei fondi europei, ritenuti proficui per la crescita
economica e finanziaria del Paese. L’atteggiamento successivo fu dovuto alle difficoltà
dei negoziati di adesione e alla insufficiente conoscenza delle effettive conseguenze
che l’adesione avrebbe causato ai singoli cittadini. Ma anche la situazione politica
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interna influì molto sull’opinione del Paese verso l’integrazione europea. Infatti, anche
se il partito di maggioranza al governo, l’LSD (Alleanza della Sinistra Democratica),
ancorché di derivazione del vecchio partito comunista, era europeista, il principale
alleato, il PSL (Partito Polacco degli Agricoltori), era su posizione contraria. La posizione degli euro-scettici non si modificò nemmeno con la pressione della Chiesa,
decisamente favorevole all’ingresso nell’Ue.
Ebbene si era alla vigilia del ricordato referendum popolare e vi era molto timore
sul risultato.
Il mondo accademico e intellettuale era a favore dell’Europa, ma molti cittadini
manifestavano opinioni diametralmente opposte.
Quale occasione migliore per mettere in cantiere una Conferenza internazionale
che trattasse un tale così importante tema, non solo per la Nazione polacca, ma per
tutta l’Europa?
E questo perché L’Europa è una sola, per cui quello che era stato definito come
“allargamento ad Est”, in effetti, altro non era che un “ritorno all’Europa” dei Paesi
diventati nemici, quasi inconsciamente, dopo la seconda guerra mondiale. Si può,
infatti, sostenere che tanto l’Oriente quanto l’Occidente europei siano stati solo delle
vittime di un periodo storico che hanno deciso di tornare a fare la storia insieme, come
per altro, nel passato, è sempre avvenuto.
Ovviamente non si può non ricordare che accanto ai padri riconosciuti dell’Europa, il belga Henri Spaak, il francese Robert Schuman, l’italiano Alcide De Gasperi e il
tedesco Konrad Adenauer, vi furono altri uomini che sostennero l’idea europeistica, fra
questi il polacco Jozef Retinger (1888–1960). La sua attività non fu contraddistinta da
azioni appariscenti perché preferiva non mettersi in vista e mirare al concreto, avvalendosi dei molti legami che aveva con importanti cariche politiche a livello internazionale. Aveva studiato molto all’estero, a Parigi e a Londra, e questo gli aveva consentito di
meglio cogliere il legame che accomunava la Polonia con l’Occidente.
L’impegno più significativo di Retinger fu quello della divulgazione dell’idea di
integrazione europea. Tale attività la iniziò, insieme all’inglese Arthur Capel, fin dal
lontano 1916 sia pure con scarsi risultati. Non gli andò meglio quando tentò di convincere la sinistra polacca su questo tema.
L’attività più intensa iniziò, tuttavia, durante la seconda guerra mondiale. In quel
triste momento molti intellettuali compresero che era necessario dar vita a iniziative di
collaborazione fra gli Stati per evitare il ripetersi dei terribili massacri.
Grazie al suo ascendente, per la collaborazione personale con il primo Ministro, il
generale Wladis³aw Sikorski, il Governo polacco in esilio formulò l’ipotesi di creare,
al termine della guerra, una federazione di Stati europei, come difesa da eventuali
successivi attacchi.
L’idea suscitò interesse e ci fu una riunione dei Ministri degli esteri dei governi in
esilio per esaminare possibili forme di cooperazione. Fu in quell’occasione che fu
proposta la creazione di una federazione centro-europea e del Benelux, con la funzione
di contrastare il nazismo tedesco.
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Il Benelux cominciò a funzionare nel 1944 sotto forma di cooperazione economica e, nel 1958, divenne una vera e propria Unione economica. Il tentativo di istituire
una federazione centroeuropea non ebbe uguale fortuna.
Nel dopoguerra si fece promotore dell’istituzione di diversi movimenti. Forse il
più rilevante fu il Joint International Committee of the Movements for European Unity,
presieduto da Duncan Sandys, genero di Churchill, e Retinger segretario generale. Il
modello cui ispirarsi era quello svizzero da estendere all’Europa. Fu grazie a questo
movimento che il 5 maggio 1949 venne istituito il Consiglio d’Europa. Al Comitato fu,
successivamente, cambiata la denominazione in Movimento Europeo. Rilevante fu la
Conferenza organizzata a Westminster da cui, secondo diverse interpretazioni, nacque
e si sviluppò l’idea di realizzare a un organismo per l’utilizzazione razionale di alcune
materie prime fondamentali, come il carbone e l’acciaio, e ispirò Schuman, insieme
a Jean Monnet. Il suo noto discorso al Parlamento francese, il 9 maggio 1950, che
avrebbe portato alla sottoscrizione, il 18 aprile 1951, da parte di sei Paesi – Belgio,
Francia, Germania Federale, Italia, Lussemburgo e Olanda – del Trattato di Parigi che
sanciva la nascita della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio. Il cammino
dell’Europa era cominciato.
Sono queste certamente alcune delle valide motivazioni che, come ricordato, spingevano gli accademici e gli intellettuali a una convinta posizione favorevole all’adesione della Polonia all’Unione europea. Pertanto, al progetto indicato di realizzare una
Conferenza Internazionale, dopo un’attenta riflessione, fu deciso unanimemente di
individuare come tema: “Persona e identità nel processo d’integrazione europea”.
Personalmente, le diverse riflessioni pur condividendole le ritenevo degne di un
ulteriore arricchimento. Era, infatti, senz’altro vero che gli aspetti giuridici erano di
vitale importanza per la costruzione dell’Europa, ma era pur vero che il processo di
unificazione si era avviato oltre cinquanta anni prima grazie alle esigenze di natura
economica che venivano in quel momento tenute in grande considerazione per le
necessità legate alla ricostruzione economica e materiale di tutti i Paesi del vecchio
continente, siano che avessero vinto sia, ancor più, se avessero perso la guerra.
Sulla base di queste mie congetture mi sembrò non fuori luogo proporre ai colleghi giuristi prevedere, durante i lavori della Conferenza, una sessione economica per
evidenziare la rilevanza di tali aspetti nello sviluppo dell’ideale europeo. La proposta
fu accolta con piena condivisione non solo dei giuristi, ma anche del Rettore Górecki
e, ovviamente, del Decano della Facoltà di Economia Kisiel.
Per essere coerente con quanto da me sostenuto presentai alla più volte richiamata
Conferenza, tenutasi a Olsztyn il 29 e 30 maggio 2003, una relazione su “Il ruolo della
politica agricola nel processo di integrazione europea”.
Il lavoro lo conclusi con queste parole: “Ormai fra pochi giorni il popolo polacco
è liberamente chiamato ad esprimersi, mediante referendum, come già fatto da Slovenia, Ungheria, Lituania e Slovacchia, del precedente blocco dell’est, oltre a Malta
e come si accingono a farlo, successivamente, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia
e Cipro sull’adesione all’Unione europea. L’auspicio è che il risultato sia largamente
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favorevole, come avvenuto nei Paesi in cui è stato già fatto, in considerazione dell’ampio sforzo che da entrambe le parti è stato compiuto in vista di questo traguardo ed
anche, mi sia consentito ricordare, in ossequio a quanto aveva vaticinato, esattamente
cinquanta anni fa, il grande europeista Robert Schuman “dobbiamo costruire l’Europa
non solo nell’interesse dei Paesi liberi, ma anche per potervi integrare i Paesi dell’Europa orientale quando essi, liberati dai loro vincoli, ci chiederanno di accoglierli nella
Comunità”. Le condizioni, oggi, per la Polonia ci sono”.
Ricordo molto bene il dibattito che seguì alle relazioni. Furono sollevati molti
dubbi ed espresse molte perplessità. A tutti fu risposto in maniera pacata e in modo da
far comprendere la non fondatezza di quelle preoccupazioni.
Pochi giorni dopo, il 7 e l’8 giugno, si svolse il referendum popolare.
Il risultato fu largamente a favore dell’ingresso della Polonia nell’Ue. Nonostante
l’incertezza dell’opinione pubblica, i voti favorevoli furono di circa il 77,5%. Un
risultato certamente soddisfacente che coronava gli sforzi di coloro che tanto avevano
lavorato perché si arrivasse a conseguire questo successo.
Sicuramente, per quanto mi riguarda, l’apporto offerto è stato di scarsa rilevanza,
pur tuttavia piace pensare che, così com’è il peso di una goccia nell’oceano, con lo
stesso peso ho contribuito a questo successo. Ma una cosa, invece, è certa e cioè che da
quell’esperienza è nata una solida amicizia con i colleghi polacchi che ha largamente
favorito gli ottimi rapporti che legano l’Università di Warmia e Masuria con quella di
Bari.

Streszczenie
Wydzia³ Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego
w 10 lat od jego utworzenia
W artykule zwrócono szczególn¹ uwagê na Miêdzynarodow¹ Konferencjê
Praw Cz³owieka Cz³owiek i to¿samoæ w procesie integracji europejskiej,
odnosz¹c¹ siê do ró¿nych aspektów w rozwoju idei europejskiej. Niew¹tpliwie
zbieg³a siê ona z okresem rozszerzenia Unii Europejskiej o kolejne dziesiêæ
pañstw, w tym o Polskê. Autor odnosi siê do Agendy 2000, w której zapisano
oczekiwania wobec ka¿dego kraju kandyduj¹cego. Swoje stanowisko przedstawi³o ponadto polskie spo³eczeñstwo w drodze referendum, gdy zdecydowan¹ wiêkszoci¹ g³osów popar³o ideê powrotu do Europy i wyrazi³o chêæ
zbli¿enia siê do Zachodu. D³ugoletnie dzia³ania zmierzaj¹ce do wype³nienia
wszystkich warunków politycznych, gospodarczych i prawnych zosta³y ukoronowane 1 maja 2004 r.
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Dieci anni della Facoltà:
un impegno per la scienza e per i giovani
Nel settembre del 2001 la nascita della Facoltà di diritto e Amministrazione
nell’Università Warmia e Masuria segnava un passo importante sia per la cultura universitaria sia per la cultura civile. Il giovane Ateneo polacco, al momento della sua
istituzione il 1 settembre del 1999, aveva capitalizzato la pluriennale esperienza e la
solida tradizione nei campi dell’agricoltura, della tecnologia e dell’alta educazione,
fondendo precedenti istituti superiori, e ora apriva le sue porte alla cultura giuridica,
così importante nel momento di epocale cambiamento che stava interessando tutta la
Polonia. Il momento dell’inaugurazione fu pieno di emozione alla presenza delle massime autorità accademiche, tra le quali l’attivissimo rettore Ryszard Górecki, il primo
Decano della Facoltà di Diritto e Amministrazione, Stanis³aw Pikulski, i prorettori
e i decani delle tre facoltà su cui era sorta l’Università, delle autorità religiose
e politiche. Tutti i partecipanti alla inaugurazione erano consapevoli dell’importanza
del momento, che era considerato come un ulteriore arricchimento per la formazione
universitaria, fattore strategico per lo sviluppo di tutto il territorio. Inoltre, si trattava
anche di un importante passo per lo sviluppo della città di Olsztyn e della regione
Masuria, ricche di tradizioni, di testimonianze storiche e a lungo sede degli amministratori del capitolo di Warmia tra i quali Copernico, che vi soggiornò dal 1516 al 1521.
Il giorno della inaugurazione nei presenti si leggeva la soddisfazione per aver
messo un altro tassello verso il futuro carico di speranza. Allo stesso tempo si avvertiva la grandezza della sfida che le attese della gente e dei giovani ponevano alla Facoltà
e all’Università.
La nuova Facoltà iniziava la sua vita all’inizo di un nuovo millennio, nel quale
molti avevano fiducia pensando di dover vedere il compimento delle attese di cambiamento, che avevano favorito la caduta del muro di Berlino. D’altra parte, proprio la
Polonia era al centro dell’attenzione mondiale, perché era stata il luogo dove, grazie
anche alle due trionfali visite di Giovanni Paolo II, il “papa polacco”, in modo più
immediato e profondo si era verificato il passaggio da un regime vecchio e autoritario,
ideologicamente improntato al comunismo marxista, a un sistema improntato ai valori
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della democrazia e della libertà. Il 2001, però, era contemporaneamente l’anno della
violenza terroristica, che aveva nell’attentato alle Twin Towers il momento topico
e l’inizio di un’escalation inimmaginata.
La Facoltà giuridica non nasceva in modo improvviso, come fosse una specie di
fungo, ma essa era il frutto di un pluriennale impegno formativo nel campo dell’amministrazione, che aveva portato alla formazione di un Istituto di Diritto e Amministrazione presso la Facoltà di Lettere. Si può dire che la Facoltà giuridica è il frutto
dell’attenzione ai temi del governo locale, di una buona governance, della preoccupazione di formare nuovi amministratori e nuove classi dirigenti, capaci di governare il
proceso di cambiamento molto profondo del Paese. Infatti, il processo di cambiamento
ha necessità di nuovi profili professionali capaci di dar vita a una amministrazione
efficace, efficiente, trasparente nei rapporti con i cittadini e con gli utenti. La società
polacca era decisa a mettersi alle spalle il passato, la sua politica, e una burocrazia
serva di un potere cieco e cinico. Essa voleva proiettarsi in un futuro, che vedeva
all’orizzonte il contesto europeo, il processo di integrazione. Pertanto, era necessario
cambiare e adeguare anche la burocrazia alle esigenze di una di livello e di cultura
europea. La proiezione europea, infatti, costituiva una aspettativa sociale che non
poteva essere disattesa.
Anche la vita accademica e la costruzione degli organi di governo della Facoltà
(Decano, Decanato, Consiglio di Facoltà...) fu seguita con particolare attenzione dal
Rettorato e dagli organi Universitari. Essi avevaano l’obiettivo di far partire la vita
della Facoltà nel modo migliore e più naturale possibile per consentirle, una volta
costituita, di offrire agli studenti la migliore didattica, un corpo docente competente,
una struttura adeguata con aule, studi per docenti, biblioteca. Si trattò di un processo di
avvicinamento graduale, ma deciso, all’obiettivo, che consentì al Senato Accademico
dell’Università Warmia e Masuria di deliberare il 10 luglio del 2001 la costituzione
della Facoltà, che ufficialmente ha iniziato la propria attività il 1° settembre dello
stesso anno con pochi professori ordinari, con alcuni professori associati e numerosi
giovani assistenti.
Nella giovane Facoltà, sin dal suo inizio e durante questi dieci anni, vi è stata
molta attenzione per alcune priorità. Tra esse le più rilevanti sono l’attenzione e la cura
per la didattica, l’orientamento verso gli studi giuridici di carattere europeo, l’attenzione al processo di internazionalizzazione.
La didattica in genere per l’università costituisce la principale preoccupazione,
perché dalla sua qualità dipende la formazione degli studenti e il beneficio che la
società potrà avere in futuro da professionisti preparati. Pertanto, l’impegno didattico
fin dall’inizio fu sentito in modo particolare e si curò sia la quantitàdel servizio didattico sia la qualità, superando le notevoli difficoltà iniziali per accreditare la Facoltà. Ho
fatto parte per un breve periodo delcopro dei docenti della Facoltà e, pertanto, ho avuto
la possibilità di conoscere l’intensità dell’impegno nelle attività di formazione, competente e assidua, a beneficio dei giovani. La quantità e l’assiduità delle lezioni era
registrata in un apposito diario di Facoltà e in vari registri, che consentiva di documen-
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tare e verificare il progresso. Personalmente ho avuto la possibilità di sperimentare
anche qualche forma innovativa di didattica, come ad esempio le lezioni a distanza,
che furono possibili grazie al fatto che esisteva una sala informatica, attrezzata anche
con il contributo dell’Università di Bari. I primi due anni di vita, nonostante le difficoltà, hanno dimostrato che la Facoltà di Giurisprudenza e Amministrazione, UWM,
aveva i requisiti e le capacità per vincere la sfida e per crescere nell’accreditamento
generale e nella scala nazionale, garantita dal Ministero dell’Istruzione. L’offerta didattica fu anche migliorata quando fu attivato il programma europeo di mobilità studentesca, Erasmus, grazie ai contratti sottoscritti con alcune università straniere, tra le quali
le prime furono le università di Bari e di Pisa. Molti sono stati e sono gli studenti di
Olsztyn che hanno beneficiato della possibilità di frequentare altre università, imparando una seconda lingua europea, partecipando a una didattica diversa da quella „casalinga”, conoscendo altre città, altre tradizioni, altri modi di vita e, soprattutto, altri giovani. Ma, non si deve dimenticare che il programma Erasmus è stato anche
un’opportunità per gli studenti italiani. Molti studenti delle Facoltà di giurisprudenza
e di economia dell’Università di Bari hanno sperimentato il fascino di conoscere modi
di vita diversi, regole accademiche differenti, professori con esperienza didattica e di
ricerca diversi da quelli di „casa”. Soprattutto, un aspetto di grande importanza per il
futuro della stessa Europa è stata la possibilità per i giovani studenti delle università di
Bari e di Olsztyn di stringere amicizia tra di loro, avvicinando culture e stili di vita
differenti. I giovani erano colpiti prima di tutto da ciò che non esisteva nella università
di appartenenza. Ad esempio, i giovani di Bari erano (e sono) affascinati dal campus di
Kortovo, dalla ricchezza delle strutture sportive, dalla vita di una città universitaria
vissuta come una comunità con tutti i servizi necessari. Essi erano anche affascinati dalla
ricchezza della natura, dai boschi, dai laghi, dal clima differente, dall’armonia che favoriva un totale impegno di studio. E’ di grande soddisfazione ricordare l’impegno entusiasta
di un gruppo di nove studenti, di quello che all’epoca era il corso di Giurisprudenza della
sede di Taranto, i quali prima di partire per la Facoltà di diritto e amministrazione di
Olsztyn, frequentarono un corso di lingua e cultura polacca. Uno di costoro oggi lavora
a Olsztyn dove si è sposato, e molti altri, ormai già laureati, conservano una sincera
amicizia con gli amici polacchi, di cui conoscono la lingua e con i quali periodicamente durante l’anno si incontrano. E’ un esempio molto positivo di integrazione. Ma,
molti studenti, sia italiani sia polacchi, hanno seguito la stessa strada dell’integrazione,
cercando anche lavoro in Polonia e a Bari. Ad esempio, i giovani di Olsztyn erano
(e sono) affascinati dalla struttura medioevale della città antica, dal suo mare e dalla
spiaggia, dal modo di vita dei cittadini che spesso sono cordiali, dalla accoglienza dei
giovani locali e dal loro calore, da una università nata nel secolo scorso, che rappresenta una nobile istituzione e punto di riferimento per una città che mostra nella sua forma
la sua storia antica nelle chiese monumentali, nella basilica di san Nicola, nel castello
dove ha vissuto Bona sforza, nei palazzi storici, nei luoghi ricchi di opere d’arte.
In effetti, grazie specialmente agli studenti e ai programmmi di mobilità, anche le
due città, in questi dieci anni di collaborazione, si sono avvicinate sempre di più nella
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conoscenza reciproca, favorendo incontri tra amministratori e imprenditori, anche se
i risultati sono stati di gran lunga inferiori a quelli ottenuti nel campo della collaborazione universitaria. La collaborazione si è anche estesa tra altre istituzioni formative,
come ad esempio è avvenuto attraverso il coinvolgimento del Conservatorio „Niccolò
Piccinni” di Bari, che più volte ha portato propri docenti e studenti per esibizioni
musicali classiche e moderne, molto apprezzate.
Un passo veramente importante è stato fatto, quando, grazie all’accordo di collaborazione scientifica con l’Università di Bari per la prima volta, a decorrere dal 2002,
è stata offerta la possibilità per i giovani studiosi dell’Università Warmia
e Masuria di partecipare al dottorato di ricerca dell’Università di Bari. In tal modo,
sette giovani studiosi si presentarono agli esami di ammissione, che superarono brillantemente, e iniziarono il percorso formativo nei campi del diritto, dell’economia,
dell’informatica e della biologia. La valutazione di quell’esperienza è altamente positiva per diversi motivi. L’ingresso degli studiosi polacchi nel percorso formativo triennale del dottorato (cadenzato da momenti di studio individuale, da momenti di studio di
gruppo, dalla partecipaazione a convegni nazionali e internazionali, dalla partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali, dalla frequenza di laboratori e biblioteche) ha favorito una formazione scientifica solida, che si è espressa nella redazione
di tesi finali, sostenute con competenza e capacità, per giudizio di tutte le commissioni
giudicatrici. Ciò, costituisce anche un merito per gli stessi docenti dell’Università di
Bari impegnati nei cicli di dottorato di ricerca,adimostrazione di una capacità produttiva concreta. Allo stesso tempo, dimostra che la formula „italiana” del dottorato di
ricerca è stata ingiustamente criticata dal ministero dell’università e da quegli intellettuali, aabituati alle analisi a tavolino, senza verifiche sul campo. Quei giovani studiosi,
inoltre, si sono ben inseriti sia nel contesto universitario barese sia nella società barese,
di cui hanno apprezzato tutto ciò che di nuovo e di diverso essa poteva offrire. La
formazione dei giovani studiosi di Olsztyn è stato un valore aggiunto non solo per il
bagaglkio culturale individuale, ma anche per l’Università di Warmia e Masuria, nella
quale essi si sono inseriti come giovani docenti. In questo senso, l’Ateneo di Bari ha
partecipato in modo molto attivo a formare il corpo docente di una università giovane,
ma già molto apprezzata e tutta impegnata nello sforzo di aggiornamento e di miglioramento. In particolare, proprio la Facoltà di Legge e amministrazione ha potuto beneficiare del dottorato conseguito da tre giovani studiose, oggi inserite nella stessa Facoltà
e nell’attività produttiva del Paese. Voglio ricordare che la formazione delle tre giovani studiose, che brillantemente superarono l’esame di ammissione in lingua inglese,
si è compiuta attraverso un percorso didattico ricco e vario. Esse hanno potuto
partecipare alle attività congressistiche (nazionali e internazionali) nelle quali era
inserito il Dottorato, hanno potuto partecipare ai cicli di lezizone, hanno realizzato
un’esperienza di stage presso importanti istituzioni nazionali e internazionali, hanno
partecipato a meeting nei quali hanno potuto anche produrre i primi risultati del
rispettivo tema di ricerca. Durante il dottorato esse hanno potuto perfezionare la conoscenza della lingua italiana, non solo come veicolo di comunicazione, ma anche
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e specialmente come lingua professionale, i cui i termini giuridici sono il frutto di una
cultura secolare. Infine, devo anche aggiungere che esse (così come anche gli altri
studiosi) con il proprio esemplare comportamento umano e scientifico hanno reso
onore alla Polonia e sono state apprezzate per la loro assiduità, tenacia, capacità scientifica e costanza.
Non tutti i giovani sono entrati a far parte del corpo di docenti dell’Università
Warmia e Masuria, e alcuni di quei giovani si sono ben inseriti nel tessuto produttivo
della società polacca e oggi sono validi professionisti.
Un momento di grande importanza specie per il processo di internazionalizzazione della Facoltà di Diritto e Amministrazione e della stessa Università Warmia
e Masuria è stato l’atto di cooperazione interuniversitaria firmato con l’Università
degli studi di Bari nel mese di settembre dell’anno 2002. L’attuazione del protocollo di
cooperazione fu affidata a una commissione paritetica della quale facevano parte
i professori Pikulski, Sitek, Dammacco, Guaragnella, Losurdo. La commissione aveva
il compito di programmare le iniziative, tenendo conto delle richieste provenienti dai
colleghi delle diverse facoltà.
Grazie all’esistenza dell’Accordo, oltre alla collaborazione nel campo dei dottorati di ricerca, è stato possibile realizzare numerosi incontri tra docenti di vari settori
scientifici, organizzando incontri scientifici, brevi soggiorni di studio e lezioni. I frutti
più importanti determinati dall’Accordo di cooperazione scientifica e culturale sono
stati l’inserimento dell’Università Warmia e Masuria e della Facoltà di Diritto e Amministrazione in un processo di internazionalizzazione, che si è espresso in alcuni
momenti topici, tra i quali due specialmente importanti.
Un primo momento è stata l’adesione dell’Università e della Facoltà al consorzio
CIRCEOS (Consorzio Interuniversitario di Ricerca e Cooperazione con Europa Orientale e Sudorientale), un consorzio interuniversitario costituito dall’università di Bari,
che ha collegato tra di loro circa quaranta università dell’Europa dell’Est e dell’Europa
Balcanica, legate all’Ateneo barese da singoli accordi di cooperazione scientifica.
L’Università Warmia e Masuria ha subito fatto parte del Consiglio Direttivo, partecipando attivamente alla progettazione di un sistema universitario integrato tra Atenei di
differente tradizione. Il progetto di impegnare Università diverse per esaminare problemi comuni e raggiungere obiettivi comuni sul piano della didattica e della ricerca, per
definire la missione dell’Università in uno scenario socio-politico in rapido cambiamento non è stato facile. Sia l’Università Warmia e Masuria, sia la stessa Facoltà di
Diritto e Amministrazione sono state in prima linea, pienamente consapevoli di quanto
era necessario fare per il bene dei giovani e favorire la transizione.
Un secondo momento, veramente importante, è stato quando io e il prof. Sitek,
facendoci interpreti delle istanze dei colleghi delle nostre rispettive facoltà e sulla base
delle nostre esperienze, abbiamo proposto una conferenza permanente sui diritti umani. L’idea era quella di organizzare sotto il tema dei diritti fondamentali della persona
umana una serie di conferenze, che si sarebbero svolte ad anni alterni una volta presso
l’Università di Bari e una volta presso l’Università di Olsztyn. Così abbiamo dato il via
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a una serie di Conferenze su argomenti differenti, ma tutti collegati al tema principale
della tutela dei diritti fondamentali della persona umana. Oggi la Conferenza internazionale è giunta all’undicesima edizione. Le Conferenze (che vedevano sempre la
presenza di un Comitato d’Onore, di un Comitato Scientifico e di uno Organizzativo)
erano modernamente organizzate e prevedevano numerosi panels, ai quali partecipavano anche giovani studiosi e ricercatori. Esse erano (e sono) uno spazio di dibattito e di
incontro tra generazioni diverse, ma soprattutto di studiosi appartenenti a discipline
differenti. In tal modo le Conferenze avevano il carattere della interdisciplinarietà, nel
tentativo di favorire una ricerca non monotematica, ma pluridisciplinare, cercando di
considerare sui singoli temi le diverse posizioni, che provenivano dal mondo giuridico,
da quello economico, da quello medico, filosofico, letterario, tecnologico. Una svolta
si è avuta con la terza Conferenza Internazionale sui Diritti Umani, organizzata
a Olsztyn nel 2003, che aveva come titolo ”Persona e identità nel processo di integrazione europea”. Con questa conferenza si è deciso di rimarcare il suo valore internazionale e si è deciso che le relazioni ammesse dal comitato scientifico sarebbero state
tutte pubblicate, per dare maggiore diffusione alla rilevanza scientifica del dibattito. Le
Conferenze inizialmente erano esperienze scientifiche bilaterali (italo-polacche) e grazie alla validità della formula (che privilegia il dibattito, la interdisciplinarietà e il
rigore scientifico) sono diventate sempre più internazionali. Ogni anno è cresciuta la
partecipazione di studiosi e di giovani ricercatori provenienti da altri Paesi europei,
americani e anche africani. I numerosi risultati scientifici, prodotti nelle numerose
Conferenze, sono stati tutti oggetto di pubblicazione e un ulteriore passo è stato fatto
quando la lingua inglese si è aggiunta a quella polacca e italiana, diventando successivamente prevalente anche nella pubblicazione degli atti, dimostrando quanto importante era diventato il processo di internazionalizzazione.
Ma, vi è un aspetto delle Conferenze scientificamente importante dal punto di
vista dello spirito generale, in quanto esse hanno gradualmente posto una sfida concettuale. Esse sono diventate luoghi di dibattito scientifico nei quali, oltre al confronto
delle idee e delle posizioni, gradualmente si è cercato di dare un carattere unitario alla
ricerca, avendo come punto unificante la tutela della persona umana. L’esperienza
scientifica della tradizione europea e occidentale si è sviluppata dal millecinquecento
a oggi lungo la strada della separazione e della frammentazione. Ciò ha consentito alla
cultura occidentale di compiere numerosi e significativi passi nel campo della ricerca
scientifica e teconologica, nel campo delle arti e delle lettere, nello sviluppo del pensiero filosofico e nelle scienze che consentono l’analisi della convivenza sociale. Attraverso le Conferenze si va sviluppando una intuizione circa la necessità di recuperare
l’unità della persona umana, con l’insieme dei valori che in essa esistono. Si tratta di
una intuizione, che allo stesso tempo è una sfida, quella che riguarda la stessa sopravvivenza dell’umanaità e che ci attende in questo terzo millennio. In questa direzione,
i frutti e i segni lasciati dalla collaborazione hanno fortemente caratterizzato la vita
accademica e scientifica della Facoltà di Diritto e Amministrazione dell’Università
Warmia e Massuria, che oggi costituisce un punto scientifico e culturtale imprescindi-
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bile nel panorama scientifico non solo polacco, grazie ai suoi docenti, ai suoi ricercatori, ai suoi studenti e alla capacità delle persone che la governano con passione
e competenza.

Streszczenie
Dziesiêæ lat Wydzia³u: zadanie dla nauki i dla m³odych ludzi
Artyku³ przedstawia proces formowania siê Wydzia³u Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, dla którego wa¿nym krokiem by³o podpisanie
umowy bilateralnej z Wydzia³em Prawa Uniwersytetu w Bari (W³ochy). Dzia³alnoæ jednostki zosta³a w ten sposób ukierunkowana na nadanie europejskiego charakteru studiom prawniczym poprzez realizacjê programu wymiany m³odych naukowców oraz studentów w ramach LLP Erasmus. Efektem
wzajemnej wspó³pracy by³o przyst¹pienie do Miêdzyuniwersyteckiego Centrum Badañ i Wspó³pracy ze Wschodni¹ i Po³udniowo-Wschodni¹ Europ¹
(CIRCEOS). Oba uniwersytety cyklicznie organizuj¹ te¿ Miêdzynarodow¹
Konferencjê Praw Cz³owieka podsumowuj¹c¹ pogl¹dy i stanowiska dotycz¹ce
ochrony podstawowych praw cz³owieka.
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Arendtowska recepcja
filozofii moralnej Sokratesa
Hanna Arendt (19061975) by³a mylicielk¹ niezale¿n¹, czêsto nieprzewidywaln¹ w ocenach. Jej pogl¹dy trudno przypisaæ do okrelonego nurtu
filozofii politycznej, za analiza jej pism przysparza szereg trudnoci interpretacyjnych. Nie mniej ni¿ tradycja historyczna i filozoficzna inspirowa³y j¹
wydarzenia wspó³czesnoci, zarówno te w makro-, jak i mikroskali. Z jednej
strony analizowa³a totalitarne re¿imy, zimn¹ wojnê, konsumpcjonizm. Z drugiej przyczynkiem do rozwa¿añ okazywa³y siê sprawy konkretnych osób, np.
Eichmanna czy dzieci poddanych w Little Rock odgórnemu przymusowi desegregacji. W swych pismach Arendt dokonywa³a mistrzowskiego po³¹czenia
analizy faktów spo³eczno-politycznych z intuicyjnym wgl¹dem psychologicznym, prezentuj¹c zarazem indywidualn¹ ocenê opisywanych zjawisk. Jak
przysta³o prawdziwej wolnomylicielce, unika³a jednoznacznych deklaracji
politycznych, wystrzega³a wszelkich -izmów, stawiaj¹c na niezale¿ne, ustawiczne odczytywanie sensu zdarzeñ, w którym oprócz rozumu i rzetelnej
wiedzy pomaga³a jej tak¿e wyobrania i wra¿liwoæ moralna.
Problematyka, któr¹ podejmuje Arendt, wymaga czêsto wyjcia poza kategorie pojêciowe i przyczynowe, do których jestemy przyzwyczajeni. Za
przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ nawi¹zuj¹ce do staro¿ytnoci przewiadczenie, ¿e
najg³êbszym sensem polityki jest wolnoæ. Wolnoæ ta  zarówno jako swoboda oddalenia siê i rozpoczêcia czego nowego, jak i swoboda rozmowy
z innymi i dowiadczania ró¿norodnoci, jak¹ zawsze jest wiat, w swej ca³oci
 z pewnoci¹ nie by³a zatem i nie jest celem polityki, to znaczy czym, co
mo¿na osi¹gn¹æ rodkami politycznymi. To raczej treæ i sens wszystkiego, co
polityczne. W tym znaczeniu polityka i wolnoæ s¹ identyczne wszêdzie, gdzie
takiej wolnoci nie ma, nie istnieje te¿ prawdziwa przestrzeñ polityczna1.
1 H. Arendt, Wprowadzenie w politykê, [w:] Polityka jako obietnica, prze³. W. Madej,
M. Godyñ, Warszawa 2005, s. 157.
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Poprzez dzia³anie polityczne Arendt rozumie zaanga¿owanie zwyczajnych
ludzi, którzy w sferze publicznej odnajduj¹ mo¿liwoæ doskonalenia siebie
oraz wiata. Z kolei wszêdzie tam, gdzie mamy do czynienia z przemoc¹
opart¹ na monopolu u¿ywania si³y, mamy do czynienia z koñcem dzia³ania
politycznego. Ustroje oparte na strachu niszcz¹ substancjê ludzkiego bycia
razem, próbuj¹ zniszczyæ ludzk¹ politycznoæ, a izoluj¹c ludzi od siebie,
czyni¹ ich bezradnymi. Przemoc nie jest si³¹ napêdow¹ spraw, ani historii,
ani rewolucji, ani postêpu, ani reakcji; mo¿e jednak s³u¿yæ dramatyzacji
krzywd i podaniu ich do wiadomoci publicznej2.
W pismach Arendt stale pojawia siê kwestia obecnoci z³a. Mylicielka
uwa¿a, ¿e tradycja myli moralnej zosta³a zerwana g³ównie za spraw¹ politycznych faktów XX wieku, próbuje zatem na nowo zrozumieæ sens moralnoci jako wiedzy o ró¿nicy miêdzy s³usznoci¹ a brakiem s³usznoci, miêdzy
dobrem a z³em. Swoistym przewodnikiem w tej materii okazuje siê Sokrates,
który nie daje gotowych rozwi¹zañ teoretycznych, ale pobudza ka¿dego do
mylenia w swoim w³asnym imieniu. W ocenie autorki Korzeni totalitaryzmu
mylenie sokratejskie, mylenie w swojej funkcji majeutycznej odpowiada
naszemu kryzysowi tak politycznoci, jak i moralnoci, przygotowuje nas na
spotkanie tego, co mo¿e nadejæ.
Sokrates jest dla Arendt postaci¹ szczególn¹. Pojawia siê w wielu fragmentach jej pism, stanowi ród³o istotnych inspiracji, urasta do rangi symbolu. Pos³uguj¹c siê terminologi¹ Webera, mo¿na powiedzieæ, ¿e Sokrates jest
swoistym typem idealnym3 cz³owieka myl¹cego i dzia³aj¹cego zarazem.
Uosabia syntezê vita contemplativa oraz vita activa w tym sensie, ¿e autentycznie funkcjonuje w obu tych obszarach i swobodnie przechodzi od jednego
do drugiego, nie naruszaj¹c przy tym wewnêtrznej harmonii. Jest to cz³owiek, który nie zalicza siê ani do nielicznych, ani do wielu, który nie d¹¿y do
rz¹dzenia innymi ani nie uwa¿a, ¿e dziêki swej m¹droci mo¿e s³u¿yæ rad¹
rz¹dz¹cym, ale te¿ nie cz³owiek potulnie poddaj¹cy siê rz¹dom innych: jednym s³owem myliciel, który zawsze pozostaje cz³owiekiem wród ludzi, nie
unika rynku, jest obywatelem wród obywateli, nic nie robi i niczego nie
¿¹da, z wyj¹tkiem tego, co jest akceptowane przez opiniê4.
2

H. Arendt, O przemocy. Niepos³uszeñstwo obywatelskie, prze³. A. £agodzka, W. Madej,
Warszawa 1999, s. 101.
3 Typ idealny jest swoistym mylowym obrazem, który [...] skupia pewne relacje i wydarzenia historycznego ¿ycia w jeden zgodny kosmos powi¹zañ. Co do treci konstrukcja ta
posiada cechy utopii, któr¹ uzyskalimy poprzez uwydatnienie w myli okrelonych elementów
rzeczywistoci. [...] Zostaje on [typ idealny  M.A.] wypracowany przez po³¹czenie wielkiej iloci
rozproszonych, dyskretnych, istniej¹cych zjawisk pojedynczych, które podporz¹dkowuj¹ siê
owym jednostronnie wyeksponowanym aspektom, tworz¹c w umyle jednolity obraz. Obrazu
tego, który jest czystym pojêciem, nigdzie w rzeczywistoci nie mo¿na empirycznie odnaleæ.
M. Weber, Obiektywnoæ poznania spo³eczno-naukowego i spo³eczno-politycznego, [w:] Racjonalnoæ, w³adza, odczarowanie, Poznañ 2004, s. 172173.
4 H. Arendt, Mylenie, prze³. H. Buczyñska-Garewicz, Warszawa 2002, s. 226227.
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Arendt, ma wiadomoæ kontrowersji dotycz¹cych historycznoci Sokratesa, jednak kwestia ta nie zaprz¹ta jej uwagi. W gruncie rzeczy, wa¿niejszy od rekonstrukcji faktów biograficznych jest dla niej ten wizerunek greckiego folozofa, który zakorzeni³ siê w zbiorowej wyobrani. W procesie
tworzenia tego wizerunku dokona³o siê przekszta³cenie konkretnej osoby
w pewien model, który choæ zyskuje na wyrazistoci, to nie stroni od alegorii czy abstrakcyjnych personifikacji mog¹cych nieco odbiegaæ od cech
faktycznych. Postaæ ta zachowuje tyle historycznej rzeczywistoci, ile wymaga wyznaczona jej funkcja reprezentowania. Chodzi o to, by wyeksponowaæ okrelon¹ cnotê lub wadê i przedstawiæ j¹ w kategoriach przyk³adowych jednostek. Staj¹ siê one swoistymi drogowskazami, zw³aszcza dla
refleksji moralnej. Przyk³adowo Achilles uchodzi za wzór odwagi, Solon za
wzór wnikliwoci, za Sokrates za wzór okrelonego sposobu postêpowania
oraz rozró¿niania dobra i z³a. Tego rodzaju konstrukcje nie s¹ tylko ucz³owieczon¹ abstrakcj¹, której nadaje siê jaki alegoryczny sens, lecz kim,
kto zosta³ wy³oniony z t³umu ¿ywych istot w przesz³oci lub w teraniejszoci, poniewa¿ rzeczywicie posiad³ jak¹ reprezentatywn¹ cechê, która potrzebowa³a tylko pewnego oczyszczenia, aby w pe³ni ods³oniæ swoje znaczenie5.
Sokrates, jakim znamy go po up³ywie dwóch i pó³ tysi¹ca lat, przetrwa³
w du¿ej mierze dziêki Platonowi, który w swoich dialogach wyznaczy³ mu
kluczow¹ rolê. Rzecz jasna, interpretacja pism Platona do dzi nastrêcza
trudnoci zwi¹zanych z oddzieleniem tego co autentycznie Sokratejskie, od
tego co Platoñskie. Wspó³czesny badacz tego zagadnienia, Gregory Vlastos,
na gruncie wnikliwiej analizy formu³uje tezê o zasadniczej merytorycznej
odmiennoci pogl¹dów zaprezentowanych we wczesnych dialogach Platona
od koncepcji przedstawionych w dialogach rednich i pónych. Valstos stwierdza, i¿: w ró¿nych segmentach Corpus Platonicum dwóch filozofów nosi imiê
Sokrates. Osoba pozostaje ta sama. Lecz w ró¿nych grupach dialogów rozwija
on filozofie tak ró¿ne, ¿e nie mog¹ one zostaæ przedstawione jako wspó³zamieszkuj¹ce ten sam umys³, o ile nie by³by to umys³ schizofrenika. S¹ one
tak odmienne w swej zwartoci i metodzie, ¿e kontrastuj¹ ze sob¹ tak ostro,
jak z ¿adn¹ inn¹ filozofi¹, jak¹kolwiek chcia³oby siê wspomnieæ, zaczynaj¹c
np. od arystotelejskiej6.
W wietle interpretacji Vlastosa, uwzglêdniaj¹cej przede wszystkim zawartoæ filozoficzn¹ dialogów Platona, mo¿emy wyró¿niæ Sokratesa bli¿szego samemu Sokratesowi oraz Sokratesa wypowiadaj¹cego twierdzenia,
5 H. Arendt, Mylenie a s¹dy moralne, [w:] Odpowiedzialnoæ i w³adza s¹dzenia, prze³.
W. Madej, M. Godoñ, Warszawa 2003, s. 199.
6 Por. G. Vlastos, Socrates. Ironist and Moral Philosopher, Cornell University Press, New
York 1991, s. 46; idem, Socratic Studies, Cambridge University Press, Cambridge 1994.
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z którymi uto¿samia³ siê Platon7. Arendt, podobnie pos³uguje siê rozgraniczeniem miêdzy sokratejskim i platoñskim Sokratesem, przy czym interesuje j¹ przede wszystkim ten pierwszy8. Wa¿ny jest dla niej Sokrates jako
filozof moralny, poszukuj¹cy za pomoc¹ swych metod, zw³aszcza elenktycznej, wiedzy i prawdy, jednak¿e nie posiadaj¹cy ich; powiêcaj¹cy ¿ycie nie dla
jakiej okrelonej doktryny, gdy¿ takowej nie mia³, lecz po prostu dla prawa
chodzenia i badania opinii innych ludzi, ukazywania im iluzorycznoci posiadanej wiedzy, która to iluzorycznoæ nie omija³a zreszt¹ samego Sokratesa.
Jego s³ynne wiem, ¿e nic nie wiem9 nie prowadzi wszak¿e do zw¹tpienia
i nihilizmu poznawczego, przeciwnie  inspiruje do bezinteresownego poszukiwania prawdy jako celu samego w sobie. Sk³ania do stawiania pytañ oraz
rozwi¹zywania problemów10, co czêsto wi¹¿e siê z zachwianiem naszych
utartych, bezkrytycznych, stereotypowych przekonañ, a tak¿e naruszeniem
naszego intelektualnego spokoju11.
Sokrates jest fenomenem przynale¿nym do wiata kultury, co w ujêciu
Arendt oznacza koniecznoæ wyniesienia ponad codziennoæ oraz zdolnoæ
7 Pogl¹dy charakterystyczne dla samego Sokratesa wystêpuj¹ we wczesnych pismach
(Charmides, Eufyfron, Gorgias, Hipiasz Mniejszy, Jon, Kriton, Laches, Obrona Sokratesa, Pañstwo ks. I, Protagoras). Dialogi z okresu przejciowego (Eutydem, Hipiasz Wiêkszy, Lyzis, Meneksenos, Mekon) zawieraj¹ ju¿ elementy oryginalnych pogl¹dów Platona. Jeli chodzi o dialogi
z okresu redniego i pónego (Kratylos, Fedon, Uczta, Pañstwo ks. II-X, Fajdros, Parmenides,
Teajtet, Timajos, Kritias, Sofista, Polityk, Fileb, Prawa), to s¹ ju¿ one w znacz¹cym stopniu
odzwierciedleniem intelektualnego rozwoju Platona i jego w³asnych pogl¹dów, zw³aszcza z zakresu metafizyki, epistemologii, filozofii religii, wychowania, sztuki oraz polityki.
8 H. Arendt podkrela, ¿e w niektórych dialogach, np. w Teajtecie, Sokrates  za spraw¹
Platona  wyg³asza wrêcz stwierdzenia anty-Sokratejskie, jak to, ¿e wielcy filozofowie [...] od
m³odoci nie znaj¹ drogi na rynek. H. Arendt, Mylenie..., s. 228.
9 Sokrates wyra¿a tê myl w nastêpuj¹cej wypowiedzi: Wróciwszy do domu zacz¹³em
miarkowaæ, ¿e od tego cz³owieka jednak jestem m¹drzejszy. Bo z nas dwóch ¿aden, zdaje siê,
nie wie o tym, co piêkne i dobre; ale jemu siê zdaje, ¿e co wie, choæ nic nie wie, a ja, jak nic nie
wiem, tak mi siê nawet i nie zdaje. Wiêc mo¿e o tê w³anie odrobinê jestem od niego m¹drzejszy, ¿e jak czego nie wiem, to i nie mylê, ¿e wiem. Platon, Obrona Sokratesa, 21D, prze³.
W. Witwicki, [w:] Dialogi, t. I, Kêty 1999, s. 558.
10 Terminu problem u¿ywam tutaj w znaczeniu zaproponowanym przez Barbarê Skargê:
Problem jest [...] mylowym procesem, w trakcie którego jego sens [...] wype³nia siê stopniowo.
Sens problemu konstytuuje siê w procesie wyjaniania, rozwijania, uwyraniania i ewentualnego ukazywania tego, co tylko domniemane [...]. St¹d sens jest zawarty w samym problemie,
w tym, jak zosta³ zbudowany, jak siê zmienia, kszta³tuje. Jego intencjonalne nakierowanie
wci¹¿ siê zmienia w polu tematycznym, które dziêki owym próbom dookrelenia z ró¿nych stron
zaczyna coraz janiej rysowaæ swoje kontury. B. Skarga, Granice historycznoci, Warszawa
1989, s. 34.
11 Podejcie Sokratesa jest bliskie za³o¿eniom wspó³czesnego filozofa, Hansa-Georga Gadamera, przypisuj¹cego kluczowe znaczenie w weryfikacji wszelkich twierdzeñ uchodz¹cych za
filozoficzne poszukiwaniu pytañ, na które sta³y siê one odpowiedziami. Rzecz¹ rozstrzygaj¹c¹,
umiejêtnoci¹, któr¹ musi odznaczaæ siê badacz naprawdê godny tego miana, jest umiejêtnoæ
dostrzegania pytañ. Dostrzegaæ pytana to znaczy uczyniæ wy³om w twardym murze presupozycji, który dominuje nad naszym myleniem i poznawaniem. Nie jest prawdziwym badaczem, kto
nie umie przedrzeæ siê przez ten mur i dziêki temu zyskaæ mo¿liwoæ dostrze¿enia nowych
pytañ i udzielenia nowych odpowiedzi. H.-G. Gadamer, Có¿ to jest prawda?, prze³. M. £ukasiewicz, [w:] Rozum, s³owo, dzieje, PIW, Warszawa 1979, s. 42.
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przetrwania w czasie. Twory kultury nie mieszcz¹ siê w powszedniej rzeczywistoci, wychodz¹ poza ograniczony chwil¹ wymóg u¿ytecznoci. Analogicznie jak Sokrates prawdy, kultura poszukuje piêkna, czyli doæ trudnego do
zdefiniowania celu wymykaj¹cego siê racjonalnemu lub przyczynowemu wyjanieniu, który niczemu konkretnemu nie s³u¿y i nie daje siê uzasadniæ
przez odniesienie do jakiejkolwiek innej potrzeby wymagaj¹cej zaspokojenia.
Dany przedmiot nale¿y do kultury, o ile potrafi przetrwaæ w czasie. Jego
trwa³oæ jest dok³adnym przeciwieñstwem jego funkcjonalnoci, która sprawia, ¿e przedmiot stale znika ze wiata zjawisk na skutek tego, ¿e jest
u¿ywany i podlega zu¿yciu. Wielkim u¿ytkownikiem i konsumentem rzeczy
jest samo ¿ycie  ¿ycie jednostki i ¿ycie spo³eczeñstwa jako ca³oci. ¯ycie [...]
wymaga, aby ka¿da rzecz by³a funkcjonalna, czyli zaspokaja³a jakie potrzeby. Kultura podlega zagro¿eniu, kiedy wszystkie przedmioty i rzeczy  stworzone b¹d w przesz³oci, b¹d w chwili obecnej, a nale¿¹ce do sfery wiata
 traktuje siê jak zwyk³e funkcje ¿yciowego procesu spo³eczeñstwa, tak jakby
istnia³y one tylko po to, aby spe³niaæ jakie potrzeby (przy czym w myl
takiej funkcjonalizacji w³aciwie nie gra roli, czy s¹ to potrzeby wysokiego,
czy niskiego rzêdu)12. Nieprzemijalnoæ dzie³ sztuki, fakt, ¿e nadal uznajemy
je za piêkne  i czynimy to po setkach czy tysi¹cach lat od ich powstania
 wprowadza do naszego dowiadczenia trwa³oæ przesz³oci, a tym samym
stabilnoæ wiata.
W kontekcie Arendtowskiego rozumienia kultury ¿ycie Sokratesa mo¿na interpretowaæ jako swoiste dzie³o. Przetrwa³o ono niejako na przekór
samemu filozofowi, dla którego znamienny by³ brak dba³oci o to, aby jego
myli przybra³y materialn¹ postaæ. Sokrates wierzy³ w s³owo mówione,
w racjonaln¹ argumentacjê mo¿liw¹ jedynie w sekwencji wypowiadanych
twierdzeñ. Postawa taka wynika³a poniek¹d z niechêci do nadania swoim
wypowiedziom ostatecznego kszta³tu. Domkniêcie myli by³oby bowiem rodzajem szkodliwej petryfikacji, k³óci³oby siê z charakterystycznym dla Sokratesa podejciem, zgodnie z którym on sam obraca³ siê w sferze niewidzialnego. Ulotnoæ mylenia oddaje metafora wiatru, gdy¿ ten, choæ niewidzialny,
mo¿e mieæ wielk¹ si³ê i skutki jego dzia³ania mog¹ ju¿ zostaæ dostrze¿one13.
Metafor¹ t¹ pos³uguje siê Heidegger, pisz¹c o wichrze myli i krel¹c obraz
Sokratesa jako tego, który ca³e ¿ycie nawet za cenê mierci nie czyni³ nic
innego, jak tylko stawa³ w tym przeci¹gu i w nim trwa³. Dlatego jest najczystszym [co nie znaczy najwiêkszym  M.A.] mylicielem Zachodu. Dlatego
nic nie napisa³. Kto bowiem przechodzi od mylenia do pisania, ten musi
nieuchronnie równaæ siê ludziom, którzy uciekaj¹ przed zbyt silnym przeci¹12 H. Arendt, Miêdzy czasem minionym a przysz³ym. Osiem æwiczeñ z myli politycznej,
prze³. M. Godyñ, W. Madej, Warszawa 1994, s. 245.
13 Wiatry same s¹ niewidzialne, ale to, co sprawiaj¹, jest dla nas czytelne i jako czujemy, ¿e nadchodz¹. Platon, Sofista, 230e [w:] Dialogi, t. II, prze³. W. Witwicki, Kêty 1999.
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giem w os³oniête od wiatru miejsce. Pozostaje tajemnic¹ historii wci¹¿ jeszcze zakrytej, ¿e wszyscy myliciele zachodni po Sokratesie mimo swej wielkoci byli takimi uciekinierami. Mylenie przesz³o w literaturê14.
Walor kulturowej trwa³oci przys³uguje nie tylko postaci Sokratesa, ale
równie¿ podejmowanym przez niego problemom. Zasady, idea³y i wartoci
sokratejskie nieustannie stanowi¹ przedmiot aspiracji, wymykaj¹ siê czasowym ograniczeniom i wci¹¿ nas nurtuj¹. Dlatego nie ma znaczenia to, ¿e
Sokrates stawia wiêcej pytañ, ni¿ jest w stanie udzieliæ odpowiedzi. Wa¿ne,
¿e dziêki temu wyznacza kierunki mo¿liwych poszukiwañ, wzmaga czujnoæ
intelektualn¹ i moraln¹, nie pozwala energii umys³u os³abn¹æ. Bezmylnym
¿yciem ¿yæ cz³owiekowi nie warto15  powiada filozof. Zgodnie z t¹ dewiz¹
wci¹¿ podejmuje trud mylenia i chocia¿ nie dostarcza prawdy, to pielêgnuje
jej ducha. Nie godzi siê zaprzestaæ kwestionowania tego, co wydaje siê pewne
i definitywne, ustawicznie poddaje w w¹tpliwoæ na pozór niewyczerpane
zasoby zdrowego rozs¹dku, zawsze przyjmuje mo¿liwoæ istnienia drugiej
strony tego, co uznawane za ewidentne.
Arendt zwraca uwagê na aporematyczny charakter procesu poszukiwania prawdy. Uwidacznia on paradoksalnoæ lub pewn¹ sprzecznoæ, ale nie
prowadzi do jednoznacznego rozstrzygniêcia i usuniêcia w¹tpliwoci. Rozumowanie albo prowadzi donik¹d, albo te¿ zatacza krêgi. Aby dowiedzieæ siê,
czym jest sprawiedliwoæ, trzeba dowiedzieæ siê, czym jest poznanie, a aby to
wiedzieæ, trzeba mieæ wczeniejsz¹, nie sprawdzon¹ ideê wiedzy16. Przyk³adowo Sokrates stwierdza: Nie mo¿e cz³owiek szukaæ ani tego co zna, ani
tego, czego nie zna. Bo jak zna, to przecie¿ nie bêdzie szuka³. Ju¿ to zna.
Takiemu nie trzeba dopiero szukaæ. Ani tego, czego nie zna. Bo wtedy nie wie
tego nawet, czego szukaæ17. Na podobnej zasadzie przyjmuje za³o¿enie, ¿e
aby byæ pobo¿nym, nale¿y wiedzieæ, czym jest pobo¿noæ, ale formu³uje jednoczenie pytanie, czy bogowie lubi¹ to, co zbo¿ne dlatego, ¿e ono jest zbo¿ne, czy te¿ ono jest zbo¿ne, ¿e je bogowie lubi¹?18. Rozwa¿ane argumenty
nie s¹ trwa³e ani oczywiste, nie nale¿y ich przyjmowaæ na zasadzie aksjomatów. Podejcie takie rodzi poznawcz¹ otwartoæ sprzyjaj¹c¹ bezinteresownemu poszukiwaniu prawdy jako wartoci samej w sobie. Sokrates ma odwagê
zadawaæ pytania, na które sam nie zna odpowiedzi, przez co wprawia
w nieskoñczony ruch ko³o mylenia.
Proces mylenia rozpoczyna zatrzymanie, po³¹czone z wy³¹czeniem siê
z wszelkiej innej aktywnoci. Towarzyszy mu zdziwienie, bêd¹ce swoist¹
14 M. Heidegger, Was heisst Denken?, Tübingen 1954, s. 52. Cyt. za H. Arendt, Mylenie...,
s. 234235.
15 Platon, Obrona Sokratesa, 38a [w:] Dialogi, t. I.
16 H. Arendt, Mylenie..., s. 229.
17 Platon, Menon, 80e [w:] Dialogi, t. I.
18 Platon, Eutyfron, 10A [w:] Dialogi, t. I.
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pauz¹ w naszej powszednioci, wytr¹ceniem z innych, bardziej naturalnych
i codziennych stanów. Nakazuje ono skupiæ uwagê na przedmiocie naszego
zdziwienia, nie pozwala przejæ obok niego obojêtnie, porusza umys³ i emocje.
Wielu mylicieli owo zdziwienie uznaje za pocz¹tek wszelkiej g³êbszej refleksji. Platon w Teajtecie powiada: To stan bardzo znamienny dla filozofa:
dziwiæ siê. Nie ma innego pocz¹tku filozofii, jak to w³anie19. Arystoteles
podkrela, ¿e dziwienie siê pozwala ludziom uwiadomiæ sobie niezwyk³oæ
wiata i swoj¹ bezradnoæ, a tym samym poznaæ swoj¹ niewiedzê20. Zdziwienie uznaje siê za arché21 filozofii, poniewa¿ jest jej niezbêdnym elementem,
podstawowym warunkiem. Inspiruje d¹¿enie do uchwycenia zasady t³umacz¹cej wieloæ rzeczy, ich porz¹dek oraz poszukiwanie tego, co rz¹dzi wszystkim.
Zdziwienia, które ogarnia filozofa, nie sposób oddaæ s³owami, poniewa¿
jest zbyt ogólne. Platon opisywa³ sytuacje, w których Sokrates jakby odrywa³
siê od rzeczywistoci, popada³ w ca³kowity bezruch. By³ w stanie thaumadzein, któremu towarzyszy³ pathos zdumienia i wiadomoæ, ¿e teraz naprawdê
wie, ¿e nie wie. Filozofa porównywano wówczas do drêtwy, czyli ryby, której
dotyk powoduje chwilowy parali¿, a on akceptowa³ tê metaforê, zastrzegaj¹c
jednoczenie, ¿e mo¿e byæ jedynie tak¹ drêtw¹, która sama zdrêtwia³a,
przez to i drugich w odrêtwienie wprawia [...]. Bo to nie tak, ¿ebym ja sam
mia³ du¿o, a tylko drugich w biedê wprowadza³, tylko ca³kiem na pewno ja
sam nic nie mam i przez to drugich te¿ w biedê wci¹gam22. W sokratejskim
dowiadczeniu niewiedzy przejawia siê jeden z podstawowych aspektów
ziemskiej kondycji cz³owieka, pojawiaj¹ siê pytania ostateczne i nierozstrzygalne, za ten, kto je zadaje, konstytuuje siebie jako byt pytaj¹cy23. Byt ten
przechodzi ju¿ z fazy parali¿u do wytê¿onej aktywnoci umys³owej. Formu³uje problemy i stawia pytania, które kieruje b¹d do samego siebie, b¹d do
innych ludzi. Zatrzymajmy siê na tych pierwszych, poniewa¿ tylko one przynale¿¹ do sfery mylenia i tylko one maj¹ znaczenie dla jednostkowej moralnoci. Pytania skierowane do innych ludzi przechodz¹ ju¿ do sfery dzia³ania
i tym samym mog¹ mieæ charakter polityczny.
Hannah Arendt, sk³aniaj¹c siê do tradycji nominalizmu, stwierdza, ¿e
nie ma czego takiego jak cz³owieczeñstwo. Cz³owiek w ogóle to abstrakcja, metafora. W rzeczywistoci istniej¹ ludzie urodzeni w cile okrelonym
19
20

2003.

Platon, Teajtet, 155d [w:] Dialogi, t. II.
Arystoteles, Metafizyka, 982b 10, oprac. M. A. Kr¹piec, A. Maryniarczyk, Warszawa

21 Staro¿ytn¹ kategoriê arché cechuje pewna niejednoznacznoæ. Mo¿e ono oznaczaæ: pocz¹tek, fundament, zasadê, element, przyczynê, powód, sumê, w³adzê, pañstwo,
kraj, urz¹d, stanowisko, oddzia³ wojska, a tak¿e moce niebieskie lub moce piekielne
Zob. S³ownik grecko-polski, t. I, opr. O. Jurewicz, PWN, Warszawa 2000. Podajê za: D. Kubok,
Arche  zasada i w³adza, Civitas 2001, nr 5, s. 1112.
22 Platon, Menon, 80c [w:] Dialogi, t. I.
23 Por. H. Arendt, Sokrates, [w:] Polityka jako obietnica..., s. 66.
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miejscu, znani z nazwiska i pochodzenia. Ka¿dy z nas jest jedyny, wyj¹tkowy,
niezamienny24. Równie¿ moralnoæ nale¿y do kategorii, które nale¿y odnosiæ
do jednostki25. Konsekwencj¹ tego za³o¿enia jest u Arendt zanegowanie zasadnoci pos³ugiwania siê koncepcjami winy i odpowiedzialnoci zbiorowej.
Ten rodzaj zafa³szowywania rzeczywistoci w praktyce bardzo skutecznie
wybiela wszystkich tych, którzy rzeczywicie maj¹ co na sumieniu. Has³o:
wszyscy jestemy winni. zrazu brzmi¹ce szlachetnie, s³u¿y w istocie rozgrzeszeniu winowajców i stanowi swoist¹ deklaracjê solidarnoci ze sprawcami z³a26. Równie zwodnicze jest zas³anianie siê pojêciami tendencji historycznych, koniecznoci dziejowej, racji stanu, sprawnoci systemu itp.
Postêpowanie moralne nie jest zrozumia³e samo przez siê. Wymaga zapocz¹tkowania procesu mylenia, uwarunkowanego wedle nauki sokratycznej
potencjaln¹ zdolnoci¹ do prowadzenia wewnêtrznego dialogu27. Zdolnoæ ta
nie zale¿y od inteligencji czy znajomoci kwestii moralnych, nie dotyczy ani
problemów technicznych, ani teoretycznych. Predyspozycji tej nie sposób
przypisaæ okrelonej grupie spo³ecznej, edukacyjnej czy kulturowej. Jest ona
rodzajem dyspozycji, by pozostawaæ w kontakcie z samym sob¹, czemu s³u¿y
prowadzenie bezg³onej rozmowy ze swoim ja. Rozmowa ta jest mo¿liwa
dziêki temu, ¿e w jednoæ naszej osoby wpisana jest ró¿nica, która uwidacznia siê w³anie wtedy, gdy mylimy. Analizujemy wówczas ró¿ne argumenty,
wa¿ymy racje i w rezultacie formu³ujemy s¹dy, które przede wszystkim nas
samych musz¹ przekonywaæ. W Teajtecie Sokrates próbuje opisaæ rozmowê
duszy, któr¹ ta ze sob¹ prowadzi: Objawiam ci to, chocia¿ sam dobrze nie
wiem, tylko tak mi siê przedstawia dusza, kiedy rozmyla, ¿e niby rozmawia
(dialegesthai)  sama sobie zadaje pytania i odpowiedzi daje i mówi »tak«,
i mówi »nie«. A kiedy granice pewne poci¹gnie  dusza czasem wolniej,
czasem szybciej miarkuje  kiedy w koñcu jedno i to samo powie, i ju¿ siê
nie waha na obie strony, uwa¿amy to za jej s¹d. Zatem ja s¹dzeniem nazywam myl, tylko nie do kogo innego, ani g³osem, tylko po cichu, do siebie
samego28.
Zwieñczeniem wewnêtrznego dialogu jest wiêc wydanie opinii, czyli naszego osobistego os¹du. Pe³ni on rolê wewnêtrznej busoli wyznaczaj¹cej kierunek naszego postêpowania i staje siê szczególnie wa¿ny, kiedy mamy do
24
25

Por. H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, Warszawa 1993, s. 336.
Ju¿ w procesach funkcjonariuszy systemu nazistowskiego nie pytano: Czy dana osoba
by³a du¿ym, czy ma³ym trybikiem w machinie?, lecz: Dlaczego w ogóle zgodzi³a siê byæ trybikiem?, Co sta³o siê z jej sumieniem? Por. H. Arendt, Kilka zagadnieñ filozofii moralnej, [w:]
Odpowiedzialnoæ i w³adza..., s. 88.
26 Por. H. Arendt, Odpowiedzialnoæ osobista w warunkach dyktatury, [w:] Odpowiedzialnoæ i w³adza..., s. 54, 62.
27 Zbli¿one ujêcie prezentuje równie¿ I. Kant, pisz¹c, ¿e: Mylenie jest mówieniem z sob¹
samym [...], a wiêc równie¿ wewnêtrznym s³uchaniem. I. Kant, Antropologia w ujêciu pragmatycznym, prze³. E. Drzazgowska, P. Sosnowska, Warszawa 2005, s. 105.
28 Platon, Teajtet, 189e190a [w:] Dialogi, t. II.
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czynienia ze zjawiskami oznaczaj¹cymi upadek wszelkich zwyczajowych
wzorców i w tym sensie bezprecedensowymi. Posi³kuj¹c siê Szekspirowskim
wyra¿eniem, mo¿na rzec, ¿e gdy wiat wychodzi z formy29 samodzielnie
musimy okreliæ z nim relacjê i w tym sensie ponosimy osobist¹ odpowiedzialnoæ30, której nie sposób przerzucaæ z cz³owieka na system czy okolicznoci, w jakich przysz³o mu ¿yæ. Jeli we w³asnym wnêtrzu ustalamy okrelone racje, to nie potrzebujemy ju¿ odgórnych wyznaczników w postaci nauki,
filozofii, religii czy prawa. Wiemy, co nale¿y czyniæ, by pozostawaæ w wewnêtrznej harmonii, za najwa¿niejsz¹ rzecz¹ w tym wzglêdzie jest to, by
samemu sobie nie k³amaæ.
Sokrates podkrela, ¿e w³asne ja jest jedyn¹ osob¹, od której nie mogê
uciec, której nie mogê opuciæ, z któr¹ jestem zespolony na zawsze. Dlatego
w³anie [...] wola³bym niechby mi raczej lira by³a nienastrojona i fa³szywie
brzmia³a, niechby tam raczej chór, któremu bym przodowa³, niechby siê ze
mn¹ wiêkszoæ ludzi nie zgadza³a, a twierdzi³a przeciwnie ni¿ ja, ani¿elibym
ja sam, jedn¹ jednostk¹ bêd¹c, mia³ w sobie nosiæ rozdwiêk wewnêtrzny
i sprzeczne myli wyg³aszaæ31. Etyka w nie mniejszym stopniu ni¿ logika
ma swoje ród³o w tym zdaniu Sokratesa. W najogólniejszym sensie równie¿
ona opiera siê na tym, ¿e mogê byæ ze sob¹ w zgodzie albo w niezgodzie, a to
znaczy, ¿e pokazujê siê nie tylko innym, ale i sam sobie32. Normy moralne
nie musz¹ znajdowaæ transcendentalnych czy formalnych uzasadnieñ, zasadniczym powodem, dla którego nie nale¿y zabijaæ, jest to, ¿e sami siebie
skazalibymy na ¿ycie z morderc¹ do koñca swych dni. W tym kontekcie
odpowiedzialnoæ osobista bêdzie przede wszystkim spraw¹ sumienia. Jeli
dokonujemy uczciwej autorefleksji, to we w³asnym wnêtrzu odpowiadamy na
pytanie, do jakiego stopnia bêdziemy mogli ¿yæ w pokoju ze sob¹ po pope³nieniu pewnych czynów. Odmowa czynienia z³a wcale nie wymaga szczególnej
odwagi czy inteligencji, jest raczej, mówi¹c s³owami Zbigniewa Herberta
kwesti¹ smaku i bierze siê z chêci zachowania szacunku do siebie. Samodzielne analizowanie i podejmowanie decyzji ma jeszcze tê zaletê, ¿e minimalizuje niebezpieczeñstwo zredukowania do roli trybiku w systemie. Nawyk
mylenia okrela istotê naszego cz³owieczeñstwa. Z kolei zaniechanie tej
czynnoci mo¿e poprowadziæ nas w stronê z³a, które wyrz¹dzaj¹ istoty ludz29 Mam tu na myli wypowied Hamleta: wiat wyszed³ z formy / I mnie¿ to trzeba
wracaæ go do normy! W. Szekspir, Hamlet, I, 5, prze³. J. Paszkowski, [w:] Dzie³a dramatyczne,
t. 6: Tragedie, cz. 2, Warszawa 1973, s. 41.
30 Odpowiedzialnoæ osobista jest ró¿na od odpowiedzialnoci politycznej, któr¹ przyjmuje
ka¿dy rz¹d za czyny i zaniedbania swoich poprzedników i ka¿dy naród za czyny i zaniedbania
ze swojej przesz³oci. Jeli chodzi o naród, to oczywiste jest, ¿e ka¿de pokolenie, poprzez sam
fakt pojawienia siê w pewnym dziejowym kontinuum, zarówno obci¹¿one jest grzechami ojców,
jak i czerpie korzyci z czynów swych przodków. H. Arendt, Odpowiedzialnoæ osobista
w czasach dyktatury, [w:] Odpowiedzialnoæ i w³adza..., s. 60.
31 Platon, Gorgiasz, 482c, [w:] Dialogi, t. I.
32 H. Arendt, Sokrates, [w:] Polityka jako obietnica..., s. 54.
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kie odmawiaj¹ce ukonstytuowania siê jako osoby: z³oczyñcy odmawiaj¹cy
samodzielnego zastanawiania siê nad tym, co robi¹, i tak¿e po fakcie niechc¹cy tego przemyleæ, to znaczy wróciæ do tego i pamiêtaæ [...]. Pozostaj¹c
uparcie bezosobowym nikim, dowodz¹, ¿e s¹ niezdolni do dialogu z innymi,
którzy  dobrzy, li czy obojêtni  s¹ przynajmniej osobami33.
Proces mylenia  tak jak je rozumia³ Sokrates  mo¿e siê zrodziæ pod
wp³ywem ka¿dego wydarzenia i w zasadzie nigdy siê nie koñczy. Umys³,
podobnie jak Penelopa, powinien pozostawaæ w gotowoci do niweczenia w³asnych konstrukcji, wykazywaæ przyrodzon¹ awersjê do uznawania w³asnych rezultatów za niewzruszone aksjomaty34. Mylenie nale¿y zatem stale zaczynaæ od nowa, co oznacza, ¿e ilekroæ napotkamy jakie trudnoci, to za
ka¿dym razem musimy zastanowiæ siê nad nimi na nowo. Póki ¿yjemy, powinna towarzyszyæ nam wiadomoæ, ¿e nie potrafimy jednoznacznie odczytaæ sensu zdarzeñ wiata z rezultatów nawet najbardziej wnikliwych poszukiwañ i dlatego musimy byæ zdolni sami go utworzyæ. Pogl¹dy na wiat,
a zw³aszcza kryteria dobra i z³a w znikomym stopniu zale¿¹ od postêpuj¹cej
wiedzy empirycznej. Punkt ciê¿koci spoczywa wiêc nie na zdobywaniu wiedzy, lecz na umiejêtnoci mylenia. Ci, którzy bezrefleksyjnie trzymaj¹ siê
wartoci i norm moralnych maj¹cych swe ród³a w wiecie zewnêtrznym, nie
s¹ wiarygodni. Mog¹ zmieniæ swoje zapatrywania z dnia na dzieñ, poniewa¿
dominuje u nich nawyk trzymania siê czegokolwiek. Bardziej godni zaufania
okazuj¹ siê sceptycy przywykli do samodzielnego analizowania i podejmowania decyzji.
Arendt ze smutkiem konstatuje fakt najpierw masowego zaanga¿owania,
a nastêpnie równie ³atwego odejcia od systemu wartoci obowi¹zuj¹cego
w nazistowskich Niemczech. Ocena ta oczywicie nie wynika z uznania tego
systemu za s³uszny, bulwersowa³a j¹ jednak ³atwoæ, z jak¹ nast¹pi³o owo
dwukrotne odwrócenie porz¹dku moralnego. Moralnoæ sprowadzona zosta³a do zespo³u zwyczajów, nawyków i konwencji, które mo¿na dowolnie zmieniaæ, równie ³atwo jak maniery przy stole. Ludzie po prostu zast¹pili jeden
system wartoci drugim, za ich sumienia funkcjonowa³y niejako automatycznie, tak jakby dysponowali zespo³em wyuczonych lub wrodzonych zasad,
które nastêpnie stosujemy do konkretnych przypadków, tak ¿e ka¿de nowe
dowiadczenie lub sytuacje s¹ poniek¹d z góry os¹dzone, a my musimy jedynie dzia³aæ na podstawie tego, co ju¿ uprzednio poznalimy lub posiedlimy35. S¹dziæ mo¿na, ¿e dla tych, którzy czasami za cenê ¿ycia odmówili
uczestnictwa w zbrodniczym systemie, wa¿ne by³y nie tyle aprioryczne zasady, ile wiadomoæ, ¿e po pope³nieniu pewnych czynów nigdy ju¿ nie odzyska33
34
35
36

H. Arendt, Kilka zagadnieñ filozofii moralnej, [w:] Odpowiedzialnoæ i w³adza..., s. 140.
Por. H. Arendt, Mylenie a s¹dy moralne, [w:] ibidem, s. 196.
H. Arendt, Odpowiedzialnoæ osobista w warunkach dyktatury, [w:] ibidem, s. 75.
H. Arendt, Kilka zagadnieñ filozofii moralnej, [w:] ibidem, s. 107.
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j¹ równowagi we w³asnym wnêtrzu. Ludzie ci nie musieli prze¿ywaæ wielkich
rozterek czy kryzysów sumienia. Nie roztrz¹sali ró¿nych kwestii takich jak
mniejsze z³o, lojalnoæ wobec swego kraju, przysiêga czy jeszcze czego innego. Nic z tych rzeczy. Mogli rozwa¿aæ za i przeciw, jeli chodzi o podejmowanie dzia³ania i zawsze by³o wiele racji przemawiaj¹cych przeciw jakimkolwiek szansom powodzenia pod tym wzglêdem. Mogli te¿ odczuwaæ strach,
a naprawdê by³o siê czego baæ. Ale nigdy nie w¹tpili, ¿e zbrodnie pozostan¹
zbrodniami, nawet jeli s¹ legalizowane przez rz¹d, i ¿e bez wzglêdu na
okolicznoci lepiej w nich nie uczestniczyæ. Inaczej mówi¹c, nie czuli oni na
sobie jakiego obowi¹zku, lecz dzia³ali zgodnie z czym, co by³o dla nich
oczywiste, mimo ¿e nie by³o to oczywiste dla innych. A zatem ich sumienie,
jeli to by³o to, nie narzuca³o niczego w sposób obligatoryjny i mówi³o raczej:
»Nie mogê tak post¹piæ«, ni¿ »Nie powinienem tak post¹piæ«36.
W ocenie tak Sokratesa, jak i Arendt ludzi nikczemnych albo cechuje
sk³ócenie ze sob¹, albo bezmylnoæ. Nie jest to kwestia z³ej czy dobrej
natury cz³owieka, tak jak nie jest to kwestia inteligencji czy g³upoty. Osoba,
która nie zna milcz¹cego dyskursu (kiedy zastanawiamy siê nad tym, co
mówimy i mylimy), nie bêdzie mia³a nic przeciw zaprzeczaniu sobie, a to
znaczy, ¿e nie bêdzie nigdy zdolna ani chêtna do zdania sobie sprawy z tego,
co mówi i czyni; ani te¿ nie bêdzie mia³a nic przeciw pope³nieniu zbrodni,
gdy¿ zaraz o niej zapomni37. Jak widaæ intelektualizm etyczny Sokratesa
wspó³brzmi z Arendtowsk¹ tez¹ o banalnoci z³a. Z³a, które mo¿e zostaæ
wyrz¹dzone przez jedn¹ bezmyln¹ istotê ludzk¹, kogo, kto  jak w przypadku Eichmanna  nigdy nie zastanawia³ siê nad tym, co robi, niezale¿nie, czy
by³ w danym momencie oficerem gestapo odpowiedzialnym za transport ¯ydów, czy wiêniem na ³awie oskar¿onych38. Zdolnoæ mylenia, której brakowa³o licznym funkcjonariuszom nazistowskiego systemu, jest warunkiem
wstêpnym do wydawania s¹dów, za odmowa ich wydawania jest zwi¹zana
z niezdolnoci¹ do wyobra¿enia sobie innych, których nasz s¹d reprezentuje.
Tym samym pojawia siê przestrzeñ podatna na czynienie z³a. Pokusa b¹d
przymus, jakiemu ludzie podlegaj¹, w ¿adnym razie nie pozbawia ich wolnoci mylenia i w tym sensie zawsze ponosimy osobist¹ odpowiedzialnoæ. Z³o,
którego siê dopuszczamy, nie mo¿e zostaæ moralnie usprawiedliwione okolicznociami zewnêtrznymi. W ocenie Arendt zasadniczy problem w os¹dzaniu
nazistowskich zbrodniarzy polega³ na tym, ¿e dobrowolnie wyrzekli siê oni
wszelkich cech osobowych. Podkrelaj¹c w³asn¹ bezwolnoæ, twierdzili, ¿e
37
38

H. Arendt, Mylenie..., s. 225226.
Por. H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie: rzecz o banalnoci z³a, prze³. A Szostkiewicz,
Kraków 2004. Publikacja tej ksi¹¿ki w 1963 r. wywo³a³a liczne kontrowersje, które wp³ynê³y na
wyalienowanie Arendt ze spo³ecznoci ¿ydowskiej. By³o to dla niej tym bardziej przykre, ¿e fakt
urodzenia w rodzinie ¿ydowskiej w Niemczech uznawa³a za niezbywalny dla swojej egzystencji,
za swego rodzaju dar specyficznego dowiadczenia, które odegra³o zasadnicz¹ rolê w rozwoju jej
myli.
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nigdy nie zrobili niczego z w³asnej inicjatywy, nie mieli ¿adnych intencji
 ani dobrych, ani z³ych  i byli tylko pos³uszni rozkazom. Jednak w rezultacie pojawi³o siê najwiêksze z³o, z³o wyrz¹dzone przez nikogo, czyli przez
istoty ludzkie, które odmawiaj¹ bycia osobami39.
Je¿eli tezê g³osz¹c¹, ¿e z³o mo¿na przezwyciê¿yæ myleniem, po³¹czymy
z Sokratejskim przekonaniem, i¿ wyrz¹dzaæ krzywdy to rzecz gorsza ni¿, je
znosiæ40, to okazuje siê, ¿e nigdy nie jestemy wobec z³a bezsilni i zawsze
mamy wybór. Istnieje wprawdzie doæ powszechne mniemanie, ¿e w sytuacjach krytycznych nie sposób odeprzeæ pokusy i nie mo¿emy mieæ pewnoci
co do naszego zachowania, jednak Arendt dostrzega³a b³êdnoæ tej argumentacji. Przytacza³a wypowied Mary McCarthy: Jeli kto celuje w ciebie broñ
i mówi »Zabij swojego przyjaciela, bo jak nie, to ja zbijê ciebie«, to ciê po
prostu kusi i tyle41. Sytuacja, w której stawk¹ jest nasze ¿ycie, mo¿e byæ
usprawiedliwieniem zbrodni w sensie prawnym, ale nie mo¿e za takie uchodziæ w znaczeniu moralnym. W tym ostatnim liczy siê wy³¹cznie zachowanie
wiêzi umo¿liwiaj¹cej prowadzenie dialogu z w³asnym ja. Kluczowa okazuje
siê tu wiadomoæ, ¿e ¿yjê nie tylko z innymi, ale przede wszystkim z samym
sob¹. Dlatego o ile mo¿liwe jest utrzymanie przyjacielskiej relacji z kim, kto
krzywdy doznaje, o tyle wykluczone jest to w odniesieniu do z³oczyñcy.
W gruncie rzeczy zastosowanie tego kryterium oparte jest na przes³ankach
egoistycznych  zale¿y nam na zachowaniu w³asnego ja. Kryterium to mo¿e
nas wprawdzie uchroniæ przed czynieniem z³a, ale okazuje siê byæ niewystarczaj¹ce do tego, by nak³oniæ do czynienia dobra. Wolê znosiæ krzywdy, ni¿ je
wyrz¹dzaæ nie dlatego, ¿e wiat na tym zyska. Dla wiata istotne jest to,
¿eby w ogóle nie by³o z³a; znoszenie krzywd i ich wyrz¹dzanie jest równie
niedobre42. W moralnoci sokratejskiej natomiast wa¿niejsze jest ocalenie
samego siebie, oczywicie nie w znaczeniu zachowania ¿ycia biologicznego,
gdy¿ nawet za cenê tego ¿ycia warto zachowaæ zdolnoæ do mylenia.
Jak widaæ, w interpretacji Arendt sokratejska moralnoæ po pierwsze:
ma charakter subiektywny, gdy¿ odwo³ujemy siê do w³asnego wnêtrza, nie
za do nakazów religijnych, prawa stanowionego czy naturalnego, po drugie:
daje wy³¹cznie negatywne rezultaty, w tym sensie, ¿e chroni nas przed czynieniem z³a, ale okazuje siê niewystarczaj¹ca dla czynienia dobra43. Minimalizm tej filozofii nie podwa¿a jednak jej ogromnego znaczenia w tzw. sytuacjach granicznych, w czasach kryzysu, kiedy normy trac¹ wa¿noæ, tak jak
39
40
41

H. Arendt, Kilka zagadnieñ filozofii moralnej, [w:] Odpowiedzialnoæ i w³adza..., s. 140.
Por. Platon, Gorgiasz, 469b,c [w:] Dialogi, t. I.
H. Arendt, Odpowiedzialnoæ osobista w warunkach dyktatury, [w:] Odpowiedzialnoæ
i w³adza..., s. 52.
42 Por. H. Arendt, Odpowiedzialnoæ zbiorowa, [w:] ibidem, s. 182.
43 Cz³owiek [...] nie jest w stanie ani automatycznie czyniæ dobra, ani rozmylnie czyniæ
z³a. Jest kuszony do z³a i potrzebuje wysi³ku, by czyniæ dobro. H. Arendt, Kilka zagadnieñ
filozofii moralnej, [w:] Odpowiedzialnoæ i w³adza..., s. 109.
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w Atenach w ostatnim trzydziestoleciu V wieku czy w warunkach totalitarnych re¿imów XX wieku. Wtargniêcie zbrodni w sferê publiczn¹ prowadzi³o
do tego, co Gustav Radbruch nazwa³ ustawowym bezprawiem44. Obywatele
znajdowali siê wówczas w warunkach, w których ka¿dy czyn moralny by³
nielegalny, a ka¿dy legalny by³ przestêpstwem45. Odwo³anie siê do w³asnego
ja pozostawa³o wówczas swoistym rodkiem nadzwyczajnym, jedynym, kiedy wszystko inne zawodzi³o.
Sokrates spêdzi³ ¿ycie na prowadzeniu dialogu z samym sob¹ i z innymi,
wdra¿a³ siebie i innych do mylenia. Dziêki temu by³ w³adny kwestionowaæ
zarówno autorytety, jak i konwencje, regu³y, powszechnie przyjête wzorce.
Podejcie to wi¹za³o siê z zanegowaniem opinii t³umu, z przewiadczeniem, ¿e
masy s¹ mylowo bezw³adne i dlatego nale¿y je rozbijaæ na pojedynczych ludzi,
do których mo¿na siê zwracaæ z osobna46. Wierzy³, ¿e przyuczaj¹c obywateli do
prowadzenia wewnêtrznego dialogu, czyni ich lepszymi, gotowymi przeciwstawiaæ siê zapêdom tyranów. Nie bêd¹ wtenczas zdolni do lepego pos³uszeñstwa, gdy¿ prawdziw¹ w³adzê nad nimi uzyska sumienie. Krótko mówi¹c,
imperatyw mylenia konstytuuje ich jako obywateli, a nie poddanych.

Summary
Hanna Arendts Reception of Socrates Moral Philosophy
Return to the philosophy of ancient Greece allows Hanna Arendt point
out the ethical dimension of political activity in which the ability to combine
the own good with the good general was seen as an evidence of rational
human nature, free and responsible at the same time. In Arendts publications, the issue of the presence of evil constantly appears. This article discusses this issue in relation to Socrates premises. What the ethical intellectualism of this ancient thinker, and the thesis of the banality of evil formulated
by the authoress of The Origins of Totalitarianism have in common is primarily the belief that the inability to differentiate between good and evil results
from abandoning reasoning, understood as a mute dialogue with ones own I.
44
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Por. J. Zajad³o, Prawo, ustawa, ustawowe bezprawie, Przegl¹d Sejmowy 2005, nr 3, s. 92.
H. Arendt, Odpowiedzialnoæ osobista w warunkach dyktatury, [w:] Odpowiedzialnoæ
i w³adza..., s. 72.
46 Arendt wielokrotnie krytykowa³a fenomeny spo³eczeñstwa masowego: Mas nie spaja
wiadomoæ wspólnoty interesów. Brakuje im tej szczególnej wyrazistoci klasowej, której przejawem s¹ konkretne, ograniczone i osi¹galne cele. Termin »masy« znajduje zastosowanie tylko
tam, gdzie mamy do czynienia z ludmi, z których, ze wzglêdu na sam¹ ich liczbê b¹d biernoæ
albo po³¹czenie obu tych czynników, nie mo¿na stworzyæ ¿adnej partii politycznej, w³adzy municypalnej, organizacji zawodowej lub zwi¹zkowej. Potencjalnie masy istniej¹ w ka¿dym kraju, stanowi¹c wiêkszoæ poród rzesz neutralnych, biernych politycznie ludzi, którzy nigdy nie wst¹pili do
¿adnej partii i rzadko chodz¹ do urn wyborczych. H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu..., s. 361.
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La religión en un país sin libertades:
la República Popular China*
1. La represión china de los derechos fundamentales:
los principios ideológicos
Con ocasión de la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín, los
medios de comunicación de todo el mundo centraron su atención China,
especialmente, en los avances económicos del país, que en aquel momento se
había convertido en la cuarta economía mundial. En la actualidad, en 2010,
ya es la segunda. Pero al mismo tiempo, nos llegaron noticias sobre la
represión en el Tíbet, posteriormente, en Sinkiang y de la falta de respeto
a los derechos humano del gobierno chino. La mayor libertad económica de
China, especialmente desde la reintegración territorial de Hong Kong y Macao, no ha llevado a ese país mayor libertad política  recuérdese la situación
del Premio Nobel de la Paz del año 2010, Liu Xiaobo. El éxito de China en el
campo económico no ha podido ocultar la realidad: falta de libertad, supeditación del individuo al interés del Estado, ejecución anual de más des ocho
mil personas, carencia de garantías procesales de los ciudadanos, violación
de sus comunicaciones y, también, la falta de libertad religiosa, que sigue
violándose sistemáticamente, como el resto de derechos humanos1.
* Este trabajo ha sido realizado dentro del Proyecto de Investigación El derecho fundamental de libertad religiosa y de conciencia y su descentralización administrativa en el Estado
autonómico DER2009-10028 (subprograma JURI) concedido por el Ministerio de Ciencia
e Innovación, del Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental, dentro del VI
Plan Nacional de Investigación científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 20882011.
1 Para una visión de los derechos fundamentales en China, vid. X. Seuba Hernández,
S. Puig Cartes, La privación de libertad en la República Popular China: concordancia con el
Derecho internacional de los derechos humanos, Revista CIDOB dAfers Internacionals 69,
2005, 153171. Vid. Z. Yongkang, China: Juegos Olímpicos y Derechos Humanos, en Cultura
para la esperanza: instrumento de análisis de la realidad, también, 69, 2007, 1932.
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El carácter represor del Estado chino abarca todos los ámbitos de la vida
de sus ciudadanos. En el aspecto que nos ocupa, la libertad de creencias
enunciada en su Constitución no puede equipararse a la auténtica libertad
religiosa de los países democráticos, y la laicidad estatal ocupa, de hecho, un
papel similar al de la religión en los Estados confesionales.
¿Cómo se ha llegado a esta situación? Hace casi un siglo, la Revolución
de 1911, dirigida por Sun Yat-sen, abolió el régimen imperial feudal y creó la
República de China. Hasta ese momento, el Emperador poseía el título de
Hijo del Cielo (Tian-zhi); era considerado el sucesor del Cielo y su representante en la tierra. En consecuencia, el Emperador tenía el poder absoluto
sobre los asuntos que ocurrieran bajo el cielo, y sus órdenes tenían el valor
de Decretos sagrados (sheng-zhi).
El régimen comunista actual, no obstante, nació en 1949, cuando el
Partido Comunista de China, con Mao Zedong al frente, proclamó la República Popular China y estableció un sistema político basado en la ideología
marxista-leninista.
En ese sentido, el artículo 1 de la Constitución de 4 de diciembre de 1982
establece que la República Popular China es un Estado socialista de dictadura democrática popular, dirigido por la clase obrera y basado en la alianza
obrero-campesina, finalizando con una declaración que conlleva una inquietante advertencia: está prohibido todo sabotaje por cualquier organización
o individuo contra el sistema socialista. La discrecionalidad de las autoridades determinará en cada caso qué se considera sabotaje, lo cual perjudica
la seguridad jurídica de los individuos y de las organizaciones, entre las que
se encuentran las entidades religiosas.
Prohibiciones similares se hallan en otros artículos de la Constitución,
como el 28, donde, de nuevo, un texto repleto de conceptos jurídicos indeterminados afirma que el Estado mantiene el orden público, reprime la alta
traición y demás actividades contrarrevolucionarias, castiga todo acto que
perjudique la seguridad pública.... En la misma línea, el artículo 54 establece que los ciudadanos chinos tienen la obligación de salvaguardar la seguridad, el honor y los intereses de la patria; no deben cometer actos que comprometan esta seguridad, honor e intereses.
Nuevamente, la calificación de tales actos como de alta traición o actividad contrarrevolucionaria, la valoración del perjuicio a la seguridad
pública o la del honor de la patria, queda en manos de la absoluta discrecionalidad de las autoridades.
Estos artículos constituyen la base ideológica represiva de la libertad
y de todos los derechos fundamentales, incluyendo, obviamente, el derecho
de libertad religiosa2.
2 Sobre la libertad religiosa en China, vid. J. J. Puerto González, La libertad religiosa en
la República Popular China, Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado 18, 2002, 285383.
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2. El modelo chino en materia religiosa
Veamos ahora la regulación concreta de la libertad religiosa en la Constitución de China de 19823. El artículo 36 afirma que los ciudadanos de la
Republica Popular China son libres de profesar creencias religiosas. Ningún
organismo del Estado, organización social o individuo puede obligar a un
ciudadano a profesar tal o cual religión o a dejar de practicarla, ni tampoco
discriminar a los ciudadanos creyentes ni a los no creyentes. / El Estado
protege las actividades religiosas normales. Ninguna persona puede realizar,
al amparo de la religión, actividades que atenten contra el orden público,
causen daño a la salud de los ciudadanos o perturben el sistema educacional
del Estado. / Las organizaciones y asuntos religiosos deben mantenerse libres de todo control extranjero. A la vista del mismo, podemos realizar la
calificación del modelo chino en materia religiosa, así como de las relaciones
entre el Estado y las confesiones religiosas.
En primer lugar se aprecia que en China, donde hay un alto porcentaje
de población oficialmente atea, consecuencia de la política gubernamental
y de la educación favorable al ateísmo, la Constitución no menciona la laicidad o aconfesionalidad del Estado. Tal calificación debe deducirse, por tanto,
de los principios ideológicos que fundamentan el Estado, los cuales, como
hemos visto, se encuentran en el artículo 1: el marxismo-leninismo. En
consecuencia, considero que el Estado chino debe calificarse como laico,
y más concretamente, como laicista. Basta recordar la famosa frase de Marx de
que la religión es el opio del pueblo4. Igualmente, en el mencionado artículo 36 de la Constitución se contienen los principios en materia religiosa.
2.1. Principios constitucionales sobre la religión
En mi opinión, los principios constitucionales en esta materia se pueden
resumir en la peculiar declaración del derecho de profesar creencias religiosas, la declaración nominal de la no discriminación por motivos religiosos, la
sorprendente referencia a las actividades religiosas normales, la existencia
profundas limitaciones a las actividades religiosas, y la prohibición de todo
control extranjero en esta materia. Profundizo seguidamente en cada uno de
ellos.

3
4

Constitución de la República Popular China, de 4 de diciembre de 1982.
La famosa frase de K. Marx se halla en su Contribución a la Crítica de la Filosofía del
Derecho de Hegel, del año 1844: La inquietud religiosa es al mismo tiempo la expresión del
sufrimiento real y una protesta contra el sufrimiento real. La religión es la queja de la criatura
oprimida, el sentimiento de un mundo sin corazón y el espíritu de un estado de cosas desalmado. Es el opio del pueblo.
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2.1.1. El derecho de profesar creencias religiosas
La Constitución china no menciona el derecho de libertad religiosa,
sino un simple derecho de profesar creencias religiosas, que es uno más de
los múltiples derechos que se incluyen en el auténtico derecho de libertad
religiosa, que comprende otros derechos. Por tanto, la Constitución china, en
realidad, sólo se refiere a una mera libertad de cultos. Por otro lado, el
artículo 36, como hemos visto, comienza diciendo que los ciudadanos de la
Republica Popular China son libres de profesar creencias religiosas..., mencionando este derecho como un derecho individual, sin prever aquí la posibilidad de su ejercicio de manera organizada. No obstante, como veremos, al
final de este artículo, hay una alusión implícita a la vertiente colectiva de
esa libertad de cultos, en una norma claramente restrictiva del siguiente
tenor: las organizaciones y asuntos religiosos deben mantenerse libres de
todo control extranjero.
A pesar de todo, si comparamos el actual artículo 36 con el artículo 28 de
la anterior Constitución china de 17 de enero de 19755, la actual, aun siendo
insuficiente, supone un cierto avance. No debe olvidarse que el laicismo del
Estado chino se acrecentó aún mas si cabe durante la llamada revolución
cultural de finales de los años 60, período en el que el gobierno requisó
todas las propiedades de cualquier confesión religiosa, y la Constitución del
74 se promulgó pocos tiempo después. El artículo 28 de la Constitución del
74 señalaba, en su primer párrafo, que los ciudadanos tienen libertad de
palabra, de correspondencia, de prensa, de reunión, de asociación, de desfile,
de manifestación y de huelga, y tienen libertad de profesar creencias religiosas y de no profesarlas y propagar el ateísmo. Como es fácil observar, el
derecho de profesar o no profesar creencias religiosas no merecía un artículo independiente, sino que se agrupaba en el mismo artículo junto a otros
muchos derechos de diversa índole. Además, también se mencionaba expresamente la libertad de propagar el ateísmo, la cual, suponía que sólo el
ateísmo (y no las creencias religiosas) gozaba de la libertad de proselitismo.
Afortunadamente, dicha mención ya no existe en el artículo 36 de la Constitución actual.
2.1.2. La declaración nominal de la no discriminación por motivos
religiosos
El artículo 36 continúa afirmando que ningún organismo del Estado,
organización social o individuo puede obligar a un ciudadano a profesar tal
o cual religión o a dejar de practicarla, ni tampoco discriminar a los ciudadanos creyentes ni a los no creyentes. De ese modo, el derecho a profesar tal
o cual religión no puede ser objeto de coacción ni ser motivo de discrimina5

Cf. Constitución de la República Popular China, Taller Ediciones JB, Madrid 1976.
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ción. Pero hay que decir, por un lado, que tal derecho no debiera limitarse
a la mera profesión de fe, como hemos dicho, y, por otro lado, que no se
quedara en un flatus vocis, en una declaración que no se corresponde con la
realidad, como podremos comprobar más adelante.
La no discriminación por asuntos religiosos es mencionada en otro
artículo de la Constitución actual: el 34, donde se alude al derecho a elegir
y a ser elegidos independientemente de [entre otras cuestiones] su [...]
religión. Sin embargo, este artículo finaliza con una frase final propia de un
Estado sin libertades como China, al puntualizar que se exceptúa a aquellas
personas que por ley hayan sido privadas de sus derechos políticos.
2.1.3. Las llamadas actividades religiosas normales
El artículo 36 continúa con un apartado sorprendente, y a su vez, preocupante: el Estado protege las actividades religiosas normales. Ante tal
expresión cabe preguntarse qué debe entenderse por actividad religiosa
normal; quién la califica como tal, y qué se requiere para ello. Es fácil
deducir quién tendrá dicha capacidad. Por otro lado, de tal expresión se
deduce que para el Estado chino hay actividades religiosas que no son normales, y si Estado protege las actividades religiosas normales, ¿qué ocurre
con las no normales?
En mi opinión, la actividad religiosa normal se refiere a las organizaciones religiosas reconocidas o aprobadas por el Estado, y, como consecuencia
de ese reconocimiento, son protegidas por él. Las organizaciones religiosas
normales, las llamadas asociaciones patrióticas, han debido pasar por el
control estatal de la actividad religiosa y someterse a diversas limitaciones
en sus actividades, en la actuación de sus ministros de culto, en la divulgación de sus creencias, falta de autonomía interna, etc.; el resto, las organizaciones religiosas no aprobadas, no sólo no son protegidas, sino que son clandestinas y, por ello, reprimidas6.
En definitiva, la libertad de profesar una religión se reduce a su ejercicio individual en el seno de las organizaciones religiosas reconocidas, y la
pertenencia a una confesión religiosa no reconocida es motivo de persecución.
2.1.4. Limitaciones a las actividades religiosas
El artículo 36 continúa diciendo que ninguna persona puede realizar, al
amparo de la religión, actividades que atenten contra el orden público, causen daño a la salud de los ciudadanos o perturben el sistema educativo del
Estado. Con tal expresión se establecen las limitaciones al ejercicio de la
6 Cf. B. Edelman, J. T. Richardson, Imposed Limitations on Freedom of Religion in China
and the Margin of Appreciation Doctrine: A Legal Analysis of the Crackdown on the Falun Gong
and Other Evil Cults, Journal of Church and State 47 (2), 2005, 243267.
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libertad religiosa en China. Sorprende que una de ellas sea la perturbación
del sistema educativo del Estado. La única respuesta se halla en que la
educación es un instrumento de propaganda al servicio del Estado. Por otro
lado, cuando habla de orden público, hay que entender el orden público
constitucional chino, que es totalitario, antidemocrático y represivo, totalmente opuesto al orden público de una democracia occidental.
2.1.5. La prohibición de todo control extranjero en materia religiosa
Para finalizar, el artículo 36 concluye con la mencionada frase de que
las organizaciones y asuntos religiosos deben mantenerse libres de todo
control extranjero. Con ella, queda fuera de la legalidad que una confesión
religiosa se someta a otro gobierno que no sea el chino. Esto es lo que sucede,
desde la perspectiva china, con la relación de la Iglesia católica de China con
el Papa o con la Santa Sede. De ahí que en China existan dos iglesias
católicas: la de obediencia pontificia (y, por tanto, ilegal y clandestina), y la
iglesia católica normal, protegida por el Estado, creada a instancias suyas
en 1957 como Asociación Patriótica Católica de China (CPA). Ante esa
situación los católicos chinos debieron, o bien cortar todos los lazos con la
Santa Sede y adherirse a la Asociación Patriótica Católica de China, o bien
buscar el reconocimiento papal de forma privada (e ilegal)7.
El párrafo final del artículo 36 también afecta a los musulmanes chinos8 , pues no pueden realizar peregrinaciones al extranjero, como la anual
hacia la Meca. La Asociación Patriótica Islámica de China también está
bajo estricto control del gobierno: sus mezquitas deben registrarse y sus
imanes deben recibir licencia del Estado para poder actuar, acudiendo regularmente a sesiones de educación patriótica.
En total, en China hay cinco asociaciones patrióticas, incluyendo la católica y la musulmana: la protestante9, la budista y la taoísta10.

7 Vid., más adelante el apartado dedicado a la relación entre la Iglesia católica y la
Asociación Patriótica Católica de China.
8 Sobre esta cuestión vid. E. Allès, Un Islam en situación minoritaria. El Islam de China,
[en:] J. Beltrán Antolín (Coord.), Perspectivas chinas, Bellaterra 2006, 107112, y F. Aubin,
China: Islam y cristianismo en el crepúsculo del comunismo, [en:] G. Kepel (Coord.), Las
políticas de Dios, Barcelona 2006, 129158.
9 C. Fielder, El crecimiento de la iglesia protestante en la China rural, Concilium: Revista internacional de Teología, 325, 2008, 5162; D. H. Bays, Chinese Protestant Christianity
Today, China Quarterly, 174, 2003, 488504, y R. Lanier Britsch, The Current Legal Status of
Christianity in China, Brigham Young University Law Review, 1995, 347399.
10 Sobre esta cuestión, vid. M. Hornemann, State-imposed religious monopolies deny Chinas religious reality, Forum 18, 5 diciembre 2006, [online] <http://www.forum18.org/Archive.php?article_id=883>, e idem, China: Religious distortion and religious freedom, Forum
18, 25 noviembre 2004, [online] <http://www.forum18.org/Archive.php?article_id=462>.
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2.2. Otras instituciones relacionadas con la libertad religiosa
En otro orden de cosas, la peculiar ideología de la República Popular
China se refleja, en sede constitucional, en dos aspectos relacionados con el
derecho de libertad religiosa: la familia y la educación.
Con respecto a la familia, el artículo 49 de la Constitución proclama que
el Estado protege el matrimonio, la familia, la maternidad y la infancia,
aunque continúa afirmando que tanto el marido como la esposa tienen el
deber de practicar la planificación familiar. Tal deber de planificación familiar, que en la práctica supone la limitación de las parejas chinas a tener un
solo hijo, se regula de manera exclusiva en otro artículo de la Constitución,
el 25, donde se afirma que el Estado impulsa la planificación familiar para
que el crecimiento demográfico concuerde con el plan de desarrollo socioeconómico. La vinculación de la planificación familiar al desarrollo socioeconómico supone la supeditación de los individuos a los intereses de la sociedad,
y también implica la posible la vulneración de la libertad religiosa de quienes
por motivos religiosos consideren tal planificación como inmoral.
Por su parte, a la educación se refieren varios preceptos constitucionales.
Por una parte, el artículo 46 afirma que los chinos tienen el derecho y el
deber de recibir educación y que el Estado promueve el desarrollo integral
-moral, intelectual y físico- de los niños, adolescentes y jóvenes. Sin embargo, otros artículos de la Constitución dan una idea más clara del papel de la
educación como instrumento al servicio de la ideología estatal, que de hecho
se configura como si fuera una religión del Estado. En ese sentido, el
artículo 19 señala que el Estado desarrolla la educación socialista [...] imparte [...] educación política, cultural, científica, tecnológica y profesional.
Más evidente, por otra parte, es el artículo 24, cuando afirma que el Estado
refuerza la construcción de la civilización socialista en lo espiritual por medio de una educación generalizada en materia de ideales, moral, cultura,
disciplina y ley, y a través de la elaboración y aplicación de diversas normas
de conducta y reglamentos públicos dentro de los diferentes sectores de la
población urbana y rural. El Estado fomenta la moral publica que consiste en
amar a la patria, al pueblo, al trabajo, a la ciencia y al socialismo; realiza
entre el pueblo una educación en el espíritu del patriotismo y del colectivismo así como del internacionalismo y del comunismo, imparte una educación
en el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, y lucha contra la
ideología capitalista, la feudal y otras ideologías decadentes.
A la vista de estos artículos puede decirse, pues, que el Estado chino,
aconfesional en cuanto a las religiones, sin embargo, actúa como si profesara
una religión de ideología, lo cual convierte a China, de hecho, en una especie
de Estado confesional ideológico.
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3. La Ley de libertad religiosa de 2005
Entre las normas de rango inferior al constitucional en materia de libertad religiosa destaca la relativamente reciente legislación sobre libertad religiosa, que entró en vigor el día 1 de marzo de 2005. Esta nueva normativa
ha modificado muy poco la situación de los creyentes que no quieran seguir
la política del gobierno. Los cambios han sido de poca relevancia, e incluso,
según varias organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, Compass Direct o Derechos Humanos en China, algunas de las nuevas
normas son más restrictivas que las anteriores, y, además, dejan la puerta
abierta a una interpretación y a una aplicación arbitrarias.
En este sentido, según Human Rights Watch, los requisitos impuestos
a las organizaciones religiosas por la nueva ley de libertad religiosa están
redactados de forma vaga, permitiendo a las autoridades un margen extraordinario para cerrar instituciones, imponer multas, despedir al personal
y censurar textos. En opinión de estas ONGs, la intención del gobierno
chino al elaborar estas normas no ha sido proteger la actividad religiosa, sino
controlarla aún más; tienen el objetivo de proporcionar a sus ciudadanos, no
la libertad religiosa, sino más bien de regular la libertad de asociación en
nombre de la seguridad nacional y el orden público. Así, las nuevas disposiciones no hacen nada por reducir las restricciones a las Iglesias clandestinas11 ni su persecución, por lo que no han cesado los abusos, utilizándose, en
algunos casos, para justificar arrestos y otras restricciones. Por tanto, esta
legislación no protege de forma adecuada los derechos y la seguridad de los
creyentes, por lo que no respeta las normas internacionales sobre derechos
humanos12.
En este sentido tres son las cuestiones que, en mi opinión, destacan: la
situación del patrimonio religioso, las restricciones a la libertad religiosa,
y el control sobre las Asociaciones Patrióticas.
Por lo que se refiere al patrimonio religioso, la ley de 2005 sólo mejora la
situación anterior respecto al derecho de propiedad de las organizaciones
religiosas reconocidas oficialmente, a las que, además, se les permite realizar
proyectos de servicios sociales, como escuelas y clínicas. Así, el artículo 30 de
la norma del 2005 señala que la ley protege los terrenos usados de modo
legítimo por la comunidad religiosa y el lugar donde se practica el culto,
11
12

Cf. B. Edelman, J. T. Richardson, op. cit.
Vid. E. Georgiou, China: Where the Failure to Adhere to Domestic Political Laws often
leads to Religious Oppression, New York Law School Journal of International Comparative
Law 2000, 355379, y C. Evans, Chinese Law and the International Protection of Religious
Freedom, Journal of Church and State 44, 2002, 749774. Para una versión oficial china, vid.
Information Office of The State Council of the Peoples Republic of China, Freedom of Religious
Belief in China, Beijing, October 1997, [online] <http://chineseculture.about.com/library/china/
whitepaper/blsreligion.htm>.
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y continúa diciendo que protege la propiedad y el uso legítimo de casas,
edificios, estructuras y todas las propiedades y rentas y que ninguna organización o individuo puede tomar posesión de ellas, obstaculizar, dividir
ilegalmente, dañar, secuestrar, congelar, expropiar, ni ofender la propiedad
legítima de la comunidad religiosa y los lugares de culto. No obstante lo que
para las Asociaciones patrióticas es razonable, actúa en perjuicio de las
confesiones religiosas clandestinas.
En cuanto a las restricciones a la libertad religiosa, según el artículo
3 de la misma ley: las organizaciones religiosas, los lugares de culto y los
creyentes deben mantener la Constitución, las leyes y disposiciones que
salvaguardan la unidad nacional, la armonía entre las minorías nacionales,
y la estabilidad social, añadiendo, en consonancia con el artículo 36 de la
Constitución, que el Estado protegerá las actividades religiosas normales,
sin definir qué es lo normal, y dejando su valoración en manos de las
autoridades. Subsiste, por tanto, la necesidad de que las organizaciones religiosas cuenten con la aprobación estatal, así como otras restricciones relativas a la publicación de material religioso, las multas elevadas e, incluso, la
confiscación de propiedades de los creyentes que participan en organizaciones religiosas que no cuentan con la aprobación oficial.
En la práctica, por tanto, continúa la persecución de las confesiones
religiosas no oficiales. El gobierno chino sigue con la determinación de mantener el control sobre las actividades religiosas, como medio para mantener
y consolidar su control sobre el país, como una faceta más del régimen
totalitario chino.
Por ello, todos los informes de la Comisión para la Libertad Religiosa
Internacional de Estados Unidos (USCIRF) incluyen a China en la lista de
países de especial preocupación (countries of particular concern o CPCs); es
decir, países cuyos gobiernos están implicados o toleran violaciones sistemáticas y manifiestas del derecho universal a la libertad religiosa. En
2007, por ejemplo, también estaban en esa lista Birmania, Corea del Norte,
Eritrea, Irán, Pakistán, Arabia Saudita, Sudán, Turkmenistán, Uzbekistán
y Vietnam.
Asimismo, el informe anual de la Comisión Ejecutiva para China del
Congreso de EEUU, para el 2005, precisamente, del año en que se aprobó la
ley de libertad religiosa china, no encontró mejoras en la situación de los
derechos humanos en ese país, señalando expresamente que habían aumentado, incluso, las restricciones del gobierno sobre los ciudadanos chinos que
asisten al culto en lugares controlados por el Estado o escriben para las
publicaciones controladas por el Estado.
En relación con el control de las Asociaciones patrióticas, conviene
recordar que los grupos religiosos reconocidos de manera oficial actúan bajo
estrictos controles: el gobierno controla sus actividades, supervisa la selección
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de sus líderes religiosos, la impresión de publicaciones, y la construcción
o renovación de los lugares de culto. Asimismo, los grupos registrados (es
decir, los que la legislación china califica como normales) también han
debido aceptar restricciones relativas a las doctrinas que pueden transmitir
o enseñar. Así, por ejemplo, los cristianos no pueden hablar del nacimiento
virginal de Jesús, por ser considerado por el gobierno chino como una superstición, ni tampoco pueden exponer cuestiones de moral católica sobre temas
como el aborto o los anticonceptivos, por ser contrarias a la política oficial del
gobierno, en este caso, a la imposición de la planificación familiar. No obstante, las asociaciones religiosas patrióticas gozan de cierta tolerancia y de la
protección de algunas prácticas y propiedades.
Finalmente, la persecución de las organizaciones religiosas no reconocidas supone que quienes desafían el control estatal sobre la religión se enfrentan a la represión del gobierno. Éste utiliza los procedimientos administrativos y las leyes penales, redactadas de manera vaga, para detener
a ciudadanos chinos de forma arbitraria por ejercer su derecho a la libertad
religiosa. A pesar de ello, la mayor parte de la práctica religiosa en China se
realiza fuera del sistema de organizaciones religiosas patrióticas aprobadas
por el gobierno.
En ese sentido, es conocida la situación de los creyentes budistas en el
Tíbet, a quienes el gobierno comunista exige el patriotismo hacia China y el
repudio al Dalai Lama, que es el líder espiritual de su religión.
Igualmente, son perseguidos los grupos protestantes no registrados. Así,
sólo en 2006, más de 100 pastores fueron detenidos por un periodo de
10 ó más días; y Amnistía Internacional ha denunciado el ataque policial de tres
iglesias no oficiales y, en julio de 2003, la destrucción de una docena de ellas.
También, desde hace décadas, existe una continua represión contra los
católicos. A pesar del deseo de establecer relaciones diplomáticas con la
Santa Sede, el gobierno chino no ha alterado su postura de imponer como
condición previa a las negociaciones, que la Santa Sede, por un lado, renuncie al papel del Papa en la elección de obispos y, por otro lado, a que rompa
sus relaciones diplomáticas con Taiwán. Mientras tanto, sólo en 2005, las
autoridades chinas detuvieron a más de 40 sacerdotes católicos y una treintena de obispos están encarcelados o bajo arresto domiciliario desde hace
décadas.

4. Iglesia Católica Romana y Asociación Patriótica
Católica China
Como consecuencia de la situación indicada se deduce una tensa relación entre la Iglesia católica, clandestina, y la Asociación Patriótica Católica
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China13, debido tanto a la represión del gobierno, como a la complicada
cuestión de las ordenaciones. En este último asunto, de carácter político
y jurídico-canónico, se entrecruza la existencia de un número creciente de
obispos y sacerdotes de la Asociación Patriótica Católica que buscan en secreto la ordenación y, por tanto, la aprobación de la Santa Sede, junto con la
persistencia de ordenaciones ilegítimas desde el punto de vista canónico,
como la reciente consagración de tres obispos sin tener en cuenta la comunión con el Papa, lo cual, en palabras del portavoz de la Santa Sede, supuso
una grave herida a la unidad de la Iglesia, y una grave violación de la
libertad religiosa, por las presiones a las que se vieron sometidos candidatos
y sacerdotes, al ser obligados, contra su conciencia, a realizar y participar en
ordenaciones episcopales que los Obispos consagrantes no quieren efectuar
sin haber recibido el mandato pontificio.
Actualmente la Iglesia católica en China cuenta con unos doce millones
de fieles, frente a los cuatro millones de la Asociación. Mientras tanto, las
autoridades chinas siguen con la persecución religiosa: la destrucción con
explosivos del santuario de la Virgen del Carmen de Tianjiajing y de las 14
estaciones del Vía Crucis que habían en su camino de acceso, en 2006,
constituye un ejemplo más visible, pero cotidianamente se realizan otras
acciones menos notorias como vigilar los lugares marianos del país con cámaras o el control de asistencia a las peregrinaciones.

5. El Parlamento Europeo y la violación de la libertad
religiosa en China
Ante tal situación, Parlamento Europeo ha exigido a China, en varias
ocasiones, el respeto del derecho de libertad religiosa. Así, el informe de
Bastian Belder, sobre las relaciones de la Unión Europea con China, aprobado en septiembre de 2006, condena las violaciones de los derechos humanos
en ese país y la represión de las comunidades religiosas; pidiendo noticias
sobre los obispos católicos encarcelados y exhortando a las autoridades chinas a liberar a todos los cristianos que aún son perseguidos y detenidos
injustamente14. Asimismo, el Parlamento Europeo afirma la necesidad de
13 En general, sobre esta cuestión, vid. E. Montero, La Iglesia en China comunista,
Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 41, 1965, 103114; S. Bun Sang
Lee, Relaciones Iglesia-Estado en la República Popular China, Pamplona 1990; E. Giunipero,
Chiesa cattolica e Cina comunista (19491954), Nuova rivista storica 86, 2002, 329352;
J. I. Arrieta, Lorganizzazione ecclesiastica in Cina. Lacune, problemi e prospettive, Ius ecclesiae 21, 2009, 525554, y J. Charbonnier, China: Una Iglesia católica hoy en día bien dinámica, Misiones Extranjeras: Revista de misionología 228, 2009, 2238.
14 Cf. El Parlamento Europeo pide a China respeto a la libertad religiosa, Zenit,
9 septiembre 2006, [online] <http://www.zenit.org/article-20321?l=spanish>.
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una legislación que responda a las normas internacionales y garantice una
efectiva libertad religiosa, y deplora la contradicción entre la libertad de
credo recogida en la Constitución china, y las constantes injerencias del
Estado en la vida interna de las comunidades religiosas, especialmente en lo
relativo a la formación, selección, nombramiento y adoctrinamiento político
de los ministros de culto, rechazando que el Estado chino reconozca a sólo
cinco religiones el derecho a su existencia legal y que las someta al control de
las respectivas asociaciones patrióticas, y lamentando la violación de la
libertad religiosa que suponen las ordenaciones episcopales ilícitas que son
[...] fruto de las fuertes presiones y amenazas ejercidas sobre el clero católico
fiel al Vaticano por parte de organismos externos a la Iglesia15.
En dicho informe también se subraya la necesidad de acompañar la
rápida modernización socioeconómica con el pluralismo político; pide la abolición de la pena de muerte, el cese de las violaciones de los derechos humanos
en el Tíbet, y alerta sobre el desequilibrio poblacional que ha ocasionado la
política del hijo único; denuncia los abortos selectivos de niñas por nacer,
las esterilizaciones forzadas y el masivo abandono de niñas, así como la
práctica de la tortura, la reeducación forzada y la vulneración de los derechos procesales de los detenidos.
Anteriormente, el mismo Parlamento Europeo, en una resolución de
septiembre de 2005, sobre la violación de los derechos humanos en China, en
particular en cuanto a la libertad religiosa, también pidió al gobierno chino
el cese de la persecución de los cristianos en China, y le interrogó por el
paradero de obispos y sacerdotes católicos y de un pastor protestante. Pidió
igualmente a China que asegurara el respeto a las normas internacionales
de derechos humanos, garantizando la democracia, las libertades de expresión, de asociación, de medios de comunicación y la libertad religiosa; y le
apremió a suprimir la diferencia entre organizaciones religiosas aprobadas
y no aprobadas. El Parlamento Europeo, en esa ocasión, urgió a la Comisión,
al Consejo y a los Estados miembros de la Unión Europea, a que suscitaran
la cuestión de la persecución de los cristianos en China y que obtuvieran del
gobierno chino información sobre la situación de numerosos obispos católicos,
a los que nombra individualmente, uno por uno, pidiendo la liberación incondicional de todos los católicos y de otros cristianos encarcelados a causa de
sus convicciones religiosas, cesando inmediatamente todo tipo de violencia
contra ellos16.
15
16

Ibídem.
Vid. Resolución del Parlamento Europeo sobre la violación de los derechos humanos en
China, en particular en lo que se refiere a la libertad religiosa, de 7 de septiembre de 2005.
El texto completo se halla en <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
NONSGML+TA+P6-TA-2005-0339+0+DOC+PDF+V0//ES>.
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Pese a todo ello, las autoridades chinas han hecho oídos sordos a las
voces que le exigen el respeto de la libertad religiosa y del resto de derechos
humanos.
Por todo ello, quiero finalizar con el deseo de que, si algún día China
llegara a convertirse en la máxima potencia mundial tanto en el campo
económico como en el político, al menos en ese momento haya logrado el
debido reconocimiento y respeto de todos los derechos humanos, incluido el
de libertad religiosa.

Streszczenie
Religia w pañstwie bez wolnoci: Chiñska Republika Ludowa
Chiñska Republika Ludowa to pañstwo o charakterze represyjnym, kontroluj¹ce wszystkie prejawy ¿ycia obywateli. Aktualny re¿im komunistyczny
i system polityczny, ugruntowany na ideologii marksistowsko-leninistycznej, nie
sprzyja wolnoci religijnej. Jednak  jak podkrela autor artyku³u  w konstytucji nie wspomina siê o prawie do wolnoci religijnej, lecz o prawie do
wiary religijnej. W artykule przedstawiono przeladowania katolików i protestantów przez rz¹d chiñski oraz ³amanie praw cz³owieka.
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Reforma Trybuna³ów Podatkowych
w Wielkiej Brytanii
I. Efektywnoæ funkcjonowania organów w³adzy publicznej  ustawodawczej, s¹downiczej i administracyjnej  zdeterminowana jest szeregiem
standardowych w istocie rzeczy warunków. Efektywnoæ rozumiana jest tu
jako osi¹ganie zamierzonych celów (lub spe³nianie za³o¿onych funkcji) przy
umiarkowanym zu¿yciu zasobów oraz przy mo¿liwie niskich niepo¿¹danych
skutkach ubocznych. Wspomniane warunki to w³aciwa organizacja, wyposa¿enie jednostek organizacyjnych w wystarczaj¹ce kompetencje, zasoby (ludzkie, materia³owe, finansowe) i procedury.
Wspomniane warunki dotycz¹ tak¿e orzecznictwa podatkowego  zarówno administracyjnego, jak i s¹dowego. Ocena stopnia ich spe³nienia mo¿e byæ
analizowana na ró¿nych p³aszczyznach i odnosiæ siê nie tylko do zagadnieñ
bardziej ogólnych, ale i szczegó³ów organizacyjno-proceduralnych. Jedno
i drugie jest wa¿ne; tym niemniej mo¿na przyj¹æ z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa, ¿e nieadekwatnych do realiów spo³eczno-gospodarczych za³o¿eñ
ogólnych organizacji systemu podmiotów zajmuj¹cych siê orzecznictwem
w sprawach podatkowych nie uratuje cyzelowanie szczegó³owych rozwi¹zañ
tego systemu. Poniewa¿ warunki spo³eczne i gospodarcze charakteryzuje
zmiennoæ, to powstaje w zwi¹zku z tym potrzeba sukcesywnego dostosowywania struktur organizacyjnych i wskazanych wy¿ej rodków dzia³ania do
nowej sytuacji. To jest g³ówna, dostosowawcza przyczyna zmian systemowych. W takim kontekcie nale¿y te¿ patrzeæ na reformê systemu trybuna³ów podatkowych w Zjednoczonym Królestwie.
Chocia¿ podatek dochodowy wprowadzony zosta³ w Wielkiej Brytanii
w 1799 r.1, to administracja stworzona dla obs³ugi tego podatku zosta³a
1 Wiêcej na ten temat B. Brzeziñski, Wprowadzenie podatku dochodowego w 1799 r.
w Wielkiej Brytanii, [w:] M. Ma³ecki (red.), wiat. Europa. Ma³a Ojczyzna. Studia ofiarowane
Profesorowi Stanis³awowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin, Bielsko-Bia³a 2009, s. 167 i nast.
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ukszta³towana na podobieñstwo administracji wczeniej istniej¹cego podatku
gruntowego (Land Tax). Z tego wczeniejszego systemu przejêto instytucjê
komisarzy podatkowych (Commissioners), a mogli nimi zostaæ wy³¹cznie
d¿entelmeni (gentlemens), tj. osoby, które nie musia³y utrzymywaæ siê z pracy
w³asnej, choæ oczywicie wymagane by³y jeszcze pewne przymioty intelektualne i charakterologiczne. Komisarze byli odpowiedzialni za wymiar i pobór
podatków w istniej¹cych dystryktach podatkowych2. System administracji podatkowej oparty na instytucjach General Commissioners oraz Special Commissioners wykszta³ci³ siê na pocz¹tku XIX w. i przetrwa³ do czasów dzisiejszych. Z tym jednak, ¿e z czasem zmienia³ siê zakres kompetencji oraz
wzajemne relacje miêdzy tymi organami, tak wiêc sam system i procedury
w nim wystêpuj¹ce skomplikowa³y siê znacz¹co3.
S¹dow¹ kontrolê zgodnoci z prawem decyzji Commissioners wprowadzono w 1874 r. Sprawowa³y j¹ s¹dy powszechne (High Courts), S¹d Apelacyjny
(Court of Appeal) oraz Izba Lordów (House of Lords) jako najwy¿sza instancja s¹downicza4. Zgodnie z ideologi¹, która stoi za niewyodrêbnianiem strukturalnym s¹downictwa administracyjnego, dzia³ania w³adz publicznych powinny byæ poddawane takim samym regu³om oceny i rozstrzygania sporów,
jak dzia³ania osób prawa prywatnego5. Nie powinno bowiem dojæ do uprzywilejowania urzêdników publicznych w postêpowaniu s¹dowym6. Instytucj¹
o zasadniczym znaczeniu dla s¹dowej kontroli administracji jest rewizja s¹dowa (judicial review). Zasadza siê ona na za³o¿eniu, ¿e dzia³ania administracji publicznej naruszaj¹ce prawo mog¹ zostaæ uznane za niewa¿ne7.
W sprawie rewizji s¹dowej decyzji administracyjnych w pierwszej instancji w Anglii i Walii orzeka³a £awa Królewska Wysokiego Trybuna³u (High
Court), w Irlandii Pó³nocnej  Wydzia³ £awy Królewskiej irlandzkiego High
Court, a w Szkocji  Izba Zewnêtrzna S¹du Naczelnego (Outer House of the
Court of Session) oraz Izba Wewnêtrzna tego s¹du (Inner House of the Court
of Session). Co siê tyczy s¹du angielskiego i walijskiego, godny podkrelenia
jest fakt, ¿e w 2000 r. wyodrêbniono w jego ramach specjaln¹ jednostkê
zwan¹ S¹dem Administracyjnym (Administrative Court)8.
2 Zob. B. Cleave, Judicial system of the United Kingdom, [w:] D. Dominik (red.), Raport.
Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Sêdziów Podatkowych, Rzym, 2829 sierpnia 2010, (maszynopis).
3 Ibidem, s. 35.
4 Ibidem, s. 5.
5 Zob. S. Presnarowicz, Rozpatrywanie sporów podatkowych przez Trybuna³em Administracyjnym w Wielkiej Brytanii, [w:] S¹downictwo administracyjne na Podlasiu 19942009,
Bia³ystok 2009, s. 75.
6 Zob. P. Mikuli, S¹dowa kontrola administracji publicznej w Wielkiej Brytanii, Zeszyty
Naukowe S¹downictwa Administracyjnego 2006, nr 2, s. 137.
7 Zob. H. Gething, S. Paterson, J. Barker, Transformation of the Tax Tribunal, British
Tax Review 2009, nr 3, s. 250.
8 Zob. K. Lasiñski-Sulecki, S¹downictwo podatkowe, [w:] Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, TNOiK, Toruñ 2009, s. 357.
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II. W Zjednoczonym Królestwie dzia³aj¹ równie¿ trybuna³y administracyjne. Zajmuj¹ siê rozstrzyganiem m.in. spraw z zakresu prawa podatkowego. Nie s¹ one s¹dami, a raczej organami quasi-s¹dowymi. Ich rol¹ jest
rozpatrywanie spraw oraz wydawanie orzeczeñ9.
Dzia³alnoæ trybuna³ów administracyjnych ma ugruntowan¹ tradycjê,
chocia¿ do niedawna zadziwiaæ mog³a ich liczba i zró¿nicowanie funkcji, jakie
pe³ni³y. Podkrelano przy tym pozytywne cechy systemu trybuna³ów, takie
jak bezstronnoæ, obiektywizm i jawnoæ orzekania, fachowoæ i specjalizacja
w wype³nianiu zadañ publicznych, sprawnoæ procesów decyzyjnych oraz poszanowanie praw jednostki w sytuacjach sporu z administracj¹10. W okresie
bezporednio poprzedzaj¹cym reformê w Anglii i Walii funkcjonowa³o 68 rodzajów trybuna³ów administracyjnych, a ich ³¹czna liczna wynosi³a ok. 3 tysiêcy11.
Dla porz¹dku trzeba wyjaniæ, ¿e organem administracji, który wspó³czenie wymierza i pobiera podatki oraz prowadzi kontrolê podatkow¹, jest
Urz¹d Podatkowy (Her Majestys Revenue and Customs). Decyzje w sprawach
podatkowych wydaje pracownik tej instytucji, tj. urzêdnik podatkowy (Tax
Officer). Niezale¿nie od tego funkcjonuj¹ komisje podatkowe, maj¹ce m.in.
prawo zmiany takiej decyzji w ci¹gu 45 dni od jej wydania12. Trzeba te¿
zaznaczyæ, ¿e nie wszystkie decyzje organów podatkowych podlegaj¹ zaskar¿eniu do trybuna³u podatkowego, gdy¿ nie zawsze pozwala na to prawo.
Termin wniesienia odwo³ania wynosi co do zasady 30 dni od dorêczenia
podatnikowi decyzji organu podatkowego13.
W dotychczas istniej¹cym systemie podatnik nieakceptuj¹cy decyzji wydanej przez organ podatkowy móg³ w pierwszej kolejnoci zwróciæ siê do tego
organu z wnioskiem o reasumpcjê w³asnej decyzji przez ten organ. Ta cile
wewn¹trzadministracyjna procedura mog³a byæ wspomagana dzia³aniami
wzglêdnie niezale¿nych podmiotów, takich jak ombudsman i adjudykator.
Jeli rezultaty tej akcji nie by³y dla podatnika wystarczaj¹co zadowalaj¹ce,
móg³ on apelowaæ  w sprawach dotycz¹cych podatków dochodowych  do
komisarzy generalnych podatków dochodowych (General Commissioners of
Income Tax). Byli oni niezale¿ni od organów podatkowych. Obok komisarzy
generalnych dzia³ali te¿ komisarze specjalni (Special Commissioners of Income Tax). Ci ostatni zajmowali siê sprawami szczególnie skomplikowanymi.
W wypadku podatków porednich rodek zaskar¿enia przys³ugiwa³ do jedne9
10

Zob. P. Mikuli, op. cit., s. 146.
Zob. Z. Kmieciak, Trybuna³y administracyjne i instytucja publicznego dochodzenia
w Wielkiej Brytanii, Pañstwo i Prawo 2002, nr 9, s. 2526; idem, Ogólne zasady prawa
i postêpowania administracyjnego, Warszawa 2000, s. 17 i nast.
11 Zob. Z. Kmieciak, Trybuna³y..., s. 26.
12 Zob. S. Presnarowicz, op. cit., s. 7677.
13 Ibidem, s. 78.
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go z istniej¹cych trybuna³ów podatkowych, tj. Trybuna³u VAT, Ce³ i Akcyzy
(VAT and Duties Tribunal) oraz Trybuna³u Sekcji 706 (Section 706 Tribunal);
ten ostatni rozpatrywa³ sprawy zwi¹zane ze stawianym podatnikowi zarzutem unikania opodatkowania. Nale¿y podkreliæ, ¿e podatnik móg³ pomin¹æ
drogê wewn¹trzadministracyjn¹ i kierowaæ apelacjê bezporednio do trybuna³u.
Brytyjski system komisarzy oraz trybuna³ów podatkowych by³ przez wiele lat interesuj¹cym przyk³adem instytucji, które umo¿liwiaj¹ rozwi¹zywanie
sporów jeszcze na poziomie funkcjonowania administracji; spory s¹dowe
z podatnikami by³y uwa¿ane za sui generis ostatecznoæ. Przy takim za³o¿eniu trybuna³y musia³y byæ uzale¿nione od administracji podatkowej. Ich
obiektywizm starano siê zapewniæ, anga¿uj¹c do orzekania osoby nie bêd¹ce
urzêdnikami podatkowymi, ale znawcami problematyki prawa podatkowego.
Decyzje komisarzy oraz trybuna³ów mog³y byæ zaskar¿ane do wspomnianych ju¿ s¹dów powszechnych (High Court), a nastêpnie do S¹du Apelacyjnego (Court of Appeal) i wreszcie do S¹du Najwy¿szego (House of Lords).
Trzeba przy tym podkreliæ, ¿e odwo³ania (appeal) rozpatrywane przez
brytyjskie s¹dy powszechne oraz trybuna³y administracyjne skutkuj¹ wydawaniem orzeczeñ reformatoryjnych. S¹dy s¹ w³adne zast¹piæ zaskar¿ony akt
administracyjny swym w³asnym orzeczeniem. Natomiast w przypadku wczeniej wspomnianego judicial review stwierdza siê jedynie niewa¿noæ aktu
administracyjnego14.
III. Zarówno wieloæ rodzajów trybuna³ów administracyjnych, jak i regu³, w oparciu o które dzia³a³y, by³a efektem pewnej ¿ywio³owoci ich rozwoju po II wojnie wiatowej. Utrudnia to ich precyzyjn¹ charakterystykê teoretyczn¹, a nawet ustalenie, czy s¹ one organami administracji publicznej,
rodzajem s¹dów administracyjnych, czy te¿ jak¹ form¹ poredni¹. Kwestiê
tê rozwa¿ano przy okazji prób oceny systemu trybuna³ów administracyjnych
w takich opracowaniach powiêconych zagadnieniom reformy, jak tzw. raport
Leggatta15 oraz Bia³a Ksiêga16. Dokumenty te zawiera³y zasadniczo pozytywne oceny systemu trybuna³ów. I to zapewne przes¹dzi³o o dalszym utrzymaniu systemu, ale w postaci uporz¹dkowanej.
Kwesti¹ reformowania trybuna³ów podatkowych zajêto siê niezale¿nie od
prac nad systemem jako ca³oci¹. Istotne znaczenie dla przygotowania koncepcji reformy mia³y szeroko zakrojone prace koncepcyjno-analityczne, pro14 Zob. Z. Kmieciak, Europejskie modele s¹downictwa administracyjnego, Zeszyty Naukowe S¹downictwa Administracyjnego 2006, nr 45, s. 910.
15 Report of the Review of Tribunals by Sir Andrew Leggatt: Tribunals for Users  One
System, One Service (16 August 2001).
16 White Paper Transforming Public Services: Complaints, Redress and Tribunals (July
2004).

Reforma Trybuna³ów Podatkowych w Wielkiej Brytanii

79

wadzone przy aktywnym udziale rozmaitych rodowisk u¿ytkowników prawa
podatkowego. Impulsem do podjêcia prac nad modernizacj¹ systemu trybuna³ów podatkowych by³o m.in. wprowadzenie w Wielkiej Brytanii zasady
samoobliczenia podatku.
Na szczególna uwagê zas³uguje dokument przygotowany przez Tax Law
Review Committee (dalej  TLRC) pod nazw¹: A Unified Tax Tribunals System. A Second Report on the Reform of the Tax Appeals System17. Zosta³ on
opracowany w oparciu o 40 opinii pochodz¹cych od instytucji takich jak:
Chartered Institute of Taxation, Council of Tribunals, Institute of Chartered
Accountants in England and Wales, Institute of Chartered Accountants of
Scotland, Law Society of England and Wales, Law Society of Scotland czy te¿
National Association of General Commissioners.
Osob¹ bezporednio zaanga¿owan¹ w reformê trybuna³ów podatkowych
by³ John Avery Jones, postaæ znana i szanowana w europejskim rodowisku
prawa podatkowego, a przez pewien czas przewodnicz¹cy TLRC. Ju¿ 1993 r.
uczyni³ on reformê systemu apelacji podatkowej przedmiotem wyk³adu powiêconego pamiêci Philipa Hardmana18.
Propozycje TLRC sz³y w kierunku unifikacji struktur systemu administracji podatkowej. Proponowano cel ten zrealizowaæ poprzez likwidacjê instytucji Commissioners oraz VAT&Duties Tribunals, a tak¿e utworzenie lokalnych trybuna³ów podatkowych (General Tax Tribunal) oraz centralnego
Trybuna³u Podatkowego (Special Tax Tribunal). Na czele zespo³u tych struktur organizacyjnych mia³ staæ przewodnicz¹cy (President of Tax Tribunals)19.
Na uwagê zas³uguje spory dystans, jaki autorzy raportu wykazali wobec
procedur negocjacyjnych i mediacyjnych w postêpowaniu podatkowym.
Uznano, ¿e nie nale¿y tworzyæ dla nich jednolitego standardu, ale raczej
kszta³towaæ w³aciw¹ praktykê w poszczególnych departamentach administracji podatkowej20. Z du¿¹ rezerw¹ potraktowano instytucjê mediacji stosowan¹ w amerykañskich s¹dach podatkowych. Proponowany w raporcie sposób dzia³ania trybuna³ów mia³ w okrelonej mierze minimalizowaæ potrzebê
mediacji; jej elementy w niezbêdnym zakresie mia³y pozostawaæ w rêku
Prezesa Trybuna³u21.
IV. Reforma trybuna³ów podatkowych jest czêci¹ szerszej reformy
w³adz s¹downiczych, której podstawowym celem by³o stworzenie ujednolico17 A Unified Tax Tribunals System. A Second Report on the Reform of the Tax Appeals
System, The Institute of Fiscal Studies, October 1999.
18 J. F. Avery Jones, Tax Appeals: The Case for Reform, British Tax Review 1994, nr 1,
s. 18 i nast.
19 A Unified Tax Tribunals System..., s. V.
20 Ibidem, s. 20.
21 Ibidem.
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nego dwustopniowego systemu orzecznictwa administracyjnego oraz uwolnienie systemu trybuna³ów od kurateli w³adz administracyjnych22. Reforma
by³a starannie przygotowana i poprzedzona trwaj¹c¹ wiele lat dyskusj¹ nad
za³o¿eniami, a nastêpnie projektem reformy. Jako przes³anki decyduj¹ce
o potrzebie reformy wskazywano rosn¹c¹ z³o¿onoæ spraw podatkowych, archaicznoæ dotychczasowych procedur i niedogodnoci, jakie nios¹ one dla
podatników, tudzie¿ nadmierne rozproszenie, poci¹gaj¹ce za sob¹ nieracjonaln¹ gospodarkê zasobami finansowymi. Nowy system ma byæ spójny,
w pe³ni niezale¿ny od administracji, fachowy, oszczêdny i przyjazny dla u¿ytkowników. Postaw¹ prawn¹ organizacji i funkcjonowania trybuna³ów podatkowych po reformie jest Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007 (TCEA
2007).
Z dniem 1 kwietnia 2009 r. uchylona zosta³a jurysdykcja komisarzy generalnych (General Commissioners) oraz komisarzy specjalnych (Special
Commissioners), Trybuna³u VAT i Akcyzy (VAT and Duties Tribunal) oraz
Trybuna³u Sekcji 706 (Section 706 Tribunal). Na nowo powsta³y trybuna³
przeniesiono kompetencje orzecznicze tych organów, jak równie¿ sprawy dotychczas w³aciwe dla s¹dów powszechnych (High Court). Trybuna³ Pierwszej
Instancji (First-tier Tribunal) jest obecnie w³aciwy do rozstrzygania odwo³añ
do decyzji, od których wczeniej przys³ugiwa³o podatnikom prawo odwo³ania
siê do komisarzy i mo¿e dokonywaæ ustaleñ zarówno co do faktu, jak i co do
prawa.
Interesuj¹cym rozwi¹zaniem proceduralno-organizacyjnym jest wstêpna
kwalifikacja spraw ze wzglêdu na stopieñ ich skomplikowania. Trybuna³
przes¹dza na wstêpie o przynale¿noci konkretnej sprawy do jednej z czterech kategorii: 1) spraw prostych; 2) spraw podstawowych; 3) spraw standardowych, 4) spraw z³o¿onych23. Dokonana kwalifikacja przes¹dza o wielu
elementach procedury orzeczniczej: zasada ogólna jest taka, ¿e im prostsze
sprawy, tym bardziej uproszczone regu³y postêpowania. Tym niemniej s¹ one
na tyle elastyczne, ¿e mo¿na je stosowaæ adekwatnie do stanu wyjciowego,
a dalej  rozwoju konkretnej sprawy. Generalne spostrze¿enie jest takie, ¿e
procedury, w oparciu o które tocz¹ siê sprawy przed trybuna³ami, s¹ wzglêdnie odformalizowane i elastyczne, a przy tym nastawione na ekonomikê
procesow¹ si³ i rodków u¿ywanych w tym postêpowaniu.
Podobnie jak Trybuna³ Pierwszej Instancji, Trybuna³ Odwo³awczy (Upper Tribunal) sk³ada siê z cz³onków maj¹cych wykszta³cenie prawnicze oraz
osób ze stosownym dowiadczeniem zawodowym, ale bez wykszta³cenia
prawniczego. Pe³ni on funkcjê organu odwo³awczego od rozstrzygniêæ Trybuna³u Pierwszej Instancji; w okrelonych prawem przypadkach sprawa mo¿e
22
23

Zob. H. Gething, S. Paterson, J. Barker, op. cit., s. 250.
Nazewnictwo za: S. Presnarowiczem, op. cit., s. 79.
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byæ te¿ rozpatrywana z pominiêciem Trybuna³u Pierwszej Instancji (dotyczy
to np. spraw o skomplikowanym stanie prawnym). Trybuna³ Odwo³awczy
rozpatruje wy³¹cznie kwestie prawne: ocena okolicznoci faktycznych sprawy
pozostaje poza zasiêgiem jego kognicji. Apelacja od rozstrzygniêæ Trybuna³u
Odwo³awczego trafia do S¹du Apelacyjnego (a wiêc z pominiêciem podstawowej instancji s¹dów powszechnych  High Court)24. W Trybunale Pierwszej
Instancji sprawy podatkowe s¹ rozpatrywane w jego Izbie Podatkowej (Tax
Chamber). W Trybunale Odwo³awczym sprawy podatkowe rozpatrywane s¹
w Izbie Podatkowej i Finansowej (Tax and Chancery Chamber).
Przepisy dotycz¹ce dzia³ania trybuna³ów jako nadrzêdny cel ich dzia³ania wskazuj¹ rozstrzyganie spraw w sposób uczciwy i sprawiedliwy (fairly
and justly). Ten cel s¹dy maj¹ osi¹gn¹æ, podchodz¹c do poszczególnych spraw
z uwzglêdnieniem ich znaczenia, z³o¿onoci, przewidywanych kosztów postêpowania oraz mo¿liwoci finansowych strony. S¹d powinien unikn¹æ zbêdnych formalnoci, przed³u¿ania czasu rozpatrywaniu spraw  pod warunkiem jednak, ¿e nie odbije siê to na jakoci jego rozstrzygniêæ. Nowe przepisy
wprowadzaj¹ te¿ wymóg wspó³pracy stron z trybuna³em w trakcie postêpowania przed tym organem. Nie ma jednak jasnoci co do tego, jaki ma byæ zakres
tego wspó³dzia³ania, w konsekwencji obowi¹zek ten nie jest realizowany.
Trzeba podkreliæ, ¿e zmiany wprowadzone przez TCEA w 2007 r. by³y
starannie przygotowane i przedyskutowane w rodowiskach zainteresowanych funkcjonowaniem systemu orzecznictwa podatkowego (i nie tylko tego).
V. Bardziej zasadnicza, pog³êbiona ocena rezultatów reformy trybuna³ów
podatkowych nie jest chyba jeszcze mo¿liwa, choæ opublikowane zosta³y
pierwsze powa¿ne analizy25. Tym niemniej da siê ju¿ teraz sformu³owaæ
pewne wnioski co do samej reformy, jej przes³anek i za³o¿eñ oraz sposobu jej
przeprowadzenia.
Po pierwsze, reformy struktur administracji publicznej okazuj¹ siê niezbêdne nawet tam, gdzie rozwija³y siê one w sposób nieskrêpowany, niejako
naturalny, determinowany pojawiaj¹cymi siê potrzebami publicznymi. Unifikacja systemu trybuna³ów w Wielkiej Brytanii wydaje siê byæ spowodowana
nie tylko samym faktem zró¿nicowania dotychczas istniej¹cych ich rodzajów,
funkcji i procedur, w oparciu o które dzia³a³y i niedogodnociami z tym
zwi¹zanymi. Istotne znaczenie ma tu te¿ nasilaj¹ca siê tendencja standaryzacji struktur i procedur administracyjnych.
Po drugie, mimo wspomnianej wy¿ej unifikacji i standaryzacji organizacji i procedur dzia³ania trybuna³ów, nowy system zawiera wiele elementów
24
25

Ibidem, s. 12.
Zob. M. Gammie, Tax appeals and reviews: the new landscape, British Tax Review
2010, nr 6, s. 650 i nast.
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uelastyczniaj¹cych zunifikowane zasady postêpowania. Przyk³adem rozwi¹zañ temu s³u¿¹cych jest podzia³ spraw na cztery kategorie z punktu widzenia
ich z³o¿onoci, a tym samym stworzenie mo¿liwoci rozs¹dnego i zgodnego
z prawem rozstrzygania spraw przez przyk³adanie do nich takiej wagi, na
jak¹ zas³uguj¹.
Po trzecie, pomimo podkrelanej wczeniej niezale¿noci trybuna³ów od
administracji w okresie sprzed reformy, uznano ostatecznie, ¿e nawet zale¿noæ o charakterze wy³¹cznie techniczno-organizacyjnym wp³ywaæ mo¿e niekorzystnie na obiektywizm rozstrzygniêæ  st¹d definitywne od³¹czenie systemu trybuna³ów od administracji, a tym samym zbli¿enie ich statusu do
statusu organów judykacyjnych.
Nasuwa siê jeszcze jedna uwaga, tym razem o charakterze porównawczym. Otó¿ obserwacja przebiegu prac nad reform¹ systemu trybuna³ów
 tak¿e podatkowych  wywo³uje nieweso³e refleksje, gdy porówna siê brytyjski modus operandi z tym, w jaki sposób zmienia siê struktury organizacyjne
administracji publicznej w Polsce. Analizy systemu dot¹d funkcjonuj¹cego,
czytelnoæ projektów, otwartoæ i zakres dyskusji, a tak¿e sk³onnoæ do przemylenia i akceptacji s³usznych postulatów s¹ wrêcz zaprzeczeniem podejcia
do tego rodzaju prac w Polsce. Jednym z wielu przyk³adów ilustruj¹cych tê
tezê mo¿e byæ wprowadzenie przed kilku laty do systemu organów podatkowych w Polsce wojewódzkich kolegiów skarbowych. Pojawi³y siê one deus ex
machina, nie potrafiono przekonuj¹co uzasadniæ funkcji, jakie mia³y pe³niæ,
nic albo niewiele by³o wiadomo o rezultatach ich dzia³alnoci i w koñcu
zniknê³y tak samo niespodziewanie, jak siê pojawi³y. Ten kontrast miêdzy
praktyk¹ dwóch pañstw ma nie tylko aspekty organizacyjne i prawne, ale
tak¿e, a mo¿e przede wszystkim  kulturowe.

Summary
Reform of the tax tribunalis in the United Kingdom
The subject of analysis performed in this article is the effectiveness of
functioning of the legislative, judicial and administrative authorities. The
effectiveness is achieved through proper organization, providing the organizational units with sufficient skills, human, material, financial resources and
procedures. The authors of the article tried to present this problem basing on
an example of the evolution of tax and administrative jurisdiction of the
United Kingdom. By examining the development of judicial and administrative structures of Great Britain it became possible to indicate the shortcomings of conceptual reforms in Poland.
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Interes prawny jako podstawa legitymacji
procesowej strony w postêpowaniu
administracyjnym
Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania
administracyjnego1 (dalej k.p.a.), stron¹ jest ka¿dy, czyjego interesu prawnego lub obowi¹zku dotyczy postêpowanie albo kto ¿¹da czynnoci organu ze
wzglêdu na swój interes prawny lub obowi¹zek. Legitymacja procesowa strony postêpowania administracyjnego zosta³a zatem oparta na pojêciach interesu prawnego i obowi¹zku2. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w postêpowaniu administracyjnym dochodzi do konkretyzacji ogólnej i abstrakcyjnej normy prawa
materialnego. Jednak¿e kr¹g podmiotów uczestnicz¹cych w sprawie musi
zostaæ w jaki sposób ograniczony i w³anie pojêcie interesu prawnego pozwala na okrelenie tych osób, wobec których dojdzie do konkretyzacji danej
normy.
Analizowane pojêcie zosta³o poddane analizie ju¿ w okresie II Rzeczpospolitej. W. Klonowiecki stwierdzi³ wówczas, ¿e nie ma ró¿nicy pomiêdzy
pojêciem prawnie chroniony interes, wystêpuj¹cym w art. 9 ust. 2 rozporz¹dzenia Prezydenta RP z dnia 22 marca 1928 r. o postêpowaniu administracyjnym3 (zwanym dalej r.p.a.), a pojêciem interes prawny z pierwowzoru
tego przepisu w austriackiej procedurze administracyjnej, gdy¿ prawna
ochrona tego interesu polega na przyznaniu jego posiadaczowi przez konkretny przepis prawa administracyjnego [...] uprawnieñ do dokonania w jego
1
2

Tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.
Nale¿y jednak uznaæ, ¿e pojêcie interes prawny obejmuje swoim zakresem zarówno
uprawnienia, jak i obowi¹zki wynikaj¹ce z przepisów prawa materialnego i tym samym zbêdny
jest wyraz obowi¹zek w art. 28 k.p.a.  szerzej: E. Iserzon [w:] E. Iserzon, J. Starociak,
Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, Warszawa
1970, s. 38; M. Zdyb, Prawny interes jednostki w sferze materialnego prawa administracyjnego,
Lublin 1991, s. 49. Dlatego dalej analizie zostanie poddane jedynie pojêcie interes prawny.
3 Dz.U.R.P. nr 36, poz. 341 ze zm.
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interesie przez w³adze administracyjne pewnych czynnoci procesowych4.
Przez prawnie chroniony interes wed³ug r.p.a. nale¿y rozumieæ interes, który na zasadzie przepisu prawa mo¿e byæ zrealizowany przy pomocy decyzji
administracyjnej5.
Zdaniem J. Zimmermanna, interes prawny to taki interes, który zosta³
wziêty przez prawo w ochronê polegaj¹c¹ na mo¿liwoci ¿¹dania od organu
administracji podjêcia okrelonych czynnoci maj¹cych na celu zrealizowanie
interesu lub usuniêcie zaistnia³ego zagro¿enia. Pojêcie interesu prawnego
okrela relacje miêdzy oczekiwaniami jakiego podmiotu w stosunku do organów stosuj¹cych prawo a kompetencjami tych organów i mo¿liwociami, jakimi one dysponuj¹ wobec danego podmiotu6.
Równie¿ W. Jakimowicz twierdzi, ¿e interes prawny dotyczy szeroko
rozumianych stosunków prawnych jednostki i mo¿e uzasadniaæ zarówno potrzebê obrony przed naruszeniem okrelonej sfery prawnej podmiotu, jak
i wspieraæ d¹¿enie do uzyskania korzystniejszej sytuacji prawnej mo¿liwej
z punktu widzenia rozwi¹zañ prawnych7.
Wed³ug A.S. Dudy, na p³aszczynie prawa administracyjnego interes
prawny, to mo¿noæ uzyskania przez podmiot indywidualny (lub wyj¹tkowo
grupowy) korzyci, w szczególnoci w postaci w³adczych czynnoci organu
administracji publicznej, albo w postaci procesowej lub s¹dowo-procesowej
ochrony, wynikaj¹ca z normy powszechnie obowi¹zuj¹cej, która wi¹¿e sytuacjê tego podmiotu z kompetencjami organu administracji publicznej lub
s¹du administracyjnego8.
Interes prawny musi mieæ zatem oparcie w obowi¹zuj¹cym prawie,
a dok³adniej  wynikaæ z konkretnej normy prawa9. Poza tym w prawie
powinna byæ stworzona mo¿liwoæ jego realizacji. Z normy stanowi¹cej podstawê interesu prawnego nie wynikaj¹ jeszcze konkretne uprawnienia lub
obowi¹zki, ale wynika sytuacja w jaki sposób przez prawo chroniona, np.
jaka korzyæ, której prawo pozwala oczekiwaæ czy mo¿noæ obrony przed
ograniczeniem ju¿ zdobytych uprawnieñ10. Dopiero konkretyzacja normy
ogólnej i abstrakcyjnej w wydanej decyzji administracyjnej, rozstrzygaj¹cej
4
5
6

W. Klonowiecki, Strona w postêpowaniu administracyjnym, Lublin 1938, s. 3536.
Ibidem, s. 4041.
J. Zimmermann, Konstrukcja interesu prawnego w sferze dzia³añ Naczelnego S¹du
Administracyjnego, [w:] Gospodarka  Administracja  Samorz¹d, red. H. Olszewski i B. Popowska, Poznañ 1997, s. 609.
7 W. Jakimowicz, Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002, s. 133.
8 A.S. Duda, Interes prawny w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2008,
s. 108.
9 M. Zimmermann, Z rozwa¿añ nad postêpowaniem jurysdykcyjnym i pojêciem strony
w kodeksie postêpowania administracyjnego, [w:] Ksiêga pami¹tkowa ku czci Kamila Stefki,
Warszawa  Wroc³aw 1976, s. 443; A. Korzeniowska, J.P. Tarno, Glosa do wyroku NSA z dnia
13 grudnia 1993 roku, I SA 1725/93, Glosa 1997, nr 4, s. 15.
10 J. Zimmermann, Konstrukcja interesu prawnego..., s. 610.
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o uprawnieniach lub obowi¹zkach okrelonego podmiotu, zrealizuje interes
prawny tego podmiotu.
Tak¿e Najwy¿szy S¹d Administracyjny wskaza³, ¿e interes prawny musi
mieæ oparcie w obowi¹zuj¹cych przepisach prawa: do uzyskania przymiotu
strony (art. 28 k.p.a.) nie wystarczy wykazanie jakiegokolwiek interesu, lecz
musi to byæ interes prawny, a wiêc oparty na prawie, przy czym to, czy
interes bêd¹cy treci¹ ¿¹dania ma charakter prawny czy tylko faktyczny,
decyduje treæ obowi¹zuj¹cych przepisów prawa materialnego11.
ród³em interesu prawnego bêdzie norma prawa materialnego i to nie
tylko administracyjnego prawa materialnego, bowiem tak¿e w prawie materialnym innych ga³êzi prawa, np. prawa cywilnego, mog¹ istnieæ normy,
z których bêdzie wynika³ interes prawny danego podmiotu12.
Równie¿ w uchwale z dnia 3 lutego 1997 r. NSA zaj¹³ stanowisko, ¿e
kategoria interesu prawnego, na której jest oparta legitymacja procesowa
w postêpowaniu administracyjnym, nale¿y do prawa materialnego. W przepisach prawa materialnego szeroko ujmowanego (administracyjnego, finansowego, prawa pracy i prawa cywilnego) musi znajdowaæ siê norma lub normy
prawne przewiduj¹ce w okrelonym stanie faktycznym i w odniesieniu do
okrelonego podmiotu mo¿liwoæ wydania decyzji administracyjnej (lub postanowienia). Mo¿e to byæ zarówno norma uprawniaj¹ca, jak i zobowi¹zuj¹ca
okrelony podmiot13.
Kolejn¹ cech¹ interesu prawnego jest jego obiektywnoæ. Interes prawny
powinien byæ rozumiany jako zobiektywizowana, czyli realnie istniej¹ca potrzeba ochrony prawnej14. Treæ interesu prawnego wynika z normy prawnej i wyra¿a odczucia, potrzeby oraz wartoci zobiektywizowane, s¹ to obiektywne oceny ustawodawcy w tym zakresie15. Zatem interes prawny istnieje
niezale¿nie od woli podmiotu.
Nastêpn¹ cech¹ interesu prawnego jest jego osobisty charakter, gdy¿
z zasady powinien on byæ interesem konkretnej osoby (jednostki)16. Stron¹
jest bowiem podmiot, którego w³asny interes prawny lub obowi¹zek podlega
konkretyzacji w postêpowaniu administracyjnym17.

11
12

Wyrok NSA z dnia 30 listopada 1993 r., II SA 1783/93, niepubl.
Por. J. Zimmermann, Glosa do wyroku NSA z dnia 2 lutego 1996 roku, IV SA 846/95,
OSP 1997, nr 4, poz. 83, s. 203; W. Jakimowicz, O publicznych prawach podmiotowych, PiP
1999, nr 1, s. 40; A. Matan [w:] G. £aszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postêpowania
administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2007, t. I, s. 269 i n.
13 Wyrok NSA z dnia 3 lutego 1997 r., OPS 9/96, ONSA 1997, nr 3, poz. 102.
14 Wyrok NSA z dnia 26 padziernika 1999 r., IV SA 1693/97, LEX nr 48702.
15 M. Zdyb, op. cit., s. 3132.
16 W. Klonowiecki, op. cit., s. 3132.
17 Wyrok NSA z dnia 10 marca 1989 r., IV SA 1254/88, [online] <www.orzeczenia.nsa.
gov.pl>.
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Ponadto zwi¹zek pomiêdzy norm¹ prawa materialnego, która jest ród³em interesu prawnego, musi byæ aktualny (interes prawny musi aktualnie
istnieæ w sprawie, w której organ administracji w³adny jest wydaæ decyzjê18)
i bezporedni. Brak bezporednioci wp³ywu sprawy na sferê prawn¹ osoby
nie pozwala na uznanie jej za stronê19.
Kolejn¹ cech¹ interesu prawnego jest realnoæ. Nie mo¿e to byæ zatem
interes tylko przewidywalny w przysz³oci, hipotetyczny, ale rzeczywicie
istniej¹cy20.
Tylko interes charakteryzuj¹cy siê powy¿szymi cechami mo¿e zostaæ zaspokojony przez organ poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Okrelenie
interesu jako prawny oznacza wynikanie tego interesu z konkretnej obowi¹zuj¹cej normy prawa materialnego, ale równie¿ oznacza, ¿e podmiot posiadaj¹cy taki interes mo¿e oczekiwaæ skutku prawnego. Interes prawny wynikaj¹cy z normy prawnej ma siê po to, aby uzyskaæ efekt, skutek prawny,
najczêciej w postaci aktu stosowania tego prawa21. Zatem legitymowany
podmiot mo¿e oczekiwaæ, ¿e w jego indywidualnej sprawie zostanie wydana
decyzja, w której organ dokona wobec niego konkretyzacji ogólnej i abstrakcyjnej normy prawnej.
W niektórych sprawach interes prawny podmiotu mo¿e wynikaæ z tzw.
prawa refleksowego. Zwróci³ na to uwagê NSA, który podniós³, ¿e organ
czyni¹c ustalenia faktyczne i rozstrzygaj¹c sprawê w oparciu o konkretny
przepis prawa powinien mieæ na uwadze ca³y system przepisów istniej¹cych
w ustawie, w oparciu o przepis której rozstrzyga sprawê. Interes prawny
w rozumieniu art. 28 k.p.a. lub obowi¹zek mo¿e wyp³ywaæ nie tylko z konkretnego przepisu powo³anego jako podstawa materialnoprawna rozstrzygniêcia, ale i z przepisów reguluj¹cych prawa i obowi¹zki osób, których to
prawa i obowi¹zki zderzaj¹ siê z prawami i obowi¹zkami podmiotów, których
uprawnienia wynikaj¹ z zastosowanego w sprawie przepisu prawa materialnego22. Kilka lat póniej NSA uzna³, ¿e przymiot strony w postêpowaniu
administracyjnym ma osoba, której dotyczy bezporednio to postêpowanie
lub w którym mo¿e byæ wydane orzeczenie godz¹ce w jej prawem chronione
interesy poprzez ograniczenie lub uniemo¿liwienie korzystania z przys³uguj¹cych jej praw23.
Równie¿ A. Wróbel stwierdza, ¿e postêpowanie administracyjne dotyczy
interesu prawnego okrelonego podmiotu w tym znaczeniu, ¿e w jego wyniku
18
19
20

Wyrok NSA z dnia 26 padziernika 1999 r., IV SA 1693/97, LEX nr 48702.
Postanowienie NSA z dnia 30 maja 1984 r., II SA 189/84, niepubl.
J. Zimmermann, Glosa do wyroku NSA z dnia 2 lutego 1996..., s. 204; wyroki NSA:
z dnia 26 padziernika 1999 r., IV SA 1693/97, LEX nr 48702.; z dnia 23 marca 2002 r., I SA
1189/98, LEX nr 47969; z dnia 25 padziernika 2006 r., II GSK 163/06, LEX nr 274855.
21 J. Zimmermann, Konstrukcja interesu prawnego..., s. 610.
22 Wyrok NSA z dnia 3 sierpnia 2000 r., I SA 565/99, LEX nr 54198.
23 Wyrok NSA z dnia 9 grudnia 2005 r., II OSK 310/05, LEX nr 190891.
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wydaje siê decyzjê rozstrzygaj¹c¹ o prawach i obowi¹zkach tego podmiotu,
lub te¿ rozstrzygniêcie o prawach i obowi¹zkach jednego podmiotu wp³ywa
na prawa i obowi¹zki innego podmiotu. W tym drugim przypadku postêpowanie dotyczy interesu prawnego innego podmiotu w sposób poredni, gdy¿
decyzja wprost nie rozstrzyga o jego prawach i obowi¹zkach. Jednak¿e na
skutek powi¹zania sytuacji prawnej adresata decyzji z tym podmiotem decyzja ta oddzia³uje na prawa i obowi¹zki podmiotu nie bêd¹cego adresatem
decyzji24.
Prawo refleksowe polega na tym, ¿e prawo podmiotowe wykonywane
przez uprawniony podmiot mo¿e prowadziæ do naruszenia nieobojêtnych dla
interesów osoby trzeciej norm prawnych, uzasadniaj¹cego interes tej osoby
w udzieleniu ochrony prawnej25. Jako cechê specyficzn¹ tego prawa nale¿y
wskazaæ brak bezporednioci zwi¹zku miêdzy sytuacj¹ osoby trzeciej a norm¹ prawa materialnego, z której wynika interes prawny podmiotu naruszaj¹cego interes osoby trzeciej. Prawo refleksowe osoby trzeciej wynika wprawdzie z obowi¹zuj¹cego prawa, ale wywodzone jest z sytuacji prawnej innego
podmiotu i powstaje za porednictwem drugiego podmiotu26.
Podobnie A. Matan wskazuje, ¿e wynikaj¹cy z tzw. prawa refleksowego
interes nie kszta³tuje samoistnie prawa do postêpowania administracyjnego,
stanowi tylko podstawê do udzia³u w postêpowaniu prowadzonym z urzêdu
w zwi¹zku z ¿¹daniem realizacji publicznego prawa podmiotowego b¹d te¿
postêpowania wszczêtego w wyniku ¿¹dania jednostki dysponuj¹cej interesem prawnym opartym o normê prawa materialnego administracyjnego.
W takim uk³adzie interes prawny »refleksowy« daje jednostce status strony
postêpowania z mo¿liwoci¹ wykonywania wszelkich uprawnieñ procesowych
przys³uguj¹cych stronie. Jednak nale¿y zauwa¿yæ, ¿e interes ten nie ma
samodzielnego bytu prawnego. Aktualizuje siê on dopiero wtedy, kiedy zostaje zawi¹zane postêpowanie administracyjne zmierzaj¹ce do wydania decyzji.
Natomiast po wydaniu decyzji, a zw³aszcza decyzji merytorycznej wp³ywaj¹cej na ten interes, uzyskuje on pewn¹ samodzielnoæ, stanowi¹c podstawê
np. do wnoszenia przez stronê zwyczajnych i nadzwyczajnych rodków prawnych27.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e interes prawny osoby trzeciej o charakterze refleksowym, podobnie jak interes prawny adresata decyzji, musi mieæ podstawê
w przepisach obowi¹zuj¹cego prawa materialnego. Z przepisów tego prawa
musz¹ wynikaæ dla osób trzecich prawa i obowi¹zki, które w wyniku wydania
24 A. Wróbel [w:] M. Jakowska, A. Wróbel, Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2005, s. 258259.
25 H. Knysiak-Molczyk, Glosa do wyroku NSA z dnia 6 czerwca 2006 roku, II GSK 59/06,
OSP 2007, nr 4, poz. 42, s. 266.
26 W. Jakimowicz, Publiczne prawa..., s. 138.
27 A. Matan [w:] G. £aszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, op. cit., s. 270271.
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decyzji w stosunku do innego podmiotu mog¹ byæ naruszone. Zaistnienie
interesu wynikaj¹cego z prawa refleksowego zale¿y zatem od interesu
prawnego innego podmiotu, podlegaj¹cego konkretyzacji w tocz¹cym siê postêpowaniu i w efekcie mog¹cego oddzia³ywaæ na prawa i obowi¹zki podmiotu nie bêd¹cego adresatem decyzji. Przyk³ad takiej zale¿noci mo¿emy znaleæ w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym28. Art. 6 ust. 2 pkt 2 tej ustawy gwarantuje ka¿demu,
w granicach okrelonych ustaw¹, ochronê w³asnego interesu prawnego przy
zagospodarowaniu terenów nale¿¹cych do innych osób lub jednostek organizacyjnych. Je¿eli uwzglêdnimy skutki, jakie mo¿e wywo³aæ decyzja w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, to nale¿y
stwierdziæ, ¿e interes prawny osób nie bêd¹cych inwestorem, w przypadku
tego rodzaju decyzji mo¿e mieæ charakter prawa refleksowego. Interes ten
ma swoj¹ podstawê w konkretnym przepisie ustawy, ale kszta³tuje siê dopiero w sytuacji podejmowania decyzji ustalaj¹cej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Przyznane inwestorowi, w drodze decyzji, prawo do zmiany zagospodarowania terenu w okrelony sposób mo¿e naruszaæ interesy
prawne innych podmiotów, w szczególnoci w³acicieli s¹siednich nieruchomoci. Interes prawny tych podmiotów bêdzie wynika³ z prawa refleksowego i umo¿liwi im udzia³ w postêpowaniu administracyjnym w charakterze
strony w celu ochrony tego interesu.
Interes wynikaj¹cy z prawa refleksowego mo¿e równie¿ zaistnieæ
w postêpowaniu w sprawie pozwolenia na budowê. Zgodnie z art. 28 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane29, stronami w postêpowaniu
w sprawie pozwolenia na budowê s¹: inwestor, w³aciciele, u¿ytkownicy wieczyci lub zarz¹dcy nieruchomoci znajduj¹cych siê w obszarze oddzia³ywania obiektu. W tym postêpowaniu tylko inwestor mo¿e otrzymaæ decyzjê
pozwalaj¹c¹ mu na wybudowanie obiektu na nieruchomoci bêd¹cej w jego
posiadaniu. Natomiast pozosta³e podmioty wskazane w art. 28 ustawy Prawo
budowlane bêd¹ mia³y interes prawny jedynie o charakterze refleksowym,
wynikaj¹cy z faktu oddzia³ywania na ich nieruchomoci obiektu, który ma
w przysz³oci powstaæ. Na tej podstawie bêd¹ one stron¹ postêpowania
w sprawie udzielenia pozwolenia na budowê inwestorowi.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e dokonanie oceny czy ukszta³towanie sytuacji
prawnej jednego podmiotu (bêd¹cego adresatem decyzji) wp³ynie na sytuacjê
prawn¹ innych podmiotów w taki sposób, aby mo¿na by³o mówiæ o istnieniu
po ich stronie interesu prawnego, nie jest proste i bêdzie wymaga³o od organu szczegó³owej analizy okolicznoci faktycznych sprawy30. Je¿eli jednak
z ustaleñ organu bêdzie wynika³o, ¿e osoby trzecie posiadaj¹ interes prawny
28
29
30

Dz.U. nr 80, poz. 717 ze zm.
Tekst jedn. Dz.U. z 2006 r.., nr 156, poz. 1118 ze zm.
Por. T. Kie³kowski, Sprawa administracyjna, Kraków 2004, s. 118119.
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wynikaj¹cy z prawa refleksowego, to bêdzie im przys³ugiwa³o prawo do
obrony tego interesu w postêpowaniu zwyk³ym lub te¿ w postêpowaniach
nadzwyczajnych.
Interes prawny podmiotu mo¿e równie¿ posiadaæ charakter formalny.
Z tak¹ sytuacj¹ bêdziemy mieli do czynienia, gdy okrelony podmiot stanie
siê adresatem decyzji, choæ nie posiada interesu prawnego wynikaj¹cego
z przepisów prawa materialnego. Skierowanie decyzji do b³êdnie ustalonego
adresata oznacza, i¿ podmiot ten nie posiada interesu prawnego powi¹zanego w sposób bezporedni z przedmiotem sprawy administracyjnej, która zosta³a rozstrzygniêta adresowan¹ do niego decyzj¹. W literaturze przyjmuje
siê jednak, ¿e adresat takiej decyzji mo¿e podj¹æ obronê swoich interesów
i wnieæ odwo³anie.
Zdaniem B. Adamiak, je¿eli decyzja organu I instancji zosta³a skierowana do osoby, która nie jest stron¹ w sprawie, to osoba ta ma legitymacjê do
wniesienia odwo³ania, bo ma interes prawny w obaleniu takiej decyzji administracyjnej31. Zatem podmiot ten mo¿e siê domagaæ od organu, aby decyzja
ta zosta³a usuniêta z obrotu prawnego.
W. Jakimowicz wyjania, ¿e w przypadku decyzji nieostatecznej wystêpuje zawsze publiczne prawo podmiotowe formalne do wniesienia odwo³ania,
wynikaj¹ce wy³¹cznie z norm o charakterze procesowym. Jednoczenie nie
mo¿e byæ ono rozpatrywane w oderwaniu od norm materialnoprawnych, które jako decyduj¹ce o zakresie i kszta³cie jurysdykcji maj¹ wobec tego prawa
podmiotowego charakter pierwotny32.
Równie¿ zdaniem A.S. Dudy podmiot, do którego omy³kowo adresowano
decyzjê, posiada interes prawny odwo³awczy33. W chwili otrzymania decyzji
podmiot ten ju¿ posiada interes prawny pozostaj¹cy w zwi¹zku z postêpowaniem, które potencjalnie mo¿e siê rozpocz¹æ w trybie instancyjnym (postêpowanie odwo³awcze) lub w trybie nadzorczym (stwierdzenie niewa¿noci). Wydanie decyzji wobec osoby nie bêd¹cej stron¹ w sprawie powoduje powstanie
w³asnego interesu prawnego tej osoby. Jego ród³em jest samo wydanie
aktu administracyjnego wobec danej osoby. Pod pojêciem wydanie nale¿y
rozumieæ dokonanie szczególnej, kwalifikowanej czynnoci proceduralnej
(formalnej) w stosunku do podmiotu. Interes ten powstaje niezale¿nie od
przedmiotowej treci aktu. Jest to zatem interes prawny o szczególnym charakterze, którego samodzielnym ród³em jest akt administracyjny w ujêciu
formalnym, postrzegany wy³¹cznie jako koñcz¹ca postêpowanie czynnoæ adresowana do okrelonej osoby34.
31 B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Polskie postêpowanie administracyjne
i s¹dowoadministracyjne, Warszawa 2002, s. 243.
32 W. Jakimowicz, Publiczne prawa..., s. 233234.
33 A.S. Duda, op. cit., s. 198.
34 Ibidem, s. 201 i n.
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Charakter tego interesu prawnego nie bêdzie zatem materialnoprawny,
lecz formalny, a jego ród³em bêdzie wydanie aktu administracyjnego
w stosunku do podmiotu, który nie posiada³ interesu prawnego obiektywnie
istniej¹cego. Podmiot ten bêdzie zainteresowany usuniêciem takiej decyzji
z obrotu prawnego, dlatego bêdzie przys³ugiwa³o mu prawo domagania siê od
organu administracji, aby zweryfikowa³ decyzjê w trybie odwo³awczym lub
w trybie stwierdzenia niewa¿noci na podstawie art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a.
Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania, mo¿na stwierdziæ, ¿e interes prawny okrelonego podmiotu bêdzie z regu³y oparty na konkretnej normie prawa
materialnego, a czasami bêdzie wynika³ z tzw. prawa refleksowego. Zaistnienie
tego drugiego typu interesu bêdzie zale¿a³o od interesu prawnego innego podmiotu, podlegaj¹cego konkretyzacji w tocz¹cym siê postêpowaniu i w rezultacie mog¹cego oddzia³ywaæ na prawa i obowi¹zki podmiotu nie bêd¹cego adresatem decyzji.
Mog¹ siê jednak zdarzyæ postêpowania, w których podmiot nie posiadaj¹cy interesu o charakterze materialnoprawnym bêdzie posiada³ status strony.
W takim przypadku interes prawny takiego podmiotu bêdzie mia³ charakter
formalny, a jego ród³em bêdzie skierowany do tej osoby akt administracyjny.

Summary
Legal interest granting entities a right to be a party
in administrative proceedings
The article takes into consideration the notion of legal interest in administrative proceedings. Pursuant to Article 28 of the Code of Administrative
Proceedings, each person whose legal interest or duty the proceedings concern, or who request the authoritys action due to his legal interest or duty,
shall be a party. Only such a person may be a party with regard to whom the
authority conducting the proceedings determines interest based on a specific
provision of substantive law. A person may have legal interest in resolution
of a given administrative matter only if in any legal statue or act there is
a provision giving a person a right or imposing an obligation. The legal
interest must concern the persons own legal situation and must concern the
person directly.
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Obowi¹zywanie aktu administracyjnego
W sprawach poddanych swojej kompetencji organ administracji publicznej swe w³adcze dzia³anie wyra¿a najczêciej w formie aktu administracyjnego. W niniejszym artykule zajmê siê przede wszystkim rozstrzygniêciami
administracyjnymi wydawanymi w trybie i formie przewidzianej w ustawie
 Kodeks postêpowania administracyjnego1, czyli decyzjami administracyjnymi, jako ¿e s¹ one kwalifikowan¹ i powszechn¹ postaci¹ aktu administracyjnego.
Rozwa¿ania dotycz¹ce kwestii obowi¹zywania aktu administracyjnego
zacz¹æ nale¿y od stwierdzenia, ¿e zarówno z punktu widzenia strony, jak
i organu administracyjnego wydaj¹cego taki akt le¿y potrzeba stabilizacji
stosunków prawnych, jakie tworz¹ siê przez jego wydanie. Dlatego te¿
w dalszych wywodach dokonam analizy najwa¿niejszych instytucji procesowych, które wp³ywaj¹ na obowi¹zywanie aktu administracyjnego i jednoczenie podejmê próbê odpowiedzi na pytanie: czy s¹ one optymalne z punktu
widzenia interesów strony w postêpowaniu administracyjnym i czy nale¿y
poszukiwaæ dalszych gwarancji procesowych.
Zarówno w doktrynie, jak i judykaturze przyjêto zasadê domniemania
prawid³owoci aktu (decyzji) administracyjnego. Oznacza ona, i¿ decyzja od
chwili wejcia do obrotu prawnego wi¹¿e organ administracyjny i stronê,
dopóki nie zostanie w odpowiednim trybie uchylona lub zmieniona. Zatem do
czasu jej obalenia (wzruszenia) obowi¹zuje prawnie jako prawid³owa.
Wskazana zasada sformu³owana zosta³a w art. 16 k.p.a., w myl którego
decyzje, od których nie s³u¿y odwo³anie w administracyjnym toku instancji,
s¹ ostateczne. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich niewa¿noci oraz wznowienie postêpowania mo¿e nast¹piæ tylko w przypadkach
1 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (tekst
jedn.: Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z pón. zm.).
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przewidzianych w kodeksie lub ustawach szczególnych. Przy czym nale¿y
podkreliæ, ¿e decyzja administracyjna korzysta z domniemania prawid³owoci od chwili jej dorêczenia, gdy¿ zgodnie z art. 110 k.p.a. organ administracji
publicznej, który wyda³ decyzjê, jest ni¹ zwi¹zany od chwili jej dorêczenia
lub og³oszenia, o ile kodeks nie stanowi inaczej.
W pimiennictwie podkrela siê, ¿e zasada domniemania prawid³owoci
zosta³a sformu³owana w celu wzmocnienia ochrony praw jednostki, gdy¿
istota tej zasady polega na stabilizacji stosunków prawnych powsta³ych na
mocy decyzji administracyjnej2.
Problem obowi¹zywania aktu administracyjnego kszta³tuje siê inaczej
w systemach prawnych, w których przyjêto s¹dow¹ kontrolê administracji
publicznej, a inaczej w systemach prawnych, w których takiej kontroli nie
ma. W obecnym stanie prawnym w Polsce mo¿emy wyodrêbniæ akty ostateczne i akty prawomocne. Aktem nieostatecznym jest akt, w stosunku do którego otwarta jest mo¿liwoæ wniesienia zwyk³ego rodka prawnego (odwo³ania), zgodnie z zasad¹ dwuinstancyjnoci postêpowania administracyjnego.
Wobec aktu ostatecznego mo¿liwoci takiej nie ma. Sytuacja taka zdarza siê
wówczas, gdy bezskutecznie min¹³ termin do wniesienia rodka prawnego
(odwo³ania), jak równie¿ gdy od danego aktu administracyjnego ustawodawca nie wprowadza zwyczajnego rodka prawnego (na zasadzie wyj¹tku od
zasady dwuinstancyjnoci). Aktem ostatecznym bêdzie równie¿ akt wydany
w drugiej instancji na skutek wniesienia zwyczajnego rodka prawnego3. Przy
czym w orzecznictwie s¹dowoadministracyjnym wskazuje siê, ¿e obowi¹zuj¹ce
przepisy nie przewiduj¹ sytuacji, aby decyzja uzyska³a atrybut ostatecznoci
wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej dorêczenia lub og³oszenia.
W sytuacji, gdy strona z³o¿onym przez siebie owiadczeniem zrzeknie siê prawa do z³o¿enia odwo³ania, owiadczenie takie nie spowoduje, i¿ decyzja stanie
siê ostateczna i skuteczna w dniu kolejnym po jego z³o¿eniu przez stronê4.
Podkreliæ nale¿y, ¿e wy¿ej powo³ana zasada trwa³oci aktu administracyjnego odnosi siê przede wszystkim do aktów ostatecznych, jako ¿e decyzje
nieostateczne mog¹ byæ uchylone przez organ odwo³awczy w toku instancji.
Ponadto w myl art. 130 § 1 k.p.a. przed up³ywem terminu do wniesienia
odwo³ania decyzja nie ulega wykonaniu. Zgodnie za z § 2 tego artyku³u,
wniesienie odwo³ania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Natomiast
stosownie do treci § 4 tego samego artyku³u decyzja podlega wykonaniu
przed up³ywem terminu do wniesienia odwo³ania, gdy jest zgodna z ¿¹daniem wszystkich stron. Przytoczone przepisy potwierdzaj¹ tezê, ¿e akty nieostateczne co do zasady nie maj¹ przymiotu trwa³oci, nie podlegaj¹ równie¿
wykonaniu, chyba ¿e zachodz¹ okolicznoci przewidziane przez prawo.
2
3
4

J. Borkowski, Decyzja administracyjna, £ód  Zielona Góra 1998, s. 99.
J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Zakamycze 2005, s. 380.
Wyrok NSA z dnia 21 lutego 2006 r., I OSK 542/05.
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Z kolei aktem nieprawomocnym bêdzie akt, w stosunku do którego istnieje mo¿liwoæ zaskar¿enia do s¹du administracyjnego. Wobec aktu prawomocnego takiej mo¿liwoci nie ma. Przy czym akt staje siê prawomocny
w razie powstania jednej z trzech sytuacji: 1) w stosunku do danego aktu
administracyjnego ustawodawca nie wprowadza mo¿liwoci zaskar¿enia do
s¹du administracyjnego, 2) bezskutecznie min¹³ termin do wniesienia skargi,
3) skarga zosta³a przez s¹d oddalona, a wyrok s¹dowy oddalaj¹cy skargê jest
prawomocny. W sytuacji pierwszej i drugiej chodzi o to, ¿e akt nie mo¿e byæ
zaskar¿ony do s¹du administracyjnego. Jest to wiêc prawomocnoæ formalna,
równoznaczna z niezaskar¿alnoci¹ aktu. Natomiast trzecia z wymienionych
sytuacji oznacza, ¿e akt jest prawomocny równie¿ materialnie. Po oddaleniu
skargi przez s¹d administracyjny powstaje bowiem stan, w którym dany akt
zosta³ ju¿ przez s¹d oceniony. Prawomocnoæ materialna oznacza wiêc ca³kowit¹ niemo¿noæ wzruszenia aktu w zakresie, w jakim jest to mo¿liwe przed
s¹dem administracyjnym, a nie tylko jego niezaskar¿alnoæ5.
Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e prawomocnoæ formalna oznaczaæ bêdzie, ¿e
nie mo¿na aktu administracyjnego wzruszyæ ze skutkiem prawnym za pomoc¹ zwyczajnych rodków prawnych, natomiast prawomocnoæ materialna
oznaczaæ bêdzie niewzruszalnoæ aktu administracyjnego, który wi¹¿e zarówno strony, jak i organy6.
W obecnym stanie prawnym ustawodawca w art. 16 § 2 k.p.a. ustanawia
zasadê ogóln¹ prawa skargi na decyzje niezgodne z prawem do s¹du administracyjnego, odsy³aj¹c w zakresie zaskar¿alnoci do zasad i trybu okrelonego w odrêbnych ustawach.
Warunkiem obowi¹zywania decyzji administracyjnej jest jej prawid³owoæ, czyli zgodnoæ z materialnym i proceduralnym prawem administracyjnym. W ¿adnym wypadku nie mo¿na zaakceptowaæ sytuacji, gdy decyzja
obarczona wadami kwalifikowanymi obowi¹zuje tylko dlatego, ¿e zyska³a
przymiot ostatecznoci7. Dlatego te¿ kodeks postêpowania administracyjnego
przewiduje szereg rozbudowanych instytucji prawnych, które maj¹ na celu
weryfikacjê wadliwej decyzji administracyjnej. Przy czym trzeba zauwa¿yæ, i¿
zasada trwa³oci ostatecznych decyzji administracyjnych wymaga cis³ego
przestrzegania granic rozpoznania sprawy dla konkretnego, przewidzianego
przez kodeks trybu eliminacji z obrotu prawnego decyzji administracyjnej. Przes³anki stosowania ka¿dego z trybów nadzwyczajnych nie mog¹ byæ stosowane
zamiennie b¹d ³¹cznie w ramach jednego nadzwyczajnego postêpowania8.
5
6

J. Zimmermann, op. cit., s. 382.
K. Jandy-Jendroka, J. Jendroka, System jurysdykcyjnego postêpowania administracyjnego, [w:] System prawa administracyjnego, t. III, red. T. Rabska, J. £êtowski, Wroc³aw 1978,
s. 236.
7 Por. J. S. Langrod, Res iudicata w prawie administracyjnym, Kraków 1931, s. 67.
8 Wyrok NSA z dnia 4 padziernika 2002 r., IV SA 1206/02.
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Zaznaczyæ jednak nale¿y, ¿e tryby nadzwyczajne stanowi¹ wyj¹tek od powo³ywanej zasady domniemania prawid³owoci decyzji administracyjnej. Wyj¹tek
ten oznacza, ¿e mimo zak³adanej pewnoci obrotu prawnego decyzji ostatecznych powinny byæ z niego wyeliminowane takie, które naruszaj¹ prawo, przy
czym eliminacja ta zale¿y od stopnia i wielkoci tego naruszenia9.
W doktrynie prawa i postêpowania administracyjnego przyczyny powoduj¹ce wzruszenie decyzji administracyjnych systematyzuje siê za pomoc¹
ró¿nych kryteriów10. Jednoczenie problematyka obowi¹zywania aktu administracyjnego bazuje na teorii gradacji wad, za pomoc¹ której klasyfikuje siê
i porz¹dkuje poszczególne rodzaje wad, zwracaj¹c uwagê na te, które maj¹
wp³yw na obowi¹zywanie aktu administracyjnego11.
W tym miejscu skoncentrujê siê na wyj¹tkach od zasady trwa³oci decyzji ostatecznych przewidzianych w kodeksie postêpowania administracyjnego.
Kodeks przewiduje trzy grupy wyj¹tków od zasady trwa³oci decyzji
ostatecznych12. Pierwsza grupa to wyj¹tki o charakterze obligatoryjnym. Decyzje zawieraj¹ce wady kwalifikowane podlegaj¹ uchyleniu lub zmianie
w trybach nadzwyczajnych, czyli przez instytucje wznowienia (powtórzenia)
postêpowania lub stwierdzenie niewa¿noci decyzji. Wady powoduj¹ce stwierdzenie niewa¿noci decyzji wyszczególnione s¹ w art. 156 § 1 k.p.a. Stosownie
do treci tego artyku³u, organ administracji publicznej stwierdza niewa¿noæ
decyzji, która: 1) wydana zosta³a z naruszeniem przepisów o w³aciwoci,
2) wydana zosta³a bez podstawy prawnej lub z ra¿¹cym naruszeniem prawa,
3) dotyczy sprawy ju¿ poprzednio rozstrzygniêtej inn¹ decyzj¹ ostateczn¹,
4) zosta³a skierowana do osoby nie bêd¹cej stron¹ w sprawie, 5) by³a niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalnoæ ma charakter trwa³y, 6) w razie jej wykonania wywo³a³aby czyn zagro¿ony kar¹, zawiera wadê powoduj¹c¹ jej niewa¿noæ z mocy prawa.
Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyjnego konsekwentnie podkrela, ¿e stwierdzenie niewa¿noci decyzji jest instytucj¹ szczególn¹, godz¹c¹ w zasadê trwa³oci decyzji administracyjnych, zatem zaistnienie przes³anki powoduj¹cej stwierdzenie niewa¿noci musi byæ oczywiste i oczywistoæ tê
w³aciwy organ ma obowi¹zek wykazaæ w sposób niepozostawiaj¹cy ¿adnych
w¹tpliwoci13.
Jedn¹ z przes³anek pozytywnych stwierdzenia niewa¿noci aktu administracyjnego jest instytucja res iudicata okrelona w art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a.
9
10

Wyrok NSA z dnia 21 marca 2003 r., I SA 1405/01.
J. Jendroka, Trwa³oæ rozstrzygniêæ administracyjnych, [w:] Instytucje wspó³czesnego
prawa administracyjnego, Ksiêga jubileuszowa Prof. J. Filipka, red. I. Skrzyd³o-Ni¿nik, P. Dobosz, D. D¹bek, M. Smaga, Kraków 2001, s. 297.
11 J. Zimmermann, op. cit., s. 384.
12 F. Longchamp, Problem trwa³oci decyzji administracyjnej, Pañstwo i Prawo 1961,
z. 12, s. 913.
13 Wyrok NSA z dnia 21 lutego 2006 r., II OSK 544/05.
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Stwierdzenie niewa¿noci decyzji nastêpuje wtedy, gdy sprawa zosta³a ju¿
poprzednio rozstrzygniêta inn¹ decyzj¹ ostateczn¹. Przy czym dla oceny, czy
mamy do czynienia ze wskazan¹ instytucj¹, najwa¿niejsze znaczenie ma
ustalenie, czy zachodzi to¿samoæ sprawy administracyjnej, czyli czy nie nast¹pi³a zmiana jednego z elementów (podstawa prawna, przedmiot, podmiot).
Wskazana przes³anka niewa¿noci decyzji administracyjnej jest bez w¹tpienia gwarancj¹ obowi¹zywania aktu administracyjnego w czasie. Na powy¿sz¹ kwestiê zwraca³ równie¿ uwagê J.S. Langrod, podkrelaj¹c, i¿ przy ocenie to¿samoci sprawy decyduje treæ roszczenia strony, a nie jego forma.
Natomiast gdy akt nie zosta³ wydany na wniosek, jego to¿samoæ musi byæ
oceniana pod k¹tem treci i przedmiotu postêpowania, a nadto stanu faktycznego i podstawy prawnej14.
W nauce prawa administracyjnego rozwinê³y siê dwie przeciwstawne
koncepcje niewa¿noci. Pierwsza z nich  zwana koncepcj¹ bezwzglêdnej
niewa¿noci  zak³ada, ¿e niewa¿na decyzja nie obowi¹zuje (nie istnieje
prawnie) z mocy samego prawa, a ewentualna decyzja stwierdzaj¹ca ten stan
ma tylko znaczenie deklaratoryjne. Druga z nich  koncepcja domniemania
wa¿noci  odwo³uj¹c siê do zasady bezpieczeñstwa prawnego i stabilnoci
aktów prawnych, przyjmuje, ¿e ka¿da decyzja, bez wzglêdu na rodzaj i stopieñ wadliwoci, obowi¹zuje do chwili procesowego uchylenia i jako taka
wywiera skutki prawne. Domniemanie to mo¿e obaliæ dopiero nowa decyzja,
która uchyli poprzedni¹15. Zatem w myl drugiej koncepcji akt uchylaj¹cy
inny akt jest aktem konstytutywnym i obowi¹zuje ex nunc. Dopiero wada
powoduj¹ca niewa¿noæ prowadzi do zaprzeczenia mocy obowi¹zuj¹cej aktu.
Jest to wada kwalifikowana, która powoduje, ¿e akt nie obowi¹zuje od samego pocz¹tku, czyli od momentu jego wydania, lub powinien on byæ wyeliminowany z obrotu prawnego (koncepcja uniewa¿nialnoci aktu) za pomoc¹ aktu
deklaratoryjnego, obowi¹zuj¹cego ex tunc, stwierdzaj¹cego, ¿e akt by³ obarczony wad¹ od samego pocz¹tku i uznaj¹cego, ¿e w ogóle nie wywo³ywa³
skutków prawnych16.
W obecnym orzecznictwie podkrela siê, ¿e decyzja administracyjna dotkniêta wadami wymienionymi w art. 156 § 1 k.p.a. nie jest aktem pozornym, lecz istniej¹cym i funkcjonuj¹cym w obrocie prawnym. Jakkolwiek nie
jest ona zdolna do wywo³ywania skutków prawnych, korzysta z domniemania prawid³owoci i ma moc obowi¹zuj¹c¹ dopóty, dopóki nie zostanie usuniêta z obrotu prawnego przez stwierdzenie jej niewa¿noci w trybie i na zasadach okrelonych w kodeksie postêpowania administracyjnego. Stwierdzenie
to ma moc wsteczn¹. Eliminuj¹c skutki prawne wadliwej decyzji, tak jakby
14
15

J. S. Langrod, op. cit., s. 25.
M. Kamiñski, Niewa¿noæ decyzji administracyjnej. Studium teoretyczne, Zakamycze
2006, s. 20.
16 Ibidem, s. 385.
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ona w ogóle nie zosta³a podjêta, jednoczenie otwiera drogê do ponownego
za³atwienia sprawy i do dochodzenia roszczeñ przez poszkodowan¹ stronê17.
W innym wyroku natomiast wskazano, ¿e s¹d cywilny jest uprawniony do
odmowy stosowania decyzji administracyjnej wydanej przez organ oczywicie
niew³aciwy lub bez zachowania jakiejkolwiek procedury oraz decyzji niepodpisanej. Uznanie decyzji za bezskuteczn¹ w obrocie prawnym nale¿y co do
zasady do drogi postêpowania administracyjnego. Kompetencja s¹du cywilnego do orzekania prejudycjalnie w poddanej jego os¹dowi sprawie i na
potrzeby jej rozstrzygniêcia o uznaniu decyzji za pozbawion¹ skutecznoci
prawnej zachodzi w przypadkach kwalifikuj¹cych tak¹ decyzjê jako akt nieistniej¹cy (akt pozoruj¹cy decyzjê). Decyzja dotkniêta wadami wymienionymi
w art. 156 § 1 k.p.a., odnonie do której stwierdzono jej wydanie z naruszeniem prawa, nie jest aktem pozornym, lecz istniej¹cym i funkcjonuj¹cym
w obrocie prawnym18.
Z kolei przes³anki okrelaj¹ce mo¿liwoæ wzruszenia decyzji w trybie
wznowienia postêpowania wyszczególnione s¹ w art. 145 § 1 k.p.a. Zgodnie
ze wskazanym przepisem, w sprawie zakoñczonej decyzj¹ ostateczn¹ wznawia siê postêpowanie, je¿eli: 1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okolicznoci faktyczne, okaza³y siê fa³szywe, 2) decyzja wydana zosta³a w wyniku przestêpstwa, 3) decyzja wydana zosta³a przez
pracownika lub organ administracji publicznej, który podlega wy³¹czeniu
stosownie do art. 24, 25 i 27 k.p.a., 4) strona bez w³asnej winy nie bra³a
udzia³u w postêpowaniu, 5) wyjd¹ na jaw istotne dla sprawy okolicznoci
faktyczne lub nowe dowody istniej¹ce w dniu wydania decyzji, nieznane
organowi, który wyda³ decyzjê, 6) decyzja wydana zosta³a bez uzyskania
wymaganego prawem stanowiska innego organu, 7) zagadnienie wstêpne
zosta³o rozstrzygniête przez w³aciwy organ lub s¹d odmiennie od oceny
przyjêtej przy wydaniu decyzji, 8) decyzja zosta³a wydana w oparciu o inn¹
decyzjê lub orzeczenie s¹du, które zosta³o nastêpnie uchylone lub zmienione.
Stosownie do treci art. 145 § 2 k.p.a., z przyczyn okrelonych w pkt 1 i 2
postêpowanie mo¿e byæ wznowione równie¿ przed stwierdzeniem sfa³szowania dowodu lub pope³nienia przestêpstwa orzeczeniem s¹du lub innego organu, je¿eli sfa³szowanie dowodu lub pope³nienie przestêpstwa jest oczywiste,
a wznowienie postêpowania jest niezbêdne do unikniêcia niebezpieczeñstwa
dla ¿ycia lub zdrowia ludzkiego albo powa¿nej szkody dla interesu spo³ecznego. Zgodnie za z art. 145 § 3 k.p.a., z przyczyn okrelonych w § 1 pkt 1 i 2
mo¿na wznowiæ postêpowanie tak¿e w przypadku, gdy postêpowanie przed
s¹dem lub innym organem nie mo¿e byæ wszczête na skutek up³ywu czasu
lub z innych przyczyn okrelonych w przepisach prawa.
17
18

Postanowienie SN z dnia 7 czerwca 2000 r., III CKN 1024/00, LEX nr 51874.
Wyrok SN z dnia 7 lipca 2005 r., IV CK 12/05, LEX nr 180909.
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W myl art. 145a § 1 k.p.a., mo¿na ¿¹daæ wznowienia postêpowania
równie¿ w przypadku, gdy Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ o niezgodnoci
z Konstytucj¹, umow¹ miêdzynarodow¹ lub z ustaw¹ aktu normatywnego,
na podstawie którego zosta³a wydana decyzja.
Zarówno przy wznowieniu postêpowania, jak i stwierdzeniu niewa¿noci
decyzji kodeks postêpowania administracyjnego przewiduje przes³anki negatywne, których zaistnienie powoduje, ¿e nie mo¿na stwierdziæ niewa¿noci
decyzji lub wznowiæ postêpowania. Jest to przede wszystkim up³yw czasu:
10 lat przy stwierdzeniu niewa¿noci, 10 lub 5 przy wznowieniu postêpowania, a tak¿e sytuacja, gdy decyzja wywo³a³a nieodwracalne skutki prawne
przy stwierdzeniu niewa¿noci, za w przypadku wznowienia postêpowania
 sytuacja, gdy w wyniku wznowienia postêpowania mog³aby zapaæ wy³¹cznie decyzja odpowiadaj¹ca w swojej istocie dotychczasowej. W tych przypadkach nastêpuje konwalidacja decyzji i mimo ciê¿kich wad decyzje te nadal
obowi¹zuj¹ i maj¹ przymiot trwa³oci.
Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e w przypadku stwierdzenia niewa¿noci decyzji dopuszczalnoæ wyeliminowania decyzji administracyjnej z obrotu prawnego
determinowana jest charakterem skutków prawnych wywo³anych decyzj¹
administracyjn¹. Poniewa¿ w wietle obowi¹zuj¹cych przepisów ostateczna
decyzja administracyjna stwierdzaj¹ca niewa¿noæ innej decyzji uchyla
wszelkie skutki prawne, jakie powsta³y od dnia dorêczenia lub og³oszenia
decyzji niewa¿nej, stwierdzenie niewa¿noci mo¿e zostaæ orzeczone (stosownie do art. 156 § 2 k.p.a.) jedynie wobec decyzji, która nie wywo³a³a nieodwracalnych skutków prawnych. Powy¿sze jest konsekwencj¹ przyjêtego
przez ustawodawcê za³o¿enia, ¿e decyzje dotkniête wadami okrelonymi
w art. 156 § 1 k.p.a. nie s¹ aktami pozornymi i bezskutecznymi, lecz pozostaj¹c w obrocie prawnym, mog¹ wywo³ywaæ skutki prawne19. W przypadku
natomiast, gdy skutek decyzji nie mo¿e zostaæ odwrócony, nie mo¿na wyeliminowaæ wadliwej decyzji z obrotu prawnego z moc¹ ex tunc. Zatem w ka¿dym postêpowaniu w sprawie stwierdzenia niewa¿noci nale¿y ustaliæ charakter skutków prawnych decyzji bêd¹cej przedmiotem postêpowania.
Jednoczenie ustawodawca nie wskaza³ definicji nieodwracalnych skutków
prawnych, w zwi¹zku z czym w tym zakresie nale¿y siêgn¹æ do pogl¹dów
wyra¿onych w orzecznictwie.
W uchwale z dnia 28 maja 1992 r. S¹d Najwy¿szy sformu³owa³ dwie
zasadnicze tezy20. Po pierwsze uzna³, ¿e pojêcie nieodwracalnych skutków
prawnych nale¿y rozpatrywaæ wy³¹cznie w sferze prawa obowi¹zuj¹cego, nie
nawi¹zuj¹c do sfery faktów. Po drugie stwierdzi³, ¿e decyzja wywo³a³a wtedy
19 J. Borkowski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postêpowania administracyjnego.
Komentarz, Warszawa 2002, s. 701.
20 Uchwa³a SN  Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych z 28 maja 1992 r.,
III AZP 4/92, OSP 1993, nr 5, s. 235.
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skutek nieodwracalny, gdy ani przepisy prawa materialnego, ani te¿ przepisy
procesowe stanowi¹ce podstawê dzia³ania organu administracji publicznej
nie czyni¹ danego organu w³aciwym do cofniêcia tego w³anie skutku przez
wydanie decyzji. W konsekwencji w pimiennictwie przyjmuje siê, ¿e nieodwracalnoæ skutku prawnego trzeba ujmowaæ, maj¹c na uwadze zakres w³aciwoci organów administracji publicznej oraz ich umocowanie do stosowania w³adczych i jednostronnych w³adczych i jednostronnych prawnych form
dzia³ania. W zwi¹zku z tym, je¿eli cofniêcie skutków prawnych decyzji wymaga dzia³añ, do których organ nie jest umocowany, to skutek prawny decyzji ma charakter nieodwracalny21.
Z kolei J. Borkowski wskazuje, ¿e przepis art. 156 § 2 k.p.a. wprowadza
pojêcie skutku nieodwracalnego o charakterze prawnym  dotycz¹cym nie
faktów, lecz stosunków prawnych powstaj¹cych w wyniku samego tylko wydania decyzji lub te¿ jej wykonania22. Jego zdaniem nieodwracalnoæ skutków prawnych mo¿e byæ rozumiana jako nieodwracalnoæ bezwzglêdna albo
jako nieodwracalnoæ wzglêdna, przy czym nieodwracalnoæ bezwzglêdna jest
rozpatrywana w ramach ca³ego systemu prawa, wzglêdna za odnoszona do
organu administracji publicznej i prawnych podstaw jego dzia³ania. Przywo³ywany autor proponuje, by nieodwracalnoæ skutków prawnych decyzji rozpatrywaæ wy³¹cznie w zakresie obowi¹zywania przepisów kodeksu postêpowania administracyjnego oraz innych przepisów rangi ustawowej, które
mog³yby stanowiæ dla organu administracyjnego podstawê prawn¹ dzia³añ
maj¹cych na celu odwrócenie skutków prawnych spowodowanych wadliw¹
decyzj¹. Je¿eli przepisów takich nie bêdzie i dzia³ania s³u¿¹ce obalaniu skutków decyzji bêd¹ dla organu niedostêpne, to choæby s³u¿y³y innym podmiotom i tak skutki decyzji pozostan¹ nieodwracalne23.
Z kolei w orzecznictwie wskazuje siê, ¿e nieodwracalnoæ skutków prawnych (art. 156 § 2 k.p.a.) oznacza w szczególnoci tak¹ sytuacjê, w której
poprzedni stan prawny nie mo¿e zostaæ przywrócony, gdy przesta³ istnieæ
przedmiot, którego prawo dotyczy³o, lub te¿ przedmiot, któremu prawo przys³ugiwa³o, utraci³ zdolnoæ do zachowania tego prawa albo wygas³a instytucja
stanowi¹ca ród³o prawa24. Podobnie przyjêto w wyroku z dnia 9 czerwca
1998 r., stwierdzaj¹c, i¿ nieodwracalnoæ skutków prawnych oznacza sytuacjê, w której poprzedni stan prawny nie mo¿e zostaæ przywrócony, gdy¿
przesta³ istnieæ przedmiot, którego prawo dotyczy³o25.
Ponadto w orzecznictwie zwraca siê uwagê, i¿ przy ocenie nieodwracalnoci skutków prawnych nale¿y w³aciwie wyselekcjonowaæ skutki prawne,
21 B. Adamiak, Glosa do uchwa³y SN, Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych z dnia 28 maja 1992 r. (III AZP 4/92), OSP 1993, nr 5, s. 238.
22 J. Borkowski, Niewa¿noæ decyzji administracyjnej, £ód  Zielona Góra 1997, s. 69.
23 J. Borkowski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, op. cit., s. 701.
24 Wyrok NSA z 23 listopada 1987 r., I SA 1406/86, ONSA 1987, nr 2, poz. 81.
25 Wyrok NSA z 9 czerwca 1998 r., II SA 38/98, Lex nr 41296.
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które wywo³a³a kwestionowana decyzja. W uchwale z dnia 28 maja 1992 r.
S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e organ, oceniaj¹c charakter skutków prawnych
decyzji, nie powinien braæ pod uwagê póniejszych zdarzeñ, które stwarzaj¹
przeszkody w przywróceniu uprawnieñ lub w nadaniu obowi¹zkom ich pierwotnego kszta³tu. Nie s¹ to bowiem bezporednie skutki samej decyzji administracyjnej, lecz zamierzone b¹d nieprzewidziane nastêpstwa tego, ¿e decyzja administracyjna istnieje w obrocie prawnym26. Podobnie w uchwale
Naczelnego S¹du Administracyjnego z 16 grudnia 1996 r. zwrócono uwagê,
¿e nale¿y odró¿niæ skutki prawne, które wywo³a³a kwestionowana decyzja
w postêpowaniu o stwierdzenie jej niewa¿noci, od skutków prawnych dotycz¹cych tego samego przedmiotu wywo³anych póniejszymi decyzjami lub innymi zdarzeniami prawnymi27. Reasumuj¹c, mo¿na stwierdziæ, i¿ rozstrzygniêcie kwestii zaistnienia nieodwracalnych skutków prawnych w rozumieniu
art. 156 § 2 k.p.a. bêdzie mo¿liwe jedynie po przeprowadzeniu wnikliwej
analizy stanu prawnego, zw³aszcza w aspekcie dalszego istnienia podmiotów,
których praw i obowi¹zków dotyczy weryfikowana decyzja, a tak¿e bytu
prawnego przedmiotu postêpowania administracyjnego28.
Oprócz wskazanych wyj¹tków od zasady trwa³oci decyzji ostatecznych,
ustawodawca przewiduje w kodeksie postêpowania administracyjnego inne
mo¿liwoci wzruszenia takich decyzji, okrelane w doktrynie jako wyj¹tki
o charakterze fakultatywnym. Przewidziane s¹ one w art. 154 i 155 k.p.a.
Stosownie do treci art. 154 k.p.a. decyzje ostateczne, na mocy których nikt
nie naby³ prawa, mog¹ byæ w ka¿dym czasie uchylone lub zmienione zarówno przez organ, który je wyda³, jak i przez organ wy¿szego stopnia, je¿eli
przemawia za tym interes spo³eczny lub s³uszny interes strony. Mo¿liwoæ
uchylenia lub zmiany decyzji, na podstawie których strony nie naby³y ¿adnych praw, nie budzi kontrowersji w doktrynie, gdy¿ uwa¿a siê, ¿e przywo³any przepis nie koliduje z zasad¹ praworz¹dnoci. Jednoczenie w orzecznictwie podkrela siê, ¿e organ administracji publicznej przy rozpoznawaniu
sprawy o zmianê lub uchylenie decyzji ostatecznej winien ustosunkowaæ siê
do celowoci wzruszenia decyzji. Przedmiotem postêpowania prowadzonego
na podstawie art. 154 k.p.a. jest bowiem ustalenie przes³anek do zmiany lub
uchylenia decyzji ostatecznej, a zatem przes³anek, o jakich mowa w tym¿e
przepisie, nie za kolejne merytoryczne rozpatrzenie sprawy i kolejna kontrola merytoryczna decyzji ostatecznej29. Ponadto wskazuje siê, ¿e przes³anki
wymagania interesu spo³ecznego lub s³usznego interesu strony musz¹ byæ
ustalone w konkretnej sprawie i winny uzyskaæ zindywidualizowan¹ treæ,
26
27
28

Uchwa³a SN z 28 maja 1992 r., III AZP 4/92, OSP 1993, nr 5, s. 235.
Uchwa³a NSA z 16 grudnia 1996 r., OPS 7/96, ONSA 1997, nr 2, poz. 49.
B. Adamiak, Koncepcja nadzwyczajnych trybów postêpowania administracyjnego, Acta
Universitatis Wratislaviensis  Prawo CXII, Wroc³aw 1985, s. 91.
29 Wyrok NSA z 6 grudnia 2006 r., II OSK 594/06.
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wynikaj¹c¹ ze stanu faktycznego i prawnego sprawy30. Podkreliæ te¿ trzeba,
i¿ w trybie art. 154 nie mog¹ byæ uchylane lub zmieniane tzw. decyzje
zwi¹zane, przy wydaniu których przepisy prawa nie pozwalaj¹ na swobodne
uznanie31.
Z kolei art. 155 k.p.a. przewiduje mo¿liwoæ zmiany lub uchylenia decyzji, z której wynikaj¹ prawa nabyte. Stosownie do treci przywo³anego przepisu decyzja ostateczna, na mocy której strona naby³a prawo, mo¿e byæ
w ka¿dym czasie za zgod¹ strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który j¹ wyda³, lub przez organ wy¿szego stopnia, je¿eli
przepisy szczególne nie sprzeciwiaj¹ siê uchyleniu lub zmianie takiej decyzji
i przemawia za tym interes strony. Z treci przywo³anego przepisu wynika,
¿e musz¹ byæ spe³nione równoczenie trzy przes³anki pozytywne i jedna
negatywna, by mo¿na by³o wydaæ rozstrzygniêcie w tym trybie. Przes³anki
pozytywne to: nabycie prawa przez stronê ma mocy decyzji ostatecznej, zgoda strony na jej uchylenie lub zmianê, gdy za t¹ zmian¹ przemawia interes
spo³eczny lub s³uszny interes stron. Przes³anka niedopuszczaj¹ca zmiany
wynika z przepisów szczególnych. W orzecznictwie wskazuje siê, ¿e konstrukcja przepisu art. 155 k.p.a. powoduje, ¿e nie mo¿na upatrywaæ w nim
rodka zmierzaj¹cego do ponownego rozpoznania sprawy zakoñczonej ostateczn¹ decyzj¹ administracyjn¹, niejako w kolejnej instancji. Postêpowanie
prowadzone na podstawie art. 155 k.p.a. jest samodzielnym postêpowaniem
administracyjnym, a jego celem jest jedynie ustalenie, czy zachodz¹ przes³anki do uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej okrelone w art. 155
k.p.a. i czy ewentualnemu uchyleniu lub zmianie nie sprzeciwiaj¹ siê przepisy szczególne. Decyzja wydana na podstawie art. 155 k.p.a. mo¿e dotyczyæ
wy³¹cznie kwestii rozstrzygniêtych decyzj¹ ostateczn¹ organu, tj. decyzj¹,
której dotyczy postêpowanie o zmianê lub uchylenie, a nie kwestii nowych.
Istot¹ postêpowania w trybie art. 155 k.p.a. jest sprawdzenie, czy w ustalonym stanie faktycznym i prawnym istniej¹ szczególne przes³anki, które przemawia³yby za uchyleniem lub zmian¹ decyzji ostatecznej. Prawna mo¿liwoæ
zastosowania trybu przewidzianego w art. 155 k.p.a. uwarunkowana jest
zatem prowadzeniem postêpowania w ramach tego samego stanu prawnego
i faktycznego z udzia³em tych samych stron. Postêpowanie prowadzone na
podstawie art. 155 k.p.a. nie mo¿e zmierzaæ do ponownego merytorycznego
rozpatrzenia sprawy zakoñczonej merytorycznym rozstrzygniêciem32.
Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie podkrela siê, ¿e zgoda stron
jest podstawow¹ przes³ank¹ zastosowania art. 155 k.p.a. Przy czym nie mo¿e
byæ ona domniemana ani dorozumiana. Tylko i wy³¹cznie zgoda udzielona
wprost i wyranie poprzez stosowne owiadczenie z³o¿one organowi admini30
31
32

Wyrok NSA z 23 lutego 2007 r., I OSK 553/06.
Wyrok NSA z 26 stycznia 2007 r., II OSK 232/06.
Wyrok NSA z 5 stycznia 2007 r., I OSK 586/06.
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stracji mo¿e stanowiæ jedn¹ z przes³anek zmiany lub uchylenia ostatecznej
decyzji na podstawie art. 155 k.p.a.33 Co wiêcej, granice dozwolonych zmian
na podstawie art. 155 k.p.a. wyznacza treæ zgody34.
Jednak nawet przy zgodzie nie jest dopuszczalna zmiana podmiotu decyzji. Zauwa¿yæ nale¿y, i¿ decyzje wydawane w trybie art. 155 k.p.a. opieraj¹
siê na konstrukcji uznania administracyjnego. Prawa nabyte z decyzji s¹
chronione uregulowaniem z art. 155 k.p.a. tylko w przypadku praw dobrze
nabytych, taka ochrona nie s³u¿y prawom nabytym z decyzji zawieraj¹cej
kwalifikowane wady35.
Trzecia grupa wyj¹tków od zasady trwa³oci decyzji to tzw. wyj¹tki odwo³alnoci subsydiarnej (art. 161 k.p.a.), stosowane warunkowo, gdy
w inny sposób nie mo¿na usun¹æ zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia ludzkiego,
ewentualnie zapobiec powa¿nym szkodom dla gospodarki b¹d wa¿nych interesów pañstwa. Uprawnienia te przys³uguj¹ ministrowi, a tak¿e wojewodzie
wobec decyzji organów samorz¹du terytorialnego z zakresu administracji
rz¹dowej. Uchylenie lub zmiana w niezbêdnym zakresie mo¿e dotyczyæ ka¿dej decyzji, prawid³owej i wadliwej, w ka¿dym czasie.
Instytucja odwo³alnoci ostatecznej decyzji administracyjnej stanowi
klasyczn¹ postaæ dzia³ania w stanie wy¿szej koniecznoci. Jest wyj¹tkiem od
ogólnej zasady trwa³oci ostatecznej decyzji administracyjnej. Wyznaczona
treci¹ tej zasady gwarancja, której wymiar wykracza ju¿ poza sferê procesow¹, podlega powiêceniu dla ochrony wskazanych w przepisie dóbr. Zmiana
lub uchylenie odnosi siê wy³¹cznie do decyzji ostatecznej. Wyznaczaj¹c zakres decyzji podlegaj¹cych zmianie lub uchyleniu, kodeks pos³uguje siê dwoma kryteriami: bezporednim i porednim. Wprost mówi o ka¿dej decyzji
ostatecznej, podkrelaj¹c tym samym brak w istocie jakichkolwiek ograniczeñ. Te ostatnie wynikaj¹ jednak z kryterium poredniego zawartego
w formule: je¿eli w inny sposób nie mo¿na usun¹æ stanu zagra¿aj¹cego.
Zmiana lub uchylenie decyzji nie ma charakteru nieograniczonego. Kodeks
wskazuje, ¿e dzia³ania te s¹ dopuszczalne wy³¹cznie w niezbêdnym zakresie.
Podstawê uzasadniaj¹c¹ zmianê lub uchylenie decyzji ostatecznej wyznacza
³¹czne wyst¹pienie dwóch przes³anek: 1) niemo¿noæ w inny sposób wzruszenia decyzji ostatecznej, 2) wyst¹pienie stanu zagra¿aj¹cego ¿yciu lub zdrowiu
ludzkiemu albo koniecznoæ zapobie¿enia powa¿nym szkodom dla gospodarki
narodowej lub dla wa¿nych interesów pañstwa36.
W orzecznictwie wskazuje siê, ¿e przepis art. 161 k.p.a. ma zastosowanie
do decyzji ostatecznych, które nie mog¹ byæ wzruszone na podstawie przepi33
34
35
36

Wyrok SN z 14 marca 1991 r., III ARN 32/90, OSNCP 1992, nr 6, poz. 112.
Wyrok NSA z 25 czerwca 1985 r., SA/Wr 351/85, ONSA 1985, nr 1, poz. 36.
Wyrok NSA z 13 sierpnia 1997 r., III SA 917/96.
G. £aszczyca, Stan wy¿szej koniecznoci w ogólnym postêpowaniu administracyjnym,
Samorz¹d Terytorialny 2007, nr 4, s. 65.
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sów przewiduj¹cych zmianê lub uchylenie takich decyzji (art. 154, 155 i 163),
stwierdzenie ich niewa¿noci (art. 156 § 1) lub wznowienie postêpowania
zakoñczonego decyzj¹ ostateczn¹ (art. 145 § 1)37. Ponadto przewidziana
w powo³anym przepisie mo¿liwoæ uchylenia lub zmiany w niezbêdnym zakresie ka¿dej decyzji ostatecznej odnosi siê wy³¹cznie do ochrony w sytuacjach wyj¹tkowych wartoci szczególnie cennych. Zagro¿enie tych dóbr musi
byæ realne, obiektywnie udowodnione (wykazane) i winno wynikaæ przede
wszystkim z treci samej decyzji ostatecznej lub ca³okszta³tu okolicznoci,
a tylko wyj¹tkowo z jej wykonywania. Przy czym pojêcie powa¿ne szkody
w gospodarce narodowej, które nale¿y do pojêæ niedookrelonych, jest kategori¹ prawn¹ i podlega w pe³nym zakresie kontroli Naczelnego S¹du Administracyjnego38. Podkreliæ trzeba, ¿e z zasady trwa³oci decyzji administracyjnej
i z samego brzemienia tego przepisu wynika wyj¹tkowoæ art. 161 § 1 k.p.a., co
oznacza koniecznoæ stosowania go z du¿¹ ostro¿noci¹ i dopiero po wnikliwym zbadaniu ca³okszta³tu sprawy. Organ ma zatem obowi¹zek wykazania,
¿e tylko w tym trybie mo¿liwe jest usuniêcie zagro¿enia albo zapobie¿enie
szkodom. W konsekwencji nale¿y uznaæ, ¿e w sytuacjach wyj¹tkowych dopuszczalne jest uchylenie ostatecznej decyzji administracyjnej, je¿eli stanu
zagro¿enia, który ona powoduje, nie da siê w inny sposób usun¹æ albo zapobiec powa¿nym szkodom. Art. 161 § 1 k.p.a. nie mo¿e zatem podlegaæ wyk³adni rozszerzaj¹cej, lecz tylko cis³ej39. Reasumuj¹c trzeba podkreliæ, i¿
art. 161 § 1 k.p.a. stanowi odstêpstwo od podstawowej zasady stabilnoci
decyzji ostatecznych, wobec czego organ podejmuj¹cy decyzjê o zmianie lub
uchyleniu innej decyzji ostatecznej z powo³aniem siê na ten przepis ma
obowi¹zek wykazaæ, ¿e istotnie zachodzi³a w sprawie sytuacja (stan zagro¿enia) w nim okrelona40.
Organ administracji mo¿e te¿ uchyliæ lub zmieniæ decyzjê, na mocy której strona naby³a prawo, tak¿e w innych przypadkach i na innych zasadach
ni¿ okrelone w kodeksie postêpowania administracyjnego, o ile przewiduj¹
to przepisy szczególne. Przy czym art. 163 nie stanowi samodzielnej podstawy do zmiany lub uchylenia decyzji. Wzruszenie decyzji w trybie powo³anego
przepisu wymaga, po pierwsze  stwierdzenia, ¿e decyzja tworzy dla stron
prawa nabyte, po drugie  ustalenia, ¿e obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne dopuszczaj¹ce wprost wzruszenie decyzji, po trzecie  rozstrzygniêcia, czy w istniej¹cym stanie prawnym i faktycznym mo¿na zastosowaæ szczególny tryb
wzruszenia decyzji, poniewa¿ s¹ podstawy do zastosowania postanowieñ
przepisów odrêbnych41.
37
38
39
40
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Wyrok SN z 10 stycznia 1997 r., III RN 52/96.
Wyrok NSA z 26 marca 1987 r., II SA 1553/86.
Por. wyrok WSA w Warszawie z 31 sierpnia 2006 r., II SA/Wa 388/06.
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Wzruszenie decyzji ostatecznej mo¿e nast¹piæ tak¿e na skutek wniesienia skargi s¹dowej. Przedmiotem skargi mog¹ byæ m.in. decyzje administracyjne, postanowienia wydane w postêpowaniu administracyjnym, na które
s³u¿y za¿alenie albo koñcz¹ce postêpowanie, a tak¿e postanowienia rozstrzygaj¹ce sprawê co do istoty, jak równie¿ postanowienia wydane w postêpowaniu egzekucyjnym i zabezpieczaj¹cym (art. 3 § 2 pkt 13 ustawy  Prawo
o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi). Kontroli s¹dowoadministracyjnej podlegaj¹ co do zasady wszystkie decyzje z wyj¹tkiem wyranie
wy³¹czonych art. 5 ustawy  Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi oraz przepisami ustaw szczególnych, które przewiduj¹ takie wy³¹czenie w stosunku do szczegó³owo okrelonych spraw. Przywo³any przepis
nie uzale¿nia te¿ dopuszczalnoci skargi od tego, czy decyzja administracyjna
zosta³a podjêta w postêpowaniu unormowanym przepisami kodeksu postêpowania administracyjnego, czy te¿ w trybie innej procedury reguluj¹cej postêpowanie jurysdykcyjne. Zaskar¿eniu podlegaj¹ zarówno decyzje zwi¹zane,
jak i decyzje wydane na zasadzie uznania administracyjnego, decyzje merytoryczne i decyzje nierozstrzygaj¹ce sprawy co do istoty42. Uprawniony do
wniesienia skargi jest ka¿dy, kto ma w tym interes prawny, prokurator,
Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja spo³eczna w zakresie jej statutowej dzia³alnoci, w sprawach dotycz¹cych interesów prawnych innych
osób, je¿eli bra³a udzia³ w postêpowaniu administracyjnym. Wnieæ skargê
mo¿e równie¿ inny podmiot, któremu ustawy przyznaj¹ do tego prawo (art.
50 § 1 i 2 ustawy  Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi).
Skargê mo¿na wnieæ po wyczerpaniu rodków zaskar¿enia, je¿eli s³u¿y³y one
skar¿¹cemu w postêpowaniu przed organem w³aciwym w sprawie, chyba ¿e
skargê wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Przez wyczerpanie rodków zaskar¿enia nale¿y rozumieæ tak¹ sytuacjê, w której stronie nie
przys³uguje ¿aden rodek zaskar¿enia, taki jak za¿alenie, odwo³anie lub
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie (art. 52 § 1
i 2 ustawy  Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi). S¹d
administracyjny rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie bêd¹c jednak
zwi¹zany zarzutami i wnioskami skargi oraz powo³an¹ podstaw¹ prawn¹
(art. 134 § 1 ww. ustawy). Ocena prawna i wskazania co do dalszego postêpowania wyra¿one w orzeczeniu s¹du wi¹¿¹ w sprawie ten s¹d oraz organ,
którego dzia³anie lub bezczynnoæ by³o przedmiotem zaskar¿enia (art. 153
ww. ustawy). Orzeczenie s¹du staje siê prawomocne, je¿eli nie przys³uguje co
do niego rodek odwo³awczy. Orzeczenie prawomocne wi¹¿e nie tylko strony
i s¹d, który je wyda³, lecz równie¿ inne s¹dy i inne organy pañstwowe,
42 B. Dauter, B. Gruszczyñski, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postêpowaniu
przed s¹dami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze 2006 (System Informacji Prawnej Lex
43/2008).
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a w przypadkach w ustawie przewidzianych tak¿e inne osoby (art. 170 ww.
ustawy). Wyrok prawomocny ma powagê rzeczy os¹dzonej tylko co do tego, co
w zwi¹zku ze skarg¹ stanowi³o przedmiot rozstrzygniêcia (art. 171 ww. ustawy).
Z zagadnieniem obowi¹zywania aktu administracyjnego zwi¹zany jest
problem odszkodowania administracji za wadliwie wydane decyzje. Zasadniczo problematyka odszkodowawcza nale¿y do materii regulowanych przepisami kodeksu cywilnego. Wyj¹tkowo jest regulowana w przepisach prawa
administracyjnego. W kodeksie postêpowania administracyjnego od 2004 r.
nie obowi¹zuje ju¿ art. 153, który przewidywa³ zasadê, ¿e stronie, która
ponios³a szkodê na skutek wydania decyzji z naruszeniem art. 145 § 1 albo
uchylenia takiej decyzji w wyniku wznowienia postêpowania, s³u¿y roszczenie o odszkodowanie w zakresie i na zasadach okrelonych w przepisach
kodeksu cywilnego. Dochodzenie takiego odszkodowania nastêpowa³o w postêpowaniu przed s¹dem powszechnym43. Równie¿ nieobowi¹zuj¹cy art. 160
k.p.a. przewidywa³, i¿ stronie, która ponios³a szkodê na skutek wydania
decyzji z naruszeniem przepisu art. 156 § 1 albo stwierdzenia niewa¿noci
takiej decyzji, s³u¿y³o roszczenie o odszkodowanie za poniesion¹ rzeczywist¹
szkodê. Odszkodowanie przys³ugiwa³o za poniesion¹ rzeczywist¹ szkodê od
organu, który wyda³ niewa¿n¹ decyzjê i by³o ustalane w trybie administracyjnym przez organ, który stwierdzi³ niewa¿noæ decyzji. Strona niezadowolona z przyznanego jej odszkodowania mog³a w terminie 30 dni od dorêczenia
decyzji odszkodowawczej wnieæ powództwo do s¹du powszechnego. Je¿eli
szkoda w wyniku wydania wadliwej decyzji powsta³a z winy innej strony, to
roszczenie odszkodowawcze s³u¿y³o w stosunku do tej strony i by³o dochodzone przed s¹dem powszechnym. Roszczenie odszkodowawcze w tych przypadkach przedawnia³o siê po up³ywie trzech lat od uostatecznienia siê decyzji
stwierdzaj¹cej niewa¿noæ, gdy szkoda powsta³a wskutek uchylenia lub
zmiany decyzji. Strona niezadowolona z przyznanego jej odszkodowania mog³a wnieæ powództwo do s¹du powszechnego. Roszczenie przedawnia³o siê
z up³ywem trzech lat od uostatecznienia siê decyzji uchylaj¹cej lub zmieniaj¹cej decyzjê ostateczn¹. Wskazany przepis zosta³ uchylony przez ustawê
z dnia 17 czerwca 2004 r. Zgodnie z art. 5 tej ustawy do zdarzeñ i stanów
prawnych powsta³ych przed dniem jej wejcia w ¿ycie stosuje siê dotychczasowe przepisy44. Po uchyleniu przytoczonych przepisów, obecnie zagadnienie
to uregulowane jest w art. 417, 4171, 4172 oraz 421 k.c. Przepisy te rozró¿niaj¹ szkody powsta³e przy realizacji zadañ wykonywanych na w³asny rachunek i w³asn¹ odpowiedzialnoæ i szkody powsta³e w wyniku realizacji zadañ
powierzonych na podstawie porozumienia. Wed³ug tych przepisów za szkodê
43 Przytoczony przepis zosta³ uchylony przez ustawê z 17 czerwca 2004 r. o zmianie
ustawy  Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 162, poz. 1692).
44 Por. te¿ wyroki Trybuna³u Konstytucyjnego z 23 wrzenia 2003 r., K 20/02, OTK ZU
2003, nr 7a, poz. 78 oraz z 5 wrzenia 2005 r., P 18/04, Dz.U. nr 181, poz. 1524.
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wyrz¹dzon¹ przez organy administracji publicznej, powsta³¹ przez niezgodne
z prawem dzia³anie lub zaniechanie przy wykonywaniu w³adzy publicznej,
ponosi odpowiedzialnoæ Skarb Pañstwa lub w³aciwa jednostka samorz¹du
terytorialnego lub inna osoba prawna wykonuj¹ca tê w³adzê z mocy prawa.
Zasada ta odnosi siê do organów administracji rz¹dowej, organów jednostek
samorz¹du terytorialnego, gdy z mocy prawa s¹ uprawnione do wydawania
decyzji administracyjnych. Je¿eli jednak wykonywanie zadañ z zakresu administracji publicznej zlecono na podstawie porozumienia jednostce samorz¹du terytorialnego albo innej osobie prawnej, to solidarn¹ odpowiedzialnoæ za
wyrz¹dzon¹ szkodê ponosi ich wykonawca oraz zlecaj¹ca j¹ jednostka samorz¹du terytorialnego albo Skarb Pañstwa45. Natomiast przepis art. 4171 k.c.
reguluje procesowe zasady odpowiedzialnoci odszkodowawczej. Zgodnie
z jego brzmieniem, je¿eli szkoda zosta³a wyrz¹dzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji, jej naprawienia mo¿na ¿¹daæ po
stwierdzeniu niewa¿noci we w³aciwym postêpowaniu ich niezgodnoci
z prawem. Odnosi siê to równie¿ do wypadku, gdy prawomocne orzeczenie
lub ostateczna decyzja zosta³y wydane na podstawie aktu normatywnego
niezgodnego z Konstytucj¹, ratyfikowan¹ umow¹ miêdzynarodow¹ lub ustaw¹. Dopiero uchylenie decyzji daje podstawê do naprawienia szkody powsta³ej wskutek wykonania takiej decyzji. Ustawodawca uzale¿nia wiêc mo¿liwoæ dochodzenia odszkodowania od wycofania wadliwych decyzji z obrotu
prawnego w trybach przewidzianych w kodeksie postêpowania administracyjnego lub w przepisach ustaw szczególnych, odpowiednich do rodzaju ich
wadliwoci46. Powy¿sz¹ tezê potwierdza orzecznictwo, w którym wskazuje
siê, ¿e stwierdzenie niewa¿noci decyzji administracyjnej stanowi wype³nienie podstawowej przes³anki odpowiedzialnoci odszkodowawczej przewidzianej w art. 160 § 1 k.p.a., nie przes¹dza jednak w sposób wi¹¿¹cy dla s¹du
o istnieniu pozosta³ych przes³anek odpowiedzialnoci wynikaj¹cych z kodeksu cywilnego, w szczególnoci istnienia normalnego zwi¹zku przyczynowego
pomiêdzy wadliw¹ decyzj¹ a dochodzon¹ szkod¹47. Podkrela siê równie¿, ¿e
wprawdzie postêpowanie ze skargi o stwierdzenie niezgodnoci z prawem
prawomocnego orzeczenia nie jest postêpowaniem cile odszkodowawczym,
gdy¿ jego celem jest jedynie uzyskanie przez stronê wymaganego w art. 4171
§ 2 k.c. prejudykatu pozwalaj¹cego stronie dochodziæ odszkodowania od
Skarbu Pañstwa. Jednak ju¿ na tym etapie istnienie szkody musi byæ nale¿ycie uprawdopodobnione, co wynika z treci art. 4245 § 1 pkt 4 k.p.c. Szkoda
45 G. £aszczyca, A. Marzysz, A. Matan, Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, t. II, s. 326 (System Informacji Prawnej Lex 43/2008).
46 W. Chrócielewski, Odpowiedzialnoæ organu podatkowego za szkody wynik³e z decyzji
podatkowej, [w:] W. Chrócielewski, J. P. Tarno, Postêpowanie administracyjne. Zagadnienia
podstawowe, Warszawa 2002, s. 214.
47 Wyrok SN z 10 kwietnia 2008 r., IV CSK 5/08.

106

Bogus³awa Dobkowska

musi jednak przy tym pozostawaæ w normalnym zwi¹zku przyczynowo-skutkowym z wydaniem kwestionowanego orzeczenia48.
W kodeksie postêpowania administracyjnego obecnie jedynie art. 161 § 3
stanowi, i¿ stronie, która ponios³a szkodê na skutek uchylenia lub zmiany
decyzji (wydanej w trybie art. 161 § 1 k.p.a.), s³u¿y roszczenie o odszkodowanie za poniesion¹ rzeczywist¹ szkodê od organu, który uchyli³ lub zmieni³ tê
decyzjê; organ ten w drodze decyzji orzeka równie¿ o odszkodowaniu. Zgodnie z art. 161 § 4 k.p.a. roszczenie o odszkodowanie przedawnia siê z up³ywem trzech lat od dnia, w którym sta³a siê ostateczna decyzja uchylaj¹ca lub
zmieniaj¹ca decyzjê.
W pimiennictwie wskazuje siê, ¿e przepis art. 161 § 3 k.p.a. stanowi
samodzieln¹ podstawê roszczenia odszkodowawczego za szkodê wyrz¹dzon¹
wykonywaniem uprawnieñ przewidzianych w art. 161 § 1 lub 2 k.p.a. ród³em szkody jest legalna, z zasady niewadliwa decyzja, któr¹ w³aciwy organ
podejmuje w ramach przys³uguj¹cych mu kompetencji. Odpowiedzialnoæ
oparta na art. 161 k.p.a. jest pewnym typem odpowiedzialnoci za szkody
wyrz¹dzone przy wykonywaniu funkcji publicznych. Nie chodzi tu o naprawienie szkody powsta³ej wskutek niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania ani odpowiedzialnoæ za szkodê wywo³an¹ czynem niedozwolonym. Dzia³anie powoduj¹ce szkodê jest bowiem legalne, oparte na
wyranej normie kompetencyjnej. Przyjmuje siê te¿ stanowisko, zgodnie
z którym podstaw¹ do podjêcia postêpowania administracyjnego w sprawie
odszkodowania jest istnienie ostatecznej decyzji wydanej na podstawie art.
161 § 1 lub 2 k.p.a.49
Reasumuj¹c, w obecnym stanie prawnym przyjêto zasadê trwa³oci decyzji administracyjnej. Trwa³e s¹ decyzje ostateczne, prawid³owe, wykonalne.
Decyzje, które spe³niaj¹ wskazane warunki, nie mog¹ byæ zmienione czy
uchylone przez organ administracji publicznej i s¹d administracyjny. Przyczyny odwo³alnoci decyzji mog¹ mieæ charakter obiektywny lub subiektywny, a zmiany dotyczyæ praw lub interesów prawnych powsta³ych na mocy
ostatecznej decyzji administracyjnej.

Summary
The validity ofan administrative act  a main conclusions
The article analyzes the primary institutions in the cases which would
affect the validity of an administrative act. As a preliminary point this
article indicated both sides of the material questions: in doctrine and in the
48
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Wyrok SN z 14 marca 2008, IV CNP 212/07.
G. £aszczyca, A. Marzysz, A. Matan, op. cit., s. 376.
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judicature which was adopted on principle presumption of regularity of administrative act (as its legal name the administrative decision). The article
also describes exceptions to the durability of final decisions provided in the
Code of Administrative Procedure, as they were divided into three groups:
1) exceptions that would be binding, 2) an optional exceptions, 3) exception
revocability subsidiary. They also referred to the issue of compensation for
defective administration made decisions. The conclusion is that the final
decisions are durable, accurate and feasible. The decisions which comply
with this conditions may not be amended or repealed by a public body and
administrative court. Author also comply the reasons of revocability decision
may lay on objective or subjective side, and the changes concern legal rights
or interests arising under a final administrative decision.
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W kwestii argumentacyjnego stosowania
prawa administracyjnego
Niniejszy szkic stanowi z samego za³o¿enia jedynie przyczynek do szerszej problematyki. Jego przedmiotem s¹ bowiem wybrane uwagi o mo¿liwoci recepcji w polskim prawie administracyjnym argumentacyjnej metody
jego stosowania, która pozostaje ex definitione w opozycji do tradycyjnego
modelu, zwanego tak¿e deskryptywnym, sylogistycznym, subsumcyjnym lub
dedukcyjnym. W modelu argumentacyjnym stosowanie prawa nie polega na
logicznym podstawieniu stanu faktycznego pod stan prawny i okreleniu
konsekwencji prawnej, ale  najogólniej rzecz ujmuj¹c  na uzyskaniu
w warunkach luzu decyzyjnego wielostronnych argumentów oraz przyjêciu
takiego rozstrzygniêcia sprawy, które jest wynikiem zestawienia (wa¿enia)
wszystkich przes³anek za i przeciw. Argumentacyjny model stosowania prawa polega zatem na dokonywaniu uzasadnionych wyborów w warunkach
alternatywnoci decyzyjnej1.
W pierwszym rzêdzie nale¿y jednak ustaliæ, o jakie znaczenie prawa
administracyjnego tu chodzi, a w szczególnoci  czy bêd¹ poruszane zagadnienia teorii, czy praktyki. Choæ wyra¿enie prawo administracyjne jest
terminem jêzyka prawnego2, to nie posiada ono w polskim ustawodawstwie
definicji legalnej. Semantycznie jest wieloznaczne i wymaga relatywizacji do
okrelonego kontekstu. Je¿eli korzysta siê z tego pojêcia w mowie potocznej
czy w dyskursie prawniczym, to nale¿y zastanowiæ siê nad tym, w jakim
kontekcie zosta³o u¿yte. Mo¿na powiedzieæ, ¿e termin prawo administracyjne wystêpuje w czterech podstawowych znaczeniach. Po pierwsze, w znaczeniu normatywnym, gdy chodzi o zespó³ (ogó³) norm wyodrêbnionych w samo1 L. Morawski, G³ówne problemy wspó³czesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian,
Warszawa 2005, s. 198 i n.
2 Zob. art. 6 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.  Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych (Dz.U. nr 153, poz. 1269 z pón. zm.).
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dzieln¹, podstawow¹ ga³¹ prawa. Po drugie, w znaczeniu aplikacyjnym,
zwi¹zanym z jego realizacj¹. Po trzecie, w kontekcie naukowym, gdzie prawo administracyjne postrzega siê jako desygnat pewnej specjalnoci w ramach dyscypliny prawo w obrêbie nauk prawnych. Wreszcie, po czwarte,
w znaczeniu dydaktycznym, w którym prawo administracyjne stanowi przedmiot lub dyscyplinê akademick¹.
Omawiane zagadnienie lokuje siê zatem w sferze realizowania prawa
administracyjnego, dlatego te¿ w sporej mierze ma charakter dogmatycznoprawny. Prawo administracyjne jest przy tym wykonywane przede wszystkim przez stosowanie oraz przestrzeganie3. Z przyczyn obiektywnych model
argumentacyjny dotyczy g³ównie  choæ nie wy³¹cznie  pierwszego rodzaju
zachowañ.
Nie analizuj¹c szczegó³owo samej teorii argumentacji, warto zaznaczyæ,
¿e prawo traktuje siê tam nieinstrumentalnie, ale ujmowane jest jako rozmowa  komunikacyjny proces nabywania wiedzy przez wymianê informacji,
z za³o¿eniem, ¿e jêzyk prawny jest odmian¹ jêzyka potocznego. Prawo ma
przy tym charakter sytuacyjny i modalny. Tak¿e i samo stosowanie prawa
mo¿e byæ postrzegane jako proces informacyjny4.
O ile teoria argumentacji (mo¿na wymieniæ jej nurty pozytywistycznoargumentacyjne, retoryczno-topiczne i dyskursywne5) staje siê ju¿ trochê
os³uchana na gruncie ogólnego prawoznawstwa, o tyle z powodzeniem schodzi w dó³ i dociera do dziedzin szczegó³owych. Z perspektywy administratywistyki warto byæ przygotowanym do polemiki na temat mo¿liwoci
przeszczepienia elementów tej koncepcji na grunt stosowania prawa administracyjnego, tak¿e z przyczyn pragmatycznych. W praktyce administracyjnej i s¹dowej mo¿na bowiem zetkn¹æ siê z u¿yciem okrelonych technik
retorycznych, erystycznych czy topicznych przez strony postêpowañ lub ich
profesjonalnych zastêpców. Wszak¿e do podnoszonych zarzutów tak¿e i tego
typu nale¿y siê z zasady odnieæ merytorycznie.
Teoria argumentacji nie zak³ada jednak, ¿e dyskurs bêdzie prowadzony
z chêci nadu¿ycia uprawnieñ, interesów czy praw podmiotowych oraz wyko3 W. Dawidowicz, O realizacji prawa administracyjnego przez organy administracji pañstwowej, [w:] Studia z dziedziny prawa administracyjnego. Prace ofiarowane z okazji 80. rocznicy urodzin Profesora Maurycego Jaroszyñskiego, pod red. L. Bara, Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk 1971, s. 19 i n. Zob. tak¿e J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Kraków
2005, s. 295 i n. Szerokie ujêcie stosowania prawa  jako czynienia przez ró¿ne podmioty
(w tym prywatne) u¿ytku z przyznanej kompetencji  jest u¿ywane czasem na gruncie teorii
i filozofii prawa. Zob. np. Z. Ziembiñski, Kilka uwag o pojêciu przestrzegania i pojêciu stosowania prawa, Pañstwo i Prawo 1968, z. 1, s. 11 i n.; idem, Kompetencja i normy kompetencyjne,
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1969, nr 4, s. 30 i n.
4 W. Lang, A. Mrózek, Proces stosowania prawa jako proces przetwarzania informacji,
Pañstwo i Prawo 1970, nr 7, s. 43 i n.
5 Szerzej: L. Morawski, Argumentacja, racjonalnoæ i postêpowanie dowodowe, Toruñ
1988, passim.
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rzystania kompetencji organu administracyjnego do celów sprzecznych
z ustaw¹. Warunkiem wstêpnym jest szczeroæ (prostolinijnoæ) wypowiedzi,
bez zamiaru manipulacji. Koresponduje z tym swoista koncepcja prawdy6.
Nie chodzi tu chyba o jej klasyczn¹ teoriê, zak³adaj¹c¹ zgodnoæ czyjego
s¹du z rzeczywistoci¹, gdzie rekonstruowane z obcej myli zdanie jest prawdziwe jedynie wtedy, gdy adekwatnie opisuje zasz³oci. Nie ma tu chyba te¿
miejsca na koherencyjn¹ teoriê prawdy, gdzie okrelone zdanie oznajmuj¹ce
rzeczywistoæ jest prawdziwe, jeli pasuje do kontekstu, tzn. jest spójne
z systemem innych zdañ tego typu. Tak¿e pragmatyczna teoria prawdy
 zak³adaj¹ca, ¿e prawdziwe jest zdanie, które sprawdza siê przez swoje
konsekwencje praktyczne  okaza³aby siê zawodna. Wydaje siê, ¿e bardziej
chodzi tu o konsensualn¹ teoriê prawdy. Dany s¹d o rzeczywistoci mo¿e byæ
uznany za prawdziwy jedynie wtedy, gdy co do jego trafnoci panuje potencjalna zgoda (consensus) wszystkich uczestników dyskursu (auditorium), z tym
¿e wymiana pogl¹dów musi byæ wolna, a jej równi uczestnicy winni przestrzegaæ okrelonych regu³7.
Rodzi siê w tym miejscu od razu pytanie: czy w postêpowaniu administracyjnym, w którym organ je prowadz¹cy dzia³a na zasadzie oficjalnoci
(ledczej), jest miejsce na dyskurs czy nawet rozmowê? Przecie¿ to organ
orzeka jednostronnie i autorytatywnie, a powinien to czyniæ z powag¹ urzêdu. Postêpowanie wyjaniaj¹ce poprzedzaj¹ce wydanie decyzji przybiera najczêciej formê gabinetow¹, a nie bezporedniej i ustnej rozprawy z udzia³em
interesariuszy. W ramach prewencji antykorupcyjnej wy³¹cza siê nawet mo¿liwoci bezporedniego kontaktu strony z referentem sprawy, a osoba pe³ni¹ca funkcjê aprobanta analizuje sprawê jedynie na podstawie projektu decyzji
administracyjnej i zgromadzonych dowodów i materia³ów. Sekretariat komórki organizacyjnej czy kancelaria ogólna nie s¹ dobrymi miejscami na
dyskusje z uczestnikami postêpowania. Poza tym, co najwa¿niejsze, prawa
administracyjnego z zasady nie stosuje siê w sytuacji sporu o prawo, za
organ za³atwiaj¹cy sprawê indywidualn¹ zainteresowany jest sam¹ decyzj¹
i jej prawid³owoci¹8, nie za bezporednio treci¹ dokonanego rozstrzygniêcia9. Nawet wady kwalifikowane dotycz¹ decyzji rozumianej jako akt prawny,
a nie jako wyraz celowoci i s³usznoci zastosowania w³adztwa pañstwowego
(ideologia stosowania prawa administracyjnego  decyzja praworz¹dna).
6 S. Wronkowska, Spory o sposób pojmowania prawa, [w:] A. Redelbach, S. Wronkowska,
Z. Ziembiñski, Zarys teorii pañstwa i prawa¸ Warszawa 1994, s. 122.
7 J. Jab³oñska-Bonca, O prawie, prawdzie i przekonywaniu, Koszalin 1999, s. 79 i n.
8 W. Dawidowicz, Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1980, s. 14 i n., idem, Zarys
procesu administracyjnego, Warszawa 1989, s. 7 i n.
9 Por. M. Jakowska, Charakterystyczne cechy stosowania prawa administracyjnego, [w:]
Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, pod red. Z. Niewiadomskiego,
J. Buczkowskiego, J. £ukasiewicza, J. Pos³usznego, J. Stelmasiaka, Przemyl 2000, s. 247 i n.
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Oczywicie strona mo¿e dowiadywaæ siê o bieg sprawy, przegl¹daæ akta sprawy, jak te¿ powinny jej byæ wyjaniane zasz³oci faktyczne i okolicznoci
prawne; ale czy minimalny standard równoci broni procesowej  prawo do
wys³uchania strony (audiatur et altera pars)  jest wystarczaj¹cy do przeszczepienia teorii dyskursywnych? Na tak postawione pytanie odpowied jest
przecz¹ca. Osobicie nie bardzo te¿ widzê mo¿liwoci ku temu w obecnym
kszta³cie procedury administracyjnej. Postêpowanie administracyjne  nawet
jeli wspó³uczestniczy w nim wiele stron albo przedmiot zawiera siê w koniecznoci orzeczenia administracyjnej kary maj¹tkowej, w przysz³oci, jak
siê proponuje, uzale¿nionej od czynników subiektywnych  nie ma charakteru kontradyktoryjnego. Jeli nawet wemie siê pod uwagê mo¿liwoci zawarcia ugody administracyjnej w sprawie administracyjnej, z istoty tylko formalnej, a z natury rzeczy  cywilnej10, to i tak de facto treæ ugody narzuca
proceduj¹cy organ lub wyznaczony do dokonywania czynnoci pracownik. Do
obalenia prawomocnej ugody nie stosuje siê cywilistycznych wad owiadczenia woli, ale wzruszenie lub stwierdzenie niewa¿noci postanowienia j¹ zatwierdzaj¹cego. W tym znaczeniu zastosowanie teorii argumentacji nie jest
obecnie kwesti¹ prawa, ale bardziej spraw¹ polityki administracyjnej. Mo¿na
jednak szczególnie zaakcentowaæ tezê, w myl której powinien istnieæ obowi¹zek zajêcia stanowiska przez organ wobec wszystkich argumentów strony. Zdarza siê czasem w praktyce administracyjnej i s¹dowej, ¿e niektóre
zarzuty i podnoszone okolicznoci traktuje siê jako niepowa¿ne i przez to
niepodlegaj¹ce wyjanieniu i odniesieniu, ewentualnie zas³uguj¹ce jedynie
na pominiêcie ich milczeniem. Tak jak w innym wzglêdzie, zdarza siê jeszcze
czasem urzêdowe uzasadnianie przez odes³anie do utrwalonej praktyki
orzeczniczej bez powo³ywania konkretnych rozstrzygniêæ. Argumentowanie
jest przy tym pojêciem wê¿szym, zawieraj¹cym siê w szerszych kategoriach:
komunikacyjnego przekonywania, jêzykowego uzasadniania i wyjaniania
oraz wynikowego przedstawiania. Jednak argumentacja to nie tylko retoryka, która dostarcza rodków przekonywania.
W postêpowaniu administracyjnym obowi¹zuje zasada przekonywania,
a przekonaæ to wiêcej ni¿ tylko przekazaæ prawdê11. Uzasadnienie nie mo¿e
zatem jedynie sprawozdawaæ ustalonego stanu faktycznego i prawnego12,
lecz powinno wyt³umaczyæ zajête przez organ stanowisko w sprawie. Uzasadnienie pe³ni tak¿e dalsze funkcje, gdy¿ podejmowanie decyzji poza aspektami
prawnymi posiada tak¿e wymiar intelektualny, a zebrane dowody i materia³y
oraz wyjanione okolicznoci sprawy, ³¹cznie stanowi¹ce obiektywne prze10 Por. T. Kie³kowski, Czy organy administracji publicznej rozstrzygaj¹ sprawy cywilne?,
Pañstwo i Prawo 1997, z. 8, s. 90 i n.
11 J. Jab³oñska-Bonca, Wstêp do nauk prawnych, Poznañ 1996, s. 199.
12 Szerzej J. Zimmermann, Motywy decyzji administracyjnej i jej uzasadnienie, Warszawa
1981, passim.
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s³anki, staj¹ siê subiektywnymi motywami organu wydaj¹cego decyzjê13. Decydent z obowi¹zuj¹cych przepisów prawa czerpie wiadomoæ, ¿e powinien
post¹piæ w okrelony sposób i kszta³tuje w sobie przekonanie, ¿e ten wybrany sposób jest najlepszy z mo¿liwych14. Niemniej jednak zastosowanie teorii
argumentacji nie ogranicza siê jedynie do ratio decidendi, ale rozci¹ga tak¿e
na modus procedendi.
Warto zauwa¿yæ, ¿e nastêpuj¹ wyrane przemiany w stosowanych rodkach techniki prawodawczej. Tendencj¹ wiatow¹ jest rozlunienie systemów
prawnych czy  inaczej rzecz ujmuj¹c  wzbogacanie tradycyjnej legislacji
przez szerokie wykorzystywanie w hipotezach i dyspozycjach przepisów klauzul generalnych i pojêæ niedookrelonych. Obrazowo u¿ywa siê na okrelenie
tego procesu terminu ucieczka w klauzule generalne15. Zw³aszcza klauzule
generalne, które w warunkach rozwoju technologicznego, wszechobecnego
relatywizmu moralnego czy ujmowania teraniejszoci jako czasów ponowoczesnych, dla których zmiennoæ, konflikt czy nawet zagro¿enie s¹ czym
normalnym, zmuszaj¹ do przemian w decyzyjnym modelu stosowania prawa.
Na Zachodzie mówi siê ju¿ o kryzysie legislacji opartej na przymusie oraz
zwi¹zku istoty prawa z jego w³adczoci¹ oraz egzekwowalnoci¹ i proponuje
siê legislacjê komunikacyjn¹ opart¹ na probie16. Widoczny jest zatem kryzys dedukowania nastêpstw prawnych z norm na zasadzie konsekwentnego
zestawiania przes³anek  wiêkszej (prawo) i mniejszej (fakty). Ten sposób nie
uwzglêdnia bowiem dostatecznie moralnoci administracyjnej, zasad wspó³¿ycia spo³ecznego czy etyki zawodowej. Hermeneutyka, ze wzglêdu szerokie
odwo³ywanie siê do intuicji i relatywizmu, nie daje w takich sytuacjach
pewnoci. Teoria argumentacji jest natomiast bardziej kompromisowa, ale
nie wszêdzie mo¿e byæ zastosowana. Moim zdaniem, w stosowaniu prawa
administracyjnego teoria argumentacji mo¿e byæ obecnie uznana za determinantê paraprawn¹17 (dowolnociow¹18). W polskim prawie administracyjnym
istnieje bowiem  w przypadku braku wyranych podstaw ustawowych  bezwzglêdny zakaz rozstrzygania spraw indywidualnych na zasadzie poczucia
13 J. Zimmermann, Znaczenie uzasadnienia rozstrzygniêcia organu administracji publicznej dla orzecznictwa s¹dowoadministracyjnego, Zeszyty Naukowe S¹downictwa Administracyjnego 2010, nr 56 (3233), s. 512.
14 Ibidem.
15 L. Morawski, Instrumentalizacja prawa (zarys problemu), Pañstwo i Prawo 1993,
nr 3, s. 20.
16 W. Witteveen, B. van Klink, Why Is Soft Law Really Law? A Communicative Approach
to Legislation, Regelmaat. Journal for Legislative Studies 1999, nr 3, s. 126 i n. Zob. tak¿e
P. Skuczyñski, Soft law w perspektywie teorii prawa, [w:] System prawny a porz¹dek prawny,
pod red. O. Boguckiego, S. Czepity, Szczecin 2008, s. 325 i n.
17 Na temat determinant decyzji administracyjnych zob. J. Borkowski, Decyzja administracyjna, Warszawa 1970, s. 137 i n.
18 Na temat tego typu determinant zob. F. Longchamps, Za³o¿enia nauki administracji,
Wroc³aw 1993, s. 104 i n.
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prawnego19  normy intuicyjnej. W pewnym sensie recepcji teorii argumentacji sprzyja jednak inflacja prawa administracyjnego. Nadmiar regulacji
prawnej wynika z tego, ¿e ustawodawca (prawodawca) stara siê przewidzieæ
wszystkie przysz³e sytuacje faktyczne i szczegó³owo je unormowaæ.
Dotychczas w administratywistyce g³oszono zasadny pogl¹d, ¿e subsumcja w administracyjnym stosowaniu prawa mo¿e byæ tylko jedna, a wybór
konsekwencji prawnych jest warunkowany zakresem zwi¹zania prawnego
 w zale¿noci od tego, czy bêdzie to zwi¹zanie bezwzglêdne, czy te¿ zwi¹zanie wzglêdne, a to ostatnie daje pole do uznania administracyjnego20. Teoria
argumentacji w przypadku bezwzglêdnego zwi¹zania prawnego odrzuca jurysdykcjê mechaniczn¹ (tzw. geometryzacjê stosowania prawa), która nie
usprawiedliwia podjêtej decyzji, ale pokazuje efektywnoæ organu stosuj¹cego prawo. Wskazuje siê, ¿e decydowanie to zawsze wybór, z tym, ¿e wed³ug
omawianej teorii okrelenie konsekwencji prawnej to wybór mo¿liwej subsumcji. Czy jest w³aciwe zastosowanie takiej koncepcji w warunkach orzekania w trybie administracyjnym, np. obligatoryjnego cofniêcia zezwolenia
czy uprawnienia, kiedy organ jest obowi¹zany do stosowania okrelonych
rodków prawnych, bo nale¿y to do jego zakresu dzia³ania pod rygorem
niedope³nienia obowi¹zków s³u¿bowych? Jak w tej sytuacji stworzyæ alternatywn¹ subsumcjê? Zwa¿ywszy zw³aszcza na zasadê, ¿e w sprawach indywidualnych istnieje domniemanie sprawy cywilnej21, co oznacza, ¿e droga administracyjna jest dopuszczalna o tyle, o ile wynika to ze szczególnych przepisów
ustawowych, upowa¿niaj¹cych do wydania decyzji w danej kategorii spraw
(enumeracja pozytywna  wy³¹cznoæ kompetencyjna). W sprawach administracyjnych dany przypadek zazwyczaj nie podpada jednoczenie pod kilka
przepisów prawa administracyjnego, nie trzeba dokonywaæ kwalifikacji
prawnej danego zdarzenia. Wieloæ subsumcji mo¿e byæ natomiast warunkowana mnogoci¹ i zró¿nicowaniem podstaw prawnych maj¹cych odniesienie
do danego konkretnego stanu faktycznego, co w administracyjnym stosowaniu prawa zazwyczaj siê nie zdarza.
Pomijaj¹c problematykê wyk³adni, a zw³aszcza pozajêzykowych dyrektyw interpretacyjnych, nale¿y siê odnieæ do samych róde³ prawa admini19 Na temat poczucia prawnego jako podstawy orzekania zob. S. Kutrzeba, Historia róde³
dawnego prawa polskiego, Kraków 1987, s. 282, a zw³aszcza W. Reiss, Prawo administracyjne
w zarysie, cz. 1: Nauka administracji, Toruñ 1946, s. 127.
20 Szerzej: M. Mincer, Uznanie administracyjne, Toruñ 1983. Warto tak¿e zwróciæ uwagê
na póniejsze koncepcje uznania administracyjnego, np. jako upowa¿nienia administracji do
twórczego wype³niania ustaw, tzw. wesentlichkeitstheorie.
21 Z mocy art. 1991 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.  Kodeks postêpowania cywilnego
(Dz.U. nr 43, poz. 296 z pón. zm.) s¹d powszechny nie mo¿e odrzuciæ pozwu z tego powodu, ¿e
do rozpoznania sprawy w³aciwy jest organ administracji publicznej lub s¹d administracyjny,
je¿eli organ administracji publicznej lub s¹d administracyjny uzna³y siê w tej sprawie za
niew³aciwe.
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stracyjnego. We wspó³czesnych ustrojach pañstwowych systemu róde³ prawa nie postrzega siê ju¿ wy³¹cznie jako piramidy aktów normatywnych
z ustaw¹ zasadnicz¹ jako lex superior. Wystêpuje wiele orodków prawotwórczych (multicentryzm) o ró¿nej sile zwi¹zania administracji publicznej. Akceptuje siê wzrost znaczenia tzw. prawa sêdziowskiego czy orzeczniczych
standardów prawnych, gdzie prawo administracyjne stanowi przedmiot wyk³adni s¹dowej wi¹¿¹cej choæby w indywidualnej i konkretnej sprawie. Pojawia siê sfera tzw. prawa miêkkiego, czyli struktur normatywnych niewyznaczaj¹cych zobowi¹zañ, ale swoiste oczekiwania, które podobnie jak klauzule
generalne s¹ prób¹ transformowania do porz¹dku prawnego wartoci innych
systemów normatywnych. Pojawia siê tak¿e ca³a sfera funkcjonalnych (niezorganizowanych) róde³ prawa administracyjnego, niewy³amuj¹cych siê
z zamkniêtego w Konstytucji22 rodzajowego uk³adu podstaw i granic prawnych, ale maj¹cych naturê wspomagaj¹c¹ proces decyzyjny. Teoria argumentacji, rozumiana jako pewna doktryna prawna czy metoda analizy obowi¹zuj¹cego prawa, mo¿e byæ pomocna w pracy na ród³ach, przy wyznaczaniu
istniej¹cych w danym miejscu i czasie zasad i regu³ prawnych. Pomijaj¹c
ju¿ zagadnienie tzw. prawa sêdziowskiego, a tak¿e mo¿liwoci odwo³ywania
siê w stosowaniu prawa administracyjnego do praktyk zwyczajowych czy
norm konsensualnych uznanych za prawotwórcze, które s¹ na ogó³ doæ
rozpoznane i spetryfikowane, chcia³bym zatrzymaæ siê jeszcze na chwilê na
problematyce soft law i mo¿liwociach, jakie niesie teoria argumentacji
w kwestii wykorzystania prawa miêkkiego w procesie stosowania prawa
administracyjnego.
Procesy globalizacji i europeizacji (dok³adniej  westernizacji) spowodowa³y, i¿ prawo administracyjne wychodzi coraz czêciej z ram porz¹dku pañstwowego. Zauwa¿alny jest wp³yw ró¿nego rodzaju organizacji, których organy b¹d to wykonuj¹c uprawnienia powierzone im przez pañstwa do
wspólnej realizacji, b¹d te¿ zacieniaj¹c wspó³pracê miêdzynarodow¹, tworz¹ standardy i zasady zastêpuj¹ce czasem ród³a prawa krajowego. Oznacza
to, ¿e prawo administracyjne podlega procesom internacjonalizacji. Choæ administracje poszczególnych pañstw dalej dzia³aj¹ na podstawie ustaw, w coraz wiêkszym zakresie s¹ anga¿owane w realizacjê ponadpañstwowych
i wspólnotowych regulacji prawnych. W konsekwencji w systemie róde³ prawa administracyjnego, opieraj¹cym siê dotychczas na hierarchii krajowych
aktów normatywnych, ujawniaj¹ siê zewnêtrzne sk³adniki jakociowe, rodz¹ce oczekiwania lub nawet powinnoci wzglêdem krajowych organów administracji publicznych. Trudno jednak w realiach polskich formu³owaæ postulaty
orzekania na podstawie zasad, standardów czy polityk publicznych.
22 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483
z pón. zm.).
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Niemniej jednak organy administracyjne kooperuj¹cych pañstw tworz¹
coraz czêciej odrêbny i spójny ponadnarodowy uk³ad  mo¿e jeszcze nie
organizacyjny, ale z pewnoci¹ funkcjonalny. Uk³ad taki przyjmuje najczêciej strukturê sieciow¹23 , bêd¹c¹ zaprzeczeniem hierarchii pañstwowej, akcentuj¹c¹ natomiast samodzielnoæ organów krajowych  jedynie z wiod¹c¹
rol¹ organu ponadnarodowego. Pojawia siê zw³aszcza w Unii Europejskiej
pojêcie wspólnej przestrzeni administracyjnej, tworzonej zarówno przez instytucje i agencje Unii, w szczególnoci Komisjê Europejsk¹, jak i te krajowe
organy administracyjne, które bezporednio stosuj¹ prawo unijne. Obok prawa miêkkiego dla pañstw, wystêpuje w Unii Europejskiej zatem tak¿e soft
law dla organów krajowych stosuj¹cych prawo unijne24.
Obecne sprawy administracyjne to jednak bardzo indywidualne przypadki, czêsto skomplikowane ¿yciowo i zawi³e prawnie (tzw. hard cases), a ka¿dy
w ramach prawa do procesu ma prawo do uwzglêdnienia swojej specyfiki w
odpowiednim postêpowaniu. Procedura to tak¿e wa¿ny element kontroli obywatelskiej administracji. Tendencj¹ wiatow¹ jest tzw. proceduralizacja prawa, w której tryb stosowania prawa materialnego schodzi na plan dalszy,
a eksponuje siê potrzebê sprawiedliwoci proceduralnej i jej efektywnoci dla
jednostki. W³anie procedura, a zw³aszcza procedura s¹dowa, daje mo¿liwoci urzeczywistnienia postulatów teorii argumentacji. Id¹c dalej, mo¿na zatem rzec, ¿e w stosowaniu prawa administracyjnego chodzi o dowodne przekonanie strony do rozstrzygniêcia, a obowi¹zywanie samych przepisów nie
jest dostatecznym uzasadnieniem decyzji, bo obywatele nie kwestionuj¹ prawa (ratione imperia), tylko motywy dzia³añ organów administracyjnych (imperio rationis). Wówczas argumenty wydaj¹ siê wa¿niejsze od samego rozstrzygniêcia. Przez podwa¿enie u¿ytych argumentów i wywiedzenie nowych
toposów zaczepia siê samo rozstrzygniêcie. Z drugiej strony fasadowoæ uzasadnienia mo¿e wynikaæ tak¿e z u¿ytych technik retorycznych i erystycznych, i to zarówno pod wzglêdem jakociowym, jak i ilociowym.
W dalszych kwestiach nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Polska ma skodyfikowane
postêpowanie administracyjne, gdzie czynnoci procesowe powinny byæ dookrelone, ale s¹ pañstwa europejskie, które w tym wzglêdzie maj¹ odmienne unormowania procedury administracyjnej. Obok rozwi¹zañ tradycyjnych
 w postaci rozwiniêtej kodyfikacji  wystêpuje te¿ model regulacji z³o¿onej
(Hiszpania, Finlandia), model zwiêz³ej regulacji ramowej (W³ochy, Holandia,
23 Szerzej: J. Supernat, Koncepcja sieci organów administracji publicznej, [w:] Koncepcja
systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postêpowania Administracyjnego, Zakopane 2427 wrzenia 2006 r., pod red. J. Zimmemanna, Warszawa 2007,
s. 207 i n.
24 Por. J. Supernat, Miejsce i znaczenie soft law w prawie publicznym Unii Europejskiej,
[w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, pod red. J. Bocia i A. Chajbowicza, Wroc³aw 2009, s. 439 i n.
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Szwecja) oraz model wielowarstwowy, tzw. wolnoci procesowej (Francja,
Wielka Brytania)25, gdzie bardziej przestrzega siê unormowañ, ni¿ je stosuje.
Prawo procesowe, o ile istnieje, wyznacza pewne granice, w ramach których
organy mog¹ siê poruszaæ przy podejmowaniu aktów administracyjnych. Dope³nieniem przepisów prawa w tych systemach pozostaje orzecznictwo s¹dowe. Judykaty bardziej lub mniej wi¹¿¹ administracjê publiczn¹ na przysz³oæ. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e dogodniejsze warunki do zastosowania
teorii argumentacji istniej¹ w procedurach nieskodyfikowanych czy nawet
trybach pozaprocesowych (wewnêtrznych) za³atwiania spraw indywidualnych.
W warunkach polskich, gdzie w gruncie rzeczy organ prowadz¹cy postêpowanie jest niewolnikiem przepisów procesowych, teoria argumentacji jest
zbyt dyskusyjna, aby mog³a byæ przyczyn¹ zasadniczej nowelizacji kodeksu
postêpowania administracyjnego26 i wprowadzenia kontradyktoryjnoci pomiêdzy organem a uczestnikami postêpowania. Co prawda ubieg³oroczna
nowela grudniowa27 zmieni³a brzmienie art. 7 kodeksu w ten sposób, ¿e
w toku postêpowania organy administracji publicznej z urzêdu lub na wniosek stron podejmuj¹ wszelkie kroki niezbêdne do dok³adnego wyjanienia
stanu faktycznego oraz do za³atwienia sprawy, jednak¿e zmiana ta nie jest
rewolucyjna. Zamiarem ustawodawcy w tym zakresie by³o usprawnienie postêpowania administracyjnego przy jednoczesnym zmotywowaniu stron postêpowania do bardziej czynnego ich udzia³u28. Jak czytamy w uzasadnieniu:
[...] nowelizacja art. 7 zmierza do zaktywizowania stron. Chodzi o to, ¿eby
nie przerzuca³y one ca³ego ciê¿aru postêpowania na organ prowadz¹cy postêpowanie, z drugiej za strony przyznaje im równie¿ prawo do aktywnego
wp³ywania na wyjanienie stanu faktycznego sprawy29. Jednak¿e mimo
u¿ycia w treci art. 7 alternatywy (z urzêdu lub na wniosek  co nale¿y
odnosiæ do dyspozycji art. 61) przy niezmienionej dyspozycji art. 77 § 1
osi¹gniêcie tego rezultatu pozostaje ograniczone. Nie oznacza to bowiem rozk³adu ciê¿aru dowodu. W sprawach administracyjnych nadal nie spoczywa
on na tym, kto jest inicjatorem postêpowania. W dalszym ci¹gu ciê¿ar ten
spada na organ proceduj¹cy sprawê, albowiem jest on obowi¹zany w sposób
wyczerpuj¹cy zebraæ i rozpatrzyæ ca³y materia³ dowodowy. W tym celu organ
25 Z. Kmieciak, Wstêp, [w:] Postêpowanie administracyjne w Europie, pod red. Z. Kmieciaka, Warszawa 2010, s. 10 i n.
26 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (tekst
pierw.: Dz.U. nr 30, poz. 168; ostatni tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z pón. zm.).
27 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania administracyjnego oraz ustawy  Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (Dz.U. z 2011 r.,
nr 6, poz. 18).
28 Druk sejmowy nr 2987  uzasadnienie rz¹dowego projektu ustawy o zmianie ustawy
 Kodeks postêpowania administracyjnego oraz ustawy  Prawo o postêpowaniu przed s¹dami
administracyjnymi, s. 1.
29 Ibidem.
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jako prowadz¹cy postêpowanie, kszta³tuj¹c tok czynnoci wyjaniaj¹cych jakby na zasadzie dyspozycyjnoci, mo¿e w ka¿dym stadium postêpowania zmieniæ, uzupe³niæ lub uchyliæ swoje postanowienie dotycz¹ce przeprowadzenia
dowodu. Strona oraz uczestnicy na prawach strony nie s¹ przy tym pozbawieni inicjatywy dowodowej, mog¹ sk³adaæ ¿¹dania dowodowe. W wietle
nowej redakcji art. 7 na stronie spoczywa jedynie ciê¿ar przytoczenia (onus
proferendi). Strona jest co najwy¿ej zobowi¹zana do wyjanienia okolicznoci
sprawy, ale nie do przedstawienia dowodów na te okolicznoci (onus probanci). Wydaje siê, ¿e mo¿e ograniczyæ swój udzia³ w postêpowaniu do wskazania
zasz³oci faktycznych w zakresie wniesionego ¿¹dania, bez obowi¹zku ich
uprawdopodobniania. Jestem równie¿ zdania, ¿e w postêpowaniach wszczynanych na ¿¹danie strony dotychczasowe jej prawo do sk³adania wyjanieñ
zosta³o przekszta³cone w obowi¹zek wyjanienia. Dotyczy to jednak tylko
wstêpnej fazy postêpowania administracyjnego i oznacza co wiêcej ni¿ tylko
wskazanie ¿¹dania, ale tak¿e wzglêdnie precyzyjne okrelenie jego zakresu
 co bezporednio rzutuje na przedmiot postêpowania. Niemniej jednak organ, do którego wniesiono ¿¹danie, w przypadku jakichkolwiek w¹tpliwoci
co do istoty sprawy w dalszym ci¹gu jest obowi¹zany wezwaæ wnioskodawcê
do sprecyzowania ¿¹dania. Z charakteru wezwañ wynika obowi¹zek wskazania skutku prawnego niezastosowania siê do wezwania (art. 54 § 1 pkt 6),
które mo¿e w tym przypadku przybraæ postaæ rygoru przyjêcia przez organ
wskazanego tam przedmiotu i zakresu postêpowania.
W innym wzglêdzie zmiana art. 7 mo¿e oznaczaæ obowi¹zek organu ustosunkowania siê do podnoszonych w trakcie postêpowania wyjaniaj¹cego
twierdzeñ i wniosków strony. O ile w przypadku ¿¹dania strony dotycz¹cego
przeprowadzenia dowodu organ powinien je uwzglêdniæ, je¿eli przedmiotem
dowodu jest okolicznoæ maj¹ca znaczenie dla sprawy, o tyle w przypadku
przytoczenia przez stronê nowych okolicznoci nie musi ich uczyniæ przedmiotem dowodu, ale zgodnie z zasadami przekonywania i ochrony zaufania
powinien co najmniej wypowiedzieæ siê w tej kwestii w motywach rozstrzygniêcia zawartych w uzasadnieniu faktycznym decyzji. Inaczej nowa regulacja art. 7 okaza³aby siê merytorycznie pusta. Nie mo¿e byæ bowiem tak, ¿e
strona jest z mocy prawa zobowi¹zana do wyjanienia okolicznoci sprawy,
ale prawem, a nie obowi¹zkiem organu prowadz¹cego postêpowanie jest odniesienie siê do tych wyjanieñ.
Ponadto stosowanie prawa administracyjnego w Polsce odbywa siê w sposób zdecentralizowany. Ka¿dy organ jest samodzielny w orzekaniu, czemu
s³u¿¹ m.in. zasady ochrony w³aciwoci jako procesowego wymiaru ustawowej kompetencji organu administracji publicznej. Warto nadmieniæ, ¿e kompetencjê organu administracyjnego postrzega siê odmiennie z punktu widzenia teorii i filozofii prawa. Nie jest to mo¿liwoæ narzucenia swojej woli
innemu podmiotowi, ale mo¿liwoæ udzielenia upowa¿nienia na podstawie
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przepisu prawa (czynienie u¿ytku z przyznanej kompetencji)30. Zdecentralizowany sposób stosowania prawa administracyjnego powoduje, ¿e istnieje
naturalny brak jednolitoci orzekania, co poniek¹d przeczy zasadzie ochrony
zaufania i dialogu z punktu widzenia teorii argumentacji. Kwesti¹ pozostaje
tu tak¿e zagadnienie pierwszych decyzji danego organu w pewnej kategorii
spraw. Nasuwa siê pytanie: czy nie staj¹ siê one samoistn¹ przes³ank¹ podejmowania kolejnych decyzji w sprawach podobnych? Czy w polskich warunkach mo¿na przyj¹æ, ¿e istnieje co takiego jak decyzja precedensowa organu
administracji publicznej, a jeli tak, to w jaki sposób odwo³ywaæ siê do takiej
praktyki administracyjnej? Z zasady pog³êbiania zaufania obywateli do pañstwa wynika jedynie postulat przewidywalnoci poczynañ organów administracji publicznej wobec danego krêgu osób i okrelonych sytuacji. Postulatem pozostaje tak¿e ograniczenie uznaniowoci przez koniecznoæ wydawania
analogicznych decyzji w to¿samych okolicznociach faktycznych i prawnych.
Z drugiej strony, przyjêcie zasady zwi¹zania organu wydawan¹ decyzj¹ nie
tylko w konkretnej sprawie oznacza³oby zakaz zmiany polityki administracyjnej w skali mikro w formie poleceñ s³u¿bowych, ale niedotycz¹cych istoty
sprawy czy pism okólnych, oraz w skali makro (tam, gdzie na w³aciwoæ
instancyjn¹ nak³adaj¹ siê zale¿noci hierarchiczne) w postaci zarz¹dzeñ organu wy¿szego stopnia czy innych typów prawa powielaczowego. Co najwy¿ej
mo¿na zatem zak³adaæ dzia³anie organu w dobrej wierze. Niew¹tpliwie wp³ywa to na rozwój w systemach prawa stanowionego tej czêci prawa operatywnego, która wi¹¿e siê z orzecznictwem s¹dowym.
Niemniej jednak przez pryzmat teorii argumentacji nie tak ostro wygl¹da problem bezstronnoci organu i upowa¿nionego pracownika oraz ocena
np. w postêpowaniu wznowieniowym wp³ywu ich niewy³¹czenia na podjête
uprzednio rozstrzygniêcie. Punkt ciê¿koci przesuwa siê na efektywnoæ uzasadnienia decyzji.
Dochodzi do tego wspó³praca administracyjna w Unii Europejskiej i stosowanie prawa unijnego przez organy krajowe przy wykorzystaniu przys³uguj¹cych im pañstwowych instrumentów prawnych. Istot¹ uk³adów sieciowych jest
powi¹zanie organów krajowych z wiod¹c¹ rol¹ Komisji Europejskiej, za zarz¹dzanie wielopasmowe powoduje, ¿e organy lokalne tylko formalnie s¹
podporz¹dkowane organom rz¹dowym. Decyzje stosowania prawa unijnego
podlegaæ bêd¹ zatem ograniczonej kontroli instancyjnej. Te wydawane na
podstawie prawa pierwotnego bêd¹ podobne do decyzji wydawanych na
podstawie prawa polskiego, gdy¿ ta forma harmonizacji bezporednio od30 Szerzej: M. Zieliñski, Dwa nurty pojmowania kompetencji, [w:] Gospodarka, Administracja, Samorz¹d, pod red. H. Olszewskiego i B. Popowskiej, Poznañ 1997, s. 581 i n.;
M. Matczak, Kompetencja organu administracji publicznej, Kraków 2004; W. Jedlecka (red.),
Kompetencja ze stanowiska teorii i filozofii prawa, Wroc³aw 2004; A. Bator, Kompetencja
w prawie i prawoznawstwie, Wroc³aw 2004.
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dzia³uje na system prawa krajowego. Inaczej jest z wydawaniem decyzji na
podstawie prawa wtórnego, zw³aszcza rozporz¹dzeñ, do którego dochodzi sfera prawa miêkkiego w formach zaleceñ, opinii, deklaracji  ju¿ nie dla
pañstw, ale poszczególnych organów krajowych, a kontrola zewnêtrzna odbywa siê przez wytyczne i instrukcje Komisji Europejskiej. Jeszcze inaczej
bêdzie wygl¹daæ sprawa mo¿liwoci orzekania na podstawie niewdro¿onych
dyrektyw. Moim zdaniem, na gruncie postêpowania administracyjnego takich
mo¿liwoci nie ma. Inaczej jest w przypadku orzekania przez s¹d administracyjny na podstawie nieimplementowanej dyrektywy. Ponadto jednostka
mo¿e dochodziæ swoich roszczeñ, pozywaj¹c pañstwo przed Trybuna³em
luksemburskim.
Wzrasta tak¿e rola krajowych s¹dów administracyjnych. S¹dy administracyjne w wietle teorii argumentacji mog¹ byæ postrzegane nie tylko jako
organy wymiaru sprawiedliwoci powo³ane dla zapewnienia praworz¹dnoci
i ochrony praw jednostki, ale  co chcia³bym wyranie zaakcentowaæ  jako
swoiste organy administracyjne w znaczeniu negatywnym, podobnie jak Trybuna³ Konstytucyjny jest uwa¿any za negatywnego ustawodawcê. To s¹d
administracyjny ma stabilizowaæ ustrojowo administracjê publiczn¹, gdy¿
wobec niej reprezentuje w³adzê sadownicz¹. Oczywicie s¹dy administracyjne nie zastêpuj¹ organów administracyjnych w za³atwianiu spraw indywidualnych, ale kontroluj¹ ich dzia³ania w sensie aktów i czynnoci prawnych,
sam ¿yciowy skutek rozstrzygniêcia sprawy zostawiaj¹c na boku. Rysuj¹ siê
du¿e mo¿liwoci wykorzystania teorii argumentacji w profesjonalizacji administracji przez s¹dy administracyjne, które dysponuj¹ wiêkszym potencja³em
intelektualnym i prawniczym. Tu trzeba zadaæ pytanie, czy mo¿na obarczyæ
s¹dy administracyjne wspó³odpowiedzialnoci¹ za realizowanie prawa administracyjnego, któremu przypisuje siê coraz czêciej cechê prawa s¹dowego.
W kontekcie nie tylko wyroków s¹dów administracyjnych, ale i decyzji kasatoryjnych organów odwo³awczych mo¿na zasadnie pytaæ: czy zawarte niekiedy w tych orzeczeniach wytyki  okolicznoci, jakie trzeba wzi¹æ pod uwagê
przy ponownym rozpatrzeniu sprawy  s¹ czêci¹ uzasadnienia czy te¿ specyficznymi elementami osnowy? Czy pozaorzecznicza sygnalizacja stanowi
tylko dzia³alnoæ profilaktyczn¹?
Zwróciæ trzeba tak¿e uwagê na sam¹ istotê uzasadnienia. Przedstawiciele teorii argumentacji kwestionuj¹ jego wymiar wewnêtrzny (aby sentencja
wynika³a logicznie z przyjêtych przes³anek prawnych i faktycznych) i zewnêtrzny (s³usznoæ przyjêtych za³o¿eñ), podkrelaj¹c, ¿e uzasadnienie nie
ma charakteru cile logicznego, ale ³¹czy w sobie elementy logiczne, normatywne i s³usznociowe. Jest to wa¿na cecha dyskursywnego stosowania prawa, gdy¿ przyjmuje siê niededukcyjny model uzasadnienia, gdzie subsumcja
jest wzbogacona o zdania ocenne i wypowiedzi de lege lata nieposiadaj¹ce
treci logicznej, a samo stosowanie prawa jest tak¿e procesem wywa¿enia
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pomiêdzy konkurencyjnymi wartociami. W tym duchu mo¿na sformu³owaæ
tak¿e tezê o ograniczonych mo¿liwociach zastosowania w administracji publicznej jurysdykcji komputerowej31 .
Samo uzasadnienie mo¿e realizowaæ ró¿ne cele. Mo¿e pe³niæ funkcje:
1) usprawiedliwiaj¹ce (argumenty aksjologiczne); 2) legitymizacyjne (argumenty kompetencyjne i formalne); 3) komunikacyjne (argumenty psychologiczne); 4) pragmatyczne (argumenty mieszane w celu przekonania adresata)32 .
W teorii argumentacji akcentuje siê tê ostatni¹ w³aciwoæ. Czy uzasadnienie
powinno przyjmowaæ postaæ opisu dochodzenia do decyzji o oznaczonej treci? Chyba bardziej chodzi o racjonalizacjê treci, niezale¿nie od w¹tpliwoci
i faktycznych rozumowañ. Ta funkcja perswazyjna posiada ograniczenie
z tego wzglêdu, ¿e porednim adresatem uzasadnienia jest tak¿e organ odwo³awczy lub s¹d administracyjny. Mo¿na tak¿e postulowaæ reinterpretacje
ogólnej zasady przekonywania o wzbogacenie uzasadnienia np. o aspekty
prawa europejskiego. Niemniej jednak uzasadnienie spe³nia nie tylko funkcjê procesow¹, ale wp³ywa równie¿ na autorytet (powagê) organu, a nadto
kszta³tuje przekonanie o celowoci (s³usznoci) decyzji.
Faktem jest, ¿e przy typie s¹dowym stosowania prawa zasad¹ jest orzeczenie deklaratywne, a przy typie administracyjnym  decyzja konstytutywna. Jednak specyfika norm polskiego prawa administracyjnego jako ius cogens nie zak³ada mo¿liwoci wynegocjowania sytuacji prawnej w granicach
przepisów prawa, choæ odrzucono doæ dawno ideologiê zwi¹zanej decyzji
stosowania prawa. Umowa administracyjna nie jest w Polsce donios³¹ form¹
za³atwiania spraw indywidualnych. Ponadto nie zauwa¿a siê specyfiki postêpowañ dotycz¹cych wielu stron. Mimo standardów administracyjnych zalecanych brak jest wystarczaj¹cych mechanizmów mediacji czy koncyliacji w tych
postêpowaniach administracyjnych.
Teoria argumentacji mo¿e odnieæ sukces tak¿e w tej sferze prawa administracyjnego, gdzie z mocy prawa ustanowione s¹ jakie zakazy i nakazy
albo granice uprawnieñ i wolnoci, a jednostka ma obowi¹zek dostosowania
siê do prawa. Rol¹ organów administracyjnych jest wtedy kontrola przestrzegania odpowiednich przepisów i sankcjonowanie ich niewykonania. Czêsto
w formu³owaniu takich przepisów u¿ywa siê pojêæ niedookrelonych. Stwierdza siê czasem, ¿e w tym zakresie jednostka posiada uznanie administracyjne33. Obecnie, kiedy zawê¿ono pojêcie uznania jedynie do wyboru konsekwencji prawnej przez organ stosuj¹cy prawo, teoria argumentacji mo¿e
31 Por. J. Wróblewski, Zagadnienie zastosowania maszyn matematycznych w prawoznawstwie, Studia Prawno-Ekonomiczne 1968, t. 1, s. 49 i n.
32 L. Leszczyñski, Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa,
Kraków 2002, s. 77 i n.
33 M. Kulesza, W sprawie funkcji policyjnych samorz¹du terytorialnego, [w:] Gmina. Zagadnienia administracyjnoprawne, pod red. J. Szreniawskiego, Rzeszów 1992, s. 72.
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okazaæ siê bardzo u¿yteczna w sensie podnoszenia poziomu wiadomoci
prawnej i kszta³towania postaw wobec prawa, a wiêc liczy siê nie tylko
represja i prewencja indywidualna, ale tak¿e szerszy kontekst spo³ecznego
dzia³ania prawa. Nawi¹zuj¹c do prawa podatkowego, mo¿na powiedzieæ, ¿e
skutecznoæ podatnika mierzona jest nie wygran¹ w s¹dzie, ale tym, czy spór
podatkowy zostanie zakoñczony na najni¿szym poziomie stosowania prawa,
czyli na etapie samoobliczenia podatku. W optymalnym modelu realizacji
bezporednio dzia³aj¹cego prawa administracyjnego dyskurs koñczy siê zatem na najni¿szym etapie jego kontroli34.
Ponadto sfera dostosowania siê do prawa obejmuje umowy cywilnoprawne jako prawne formy dzia³ania administracji. Pomijaj¹c problem umów adhezyjnych, gdzie strona ma ograniczon¹ swobodê kszta³towania ich treci,
autorzy zajmuj¹cy siê teori¹ argumentacji pisz¹ o nadmiernym formalizmie,
dla którego alternatyw¹ jest konwencjonalizacja35. Rodz¹ siê tu jednak pytania w odniesieniu do kultury kontraktu: Czy z administracj¹ w polskim
wydaniu mo¿na siê umówiæ na cokolwiek? Czy jest to wiarygodny partner,
dla którego wa¿na jest zasada pacta sunt servanda?
Na zakoñczenie chcia³bym przybli¿yæ badania sposobów orzekania s¹dowego przez sêdziów s¹dów administracyjnych w Polsce, przeprowadzone
przez dwóch profesorów z Oxfordu36. Porednio stwierdzaj¹ oni, ¿e bez teorii
argumentacji (nazwanej przez nich wspó³czesnym modelem orzekania) s¹downictwo administracyjne odbywa siê jedynie na podstawie regu³  standardów wewnêtrznych (wyk³adnia jêzykowa, systemowa, hierarchicznoæ
norm, linia orzecznicza), a przecie¿ równie wa¿ne s¹ zasady  standardy
zewnêtrzne (intencja ustawodawcy, cel regulacji, interes publiczny, wolnoæ
jednostki), standardy konstytucyjne i miêdzynarodowe. Takie orzekanie jest
spowodowane  zdaniem tych autorów  tak¿e formalizmem, który przejawia
siê m.in. w du¿ej liczbie powierzonych spraw czy czasoch³onnoci przygotowania wielostronnej argumentacji prawnej. Teoria argumentacji prezentuje
natomiast antyformalizm37 w tym znaczeniu, ¿e przeciwstawia siê logice
formalnej, ale popiera tzw. aktywizm sêdziowski38.
34
35

R. Mastalski, Stosowanie prawa podatkowego, Warszawa  Kraków 2008, s. 152 i n.
S. Czepita, Formalizacja a konwencjonalizacja dzia³añ w prawie, [w:] Konwencjonalne
i formalne aspekty prawa, pod red. S. Czepity, Szczecin 2006, s. 9 i n.; idem, Formalizacja
i konwencjonalizacja w systemie prawnym, [w:] System prawny a porz¹dek prawny..., s. 109 i n.
36 D. Galligan, M. Matczak, Strategie orzekania s¹dowego. O wykonywaniu w³adzy dyskrecjonalnej przez sêdziów s¹dów administracyjnych w sprawach gospodarczych i podatkowych,
Warszawa 2005.
37 Szerzej: M. Matczak, Summa Iniuria. O b³êdzie formalizmu w stosowaniu prawa, Warszawa 2007.
38 Szerzej: F. Schauer, Aktywizm czy formalizm sêdziowski  jaka droga dla polskiego
s¹downictwa?. Zob. sprawozdanie: A. Kalisz, M. Stefaniuk, Konferencja miêdzynarodowa, Warszawa, 7 XII 2006, Pañstwo i Prawo, 2007, z. 5.

W kwestii argumentacyjnego stosowania prawa administracyjnego

123

Niemniej jednak trzeba podzieliæ stanowisko autorów, ¿e bez teorii argumentacji trudno wdro¿yæ do dzia³alnoci administracyjnej samowykonalne
zobowi¹zania miêdzynarodowe, bezporednio skuteczne prawo europejskie,
standardy zalecane organizacji miêdzynarodowych i ich organów, prejudycjalne orzeczenia trybuna³ów miêdzynarodowych. Nie mo¿e byæ bowiem tak,
¿e jednostka dozna skutecznej ochrony prawnej dopiero w postêpowaniu
przed s¹dem administracyjnym.
Chcia³bym tak¿e zwróciæ uwagê, ¿e z doktrynalnego punktu widzenia
wyró¿nione w literaturze przedmiotu teoretyczne modele stosowania prawa,
w tym zw³aszcza typ administracyjny39, nie s¹ zamkniête na omawian¹
koncepcjê. Zw³aszcza stworzony przez J. Borkowskiego orzeczniczy model
stosowania prawa40, w którym organ administracji podejmuje decyzjê stosowania prawa w sytuacji sporu o prawo lub nieustalenia stanu prawnego,
wydaje siê byæ najbardziej otwarty na naukow¹ recepcjê wêz³owych elementów teorii argumentacji.
Mo¿e tak¿e trzeba szerzej zdyskontowaæ dowiadczenia zwi¹zane z funkcjonowaniem trybu podzia³u, scalania czy wymiany nieruchomoci, polegaj¹cego na szerszym w³¹czeniu stron w podejmowanie rozstrzygniêcia (zacienieniu
wspó³pracy organu administracyjnego i wnioskodawców) i ograniczeniu
uprawnieñ orzeczniczych organu administracji do aktu zatwierdzania przed³o¿onego projektu podzia³u, scalania czy wymiany nieruchomoci. Przyk³ady
kojurysdykcji w za³atwianiu tego typu spraw s¹ bardzo wymowne, gdy¿ zastosowane tam rodki prawne bardziej o charakterze konsultatywnym, mniej
interwencyjnym, nie wi¹¿¹ siê z wycofaniem pañstwa z jurysdykcji administracyjnej czy z potrzeb¹ zmian techniki administracyjnoprawnej regulacji
stosunków spo³ecznych w prawie materialnym.
Na koniec przytoczê powszechnie znan¹ arystotelesowsk¹ tezê, ¿e czym
wiêksze s¹ umiejêtnoci argumentacyjne prawników, tym wy¿szy poziom prawa (a w domyle  praworz¹dnoci). Maksyma ta nie powinna jednak dotyczyæ
jedynie administracji ujmowanej responsywnie, postmodernistycznie, ale tak¿e klasycznie czy pozytywistycznie. St¹d te¿ widzê mo¿liwoci ³¹czenia elementów sylogistycznych i argumentacyjnych w stosowaniu prawa administracyjnego. Jednak¿e de lege lata jest to w pewien sposób ograniczone.
39 W. Dawidowicz, O stosowaniu prawa przez organy administracji, Zeszyty Naukowe
Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdañskiego, Prace Instytutu Administracji
i Zarz¹dzania 1981, nr 4, s 67 i n.; J. Wróblewski, Stosowanie prawa, [w:] W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria pañstwa i prawa, Warszawa 1986, s. 454 i n.; L. Morawski, Wstêp do
prawoznawstwa, Toruñ 2002, s. 98 i n.
40 J. Borkowski, Normy prawa materialne i formalne a pojêcie procedury administracyjnej, Studia Prawno-Ekonomiczne 1982, nr XXVIII, s. 30 i n., idem, Normy formalne prawa
administracyjnego a procedura administracyjna, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 857,
Prawo. CXLIII 1985, s. 36 i n.; B. Adamiak, J. Borkowski, Metodyka pracy sêdziego w sprawach
administracyjnych, Warszawa 2009, s. 76 i n.
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Summary
In terms of argumentative use of administrative law
The study contains selected remarks about the possibility of reception in
the Polish administrative law the argumentative method of its application,
which is different from the traditional model. There was taken an attempt
to transfer the establishments of the theory of argumentation on the
ground of administrative study. There were pointed the possibilities and
limitations of adopting this concept in the Polish law and administrative
proceedings. The reference was made to the recent legal changes in the
Code of Administrative Procedure.
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Unia Europejska jako definiendum
Postêp integracji europejskiej przeledziæ mo¿na tak¿e za pomoc¹ onomastycznego kryterium: ewolucja dystynkcji objaniaj¹cych status UE ujawnia potencja³ innowacyjny tego procesu.
Ju¿ w latach piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku pojawi³a siê kategoria
supranacjonalnoci (ponadnarodowoci) jako atrybutu Wspólnot Europejskich1. Z kolei w latach szeædziesi¹tych W. Hallstein pos³u¿y³ siê wobec WE
terminem: wspólnota prawa2. W 1993 r. A. von Bogdandy okreli³ UE
mianem nowego typu w³adztwa3. Nied³ugo potem niemiecki Federalny Trybuna³ Konstytucyjny nazwa³ Uniê zespoleniem pañstw4. Przez d³ugi okres
definiowano WE/UE  w lad za H.P. Ipsenem  celowym zwi¹zkiem5.
Definiens w interesuj¹cej nas tu kwestii stanowiæ mog¹ tak¿e pewne
procesy, które opinio doctoris przypisuje czêsto integracji: federalizacja, konstytucjonalizacja czy te¿ wreszcie etatyzacja UE. Spróbujmy zatem, zgodnie
z tytu³owa sugesti¹, poddaæ przywo³ywane powy¿ej konotacje przynajmniej
elementarnej egzegezie.
Za reprezentatywn¹ co do zjawiska supranacjonalnoci organizacji miêdzynarodowej in abstracto uznaæ nale¿y wypowied H. Schermesa6, wed³ug
którego typizowane jest ono poprzez nastêpuj¹ce przes³anki:
1. Decyzje organizacji musz¹ wi¹zaæ rz¹dy cz³onkowskie.
2. Organ podejmuj¹cy decyzje jest niezale¿ny od wspó³pracy wszystkich
partycypuj¹cych rz¹dów pañstw cz³onkowskich. Niezale¿noæ ta okrelana
1 Por. m.in. E.B. Haas, The uniting of Europe: Political, social and economic forces, 1950
1957, Stanford 1958, s. 58.
2 W. Hallstein, Die EWG  eine Rechtsgemeinschaft, Ehrepromotion. Universität Padua,
12 März 1962, [w:] T. Oppermann (Hrsg.), Walter Hallstein. Europäische Reden, Stuttgart 1979,
s. 341.
3 A. von Bogdandy, Supranationale Union als neuer Herrschaftstypus, Integration 1993, s. 210.
4 BVerf. GE 89, 155.
5 H.P. Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht, Tübingen 1972, s. 196.
6 H. Schermes, International Institutional Law, Leiden 1972, s. 20.
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jest przez system g³osowania wiêkszociowego, ale posiada równie¿ indywidualny charakter przy wypracowywaniu decyzji.
3. Organizacje ustanawiaj¹ normy, które w sposób bezporedni wi¹¿¹
obywateli pañstw cz³onkowskich. Ta prawodawcza w³adza umo¿liwia organizacji sprawowanie funkcji wykonawczych bez wspó³pracy z narodowymi rz¹dami.
4. Organizacja w³adna jest zapewniæ przestrzeganie wydawanych decyzji
bez wspó³pracy z rz¹dami zainteresowanych pañstw. Narodowe parlamenty
i s¹dy winny wymusiæ na rz¹dach pe³ne wykonywanie miêdzynarodowych
zobowi¹zañ.
5. Organizacja powinna posiadaæ finansow¹ autonomiê. Finansowanie
ponadpañstwowej organizacji wy³¹cznie z funduszów pañstw cz³onkowskich
uzale¿nia j¹ ekonomicznie.
6. Wyst¹pienie pañstwa z organizacji przez jednostronne wypowiedzenie
traktatu za³o¿ycielskiego jest niemo¿liwe. Szkodzi ono supranacjonalnemu
charakterowi organizacji i doprowadza do ograniczenia jej integralnoci.
Przeniesienie czêci pañstwowej suwerennoci na organizacjê miêdzypañstwow¹ przez wszystkich cz³onków nie mo¿e byæ unicestwione przez jednostronny akt pañstwa cz³onkowskiego.
Ju¿ prima facie widaæ, ¿e Unia Europejska nie spe³nia desygnatu tak
pojmowanej ponadpañstwowoci. Przymusowe wykonywanie stanowionego
przez ni¹ prawa nale¿y do w³adz pañstwowych, a Traktat o UE przewiduje,
jak wiadomo, procedurê secesji7.
Podobnie sprawozdawcz¹ definicj¹ supranacjonalnoci, konstruowan¹
ju¿ wy³¹cznie wobec UE, pos³uguje siê uznany europeista T. Oppermann8. Do
supranacjonalnych elementów WE/UE, zdaniem tego autora, nale¿¹ w szczególnoci:
1. Rozmiar funkcji regulacyjnej, którego efektem jest europeizacja etatystycznych dot¹d sfer aktywnoci.
2. Zobowi¹zanie UE do respektowania wspólnych politycznych wartoci.
Unia nie jest ju¿ wy³¹cznie przestrzeni¹ ekonomiczn¹, lecz coraz bardziej
uni¹ polityczn¹.
3. Autonomiczna i intensywnie sprawowana w³adza prawodawcza. Istot¹ ponadpañstwowoci jest przekazana instytucjom UE kompetencja do stanowienia bezporednio obowi¹zuj¹cego prawa wobec pañstw cz³onkowskich
i w pañstwach cz³onkowskich.
4. Autonomia instytucji UE  pojmowana w tym sensie, ¿e wszystkie jej
organy dzia³aj¹ w wspólnym europejskim interesie i artyku³uj¹ wspóln¹ euro7
8

Art. 50 TUE (Dz.Urz. UE z 30 marca 2010, C83/34).
T. Oppermann, Europarecht, München 2005, s 336. Por. tak¿e próbê deskryptywnego
ujêcia ponadpañstwowoci w: A. Emmerich-Fritsche, Typik und Rechtsnatur der Europäischen
Union, [online] <www.oer-alt.wiso.uni-erlangen>, s. 2.
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pejsk¹ wolê, co u³atwia dominuj¹cy w traktatach decyzyjny system wiêkszociowy.
5. Autonomia finansowa, któr¹ zapewniaj¹ w³asne rodki w postaci ce³,
podatków, po¿yczek.
6. Rozleg³a ochrona prawna osi¹gana nie tylko poprzez szerok¹ w³aciwoæ Trybuna³u Sprawiedliwoci UE, ale tak¿e poprzez s¹dy krajowe stosuj¹ce prawo unijne.
Bardzo oryginalnie okrela interesuj¹ce nas tu pojêcie H.P. Ipsen9. Wed³ug niego supranacjonalnoæ oznacza konstytucyjnoprawne przenikanie,
przechodzenie w³adzy publicznej z terytorium pañstwowego do Wspólnoty.
Efekt tego przenikania nie wyczerpuje siê jedynie w aspekcie oddzia³ywania
tej w³adzy na obywateli pañstw cz³onkowskich. W tym bowiem przypadku
w³adza wspólnotowa wi¹¿e tak¿e w³adzê pañstwow¹ w sensie zobowi¹zania
organów pañstwa do dzia³ania. Autor ten jest zdania, ¿e supranacjonalny
charakter Wspólnot oznacza nienarodow¹ i niepañstwow¹ formê zwierzchnictwa wspólnoty prawa sk³adaj¹cej siê z pañstw cz³onkowskich na gruncie
autonomicznego porz¹dku prawnego wykonywanego wobec tzw. obywateli
rynku (Marktbürger), bez powi¹zania z pañstwowym prawem i porz¹dkiem
konstytucyjnym. W³adza Wspólnoty wi¹¿e pañstwa cz³onkowskie przez to, ¿e
¿¹da od nich respektowania ustanowionych przez ni¹ obowi¹zków i praw
obywateli rynku.
Pojêcie supranacjonalizmu ³¹czy siê w doktrynie prawa UE przede
wszystkim z nazwiskiem J.H. Weilera i jego koncepcj¹ dychotomicznego pojmowania tego zjawiska10. Czyni on dystynkcje miêdzy normatywnym i decyzyjnym supranacjonalizmem. Ten pierwszy odnosi do interakcji i hierarchii
miêdzy politykami Unii i jej prawnymi instrumentami z jednej strony
a konkurencyjnymi politykami i prawnymi instrumentami pañstw cz³onkowskich  z drugiej. Natomiast przez supranacjonalizm decyzyjny J.H. Weiler
rozumie strukturê organizacyjn¹ i proces, w którym polityki UE s¹ inicjowane formu³owane i implementowane. Wed³ug tego autora Europie uda³o siê
stworzyæ równowagê miêdzy prawnym mechanizmem supranacjonalnym
a politycznym mechanizmem miedzyrz¹dowym11.
Jak s³usznie zauwa¿a z kolei I. Pernice, legitymizacjê supranacjonalnej
organizacji mo¿na wywodziæ tylko z woli obywateli dzia³aj¹cych bezporednio
lub poprzez instytucje pañstw, z których oni pochodz¹12.
9
10

H.P. Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht..., s. 57.
J.H. Weiler, The Community System: the Dual Charakter of Supranationalism, Yearbook of European Law 1981, s. 257. Por. tak¿e R. Leal-Arcas, Theories of Supranationalism in the
EU, bepress Legal Series 2006, Paper 1790, s. 7.
11 J.H. Weiler, op. cit., s. 272.
12 I. Pernice, Institutional Settlements for an Enlarged European Union, WHI 2003, nr 5,
s. 5.
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Definiendum wykazuj¹cym daleko id¹ce podobieñstwo do etatystycznych
kategorii jest eksponowane w pimiennictwie i orzecznictwie europejskim
pojêcie UE jako wspólnoty prawa. Opiera siê ono na rozwiniêtej
w Niemczech koncepcji pañstwa prawa (Rechtsstaat), orientowanej podleg³oci¹ w³adzy publicznej prawu, s¹dow¹ kontrol¹ jej dzia³alnoci, ochron¹ praw
podstawowych, podzia³em w³adzy13. Interesuj¹c¹ nas tu dystynkcjê ³¹czy siê
najczêciej z W. Hallsteinem  pierwszym niemieckim przewodnicz¹cym Komisji Europejskiej, który w istotny sposób uczestniczy³ w rokowaniach nad
traktatami za³o¿ycielskimi14. Instruktywna jest jego myl, ¿e Wspólnota Europejska z czterech wzglêdów mo¿e byæ uwa¿ana za fenomen prawa: jest
tworem prawa, ród³em prawa, porz¹dkiem prawnym i polityk¹ prawa15.
Po pierwsze: Wspólnota jest tworem (Schöpfung) prawa, a to istotne
novum w stosunku do poprzednich prób zjednoczenia Europy. Nie przemoc¹,
nie podbojami, lecz si³¹ prawa. Nie ma porz¹dku prawnego bez równoci
wobec prawa. Równoæ oznacza jednoæ. Na takim rozumowaniu opiera siê
Traktat Rzymski i dlatego tworzy on pokojowy porz¹dek par excellence16. Po
drugie: Wspólnota jest ród³em prawa (Rechtsquelle). Utworzony przez Traktat zwi¹zek (Verband) musi siê dynamicznie rozwijaæ, aby osi¹gn¹æ gospodarcze i spo³eczne cele zjednoczenia Europy. St¹d te¿ Traktat jako konstytucja
ustanawia jedynie cele, organy i plan czasowy17. Po trzecie: Wspólnota jest
porz¹dkiem prawnym (Rechtsordnung), zamkniêtym systemem zasad prawa,
który ustanowi³ sam Traktat i akty organów przyjête na jego podstawie,
w szczególnoci rozporz¹dzenia Rady. Porz¹dek ten nie ogranicza siê do regu³
prawid³owego funkcjonowania wspólnego rynku, lecz jak ka¿dy porz¹dek
prawny gwarantuje legalnoæ (Gesetzmässigkeit) dzia³añ organów i ochronê
prawn¹ podleg³ym jego normom18. Po czwarte: prawo jest nie tylko przedmiotem stosowania, lecz tak¿e zmiany, uzupe³nienia i rozwoju. Jednoczenie
lex ferenda jest w zasiêgu widzenia wspólnotowej polityki prawa (Rechtspolityk) 19.
Próbê twórczego rozwiniêcia myli W. Hallsteina podejmuje I. Pernice,
który uzupe³nia koncepcjê wspólnoty prawa o nastêpuj¹ce aspekty:
13 Tak I. Pernice, Der Beitrag Walter Hallsteins zur Zukunft Europa. Begründung und
Konsolidierung der Europäischen Gemeinschaft als Rechtsgemeinschaft, WHI 2001, nr 9, s. 1.
Podobnie M. Zuleeg, Die Europäische Gemeinschaft als Rechtsgemeinschaft, Neue Juristische
Wochenschrift 1994, Heft 9, s. 545. Por. tak¿e M.L. Fernandez Esteban, The Rule of Law in the
European Constitution, Hague  London  Boston 1999, s. 154; J. Rideau, La Communauté de
droit dans les traités constitutifs originels, [w:] J. Rideau (ed.), De la communauté de droit
á l union de droit, L.G.D.J. 2000, s. 4.
14 Tak F.C. Mayer, Europa als Rechtsgemeinschaft, WHI 2005, nr 8, s. 2.
15 W. Hallstein, Die Europäische Gemeinschaft, Düsseldorf  Wien 1979, s. 53.
16 Ibidem.
17 Ibidem, s. 54.
18 Ibidem, s. 55.
19 Ibidem, s. 56.
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1) stworzenie w³adzy publicznej przez prawo,
2) pojmowanie wspólnoty prawa jako jego jednoci, gdzie prawo krajowe i europejskie stanowi¹ komplementarne czêciowe porz¹dki, które s¹
wzajemnie wobec siebie sytuowane nie hierarchicznie, lecz za pomoc¹ funkcjonalnej logiki20.
Pojêcie wspólnoty prawa ma wed³ug I. Pernice jeszcze jedno znaczenie
 nie artyku³owane przez W. Hallsteina  w prawie Wspólnoty ³¹cz¹ siê
porz¹dki prawne we wspólnotê prawa. To jest co wiêcej ni¿ gra s³ów. Prawo
krajowe i prawo europejskie jako komplementarne porz¹dki s¹ w jednym
systemie prawnym21.
Interesuj¹ca nas tu dystynkcja objaniana by³a równie¿ w orzecznictwie.
W wyroku z 13 lutego 1979 r. Trybuna³ Sprawiedliwoci uzna³, ¿e z ustanowionego na podstawie Traktatu systemu prawodawczego i s¹dowego wynika,
¿e ze wzglêdu na przestrzeganie zasady pañstwa prawa we Wspólnocie jednostka mo¿e wprawdzie kwestionowaæ przed s¹dem wa¿noæ rozporz¹dzenia,
lecz z zasady tej wynika równie¿, ¿e wszyscy podlegli prawu Wspólnoty
zobowi¹zani s¹ uznaæ pe³n¹ skutecznoæ rozporz¹dzeñ, dopóki te nie zostan¹
uznane za niewa¿ne przez w³aciwy s¹d22.
W sporze prawnym: partia Les Verts  Parti écologiste przeciwko Parlamentowi Europejskiemu Trybuna³ Sprawiedliwoci musia³ rozstrzygn¹æ,
czy jest w³aciwy do orzekania w trybie art. 173 TWE o niewa¿noci aktów
Parlamentu. Skar¿¹ca partia kwestionowa³a uchwa³ê Prezydium Parlamentu o podziale rodków finansowych na kampaniê wyborcz¹ i zwrocie jej
kosztów ugrupowaniom politycznym. Art. 173 nie przewidywa³ locus standi
Parlamentu. Trybuna³ w orzeczeniu z 23 kwietnia 1986 r. podniós³, ¿e EWG
jest wspólnot¹ prawa tego rodzaju, ¿e ani pañstwo cz³onkowskie, ani Wspólnota nie mog¹ unikn¹æ kontroli zgodnoci ich dzia³añ z traktatem za³o¿ycielskim23. Ten za ustanawia system ochrony prawnej, w ramach którego
Trybuna³owi przekazano badanie legalnoci aktów organów Wspólnoty. By³oby sprzeczne z tym systemem oraz duchem Traktatu, wyra¿onym w jego
art. 164, je¿eliby akty Parlamentu mia³yby pozostawaæ poza mo¿liwoci¹
ich kwestionowania. Z tej w³aciwoci Wspólnoty jako wspólnoty prawa
wywieæ mo¿na konsekwencjê zmierzaj¹c¹ do stworzenia zupe³nej (wolnej
od luk) ochrony prawnej w zakresie stosowania traktatu za³o¿ycielskiego24.
20
21
22

I. Pernice, Der Beitrag..., s. 1.
Ibidem, s. 6.
Sprawa 101/78, ECR 1979, s. 623. Por. na ten temat J. Schwarze, Rechtsstaatliche
Grundsätze für das Verwaltungshandeln, [w:] Festschrift für G.C. Rodriguez Iglesias, Berlin
2003, s. 147.
23 Sprawa 294/83, ECR 1986, s. 1339. Zob. tak¿e sprawê T  17/00, ECR 2000, II, s. 2085,
pkt 54.
24 Por. M. Zuleeg, op. cit., s. 545.
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Z kolei w opinii 1/91 z 14 grudnia 1991 r. Trybuna³ Sprawiedliwoci
stwierdzi³, ¿e Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹, chocia¿ zawarty
w formie umowy miêdzynarodowej, stanowi podstawowy dokument konstytucyjny wspólnoty prawa25.
Jest zastanawiaj¹ce, na co zwraca uwagê L. Pech, ¿e czêsto krytycznie
oceniane konstytucyjne orzecznictwo Trybuna³u Sprawiedliwoci odnonie
do rz¹dów prawa przewa¿nie spotyka³o siê z aprobat¹, nawet wówczas, kiedy
pojêcie to u¿ywane by³o jako ozdobnik lub w kontekcie etatystycznym26.
Wed³ug tego autora, po zakoñczeniu zimnej wojny zarówno organizacje miêdzynarodowe, jak i narodowe rz¹dy, niezale¿nie od politycznych i ekonomicznych systemów, wykazuj¹ szczególne zainteresowanie rz¹dami prawa,
zw³aszcza gdy s¹ one pojmowane jako rz¹dy prawa, a nie ludzi. To powszechne poparcie nie jest niestety pomocne w objanianiu znaczenia i pojemnoci
u¿ytej przez Trybuna³ formu³y27.
Pomocna w definiowaniu UE jest kategoria w³adztwa. Racjê ma
C. Stumpf, ¿e zasada prawa (Rechtsprinzip) niekoniecznie musi byæ adresowana do pañstwa, lecz jedynie do piastuna w³adzy zwierzchniej28.
A. von Bogdandy nazwa³ Uniê Europejsk¹ nowym typem w³adztwa (neuer Herrschaftstypus)29. W innym miejscu autor ten uzna³ wspólnotê prawa za
element legitymizacji nowej formy w³adztwa30. W³adza zwierzchnia jest
ograniczana na poziomie pañstwowym, czêæ suwerennoci jest wykonywana
na poziomie europejskim31. Konstytucja narodowa musi byæ otwarta na supranacjonaln¹ w³adzê publiczn¹, która uzupe³nia pañstwowoæ z jej konstytucj¹, ale ich nie zastêpuje32. Ta otwartoæ znajduje swój wyraz w klauzulach
integracyjnych konstytucji pañstw cz³onkowskich przekazuj¹cych UE niektóre
kompetencje w³adzy pañstwowej. Na warunkach i zgodnie z procedur¹ okrelon¹ w takich klauzulach obywatele pañstw cz³onkowskich poprzez postêpuj¹ce dzie³o traktatowe konstytuuj¹ ponadpañstwow¹ w³adzê zwierzchni¹33.
Kolejny definiens jest niemieckim neologizmem. Staatenverbund (w dowolnym t³umaczeniu: zespolenie pañstw) oznacza system, w którym pañstwa cilej wspó³pracuj¹ ni¿ w zwi¹zku pañstw (Staatenbund), jednak
25 ECR 1991, s. 6079 (6102). Zob. tak¿e sprawy C  402/05 i C  415/05, ECR 2008,
s. I  6351, pkt 281.
26 L. Pech, The Rule of Law as a Constitutional Principle of the European Union, Jean
Monnet Working Paper 2009, nr 4, s. 1.
27 Ibidem.
28 C. Stumpf, [w:] J. Schwarze (Hrsg.), EU  Kommentar, 2. Auflage, Baden  Baden 2009,
art. 6 EUV.
29 A. von Bogdandy, Supranationale Union..., s. 210.
30 A. von Bogdandy, Supranationaler Föderalismus als Wirklichkeit und Idee einer neuen
Herrschaftsform. Zur Gestalt der Europäischen Union nach Amsterdam, Baden Baden 1999,
s. 53. Krytycznie A. Emmerich-Fritsche, op. cit., s. 19.
31 I. Pernice, Der Beitrag..., s. 8.
32 I. Pernice, Europäisches und nationales Verfassungsrecht, WHI 2001, nr 13, s. 14.
33 Ibidem, s. 15.
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w przeciwieñstwie do federacji zachowuj¹ suwerennoæ. Pojêcie to u¿ywane
jest wy³¹cznie w Niemczech i tylko w odniesieniu do Unii Europejskiej. Nie
znajduje ono odpowiednika w ¿adnym innym jêzyku. Terminem tym pos³u¿y³
siê w 1992 r. P. Kirchhof34, a za jego spraw¹ (by³ sêdzi¹ Federalnego Trybuna³u Konstytucyjnego) kategoria ta pojawi³a siê w orzeczeniu Trybuna³u
z 12 pa¿dziernika 1993 r. w sprawie zgodnoci Traktatu o UE z Ustaw¹
Zasadnicz¹ (Maastricht  Urteil)35.
Traktat z Maastricht tworzy dla urzeczywistnienia Staatenverbund coraz
wê¿sz¹ uniê narodów Europy, a nie  oparte na europejskim narodzie
 pañstwo. Staatenverbund oparty na pañstwach cz³onkowskich respektuje
narodow¹ to¿samoæ. Owo zespolenie pañstw odnosi siê do cz³onkostwa
Niemiec w supranacjonalnej organizacji, a nie przynale¿noci do pañstwa
europejskiego36. Pañstwa cz³onkowskie uczestnicz¹ w tworzeniu woli (Willensbildung) tego zespolenia stosownie do jego organizacji i procedur, a nastêpnie s¹ zwi¹zane t¹ wol¹ niezale¿nie od tego, czy jest ona efektem ich
w³asnego uczestnictwa, czy te¿ nie. Zasada demokracji nie zostaje naruszona
przez cz³onkostwo RFN w supranacjonalnej Wspólnocie. Jej za³o¿eniem jest
jednak zapewnienie pochodz¹cej od narodu legitymacji tak¿e wewn¹trz Staatenverbundu. W tym zespoleniu pañstw Unii Europejskiej demokratyczna
legitymacja jest efektem koniecznego sprzê¿enia zwrotnego dzia³añ europejskich instytucji z parlamentami pañstw cz³onkowskich. Przekazanie tej legitymacji nastêpuje poprzez wybrany bezporednio Parlament Europejski37.
Bardziej wstrzemiêliw¹ wyk³adniê interesuj¹cego nas tu terminu odnajdujemy w wyroku FTK z 30 czerwca 2009 r. w sprawie zgodnoci Traktatu
Lizboñskiego z Ustaw¹ Zasadnicz¹ (Lissabon  Urteil)38. Pojêcie zespolenia
obejmuje w¹skie, trwa³e po³¹czenie suwerennych pañstw, które na traktatowej podstawie wykonuj¹ w³adzê publiczn¹ i którego porz¹dek prawny podlega dyspozycji pañstw cz³onkowskich, i w którym narody  tzn. obywatele
pañstw cz³onkowskich  pozostaj¹ podmiotami demokratycznej legitymacji39.
Nie bez racji T. Oppermann zauwa¿a, ¿e definiowaniu UE jako Staatenverbundu towarzyszyæ powinna wiadomoæ, ¿e nie myli siê wówczas
o konfederacji, lecz o prawnym i faktycznym zespoleniu. W³aciwszym wyborem by³aby tu unia pañstw (Union of States)40.
34 P. Kirchhof, Der deutsche Staat im Prozess der europäischen Integration, [w:] J. Isensee,
P. Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Heidelberg 1992, Bd. VII, s. 50.
35 BVerf.GE 89, 155.
36 Ibidem.
37 Ibidem.
38 BVerfGE 123, 267. Por. na ten temat D. Grimm, Das Grungesetz als Riegel vor einer
Verstaatlichung der Europäischen Union. Zum Lissabon  Urteil des Bundeverfassungsgerichts,
Der Staat 2009, Bd. 48, H. 4, s. 475.
39 BVerfGE 123, s. 267.
40 T. Oppermann, Europarecht..., s. 341.
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Istotny wk³ad w objanianie istoty WE/UE ma oparta na teorii funkcjonalizmu rozwijana w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku przede
wszystkim przez H.P. Ipsena koncepcja Wspólnoty jako celowego zwi¹zku
funkcjonalnej integracji (Zweckverband funktioneller Integration)41. Pojêcie
to akcentuje niepolityczny charakter Wspólnoty jako organizacji powo³anej
do realizacji przede wszystkim ekonomicznych celów, która poprzez wyposa¿enie jej w ograniczone kompetencje wype³nia swoje transnarodowe zadania42.
H.P. Ipsen eksponowa³ równoczenie szczególny charakter prawa europejskiego jako autonomicznego trzeciego (miêdzy krajowym i miêdzynarodowym) porz¹dku prawnego ukonstytuowanego przez obiektywne zadania
i odpowiednio legitymizowanego do ich wykonania43. Autor ten podkrela³
te¿ otwartoæ procesu integracji, o którego ostatecznym kszta³cie nie chcia³
jeszcze przes¹dzaæ44 . Postuluj¹c pojmowanie WE jako celowego zwi¹zku,
H.P. Ipsen odrzuca³ id¹ce dalej pojêcie federalnej integracji, ale te¿ wczeniejsze interpretacje Wspólnoty jako jedynie organizacji miêdzynarodowej45.
W takim technokratycznym podejciu i w traktowaniu Unii funkcjonalnie pomijana jest perspektywa urzeczywistnienia idei europejskiej i wizja politycznego zjednoczenia kontynentu46.
Ipsenowski Zweckverband w anglojêzycznej literaturze przedmiotu t³umaczony jest jako: special purpose organisation  organizacja szczególnego
celu, a sama koncepcja wykazuje wiele podobieñstw do modelu regulacyjnego WE/UE47. K. Lenaerts i A. Verhoeven postrzegaj¹ w tym modelu Wspólnotê w³anie jako special purpose organisation, której celem nie jest stanowienie norm odnosz¹cych siê do materii politycznych, ale rozwiniêcie regulacji
natury ekonomiczno-spo³ecznej. Komisja Europejska sytuowana jest tu jako
niezale¿ny ekspert procesu integracji48. Rodowodu dla tego modelu nale¿a³oby poszukiwaæ w Wysokiej W³adzy i w art. 9 Traktatu o EWWiS, który
eksponowa³ niezale¿ny i supranacjonalny charakter tego organu. Wysoka
W³adza podejmowa³a wi¹¿¹ce decyzje najczêciej samodzielnie, a sporadycznie  wspólnie ze Specjaln¹ Rad¹ Ministrów.
41 H.P. Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht..., s. 196. Por. tak¿e S. Bredt, Prospects
and Limit of Democratic Governance in the EU, European Law Journal 2011, vol 17, s. 43.
42 Tak T. Oppermann, Europarecht..., s. 341.
43 H.P. Ipsen, Verfassungsperspektiven der Europäischen Gemeinschaften, Berlin 1970, s. 8.
44 Tak T. Oppermann, Europarecht..., s. 341.
45 Tak Ch. Joerges, Unity in Diversity as Europes Vocation and Conflicts Law as Europes
Constitutional Form, LEQS 2010, nr 28, s. 1112.
46 Tak T. Oppermann Europarecht..., s. 341.
47 Tak R. Dehousse, European Institutional Architecture after Amsterdam: Parliamentary
System or Regulatory Structure?, RSC Working Paper 2011, nr 98, s. 23, przypis 4.
48 K. Lenaerts, A. Verhoeven, Institutional Balance as a Guarantee for Democracy in EU
Governance, [w:] Ch. Joerges, R. Dehousse (eds.), Good Governance in Europe´s Integrated
Market, Oxford 2002, s. 51.
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Wed³ug R. Dehoussea model ten jest zorientowany tak¿e funkcjonalnie:
UE powinna koncentrowaæ swoj¹ aktywnoæ na tych materiach, w których ze
wzglêdu na ich transgranicznoæ lub uboczne skutki dzia³añ pojedynczych
pañstw cz³onkowskich osi¹gnie wiêksz¹ od nich efektywnoæ49.
Ten rudyment nie uprawnia oczywicie do jakich daleko id¹cych kreatywnych konkluzji czy inspiruj¹cych spostrze¿eñ, tym niemniej mo¿na sformu³owaæ na jego podstawie kilka analitycznych uwag:
1. Onomastyka UE jest konsekwencj¹ poszukiwania jej kwintesencji.
Wydaje siê, ¿e nazw¹ pretenduj¹c¹ do poprawnoci by³aby tu dystynkcja:
organizacja supranacjonalna.
2. Definiuj¹c Uniê na gruncie logiki formalnej mo¿na spieraæ siê o differentia specifica, a nie o genus proximum: UE pozostaje organizacj¹ miêdzynarodow¹, skoro zrzesza suwerenne pañstwa.
3. Ju¿ w 1967 r. FTK nazwa³ WE wspólnot¹ swoistego rodzaju (Gemeinschaft eigener Art)50 . Trudno jest wszak ustaliæ na czym owa ró¿nica gatunkowa polega.
4. Unia Europejska jest tworem in statu nascendi. Zmiana warunków
cz³onkostwa bêdzie tym odpowiednim substratem dla stosownego neologizmu
eksponuj¹cego now¹ formê organizacji spo³eczeñstwa.

Summary
European Union as Definiendum
The article is to be placed In the realm of the discussion of the legal
status of the European Union. The author sets to find an appropriate definiens to determine the essence of the integration process and to evaluate its
progress. Following the German doctrine, which is dominant in the creation
of many onomastic categories concerning the EU, such distinctions like:
supranational organisation, Rechtsgemeinschaft, special purpose organisation, new type of power or Staatenverbund are subject to elementary exegesis. The authors concluding observation is that the European Union is
a creation in statu nascendi. The change of membership terms and conditions shall be an appropriate substratum for a relevant neologism expressing
a new form of social organisation.

49
50

R. Dehousse, op. cit., s. 5.
BVerfGE 22, 296. Jako strukturê sui generis traktuje Wspólnotê tak¿e opinio doctoris.
Por. przyk³adowo G. Majone, Delegation of Regulatory Powers in a Mixed Polity, European Law
Journal 2002, vol. 8, s. 324.
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Czasowe odebranie oraz przepadek
jako szczególne rodki prawnej ochrony zwierz¹t
I. Nie ma nic odkrywczego w twierdzeniu, ¿e stosunek cz³owieka do
zwierz¹t jest wiadectwem jakoci cywilizacyjnej i kulturowej spo³eczeñstwa,
a jednoczenie wynikiem wielu ró¿nych czynników i procesów zachodz¹cych
w obrêbie ludzkich zbiorowoci, tkwi¹cych zarówno w przesz³oci, jak i teraniejszoci, a wymieniæ tu przede wszystkim trzeba: przemiany historyczne
i obyczajowe, tradycje, wychowanie w rodzinie i szkole, poziom wykszta³cenia
oraz wyrobienia obywatelskiego, stan spo³ecznej dyscypliny i wra¿liwoci,
si³ê oddzia³ywania organizacji i ruchów obrony zwierz¹t itd. Trudno nie doceniaæ przy tym roli prawa, które  bêd¹c regulatorem stosunków spo³ecznych
 przyczynia siê do utrwalania po¿¹danych postaw spo³ecznych, a w razie
potrzeby jest w stanie postawy te wymuszaæ. Zreszt¹ i samo prawo ewoluuje,
zmieniaj¹c sposób swojego postrzegania relacji cz³owieka ze zwierzêciem. Musia³o bowiem up³yn¹æ wiele lat, by ustawodawca zdecydowa³ siê  w kwestii
sytuacji prawnej zwierz¹t w stosunkach prawnych  na radykalne posuniêcie, zrywaj¹c z obowi¹zuj¹c¹ dot¹d tez¹ zrównuj¹c¹ zwierzê z rzecz¹. Ów
zabieg, zwany dereifikacj¹ zwierz¹t1, znalaz³ swój normatywny wyraz w treci art. 1 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz¹t2 (dalej jako:
u.o.z.), w nastêpuj¹cym brzmieniu: Zwierzê jako istota ¿yj¹ca, zdolna do
odczuwania cierpienia, nie jest rzecz¹. Cz³owiek jest mu winien poszanowa1 Procesy dereifikacji zachodz¹ w ci¹gu minionego æwieræwiecza na gruncie ustawodawstw
ró¿nych pañstw europejskich  por. E. £êtowska, Dwa cywilnoprawne aspekty praw zwierz¹t:
dereifikacja i personifikacja, [w:] Studia z prawa prywatnego. Ksiêga pami¹tkowa ku czci Profesor Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, £ód 1997, s. 7173. Mechanizm i skutki dereifikacji
bli¿ej charakteryzuj¹ m.in.: M. Nazar, Normatywna dereifikacja zwierz¹t  aspekty cywilnoprawne, [w:] Prawna ochrona zwierz¹t, red. M. Mozgawa, Lublin 2002, s. 133 oraz W. Radecki,
Ustawy: o ochronie zwierz¹t i o dowiadczeniach na zwierzêtach  z komentarzem, Warszawa
2007, s. 37 i nast.
2 Tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r., nr 106, poz. 1002 z pón. zm.
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nie, opiekê i ochronê. Jak widaæ, w przepisie tym zosta³ nie tylko zawarty
jurydyczny mechanizm dereifikacji, lecz równie¿ wyra¿ony donios³y imperatyw moralny. Ustawodawca doda³ zarazem, z czysto praktycznych wzglêdów,
zwrot o treci: W sprawach nieuregulowanych w ustawie do zwierz¹t stosuje
siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce rzeczy (art. 1 ust. 2 u.o.z.), wychodz¹c
z za³o¿enia, ¿e tworzenie w wielu dziedzinach specjalnie dla zwierz¹t odrêbnego re¿imu prawnego by³oby zabiegiem niezmiernie skomplikowanym,
a przede wszystkim niecelowym.
Podstawowy sens zasady dereifikacji wyra¿a siê zatem w przyjêciu za³o¿enia, ¿e zwierzê nie jest zwyk³ym sk³adnikiem mienia, co rodzi daleko id¹ce
konsekwencje. Nie wystarczy bowiem  jak w odniesieniu do klasycznych
przedmiotów maj¹tkowych  zagwarantowanie uprawnionemu ochrony oraz,
co do zasady, nienaruszalnoci przys³uguj¹cych mu wzglêdem tych przedmiotów podstawowych praw podmiotowych (prawa w³asnoci, innych praw maj¹tkowych oraz prawa dziedziczenia  art. 64 Konstytucji), lecz konieczne
staje siê skonstruowanie specjalnego systemu ochrony, uwzglêdniaj¹cego
okolicznoæ, ¿e ma owa ochrona s³u¿yæ istocie ¿ywej3. Obok przeto typowych
rodków ochrony mienia, przewidzianych na gruncie ró¿nych ga³êzi prawa
(zw³aszcza karnego, cywilnego i administracyjnego), ustawodawca przewidzia³ rozwi¹zania wyj¹tkowe, zamieszczaj¹c je w treci unormowañ ustawy
o ochronie zwierz¹t. Ich cech¹ charakterystyczn¹ jest mo¿liwoæ zastosowania okrelonej sankcji nie tylko wobec osoby trzeciej, lecz równie¿ wzglêdem
samego w³aciciela4 zwierzêcia lub osoby, której na podstawie innego tytu³u
prawnego przys³uguje w³adztwo nad zwierzêciem, albo która nawet bez tytu³u prawnego w³adztwo takie faktycznie sprawuje. Nierzadko bowiem zdarza
siê, ¿e zachowania takich w³anie osób stanowi¹ ród³o zagro¿eñ dla zwierzêcia, co bêdzie wymaga³o podjêcia stosownych zabiegów ochronnych za pomoc¹ wspomnianych wy¿ej rozwi¹zañ wyj¹tkowych. Zaliczyæ do nich nale¿y
przede wszystkim przewidziane w ustawie o ochronie zwierz¹t rodki w posta3 Nie wydaje siê natomiast, aby do realizacji tego celu by³o potrzebne prawne upodmiotowienie zwierz¹t (ich personifikacja). W doktrynie polskiej rzecznikiem przyznania zwierzêtom
praw podmiotowych (choæ w innym ni¿ cywilistyczne ujêciu) jest przede wszystkim J. Bia³ocerkiewicz, Status prawny zwierz¹t. Prawa zwierz¹t czy prawna ochrona zwierz¹t, Toruñ 2005,
s. 265 i nast. Zob. te¿ A. Majewski, Prawa cz³owieka a prawa zwierz¹t, Gdañskie Studia
Prawnicze 2005, t. XIII, s. 77. Krytycznie wobec tej koncepcji, m.in.: E. £êtowska, op. cit.,
s. 9192; M. Nazar, op. cit., s. 138139 oraz W. Radecki, Ustawy..., s. 4345.
4 Ustawa o ochronie zwierz¹t pos³uguje siê w odniesieniu do osoby utrzymuj¹cej zwierzê
terminem w³aciciel w znaczeniu niepokrywaj¹cym siê z technicznoprawnym rozumieniem
w³aciciela w wietle przepisów kodeksu cywilnego. Przedmiotem prawa w³asnoci (atrybutów
w³aciciela) mo¿e byæ bowiem wy³¹cznie rzecz, natomiast zwierzê (jako dobro niebêd¹ce rzecz¹)
stanowi przedmiot maj¹tkowego prawa podmiotowego zbli¿onego do prawa w³asnoci  zob.
m.in.: M. Pazdan, [w:] System prawa prywatnego, t. 1; Prawo cywilne  czêæ ogólna, red.
M. Safjan, Warszawa 2007, s. 932 oraz P. Machnikowski, [w:] System prawa prywatnego, t. 3:
Prawo rzeczowe, red. T. Dybowski, Warszawa 2007, s. 28. W przenonym sensie ustawa ta
pos³uguje siê tak¿e terminem opiekun zwierzêcia.
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ci czasowego odebrania zwierzêcia oraz orzeczenia jego przepadku. Ich ratio
legis wydaje siê w pe³ni zrozumia³e; w wypadkach, w których ludzkie zachowanie stanowi dla zwierzêcia szczególne zagro¿enie, nale¿y uniemo¿liwiæ
cz³owiekowi  na czas przemijaj¹cy lub trwale  fizyczn¹ stycznoæ ze zwierzêciem. Bli¿sza analiza powy¿szych rodków bêdzie przedmiotem niniejszego opracowania.
II. Rozwi¹zanie polegaj¹ce na czasowym odebraniu zwierzêcia jest
przedmiotem regulacji art. 7 u.o.z. Zastosowanie tego rodzaju rodka w stosunku do w³aciciela zwierzêcia lub jego opiekuna (czyli osoby sprawuj¹cej
nadzór na zwierzêciem lub pos³uguj¹cej siê nim) jest dopuszczalne w razie
traktowania zwierzêcia w sposób okrelony w art. 6 ust. 2 u.o.z., czyli przez
zadawanie mu lub wiadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpieñ,
które to zachowania ustawodawca nazywa znêcaniem siê nad zwierzêtami.
Przepis ten wskazuje exempli modo kilkanacie przypadków postêpowania ze
zwierzêciem, które uznaje za przejawy znêcania siê nad nim5. Do szczególnie
drastycznych nale¿¹: umylne zranienie lub okaleczenie, bicie przedmiotami
sprawiaj¹cymi ból albo w bolesne miejsca na ciele, przeci¹¿anie nadmiern¹
prac¹, transportowanie lub utrzymywanie w nieodpowiednich warunkach,
porzucenie, stosowanie okrutnych metod chowu lub hodowli, organizowanie
walk zwierz¹t.
Czasowe odebranie zwierzêcia nastêpuje na podstawie decyzji wójta
(tak¿e burmistrza lub prezydenta miasta) podejmowanej, w myl art. 7 ust.
1a u.o.z., b¹d z urzêdu, b¹d na wniosek Policji, lekarza weterynarii lub
upowa¿nionego przedstawiciela organizacji spo³ecznej, której statutowym celem dzia³ania jest ochrona zwierz¹t. Nale¿y podkreliæ, ¿e decyzja w przedmiocie czasowego odebrania zwierzêcia podlega natychmiastowemu wykonaniu (art. 7 ust. 2 u.o.z.) w trybie przewidzianym w przepisach o egzekucji
administracyjnej6.
W sytuacjach nadzwyczajnych istnieje mo¿liwoæ odebrania zwierzêcia
jeszcze przed wydaniem decyzji przez uprawniony organ (art. 7 ust. 3 u.o.z.).
Chodzi mianowicie o wypadki niecierpi¹ce zw³oki, gdy dalsze pozostawanie
zwierzêcia u dotychczasowego w³aciciela lub opiekuna zagra¿a jego ¿yciu.
Uprawnionym do podjêcia w takich wypadkach stosownych czynnoci jest
policjant, a tak¿e upowa¿niony przedstawicielowi organizacji spo³ecznej, której statutowym celem dzia³ania jest ochrona zwierz¹t. Jest on jednoczenie
zobowi¹zany do niezw³ocznego zawiadomienia organu uprawnionego do wydania decyzji w przedmiocie czasowego odebrania, czyli wójta (burmistrza,
5
6

Przypadki te bli¿ej omawia W. Radecki, Ustawy..., s. 6062.
Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.
z 2005, nr 229, poz. 1954). Zob. W. Radecki, Ustawy..., s. 65.
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prezydenta miasta). Nale¿y przyj¹æ, ¿e decyzja w tym wypadku powinna byæ
podjêta przez organ niezw³ocznie7.
Jak wiêc widaæ, w regulacjach u.o.z. zosta³y przewidziane dwa tryby
postêpowania w tej sprawie. W razie wyst¹pienia okolicznoci tzw. zwyczajnych dopiero po wydaniu decyzji przez w³aciwy organ nastêpuje podjêcie
czynnoci zmierzaj¹cych do fizycznego odebrania zwierzêcia, natomiast
w postêpowaniu odnosz¹cym siê do wypadków niecierpi¹cych zw³oki czynnoci te poprzedzaj¹ podjêcie decyzji8. W tej drugiej sytuacji decyzja sankcjonuje wiêc zaistnia³y stan.
G³ównym elementem powy¿szej decyzji jest rozstrzygniêcie w przedmiocie czasowego odebrania zwierzêcia. Odebranie czasowe nale¿y interpretowaæ jako pozbawienie w³aciciela lub opiekuna w³adztwa nad zwierzêciem na
czas przemijaj¹cy, tzn. do chwili wydania przez s¹d stosownego orzeczenia
albo do momentu utraty przez decyzjê mocy z innych przyczyn (o czym
bêdzie mowa dalej). Organ wydaj¹cy decyzjê w tej sprawie nie tylko nie jest
obowi¹zany do oznaczenia okresu, na jaki nastêpuje odebranie zwierzêcia9,
ale nie ma wrêcz takiej mo¿liwoci, poniewa¿ nie wiadomo, kiedy dojdzie do
wydania orzeczenia s¹dowego (utraty mocy przez decyzjê). W treci decyzji
zostaje równie¿ zamieszczone postanowienie o przekazaniu zwierzêcia
uprawnionemu podmiotowi. Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt ac u.o.z. podmiotem tym, w zale¿noci od kategorii zwierzêcia, jest:
a) schronisko dla zwierz¹t  w odniesieniu do zwierzêcia domowego lub
laboratoryjnego;
b) pañstwowa jednostka organizacyjna prowadz¹ca gospodarstwo rolne
 je¿eli chodzi o zwierzê gospodarskie;
c) ogród zoologiczny lub schronisko dla zwierz¹t  w wypadku zwierzêcia
wykorzystywanego do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych,
sportowych lub utrzymywanego w ogrodzie zoologicznym.
Kategorie zwierz¹t, do których odnosi siê powy¿sze uregulowanie, nie
pozostaje w pe³nej zgodnoci z kategoriami zwierz¹t krêgowych wymienionych w art. 2 u.o.z. okrelaj¹cym zakres przedmiotowy ustawy. Zauwa¿a siê
mianowicie, ¿e w treci art. 7 ust. 1 u.o.z. zosta³y pominiête zwierzêta wykorzystywane do celów specjalnych (co zapewne wynika z za³o¿enia, ¿e w praktyce przypadki znêcania siê nad nimi zapewne nie wchodz¹ w rachubê) oraz
zwierz¹t wolno ¿yj¹cych10.
7
8
9

Tak trafnie W. Radecki w: Ustawy..., s. 67.
Wyrok WSA w Szczecinie z 8 listopada 2006 r., II SA/Sz 587/06, teza 1, LEX nr 523941.
Takie jest stanowisko judykatury: zob. tezê 2 wyroku cyt. w przypisie poprzednim oraz
wyrok WSA w Szczecinie z 1 czerwca 2004 r., SA/Sz 1197/02, teza 1, LEX nr 523943.
10 W. Radecki (Ustawy..., s. 64) ocenia tê lukê prawn¹, powo³uj¹c siê tytu³em przyk³adu
na unormowania ustawy z 13 padziernika 1995 r.  Prawo ³owieckie (Dz.U. z 2005, nr 127,
poz. 1066, z pón. zm.), której art. 9 ust. 2 zezwala w szczególnych wypadkach na chwytanie
i przetrzymywanie zwierz¹t ³ownych. Problem ten da³oby siê rozwi¹zaæ zamieszczaj¹c w treci
art. 7 ust. 1 pkt c (po przecinku) sformu³owanie: je¿eli jest to inne zwierzê.
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Podmiot, któremu odebrane zwierzê ma byæ przekazane, musi wyraziæ
na to zgodê (art. 7 ust. 1b). W razie braku zgody albo wyst¹pienia innych
okolicznoci uniemo¿liwiaj¹cych przekazanie jednemu z wymienionych wy¿ej
podmiotów (np. brak w bliskiej odleg³oci odpowiedniej uprawnionej jednostki,
a transport zwierzêcia, ze wzglêdu na stan jego zdrowia, do placówki dalej
po³o¿onej jest wykluczony) istnieje mo¿liwoæ, w myl art. 7 ust. 1c u.o.z.,
nieodp³atnego przekazania zwierzêcia innemu podmiotowi (dowolnej osobie
prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadaj¹cej osobowoci prawnej
albo osobie fizycznej), który zapewni mu w³aciw¹ pieczê. Nale¿y uznaæ,
aczkolwiek ustawa o tym nie wspomina, ¿e przekazanie zwierzêcia wspomnianemu innemu podmiotowi wymaga równie¿ jego zgody, bowiem trudno
sobie wyobraziæ, aby przyjêcie zwierzêcia mog³oby byæ traktowane w kategoriach obowi¹zku. Kosztami przekazania, utrzymania i koniecznego leczenia
zwierzêcia zostaje obci¹¿ony jego w³aciciel lub dotychczasowy opiekun (art. 7
ust. 4 u.o.z.).
Rozstrzygniêcie w przedmiocie odebrania zwierzêcia nie wprowadza wiêc
trwa³ej zmiany w sytuacji prawnej zwierzêcia, lecz ma charakter, co zreszt¹
wynika z jego nazwy, przemijaj¹cy. Pojawia siê jednak pytanie, czy wynikaj¹ce z niego skutki trwaj¹, co sugeruje wyrane brzmienie art. 7 ust. 6. u.o.z.,
wy³¹cznie do momentu wydania przez s¹d karny w trybie art. 35 ust. 3 u.o.z.
orzeczenia o przepadku zwierzêcia albo umorzenia postêpowania karnego
w tej sprawie. W¹tpliwoci w tej kwestii powstaj¹ po uwzglêdnieniu rozwi¹zañ przewidzianych w regulacjach prawa cywilnego.
III. Aczkolwiek uregulowany w art. 7 u.o.z. specyficzny instrument
prawnej ochrony zwierz¹t stanowi rodek o charakterze administracyjnoprawnym11, to w istotnym stopniu oddzia³uje on na sytuacjê cywilnoprawn¹
podmiotu, wzglêdem którego zosta³ on zastosowany. Jednak w zale¿noci od
tego, jaki jest charakter tego podmiotu, skutki cywilnoprawne czasowego
odebrania zwierzêcia przedstawiaj¹ siê w sposób zró¿nicowany.
1. W wypadku w³aciciela zwierzêcia decyzja o czasowym odebraniu poci¹ga za sob¹ przejciow¹ utratê mo¿liwoci wykonywania wiêkszoci uprawnieñ sk³adaj¹cych siê na jeden z podstawowych elementów prawa w³asnoci
(atrybutów w³aciciela)12, jakim jest korzystanie ze zwierzêcia (w³adanie
zwierzêciem, pos³ugiwanie siê nim, czerpanie po¿ytków z tytu³u jego gospodarczej eksploatacji itd). Nie zostaje natomiast w³aciciel pozbawiony mo¿liwoci wykonywania drugiego z przys³uguj¹cych mu atrybutów, czyli rozpo11 J. Stelmasiak, Administracyjnoprawne aspekty ochrony zwierz¹t, [w:] Prawna ochrona
zwierz¹t..., s. 155156. Wed³ug autora jest to forma odpowiedzialnoci administracyjnej, któr¹
ponosi w³aciciel lub posiadacz zwierzêcia.
12 Wspomniane atrybuty stanowi¹ treæ prawa w³asnoci (art. 140 k.c.). Bli¿ej charakteryzuje je m.in.: A. Stelmachowski, [w:] System prawa prywatnego..., t. 3, s. 234239.
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rz¹dzania zwierzêciem (wyzbycia siê jego w³asnoci albo obci¹¿enia jej ograniczonym prawem rzeczowym  w praktyce najczêciej u¿ytkowaniem), jak
równie¿ uprawnieñ wchodz¹cych w sk³ad atrybutu korzystania, a polegaj¹cych na dysponowaniu zwierzêciem w drodze czynnoci prawnych (np. wynajêciu lub wydzier¿awieniu)13. Nie ma zatem, jak nale¿y s¹dziæ, ¿adnych przeszkód, aby w³aciciel swoje zwierzê (które zosta³o mu czasowo odebrane)
sprzeda³, obci¹¿y³ u¿ytkowaniem na rzecz innej osoby, wynaj¹³ itd. Aktualne
staje siê w zwi¹zku z tym pytanie, jak przedstawia siê kwestia dalszego obowi¹zywania decyzji o czasowym odebraniu, zw³aszcza w kontekcie art. 7
ust. 6 u.o.z., który przewiduje tylko jeden przypadek utraty mocy obowi¹zuj¹cej
decyzji, mianowicie orzeczenie przez s¹d w trybie art. 35 ust. 3 u.o.z. przepadku
zwierzêcia (a tak¿e w razie umorzenia postêpowania karnego w tej sprawie).
Sytuacja wydaje siê prostsza, gdy dotychczasowy w³aciciel zwierzêcia
zbywa je osobie trzeciej (w³asnoæ zwierzêcia przechodzi na nabywcê). Poniewa¿ art. 35 ust. 3 u.o.z. dopuszcza przepadek wy³¹cznie w stosunku do osoby
znêcaj¹cej siê nad zwierzêciem, bêd¹cej zarazem jego w³acicielem14, przeto
wydanie przez s¹d karny orzeczenia w tym przedmiocie nie bêdzie mo¿liwe.
W konsekwencji nale¿y przyj¹æ, ¿e decyzja o czasowym odebraniu traci sw¹
moc, za zwierzê powinno byæ wydane nowemu w³acicielowi.
Czy zaprezentowana wy¿ej wyk³adnia pozostaje w sprzecznoci z doæ
jednoznaczn¹ formu³¹ art. 7 ust. 6 u.o.z.? Mo¿na wyraziæ zapatrywanie, ¿e
nie, bowiem przepis ten mówi wy³¹cznie o zwrocie zwierzêcia (co jest równoznaczne z wydaniem go dotychczasowemu w³acicielowi lub opiekunowi), nie
wypowiada siê natomiast w kwestii wydania go innej osobie (nowemu w³acicielowi). £¹czy siê z ni¹ jednak pewne niebezpieczeñstwo praktyczne. Otó¿
w³aciciel, któremu czasowo odebrano zwierzê, spodziewaj¹c siê wydania
przez s¹d orzeczenia o jego przepadku, mo¿e, dzia³aj¹c w porozumieniu
z osob¹ trzeci¹, zawrzeæ z ni¹ umowê o zbyciu zwierzêcia. Tym samym,
z jednej strony, zostaje udaremniona mo¿liwoæ zastosowania wobec dotychczasowego w³aciciela rodka w postaci orzeczenia przepadku, z drugiej za
nie zostaje wyeliminowane niebezpieczeñstwo powrotu zwierzêcia do niego.
Takiej ewentualnoci mog³oby zapobiec na³o¿enie na w³aciciela ograniczeñ
w postaci zakazu (przez czas obowi¹zywania decyzji o czasowym odebraniu)
dokonywania wzglêdem zwierzêcia jakichkolwiek dyspozycji prawnych,
a przynajmniej czynnoci zbycia. W ka¿dym razie istnienia takiego zakazu
(ze wzglêdu na charakter i rangê prawa w³asnoci  zob. art. 64 Konstytucji)
13 W nauce prawa cywilnego jest kwesti¹ sporn¹, czy dokonywanie wzglêdem rzeczy
czynnoci pranych o skutkach obligacyjnych (zawarcie umowy najmu, dzier¿awy itd.) stanowi
sk³adnik atrybutu rozporz¹dzania (obci¹¿enie w³asnoci w szerszym znaczeniu)  tak m.in.
J. Ignatowicz, Prawo rzeczowe, Warszawa 1997, s. 72, czy te¿ jest przejawem atrybutu korzystania z rzeczy  tak m.in. E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 1999, s. 62.
14 W. Radecki, Ustawy..., s. 170.
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nie mo¿na domniemywaæ ani nie da siê go wyinterpretowaæ, opieraj¹c siê na
ratio legis instytucji czasowego odebrania; w tej kwestii konieczne by³oby
wprowadzenie do regulacji u.o.z. wyranego postanowienia15.
Innej oceny wymaga sytuacja, w której mamy do czynienia jedynie
z obci¹¿eniem w³asnoci zwierzêcia (np. oddaniem w u¿ytkowanie) albo
z dokonaniem dyspozycji prawnej zwierzêciem wy³¹cznie o skutkach obligacyjnych; czyli z aktami, w nastêpstwie których dotychczasowy w³aciciel
zwierzêcia nie wyzbywa siê jego w³asnoci. W sytuacji tej wyk³adnia art. 7
ust. 6 w zw. z art. 35 ust. 3 u.o.z. nie daje postaw do kwestionowania
dopuszczalnoci orzeczenia przepadku zwierzêcia ani obowi¹zywania (do czasu uprawomocnienia siê wyroku s¹du karnego) decyzji w przedmiocie jego
czasowego odebrania. W¹tpliwa by³aby w tym wypadku mo¿liwoæ odwo³ania
siê do wyk³adni celowociowej poprzez argumentacjê, ¿e np. wynajête czy
wydzier¿awione zwierzê trafia we w³adanie innej osoby. Nie mo¿na przecie¿
wykluczyæ, ¿e w ka¿dym czasie, wskutek zakoñczenia stosunku najmu lub
dzier¿awy, mo¿e nast¹piæ powrót zwierzêcia we w³adanie w³aciciela, a tym
samym przywrócenie stanu zagro¿enia dla niego.
2. Ocena powy¿sza nie przedstawia siê ju¿ tak jasno, je¿eli decyzja
o czasowym odebraniu zwierzêcia dotyczy utrzymuj¹cej zwierzê innej osoby
ni¿ w³aciciel, np. u¿ytkownika, najemcy, dzier¿awcy. Osoba ta traci oczywicie mo¿liwoæ wykonywania swoich uprawnieñ (u¿ywania zwierzêcia, pobierania po¿ytków z tytu³u jego gospodarczej eksploatacji itd.), jednak wy³ania
siê kwestia dotycz¹ca dalszych losów zwierzêcia. Niejako naturalne wydaje
siê rozstrzygniêcie  z chwil¹ podjêcia przez organ decyzji w przedmiocie
czasowego odebrania  o wydaniu zwierzêcia w³acicielowi (zamiast
o przekazaniu go podmiotowi wskazanemu w art. 7 ust. 1 lub ust. 1c u.o.z.),
chyba ¿e równie¿ w stosunku do w³aciciela zachodzi podstawa do odebrania,
np. w³aciciel wiedz¹c, ¿e dzier¿awca znêca³ siê na zwierzêciem, wiadomie
nie przeciwstawi³ siê temu. Wydaje siê, ¿e takiemu rozwi¹zaniu nie stoi na
przeszkodzie brzmienie art. 7 ust. 6 u.o.z., przewiduj¹ce zwrot zwierzêcia, czyli
oddanie go osobie, której zosta³o ono odebrane. Zreszt¹  jak to wyjaniono ju¿
wy¿ej  w razie odebrania zwierzêcia innej ni¿ w³aciciel osobie nie wchodzi
w rachubê orzekanie przez s¹d o przepadku zwierzêcia (rodek ten ma zastosowanie wy³¹cznie do sprawcy przestêpstwa bêd¹cego w³acicielem zwierzêcia). Jednak¿e w celu wyeliminowania mo¿liwych w praktyce rozbie¿noci,
po¿¹dane by³oby zamieszczenie w treci art. 7 (po ust. 1) postanowienia
w brzmieniu: Je¿eli jednak decyzja o odebraniu zwierzêcia zostaje podjêta
w stosunku do jego opiekuna, a jednoczenie nie wystêpuj¹ podstawy do odebrania go w³acicielowi, odebrane zwierzê zostaje przekazane w³acicielowi.
15 Zasygnalizowany postulat wi¹¿e siê z koncepcj¹ ustawowych granic prawa w³asnoci
 zob. A. Stelmachowski, [w:] System prawa prywatnego..., t. 3, s. 239 i nast.
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Przekazanie zwierzêcia podmiotowi wskazanemu w art. 7 ust. 1 lub
(w sytuacjach wskazanych w art. 7 ust. 1c u.o.z.) innemu podmiotowi nie
oznacza przeniesienia na ten podmiot nie tylko prawa w³asnoci, ale nawet
w³adania analogicznego do posiadania. Nale¿y przyj¹æ, ¿e podmiotowi temu
bêdzie przys³ugiwa³o w stosunku do zwierzêcia w³adztwo podobne do tego,
jakie wzglêdem rzeczy sprawuje dzier¿yciel. Od chwili przekazania wspomniany podmiot bêdzie faktycznie w³ada³ zwierzêciem za jego w³aciciela lub
inn¹ osobê utrzymuj¹c¹ zwierzê (opiekuna), natomiast w razie uprawomocnienia siê orzeczenia s¹du w sprawie przepadku zwierzêcia, w³adanie powy¿sze bêdzie wykonywane za Skarb Pañstwa, który z t¹ chwil¹ staje siê w³acicielem zwierzêcia.
IV. Omówiony wy¿ej rodek w postaci czasowego odebrania zwierzêcia,
aczkolwiek stanowi (w razie zastosowania go wzglêdem w³aciciela) daleko
id¹ce ograniczenie atrybutów w³acicielskich, nie oznacza jeszcze utraty prawa w³asnoci. Taki skutek poci¹ga za sob¹ dopiero wydanie przez s¹d rozstrzygniêcia o przepadku zwierzêcia.
rodek ten mo¿e byæ orzeczony wy³¹cznie w nastêpstwie skazania osoby
za przestêpstwo okrelone w art. 35 ust. 1 i 2 u.o.z. Jego postaæ podstawowa
(art. 35 ust. 1) polega na zabiciu, umierceniu lub dokonaniu uboju zwierzêcia z (naruszeniem wskazanych w tym¿e artykule przepisów u.o.z.) albo na
znêcaniu siê nad zwierzêciem w sposób okrelony w art. 6 ust. 2 u.o.z. Z kolei
postaæ kwalifikowana przestêpstwa (art. 35 ust. 2) wyra¿a siê w dokonaniu
opisanego wy¿ej czynu ze szczególnym okrucieñstwem16. Oczywicie, ze
wzglêdu na przedmiot prowadzonych rozwa¿añ, interesowaæ nas bêdzie ta
czêæ dyspozycji art. 35 ust. 1 i 2 u.o.z., która dotyczy znêcania siê nad
zwierzêciem w sposób okrelony w art. 6 ust. 2 u.o.z. W razie bowiem pozbawienia ¿ycia zwierzêcia rozstrzyganie w przedmiocie przepadku jest z przyczyn oczywistych bezprzedmiotowe. Orzeczenie s¹du o przepadku zwierzêcia
mo¿e mieæ, w myl art. 35 ust. 2 u.o.z., charakter fakultatywny (w stosunku
do sprawcy czynu w jego postaci podstawowej) albo obligatoryjny (w stosunku do sprawcy czynu w jego postaci kwalifikowanej). Mo¿e byæ ono
wydane (bez wzglêdu na jego fakultatywny lub obligatoryjny charakter)
16

Szczegó³owa analiza ustawowych znamion tego przestêpstwa, a tak¿e problem zbiegu
art. 35 ust. 1 i 2 u.o.z. z przepisami innych ustaw jest przedmiotem opracowania M. Gabriela-Wêglowskiego, Przestêpstwa przeciwko humanitarnej ochronie zwierz¹t, Toruñ 2008, s. 83113
i 137145. Zob. te¿ rozwa¿ania w tej materii innych autorów: W. Radecki, Ustawy..., s. 163169;
M. Bojarski, W. Radecki, Pozakodeksowe prawo karne, t. II: Przestêpstwa gospodarcze oraz
przeciwko rodowisku. Komentarz, Warszawa 2003, s. 353370; M. Mozgawa, Prawnokarna
ochrona zwierz¹t, Lublin 2002, s. 1622 i 2628; idem, [w:] Prawna ochrona zwierz¹t..., s. 168177;
W. Kotowski, B. Kurzêpa, Przestêpstwa pozakodeksowe. Komentarz, Warszawa 2007, s. 170176
oraz S. Rogala-Walczyñska, Prawnokarna ochrona zwierz¹t, Prokurator 2009, nr 34, s. 97101
i 102105.
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wy³¹cznie wobec sprawcy bêd¹cego w³acicielem zwierzêcia (art. 35 ust. 3
in fine u.o.z.).
Z chwil¹ uprawomocnienia siê orzeczenia o przepadku zwierzêcia dotychczasowy w³aciciel traci automatycznie jego w³asnoæ, za nowym w³acicielem staje siê Skarb Pañstwa. Ze wzglêdu na wyj¹tkowy charakter dobra
objêtego powy¿szym rozstrzygniêciem przepisy u.o.z. zawieraj¹ unormowania
okrelaj¹ce szczegó³owo sposób dalszego postêpowania w tej sprawie (zasady
wykonania orzeczenia s¹du). W tym zakresie wymagane jest, w myl art. 38
u.o.z., podjêcie nastêpuj¹cych czynnoci:
1) s¹d przekazuje zawiadomienie o prawomocnym postanowieniu o przepadku organizacji spo³ecznej, której statutowym celem dzia³ania jest ochrona
zwierz¹t (np. Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami w Polsce, Liga Ochrony
Przyrody);
2) organizacja spo³eczna, po wejciu w w³adanie zwierzêcia, ma obowi¹zek niezw³ocznie powiadomiæ o tym powiatowego lekarza weterynarii, który
(równie¿ niezw³ocznie) przeprowadza badanie zwierzêcia;
3) nastêpnie organizacja spo³eczna przekazuje nieodp³atnie zwierzê:
schronisku dla zwierz¹t, je¿eli jest to zwierzê domowe albo laboratoryjne; lub
pañstwowej jednostce organizacyjnej prowadz¹cej gospodarstwo rolne, je¿eli
jest to zwierzê gospodarskie; lub ogrodowi zoologicznemu albo schronisku dla
zwierz¹t, je¿eli jest to zwierzê wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych lub utrzymywane w ogrodzie zoologicznym. Do przekazania zwierzêcia jednemu ze wskazanych wy¿ej podmiotów
wymagana jest jego zgoda, przy czym w razie jej braku lub wyst¹pienia innej
okolicznoci uniemo¿liwiaj¹cej przekazanie istnieje mo¿liwoæ nieodp³atnego
przekazania innemu podmiotowi, je¿eli bêdzie on w stanie zapewniæ zwierzêciu w³aciw¹ opiekê.
Wszelkie koszty zwi¹zane z wykonaniem orzeczenia o przepadku zwierzêcia ponosi skazany.
Na marginesie powy¿szych rozwa¿añ nale¿y wyjaniæ, ¿e omówiony wy¿ej art. 35 ust. 3 u.o.z. nie stanowi jedynej podstawy prawnej wydania rozstrzygniêcia w przedmiocie przepadku zwierzêcia. Z innymi rozwi¹zaniami
prowadz¹cymi do analogicznych skutków mo¿emy spotkaæ siê na gruncie
prawa karnego, kompleksowych ga³êzi prawa, a tak¿e cywilnego.
Nie ma, jak siê wydaje, przeszkód, aby w odniesieniu do zwierz¹t mog³a
znaleæ zastosowanie, przewidziana w art. 39 pkt 4 w zw. z art. 44 k.k.,
instytucja przepadku przedmiotów17, choæ wzglêdem sytuacji stanowi¹cych
17 W myl zgodnego stanowiska doktryny prawa karnego zwierzê mieci siê w pojêciu
przedmiotu, który mo¿e byæ objêty przepadkiem  por. np. W. Zalewski, [w:] Kodeks karny.
Czêæ ogólna, t. II: Komentarz do artyku³ów 32116, red. M. Królikowski, R. Zaw³ocki, Warszawa 2010, s. 169; J. Raglewski, [w:] Kodeks karny. Czêæ ogólna. Komentarz, t. I: Komentarz do
art. 1116 k.k., red. A. Zoll, Warszawa 2007, s. 596.
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przedmiot niniejszej analizy jej znaczenie bêdzie niew¹tpliwie ograniczone.
Przepadek w ujêciu powo³anych wy¿ej przepisów kodeksu karnego (orzekany
obligatoryjnie lub fakultatywnie) dotyczy trzech grup przedmiotów18:
 pochodz¹cych bezporednio z przestêpstwa,
 s³u¿¹cych lub przeznaczonych do pope³nienia przestêpstwa,
 objêtych zakazem wytwarzania, posiadania, obrotu, przesy³ania, przenoszenia lub przewozu, je¿eli wymienione czynnoci polega³y na pope³nieniu
przestêpstwa.
Zasadniczym celem powy¿szego rodka karnego jest sprawienie dodatkowej dolegliwoci sprawcy, który uczyni³ zwierzê przedmiotem lub rodkiem
swego przestêpczego procederu przez pozbawienie go korzyci, jak¹ stanowi
zwierzê. Je¿eli jednak sposób postêpowania sprawcy ze zwierzêciem (np.
wykorzystywanym do pope³nienia przestêpstwa) nara¿a je na dolegliwoci
lub zachowania sprzeczne z jego natur¹, aczkolwiek nie w stopniu, który nosi
znamiona znêcania siê nad zwierzêciem w rozumieniu art. 6 ust. 2 u.o.z. (co
uniemo¿liwia orzeczenie przepadku na podstawie art. 35 ust. 3 u.o.z.),
ochronna rola instytucji przepadku przedmiotów wydaje siê oczywista.
Tak samo mo¿na oceniæ rodek karny przepadku przedmiotów (które
s³u¿y³y lub by³y przeznaczone do pope³nienia wykroczenia oraz pochodz¹cych
bezporednio lub porednio z wykroczenia), przewidziany w art. 28 pkt 2
w zw. z art. 30 k.w.
Rozwi¹zania przewiduj¹ce przepadek zwierzêcia, czêsto o funkcjach zbli¿onych do rodków karnych przepadku przedmiotów uregulowanych w przepisach kodeksu karnego i kodeksu wykroczeñ, wystêpuj¹ te¿ m.in. w innych
unormowaniach u.o.z. (za naruszenie okrelonych we wskazanych przepisach
ustawy nakazów lub zakazów  art. 37 oraz za prowadzenie hodowli lub
utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywn¹ bez wymaganego zezwolenia
 art. 37a), a tak¿e w regulacjach: ustawy z 13 padziernika 1995 r.  Prawo
³owieckie19 (art. 54 w zw. z art. 52 i 53); ustawy 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody20 (art. 129 pkt 1 w zw. z art. 127, 128 i 131); ustawy z 21
stycznia 2005 r. o dowiadczeniach na zwierzêtach21 (art. 45).
Nie odgrywa powa¿niejszej roli, w zakresie poruszanej problematyki,
instrument cywilnoprawny przewidziany w art. 412 k.c. Przepis ten reguluje
orzekany fakultatywnie przez s¹d cywilny przepadek wiadczenia na rzecz
Skarbu Pañstwa, je¿eli wiadczenie to zosta³o wiadomie spe³nione w zamian
za dokonanie czynu zabronionego przez ustawê lub w celu niegodziwym.
Chodzi tu wiêc o sytuacjê, gdy zwierzê ma postaæ wiadczenia, np. w charakterze ³apówki zostaje wrêczony rzadkiej i cennej rasy szczeniak.
18
19
20
21

Por. W. Radecki, Ustawy..., s. 68 i 170.
Dz.U. z 2005, nr 127, poz. 1066, z pón. zm.
Dz.U. z 2009, nr 151, poz. 1220, z pón. zm.
Dz.U. nr 33, poz. 289, z pón. zm.

Czasowe odebranie oraz przepadek jako szczególne rodki prawnej ochrony...

145

V. Z konstrukcji przestêpstwa z art. 35 ust. 1 i 2 u.o.z. wynika, ¿e
ustawodawca penalizuje, obok przypadków nieuzasadnionego lub niehumanitarnego zabijania zwierz¹t, wszelkie zachowania, które maj¹ charakter znêcania siê nad nimi (art. 35 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 2 u.o.z.). Innymi s³owy,
znêcanie siê nad zwierzêciem jest zawsze przestêpstwem i do tego umylnym22. Je¿eli zatem ustawodawca wskazuje jako podstawê czasowego odebrania zwierzêcia zachowanie siê jego w³aciciela lub opiekuna w sposób
okrelony w art. 6 ust. 2 u.o.p., to tym samym dopuszcza zastosowanie tego
rodka tylko wtedy, gdy okolicznoci danego przypadku wskazuj¹ na pope³nienie przestêpstwa. Podjêcie decyzji o czasowym odebraniu odbywa siê wiêc
w rezultacie wstêpnej oceny w³aciwego organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta), ¿e postêpowanie sprawcy nosi znamiona przestêpstwa. Ostatecznie ocenê tê zweryfikuje s¹d karny w wydanym przez siebie orzeczeniu.
Je¿eli s¹d zarazem orzeknie przepadek zwierzêcia, to tym samym niejako
potwierdzi zasadnoæ decyzji w przedmiocie czasowego odebrania.
Je¿eli s¹d nie orzeknie (w trybie art. 35 ust. 3 u.o.z.) przepadku zwierzêcia, odebrane zwierzê podlega zwrotowi (art. 7 ust. 6 u.o.z.) Taki wynik
postêpowania karnego jest mo¿liwy, gdy: postêpowanie to zostanie umorzone;
lub zapadnie wyrok uniewinniaj¹cy; lub zapadnie wyrok skazuj¹cy za przestêpstwo z art. 35 ust. 1 u.o.z., a s¹d jednoczenie uzna, ¿e nie ma potrzeby
(np. znêcanie siê nad zwierzêciem nie mia³o nadmiernie drastycznego charakteru, a sprawca przyrzek³ poprawê) orzekania przepadku. Tymczasem
brak orzeczenia w przedmiocie przepadku wcale nie musi oznaczaæ, ¿e stan
zagro¿enia zwierzêcia (i tym samym koniecznoæ jego odizolowania od w³aciciela lub opiekuna) nie wystêpuje. Jednak ustawodawca jednoznacznie
nakazuje w tych wypadkach zwrot zwierzêcia. Niekonsekwencjê tê dostrze¿ono w doktrynie, ilustruj¹c j¹ przyk³adem znêcania siê nad zwierzêciem
przez chorego psychicznie (zatem przez sprawcê niepope³niaj¹cego przestêpstwa), proponuj¹c zarazem wyjcie z tej patowej sytuacji w drodze orzeczenia
przepadku tytu³em zastosowania rodka zabezpieczaj¹cego (na podstawie
art. 99 lub 100 k.k.)23.
Jednak z sytuacjami, w których mamy do czynienia z nara¿aniem zwierz¹t na ból lub cierpienie, mo¿na spotkaæ siê w okolicznociach niestanowi¹cych czynu zabronionego w rozumieniu przepisów prawa karnego. Zachowania tego rodzaju mog¹ byæ nastêpstwem ciê¿kiej sytuacji osobistej w³aciciela
lub opiekuna zwierzêcia (np. utraty si³ z powodu zaawansowanego wieku lub
z³ego stanu zdrowia), wyj¹tkowej niezaradnoci, skrajnego ubóstwa czy te¿
przejawem swoicie pojmowanej mi³oci do zwierz¹t24. Trudno niejednokrot22
23
24

W. Radecki, Ustawy..., s. 62; M. Gabriel-Wêglowski, op. cit., s. 101.
W. Radecki, Ustawy..., s. 69.
Chodzi o przypadki utrzymywania na terenie posiad³oci czy nawet w mieszkaniach znacznej liczby zwierz¹t domowych (zwykle psów lub kotów) w dramatycznych warunkach bytowych.

146

Mieczys³aw Goettel

nie w wypadkach takich zachowañ stawiaæ zarzut wiadomego zadawania
lub dopuszczania do zadawania zwierzêtom bólu lub cierpieñ, czyli oceniaæ je
w kategoriach czynu zabronionego przez prawo karne (zachowania zawinionego). Nie ma wobec tego mo¿liwoci zastosowania wówczas nie tylko przepadku zwierzêcia (choæby tytu³em rodka zabezpieczaj¹cego), lecz nawet jego
czasowego odebrania. Tymczasem koniecznoæ uniemo¿liwienia w³acicielowi
lub opiekunowi dalszego sprawowania w³adztwa nad zwierzêciem bywa nierzadko ewidentna.
Próbê rozwi¹zania powy¿szego dylematu podjêto w orzecznictwie s¹dów
administracyjnych. W orzecznictwie tym toruje sobie drogê kierunek wyk³adni przyjmuj¹cy, i¿ art. 7 u.o.z. nie uzale¿nia rozstrzygniêcia w przedmiocie
czasowego odebrania zwierzêcia od wyst¹pienia w zachowaniu w³aciciela
lub opiekuna zwierzêcia elementu winy czy w ogóle znamion czynu zabronionego25. Wystarczaj¹c¹ podstaw¹ jest samo utrzymywanie zwierz¹t w niew³aciwych warunkach. Jednak powy¿sze tezy, co ju¿ wy¿ej wyjaniono, nie
znajduj¹ uzasadnienia w treci unormowañ ustawy o ochronie zwierz¹t (art.
7 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 2 i art. 35 ust. 1). Judykatura próbuje zatem nadaæ
analizowanym regulacjom administracyjnoprawnym rozs¹dn¹ treæ, wychodz¹c ze s³usznego za³o¿enia, ¿e bezpieczeñstwo i dobro zwierzêcia jest szczególn¹ wartoci¹. Nie maj¹c jednak innego wyjcia, ucieka siê, co nietrudno
dostrzec, do wyk³adni contra legem. Nale¿y w zwi¹zku z tym postulowaæ
zmianê art. 7 ust. 1 u.o.z. w taki sposób, aby w nowej redakcji przepis ten
przewidywa³ mo¿liwoæ czasowego odebrania nie tylko w razie traktowania
zwierzêcia w sposób okrelony w art. 6 ust. 2 (jak jest obecnie), lecz tak¿e
w wypadku znajdowania siê zwierzêcia z innych przyczyn w warunkach
zagra¿aj¹cych jego ¿yciu lub zdrowiu.
VI. Scharakteryzowane wy¿ej rozwi¹zania o charakterze publicznoprawnym w postaci czasowego odebrania zwierzêcia oraz orzeczenia jego przepadku poci¹gaj¹ za sob¹ równie¿ donios³e konsekwencje w zakresie stosunków
cywilnoprawnych. Wzglêdem w³aciciela zwierzêcia skutkuj¹ one ograniczeniem lub utrat¹ prawa w³asnoci. Koniecznoæ siêgniêcia po tak drastyczne
rodki uzasadniona jest potrzeb¹ ochrony wyj¹tkowo cennego dobra, jakim
jest ¿ycie, zdrowie oraz bezpieczna egzystencja zwierzêcia. Donios³a rola
tych¿e rodków sprowadza siê do usuniêcia zagro¿eñ, których ród³a tkwi¹
w ludzkich postawach i zachowaniach. Analiza unormowañ ustawy o ochronie zwierz¹t, niezale¿nie od generalnej aprobaty przedstawionych rozwi¹zañ,
pozwoli³a równie¿ dostrzec pewne niedoskona³oci w zakresie jurydycznego
ujêcia instytucji czasowego odebrania zwierzêcia. Stawia to niejednokrotnie
25 Wyrok WSA w Szczecinie z 1 czerwca 2004 r., SA/Sz 1197/02, teza 2, LEX nr 523943
oraz wyrok WSA w Warszawie z 11 grudnia 2008 r., IV SA/Wa 1650/08, LEX nr 523938.
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praktykê przed dylematem, jak post¹piæ w konkretnym przypadku, lub te¿
zmusza do poszukiwania dróg wyjcia nie zawsze zgodnych z liter¹ prawa.
Uwzglêdnienie zg³oszonych w tekcie postulatów de lege ferenda powinno
przyczyniæ siê do wyeliminowania powy¿szych mankamentów.

Summary
The temporary collection or its forfeiture
as a specific means of legal protection of animals
The circumstances that a living animal is considered to be a good of
special significance, decided the process of making animals the object of an
intense legal protection. Not only the complex system of international and
community standards of legal protection of these living creatures, but also
various national regulations seem to prove it. Apart from specific provisions
in administrative, penal and civil law, the Law of 21 August 1997 on Protection of Animals is fundamental in Polish legal order. The statue introduced
the principle of dereification into state legal system. According to the principle, a living animal cannot be identified with a thing. Special provisions
of the Law provide many instruments aimed to guarantee the effective legal
protection of animals. Two of them require special reference: the temporary
collection of an animal or its forfeiture. These instruments enable to impose
sanctions on possessor or owner of an animal (like the temporary/constant
loss of holding of an animals or even the loss of ownership rights) in case
of non-humanitarian treatment of an animal. The Law on Protection of
Animals specifies prerequisites of liability of owners or possessors of an
animal. It also determines details regarding procedure and legal consequences of application of the above-mentioned legal sanctions. The paper aims to
present the analysis regarding the most important areas of legal protection
of animals.
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Walka z terroryzmem
z perspektywy prakseologii
Ostateczne zwyciêstwo nad wspó³czesnym terroryzmem nie bêdzie mo¿liwe w ci¹gu najbli¿szych dziesi¹tków lat. Taktyczne i techniczne rozwi¹zania
s¹ tylko krótkoterminowe i maj¹ wiele mankamentów. Problem ten narasta³
bowiem w d³ugim okresie. Musi on byæ wszelkimi dostêpnymi prawnymi
rodkami zahamowany, by unikn¹æ wielkich szkód fizycznych, psychospo³ecznych i socjalno-ekonomicznych.
Obecnie stosowana jest g³ównie polityka odwetu, polegaj¹ca na za³o¿eniu
przyjêtym w krêgach oficjalnych i organów bezpieczeñstwa, ¿e militarny
odwet jako reakcja na terroryzm mo¿e stanowiæ skuteczn¹ metodê odstraszania przysz³ych zamachowców. Musia³yby byæ jednak wówczas spe³nione dwa
warunki:
1) nale¿y na akt terrorystyczny szybko reagowaæ,
2) kontratak musi byæ dok³adny, tj. cele musz¹ byæ ustalone starannie
na podstawie informacji s³u¿b wywiadowczych.
Tymczasem wieloletnie badania wykaza³y, ¿e militarny odwet nigdy nie
spowodowa³ wyeliminowania terroryzmu. Wrêcz przeciwnie  zamachy terrorystyczne nie os³ab³y, a nawet sta³y siê jeszcze silniejsze po atakach militarnych. Diabelski kr¹g przemocy i kontrprzemocy trwa i nasila siê. Ataki
mig³owców na cele terrorystyczne albo niszczenie domów zamachowcówsamobójców nadaj¹ im wizerunek bohaterskich bojowników i mêczenników
za sprawê.
W okresie zimnej wojny, gdy wysi³ki s³u¿b specjalnych by³y skierowane
przeciwko ZSRR, zaniedbano problem terroryzmu, uznaj¹c go za mniejsze
niebezpieczeñstwo. Dopiero po 11 wrzenia 2001 r. nast¹pi³o przeorientowanie polityki, jednak wyszkolenie agentów znaj¹cych jêzyk arabski (a nawet
ich pozyskanie) jest trudne i kosztowne oraz wymaga czasu.
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Dobry wywiadowczy nadzór tylko krótkoterminowo jest najlepsz¹ broni¹
przeciw terroryzmowi. Napotyka on jednak trudnoci nie tylko wykonawcze.
Parlamenty pañstw prawa i opinia publiczna wykazuj¹ niejednoznaczn¹ postawê wobec s³u¿b specjalnych i wywiadowczych. Niekiedy czyni¹ one za
du¿o, niekiedy za zbyt ma³o. CIA ma trudnoci, powo³ano wiêc dodatkow¹
s³u¿bê zwalczania terroryzmu  Office of Homeland Defence (Urz¹d Obrony
Ojczyzny).
Nie tylko Europa jest zagro¿ona terroryzmem islamskim, ale i Stany
Zjednoczone. Coraz czêstsze s¹ informacje o posiadaniu przez Al-Kaidê
i ukryciu w Stanach Zjednoczonych walizkowych bomb nuklearnych, zbudowanych na bazie tzw. czerwonej rtêci (RM 20/20, wzór Sb2O7Hg2); nuklearne
bomby wytwarzaj¹ temperaturê i cinienie wielokrotnie wy¿sze ni¿ powsta³e
w atakach na WTC (ok. 5 tys. °C). Konstrukcja tych bomb jest stosunkowo
prosta i nie tak droga jak nabycie uranu czy plutonu. Oczekiwanie ataku
nuklearnego potwierdza Lowell Jacoby, dyrektor Agencji Wywiadu Wojskowego (DIA), na podstawie przechwytywanych informacji w Internecie. Taka
broñ minineutronowa jest idealna dla terrorystów i znacznie groniejsza ni¿
wspomniane brudne bomby. Wysy³ane promieniowanie neutronowe zabija
wszelkie organizmy ¿ywe w promieniu 500 m.
CIA koncentruje siê zbytnio na stosowaniu techniki (satelity obserwacyjne, pods³uch), choæ tylko po³owa tych informacji jest wykorzystywana. Rozszerzone mo¿liwoci pods³uchu, u³atwione przez US-PATRIOT Act, maj¹ tylko ograniczon¹ wartoæ. Brakuje dobrych analityków, którzy umieliby
poradziæ sobie z interpretacj¹ olbrzymich iloci nap³ywaj¹cych informacji.
Brak równie¿ kontaktów ze wiatem arabskim, agenci za dzia³aj¹ g³ównie
z terenów ambasad. Sieæ wywiadowcza jest dopiero w trakcie budowy.
Izraelskie dowiadczenia dowodz¹, ¿e infiltracja komórek terrorystycznych jest niezwykle trudna. Systemy tych komórek z jednej strony s¹ bardzo
elastyczne, z drugiej za terroryci dobrze siê nawzajem znaj¹ i s¹ bardzo
nieufni wobec nowych osób. Fanatyzm terrorystów-samobójców sprawia, ¿e
wszelkie próby zdobycia informacji s¹ bardzo niebezpieczne.
Zniszczenie baz i obozów szkoleniowych terrorystów w Afganistanie by³o
skuteczne tylko na krótki okres. Doprowadzi³o do reorganizacji sieci terrorystycznej Al-Kaidy, która dzi obejmuje od 50 do 60 krajów. Wielu terrorystów
uciek³o z zagro¿onych miejsc, przenosz¹c siê do bezpiecznych. Eliminacja
cz³onków organizacji terrorystycznych, np. przez s³u¿by specjalne Izraela
(MOSSAD), g³ównie przywódców poszczególnych komórek czy specjalistów
produkuj¹cych bomby, mo¿e zniszczyæ tylko ma³e organizacje, w wielkich
zawsze znajd¹ siê zastêpcy.
1

s. 267.

T. Pszczo³owski, Ma³a encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Warszawa 1978,
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Kontrola i zniszczenie finansowej infrastruktury organizacji terrorystycznych s¹ bardzo wa¿ne, jednak pe³ny nadzór miêdzynarodowych przep³ywów pieniêdzy, wobec jego wielkoci i mo¿liwoci zamaskowania, nie jest
mo¿liwy. Musz¹ siê tu w³¹czyæ policje miejscowe, zdobywaæ dane o klientach
banku, zleceniodawcach i odbiorcach, sprawdzaæ tych, którzy mog¹ wspieraæ
finansowo terroryzm, uprzedzaæ o konsekwencjach ich postêpowania. Jak
widaæ, ta propozycja jest nierealistyczna, podobnie jak przeciwdzia³anie
zbiórkom pieniêdzy przez arabskie organizacje humanitarne w Stanach Zjednoczonych i w Europie.
Fizyczna ochrona potencjalnych celów np. za pomoc¹ detektorów metali
ma dwie znacz¹ce psychologiczne zalety: podwy¿sza widoczne ryzyko dla
terrorystów i polepsza poczucie bezpieczeñstwa w spo³eczeñstwie. Ale ma te¿
du¿e wady: w Izraelu 40-tysiêczna ma³a armia chroni wejcia do publicznych gmachów, domów handlowych, lokali rozrywkowych, stacji autobusowych itp., w których przebywa wiele ludzi. Na trwa³e staje siê to nie tylko
niezwykle kosztowne, ale i ma³o skuteczne, gdy¿ nie da siê w ten sposób
chroniæ wszystkich mo¿liwych celów. Terroryci mog¹ zawsze swe ataki przerzucaæ na inne obiekty. Dostêp do gmachów ambasad, hoteli czy instytucji
wojskowych mo¿e byæ strze¿ony, obok wartowników, przez kamery wideo
i mury, ale taka ochrona nie zabezpiecza przed zamachami bombowymi
 najwy¿ej os³abia ich skutki.
Sprawdzanie osób i baga¿u na lotniskach, tudzie¿ umieszczanie agentów
w samolotach (air marshalls) okaza³y siê bardzo skuteczne. Terroryci maj¹
jednak mo¿liwoæ zestrzelenia samolotów cywilnych za pomoc¹ rakiet.
W Stanach Zjednoczonych dopiero rozpoczynaj¹ siê próby laserowej ochrony
przeciwrakietowej samolotów cywilnych, co jest niezwykle kosztowne.
Obecnie potrzeb¹ chwili jest ochrona przed zamachami dokonywanymi
za pomoc¹ rodków masowego zniszczenia (chemicznych, biologicznych, nuklearnych). Ponadto musz¹ byæ chronione wra¿liwe systemy infrastruktury
pañstwa: transport, energia, s³u¿ba zdrowia, informacja itd. Uwzglêdnienie
wszystkich potrzeb ochrony nie jest mo¿liwe ani personalnie, ani finansowo.
Jakie wiêc s¹ mo¿liwoci strategicznego i politycznego rozwi¹zania problemu terroryzmu? ONZ, w szczególnoci Rada Bezpieczeñstwa, mo¿e wp³yn¹æ na opiniê wiatow¹ w sposób decyduj¹cy. Uwzglêdnienie tej opinii nie
jest dla ochrony przed terroryzmem bez znaczenia. Rada Bezpieczeñstwa
mo¿e wydaæ rezolucjê, np. nr 1373 (2001), zobowi¹zuj¹c¹ pañstwa do zapobiegania i zwalczania terroryzmu. Mo¿e te¿ na pañstwa popieraj¹ce terroryzm nak³adaæ sankcje polityczne, ekonomiczne i wojskowe. W koñcu Miêdzynarodowy Trybuna³ ds. Zwalczania Terroryzmu powinien skazywaæ
sprawców.
Podstawowe trudnoci w zwalczaniu terroryzmu w Europie wynikaj¹ nie
tyle z obecnoci wojsk amerykañskich, brytyjskich i innych w Afganistanie
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i Iraku, chocia¿ stwarza to pokusê odwetu, ale z za³o¿onej chêci zburzenia
cywilizacji zachodniej w celu zbudowania wspólnoty wiernych w ca³ym wiecie. W tej walce pañstwa europejskie, stosuj¹ce zasady praworz¹dnoci, stawiaj¹ siê w gorszej, prawie beznadziejnej sytuacji, poniewa¿ terroryci islamscy nie akceptuj¹ ¿adnych zasad i uderzaj¹ na lepo w ludnoæ cywiln¹.
Odrzucaj¹ wszelki dialog i racjonaln¹ dyskusjê, kieruj¹ siê jedynie wiar¹
o charakterze religijno-politycznym. Nierespektowanie zasad i praw, którymi
zwi¹zane s¹ rz¹dy pañstw demokratycznych, stwarza asymetriê w tej walce.
Rz¹dy powinny wszczynaæ ofensywê antyterrorystyczn¹ wówczas, gdy gotowe s¹ u¿yæ zmasowanych si³. Impet terroryzmu coraz bardziej widoczny
w Europie mo¿e os³abn¹æ tylko wtedy, gdy terroryci ponios¹ zdecydowan¹
klêskê. Wobec faktu, ¿e wskutek ataków terrorystów-samobójców ginie
znacznie wiêcej muzu³manów (w Iraku, Afganistanie, Izraelu) ni¿ niewiernych, ludnoæ muzu³mañska mo¿e staæ siê sojusznikiem w walce z nimi.
Walkê z terroryzmem mo¿na rozpatrywaæ jako zespó³ specyficznych dzia³añ, a w zwi¹zku z tym mo¿liwe jest zastosowanie do ich analizy aparatury
pojêciowej wypracowanej w obrêbie ogólnej teorii sprawnego dzia³ania, czyli
prakseologii. Dzia³ania dzieliæ mo¿na w ró¿ny sposób i wed³ug ró¿nych kryteriów zale¿nie od celu, któremu dany podzia³ ma s³u¿yæ. Mo¿na np. sporz¹dziæ
typologiê dzia³añ, przyjmuj¹c jako kryterium stopieñ trudnoci wystêpuj¹cy
g³ównie, choæ nie tylko, przy obróbce tworzywa, a tak¿e stopieñ napiêcia
psychicznego spowodowany trudnoci¹. Jeli tak podzielimy dzia³ania, zauwa¿ymy, ¿e w przewa¿aj¹cej wiêkszoci przypadków, w których stopieñ
trudnoci dzia³ania oraz zwi¹zane z nim napiêcie psychiczne sk³onni bylibymy umieciæ wysoko na skali typologicznej, wystêpuje w jêzyku potocznym
dla okrelenia tego w³anie rodzaju dzia³ania rzeczownik walka lub czasownik walczyæ b¹d ich bliskoznaczne odpowiedniki1 . W ró¿nego rodzaju tekstach wystêpowa³y i wystêpuj¹ takie wyra¿enia jak: walka z przyrod¹ lub
walka z ¿ywio³em, walka cz³owieka z samym sob¹ czy te¿ walka rozumu
z uczuciem walka o byt, walka z nêdz¹, walka o w³asn¹ prawdê lub
walka o pokój. Niektóre z tych wyra¿eñ s¹ wie¿ej daty, wiele z nich jednak
wystêpowa³o i wystêpuje w jêzyku potocznym od setek lat. Analizuj¹c konteksty, w których umieszczone s¹ przytoczone wy¿ej zwroty, s¹dziæ mo¿na
zasadnie, ¿e zwroty te stosowane s¹ wtedy, gdy mówi¹cy lub pisz¹cy pragnie
zaznaczyæ, i¿ dane dzia³anie odznacza siê szczególnie wysokim stopniem
trudnoci i napiêcia psychicznego2. I w rzeczywistoci wyra¿enia te dotycz¹
takiego w³anie rodzaju dzia³añ. Byæ mo¿e w dalszym rozwoju nauki zostan¹
one wyodrêbnione w specyficzn¹ grupê. Nie jest bowiem wykluczone, ¿e
ogólne regu³y sprawnociowe dotycz¹ce tych dzia³añ bêd¹ tu czêciowo oczywicie nieco inne ni¿ regu³y sprawnociowe dotycz¹ce dzia³añ o mniejszym
2

J. Rudniañski, Kompromis i walka, Warszawa 1989, s. 15.

Walka z terroryzmem z perspektywy prakseologii

153

stopniu trudnoci, dla okrelenia których w jêzyku potocznym nie u¿ywa siê
s³owa walka.
Pozostawiaj¹c do odrêbnego opracowania nader interesuj¹c¹ analizê
wspomnianych powy¿ej dzia³añ, warto podkreliæ, i¿ w prakseologii klasycznej wyra¿enie walka zarezerwowane jest dla grupy takich dzia³añ, w których dzia³aj¹cy znajduje siê niejednokrotnie w sytuacji przymusowej z powodu czyjego przeciwdzia³ania. Jan walczy z Piotrem  pisze Tadeusz
Kotarbiñski  ilekroæ d¹¿¹ oni do celów niezgodnych, wiedz¹ o tym i dlatego
w dzia³aniach swych licz¹ siê z dzia³aniami przeciwnika3. W innym za
miejscu ten sam autor podaje okrelenie nieco szersze: Walka dla nas  to
wszelkie dzia³anie przynajmniej dwupodmiotowe (przy za³o¿eniu, ¿e i zespó³
mo¿e byæ podmiotem), gdzie jeden przynajmniej z podmiotów przeszkadza
drugiemu. I dopiero w nastêpnym zdaniu podaje jako konkretny przypadek
przytoczon¹ na pocz¹tku definicjê: W poszczególnym, najzwyklejszym, bodaj
i najciekawszym przypadku oba podmioty nie tylko d¹¿¹ obiektywnie do
celów niezgodnych, lecz nadto wiedz¹ o tym i licz¹ siê w budowaniu swoich
planów te¿ z dzia³aniami strony przeciwnej. Dlatego ten przypadek, przypadek wzajemnego obiektywnego i wiadomego zarazem przeszkadzania, uwa¿amy za najciekawszy, i¿ wtedy obie strony zmuszaj¹ siê wzajemnie w sposób
osobliwie intensywny do pokonywania trudnoci, a wiêc porednio  do
usprawniania techniki dzia³a4. Ró¿nego rodzaju walka wystêpuje w konkurencji handlowej i przemys³owej, w grze w szachy, w sporach politycznych
i prawniczych, czêciowo w wychowaniu itd. Walki wystêpuj¹ce w wymienionych tu dzia³aniach Kotarbiñski nazywa piêtrem porednim stopnia ogólnoci. Parter to walka militarna (zbrojna), za piêtro najwy¿sze to ogólna
teoria czynu (prakseologia), w sk³ad której wchodzi teoria walki, która dotyczy równie¿ walki z terroryzmem.
Warto podkreliæ interesuj¹c¹ ró¿nicê, jaka zachodzi miêdzy walk¹ na
piêtrze porednim a walk¹ na parterze, czyli walk¹ zbrojn¹. W przewa¿aj¹cej wiêkszoci przypadków w walce niezbrojnej g³ównym tworzywem
dzia³aj¹cego nie jest jego przeciwnik lub nie tylko jego przeciwnik. Jeli za
nawet jest, to dzia³aj¹cemu chodzi b¹d o okrelone przetworzenie tego,
kogo bez cudzys³owu nazywa swoim przeciwnikiem, b¹d o regulowane przepisami unieruchomienie go lub wykazanie w³asnej przewagi. Natomiast
w walce zbrojnej g³ównym tworzywem dzia³aj¹cego jest jego przeciwnik
wraz z narzêdziami, którymi siê pos³uguje. Jednym za z celów porednich
jest zniszczenie zarówno przeciwnika, jak i jego narzêdzi. cilej: przetworzenie przeciwnika z rzeczy o¿ywionej w rzecz nieo¿ywion¹ b¹d przy pozostawieniu go przy ¿yciu  d³ugotrwa³e pozbawienie go zdolnoci do walki
3

s. 549 .
4

T. Kotarbiñski, Z zagadnieñ ogólnej teorii walki, [w:] Wybór pism, t. I, Warszawa 1957,
T. Kotarbiñski, Traktat o dobrej robocie, wyd. 3, Wroc³aw 1965, s. 239.
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oraz uczynienie narzêdzi przeciwnika niezdatnymi do u¿ytku równie¿ przez
okres d³ugotrwa³y. Mówi¹c innymi s³owami i na wy¿szym stopniu ogólnoci:
porednim celem dzia³aj¹cego jest w tym przypadku zniszczenie.
Kolejna ró¿nica miêdzy parterem a piêtrem porednim dotyczy g³ównie celów podmiotów prowadz¹cych walkê. W walce zbrojnej g³ównym celem
jest niemal zawsze  chocia¿ nie tylko  dobro w³asne walcz¹cych stron; przy
czym  równie¿ niemal zawsze  dobro w³asne jednej strony sprzeczne jest
z dobrem w³asnym strony przeciwnej. Natomiast w walkach prowadzonych
na piêtrze porednim, czyli w wielu walkach niezbrojnych, jednej ze stron
chodziæ mo¿e o dobro wspólne obu stron, jak np. w niektórych walkach
politycznych prowadzonych wewn¹trz danego kraju, a obecnie coraz czêciej
równie¿ w walkach politycznych zewnêtrznych. Podobnie zreszt¹ rzecz siê
ma coraz czêciej tak¿e w wielu innych rodzajach walk z powodu coraz
cilejszych wzajemnych powi¹zañ i wspó³zale¿noci w obrêbie ca³ego wiata5.
Po dokonaniu analizy poszczególnych przyk³adów walk mo¿na stwierdziæ, i¿ wtedy, gdy chodzi tylko o dobro w³asne jednej z walcz¹cych stron,
uwzglêdnianie podstawowych zasad Dekalogu w stosowanych metodach walki mo¿e byæ niekonieczne dla osi¹gniêcia w optymalny sposób zamierzonego
rezultatu. Mo¿e nawet stanowiæ przeszkodê dla osi¹gniêcia w krótkim czasie
rezultatu wzglêdnie krótkotrwa³ego. Wtedy natomiast, gdy b¹d bezporednim celem g³ównym, b¹d jednym z równorzêdnych celów bezporednich
ka¿dej z walcz¹cych stron jest dobro wspólne, uwzglêdnianie podstawowych
zasad Dekalogu w stosowanych metodach walki stanowi prawdopodobnie
warunek konieczny do osi¹gniêcia w optymalny sposób zamierzonego rezultatu: staje siê zatem zagadnieniem cile prakseologicznym.
Nale¿y wyranie zaznaczyæ dwie ró¿nice miêdzy walk¹ na parterze
a walkami na piêtrze porednim, aby wykazaæ, jak bardzo ró¿ne pod wzglêdem celu i obróbki tworzywa dzia³ania obejmuje prakseologiczna definicja
walki. W historii filozofii pojêcie walki nie wystêpuje wyranie. W zwi¹zku
z tym brak równie¿ klarownych definicji tego pojêcia. W indeksach bardzo
wielu podrêczników historii filozofii nie wystêpuje w ogóle termin walka,
jeli za jest  ogranicza siê na ogó³ do Heraklita z Efezu, Hobbesa i Darwina, a i w tym ostatnim przypadku wystêpuje jedynie w kontekcie walka
o byt. J. Rudniañski podkrela, i¿ trudno zrozumieæ, dlaczego to wysoce
skomplikowane i maj¹ce bardzo powa¿ne implikacje dzia³anie, z którym
mamy do czynienia na co dzieñ, dzia³anie przenikaj¹ce ca³¹ tkankê ¿ycia
spo³ecznego i ¿ycia wewnêtrznego cz³owieka, a zarazem gro¿¹ce obecnie
zniszczeniem ca³ego gatunku ludzkiego zajmowa³o dotychczas w filozofii tak
niewiele miejsca i tak niewielu filozofów powiêca³o mu uwagê6.
5
6

J. Konieczny, Cybernetyka walki, Warszawa 1970, s. 2757.
J. Rudniañski, op. cit., s.17.
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W polskich t³umaczeniach pism mylicieli staro¿ytnych pisz¹cych o Heraklicie pojêcie walki u¿ywane zamiennie z terminem wojna. Zakres tych
terminów jest tak rozmyty, i¿ nie rozgranicza siê ich7. Równie¿ Hobbes nie
odró¿nia³ walki niezbrojnej od zbrojnej, okrelaj¹c jako wojnê zarówno jedn¹, jak i drug¹; przy czym wojna, jak wynika z wywodów Hobbesa, wystêpowaæ mo¿e w ró¿nej skali  pocz¹wszy od mikro, poprzez redni¹, a¿ do
 prawdopodobnie  skali najwy¿szej, która w czasach Hobbesa nie wchodzi³a jednak w grê8. Myl ta nie jest nowa. Nieco inaczej, w innej formie zwróci³
na te kwestie uwagê Platon, twierdz¹c, ¿e dobrze zarz¹dzane pañstwo powinno byæ tak urz¹dzone, ¿eby mog³o inne pañstwa zwyciê¿yæ w wojnie,
a tak¿e i¿ jest to s³uszne, je¿eli idzie o stosunek jednej wsi do innej wsi,
jakiego domu w stosunku do innego domu we wsi oraz jakiego cz³owieka
w stosunku do drugiego cz³owieka9. Jak siê wydaje, nie chodzi tu tylko
o walkê zbrojn¹, chocia¿ w polskim przek³adzie u¿yto s³owa wojna. Trzeba
zwróciæ uwagê, i¿ termin ten pojawia siê w Prawach tak¿e wtedy, gdy chodzi
o walkê z sob¹ samym, która nie zosta³aby dzi okrelona mianem wojna.
Wed³ug Platona w ka¿dym z nas przeciwko samemu sobie toczy siê wojna,
a zwyciêstwo nad sob¹ samym jest pierwszym ze wszystkich zwyciêstw
i najszczytniejszym zwyciêstwem, daæ siê pokonaæ samemu sobie to pora¿ka
najhaniebniejsza ze wszystkich i najgorsza. Tu ju¿ s³owo wojna wyranie
nie ma nic wspólnego z walk¹ zbrojn¹. W innych tekstach Platona w polskim
przek³adzie wystêpuje natomiast s³owo walka. Znacznie czêciej u¿ywa siê
te¿ s³owa walka we wspó³czesnej prawdopodobnie Platonowi BhagawadGicie, która w ca³oci stanowi przenoniê dotycz¹c¹ nie po³a bitwy, lecz walki
cz³owieka z sob¹ samym, wed³ug innych za opisuje walkê wewnêtrzn¹ Ard¿uny jako konieczne przygotowanie do maj¹cej nast¹piæ walki zbrojnej
z przeciwnikiem10. I tu równie¿ z kontekstu tylko wynika, czy mamy do
czynienia z walk¹ zbrojn¹, czy niezbrojn¹, chocia¿ na ogó³ nie u¿ywa siê
s³owa wojna, lecz walka (battle lub struggle).
W podobny sposób w filozofii nowo¿ytnej Zachodu pojêcia walka u¿ywa
Fryderyk Nietzsche. W wielu fragmentach Woli mocy i Tako rzecze Zaratustra z kontekstu jedynie wynika, czy autor ma na myli walkê zbrojn¹, czy
niezbrojn¹, chocia¿ tam, gdzie chodzi wyranie o walkê zbrojn¹, pojawia siê
s³owo wojna. Mimo to spotkamy nie w pe³ni spójne z ca³oci¹ filozofii
wyra¿onej w Woli mocy zdanie: Nieuzbrojeni bezbronni: jakich¿e to rodków
pomocniczych i cnót potrzebuj¹ oni, aby wytrwaæ, aby nawet przemóc11.
7 J. Legowicz, Filozofia staro¿ytna Grecji i Rzymu. Wybrane teksty z historii filozofii,
Warszawa 1980, s. 78.
8 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. II, Warszawa 1968, s. 7578.
9 Platon, Prawa, Warszawa 1956, s. 56.
10 Bhagawad-Gita, przek³ad W. Synowska, Madras 1957, s. XIIXIII.
11 F. Nietsche, Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartoci, Warszawa 1975.
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Pozostawiaj¹c na uboczu nawi¹zuj¹ce do Nietzschego pseudofilozoficzne prace nazistowskie, mo¿na stwierdziæ, ¿e najczêciej termin walka wystêpuje
w filozofii marksistowskiej, lecz przewa¿nie z bezporednim lub porednim
dope³niaczem. Mówi siê zatem o walce o byt, walce klas, a tak¿e o walce
przeciwieñstw w rozumieniu dialektycznym. W bardzo wielu tekstach W³odzimierza Lenina nie wystêpuje jednak s³owo walka, lecz wojna. Wtedy
jednak, gdy Lenin pisze np. o walce przeciwko wojnie imperialistycznej, ma
on, s¹dz¹c na podstawie tekstu, na myli zarówno walkê zbrojn¹, jak i niezbrojn¹, lecz w³anie walkê przeciwko wojnie. Carl von Clausewitz pisze, ¿e
wojna w swym w³aciwym znaczeniu jest walk¹; walka bowiem jest jedynie
skuteczn¹ zasad¹ w tej ró¿norodnej dzia³alnoci zwanej wojn¹ w szerszym
znaczeniu. Walka jest jednak zmierzeniem siê si³ duchowych i fizycznych za
pomoc¹ tych ostatnich12.
Zdaniem Rudniañskiego z analizy tekstów, w których wystêpuje s³owo
walka, wynika, ¿e termin ten  abstrahuj¹c nawet od faktu, ¿e czêsto bywa
u¿ywany zamiennie z terminem wojna  traktowano dotychczas w filozofii
jako termin pierwotny, mimo ¿e dok³adniejsza analiza wykazuje, i¿ takim nie
jest13 . W ¿adnym jednak z wa¿niejszych nurtów filozoficznych termin ten
nie zosta³ zdefiniowany, chocia¿ u¿ywany by³ wielokrotnie w licznych i bardzo ró¿norodnych tekstach. Elementy walki wystêpuj¹ w ka¿dej niemal ludzkiej dzia³alnoci. Proporcja elementów kooperacji negatywnej, czyli walki,
w stosunku do elementów kooperacji pozytywnej, czyli zgodnego wspó³dzia³ania, jest oczywicie w ka¿dej sytuacji bardzo zró¿nicowana, zale¿na od
wielu ró¿norodnych czynników. Jeli jednak powy¿sze zdanie jest prawdziwe  a z punktu widzenia prakseologii wydaje siê ono oczywiste  to trudno
mówiæ o pokoju, tak jak czyni siê to czêsto w propagandzie, publicystyce,
przemówieniach polityków, a czêciowo równie¿ w nauce. Pokój bowiem
stanowi pojêcie zero-jedynkowe wtedy i tylko wtedy, gdy w danym miejscu
przeciwstawia siê wojnie i tylko wojnie w danym i tym samym miejscu. We
wszystkich innych przypadkach  na podstawie racjonalnej analizy rzeczywistoci  wypada raczej stwierdziæ, ¿e pokój jest pojêciem stopniowalnym. Im
wiêcej elementów walki w danej sytuacji, tym mniej pokoju, tym mniej jest
on stabilny, tym bardziej nara¿ony na zniszczenie, na przekszta³cenie siê
w wojnê.
Ogóln¹ teoriê walki rozwijaæ mo¿na w ró¿ny sposób. Mo¿na na przyk³ad
 tak, jak czyni to Kotarbiñski  zajmowaæ siê konstruowaniem ogólnych
regu³ prowadzenia walk jakichkolwiek14. Regu³y te, które Kotarbiñski nazywa b¹d zasadami walki skutecznej, b¹d dyrektywami lub fortelami, maj¹
12
13
14

C. von Clausewitz, O wojnie, Warszawa 1958, s. 83.
J. Rudniañski, op. cit., s. 21.
T. Kotarbiñski, Z zagadnieñ..., s. 557.
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oczywicie ró¿ne stopnie ogólnoci. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e najogólniejsza
regu³a jakiejkolwiek sprawnej walki g³osi: w mo¿liwie najkrótszym czasie
i przy mo¿liwie najmniejszym zu¿yciu w³asnych zasobów materialnych
i ludzkich doprowadziæ przeciwnika do tego, by zaniecha³ przeciwdzia³ania.
Okazuje siê jednak, ¿e nie jest to regu³a o najwy¿szym stopniu ogólnoci,
gdy¿ przed³u¿aj¹ce siê przeciwdzia³anie, któremu druga strona szybko mo¿e
kres po³o¿yæ, bywa nieraz na rêkê tej w³anie stronie. Przeci¹ga ona
w sposób zamierzony walkê np. po to, aby lepiej i bardziej wszechstronnie
wypróbowaæ w³asne narzêdzia walki. Próba ta bowiem mo¿e siê okazaæ wielce
przydatna w walce wa¿niejszej, do której strona ta w³anie siê przygotowuje,
traktuj¹c aktualnie prowadzon¹ walkê jedynie jako dzia³anie preparacyjne.
Takie sytuacje wystêpuj¹ równie¿ w walce z organizacjami terrorystycznymi.
Okazuje siê, ¿e z wielu wzglêdów, m.in. z racji negatywnych reakcji
otoczenia, nie zawsze mo¿na u¿yæ posiadanych narzêdzi walki (zarówno
zbrojnej, jak i niezbrojnej), które doprowadzi³yby do zwyciêstwa w najszybszym czasie i przy najmniejszych kosztach w³asnych. Mo¿na bowiem osi¹gn¹æ zwyciêstwo, nara¿aj¹c siê po jego osi¹gniêciu na sytuacjê tak trudn¹, i¿
lepiej niektórych z posiadanych narzêdzi nie u¿ywaæ, przed³u¿aj¹c walkê
i zwiêkszaj¹c koszty w³asne, np. ryzykuj¹c ¿ycie zak³adników. W tym wypadku rzecz dotyczy otoczenia spo³ecznego, w którym walka siê toczy.
Rozpatrywanie walki w abstrakcji, niezale¿nie od bezporednich celów
g³ównych stron walcz¹cych oraz niezale¿nie od otoczenia spo³ecznego, w jakim siê j¹ prowadzi, stanowi³o z wielu powodów zabieg ³atwiejszy do wykonania poprzednio, trudniejszy natomiast obecnie. Tak np. poszukuj¹c najbardziej ogólnej dyrektywy skutecznego prowadzenia jakichkolwiek walk, strony
dochodzi³y do regu³y nastêpuj¹cej: walcz¹c, postêpuj tak, aby w danych
okolicznociach osi¹gn¹³ w mo¿liwie najkrótszym czasie i przy mo¿liwie najmniejszych kosztach w³asnych swój bezporedni cel g³ówny. Jeli jednak tak
sformu³ujemy tê regu³ê, a inaczej tego uczyniæ nie mo¿emy, bêdzie ona identyczna (przy zamianie s³owa walcz¹c na s³owo dzia³aj¹c) z najbardziej
ogóln¹ regu³¹ sprawnego dzia³ania. Zdaniem Rudniañskiego powstaje pytanie: czy brakuje specyficznej, a zarazem najogólniejszej regu³y dla wszystkich tego rodzaju dzia³añ, które nazywamy walk¹, i tylko dla nich?15 Na to
pytanie autor odpowiada, i¿ dla dzia³añ nazywanych walk¹ i tylko dla tych
dzia³añ nie mo¿na znaleæ jednej regu³y, która mia³aby zarazem ni¿szy stopieñ ogólnoci od ogólnej regu³y sprawnego dzia³ania, wy¿szy za od wszystkich innych regu³ specyficznych tylko dla walki. Mo¿na natomiast wyodrêbniæ kilka regu³ równorzêdnych pod wzglêdem stopnia ogólnoci dotycz¹cych
tylko walki, maj¹cych jednoczenie wy¿szy stopieñ ogólnoci ni¿ wszystkie
inne regu³y tylko jej dotycz¹ce. Dzieje siê tak dlatego, ¿e dzia³ania nazywane
15
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walk¹, których najbardziej specyficzn¹ cech¹ jest liczenie siê z przeciwdzia³aniem przeciwnika, mieszcz¹ siê w szerszej klasie dzia³añ, które mo¿na okreliæ jako liczenie siê przez ca³y czas trwania dzia³ania z silnym i ró¿norodnym oporem znajduj¹cego siê w sta³ym i niezale¿nym od dzia³aj¹cego
podmiotu ruchu b¹d tworzywa, b¹d otoczenia, b¹d jednego i drugiego
³¹cznie. Do takich dzia³añ nale¿y np. zwalczanie (mówi¹c potocznie) szkodników lub chorobotwórczych mikroustrojów czy gaszenie po¿aru. St¹d w jêzyku potocznym mówi siê o walce z ogniem, walce z grulic¹ itp. Jeli za
bakterie lub wirusy przystosowuj¹ siê, tworz¹c mutacje, do szczepionek
i antybiotyków, a szczury ucz¹ siê unikaæ trutek, to nie ma to charakteru
przeciwdzia³ania. Przy dok³adniejszej analizie mo¿emy stwierdziæ, ¿e fakt, i¿
przeciwdzia³ania te prowadzone s¹ np. przez organizmy ¿ywe pozbawione
ludzkiej wiadomoci, nie ma istotnego znaczenia dla sposobu dzia³ania tych,
którzy przeciw nim wystêpuj¹. Zosta³o to zreszt¹ ju¿ dawno zarejestrowane
w jêzyku potocznym, w którym nagromadzone s¹ dowiadczenia ludzkie od
tysiêcy lat.
Dla opisanej powy¿ej klasy dzia³añ znajdujemy regu³ê o najwy¿szym
stopniu ogólnoci, dotycz¹c¹ ich tylko. Brzmi ona: w dzia³aniu, w którym
tworzywo lub otoczenie przez ca³y czas dzia³ania znajduje siê w ruchu niezale¿nym od dzia³aj¹cego, stawiaj¹c zarazem silny i ró¿norodny opór, dzia³aj
tak, aby w ka¿dej chwili móg³ mo¿liwie najszybciej zmieniæ zarówno plan
dzia³ania, jak i jego sposób. Wszystkie inne regu³y dotycz¹ce tych dzia³añ
 a w ich zakres wchodzi w³anie walka  bêd¹ mia³y ni¿szy stopieñ ogólnoci ni¿ regu³a sformu³owana w zdaniu poprzednim16. Nale¿y podkreliæ, i¿
chodzi tu nie tylko o przeciwdzia³anie organizmów ¿ywych, pozbawionych
ludzkiej wiadomoci, lecz o wszelki taki ruch tworzywa lub otoczenia, który
jest niezale¿ny od dzia³aj¹cego, jednoczenie za powoduje silny i ró¿norodny
opór o zmiennych stopniach natê¿enia. £atwo zauwa¿yæ, i¿ w ten sposób
ujmuj¹c zagadnienie, zbli¿amy siê zarówno do ogólnej teorii zdarzeñ, jak do
zagadnienia entropii i negentropii.
Rozwijaj¹c zagadnienie walki z terroryzmem w ujêciu prakseologicznym,
mo¿na równie¿  traktuj¹c to jako jeden z aspektów ogólnej teorii walki, lecz
nie aspekt g³ówny  konstruowaæ ogólne regu³y skutecznego prowadzenia
walk jakichkolwiek, niezale¿nie od celów g³ównych walcz¹cych stron, od rodzaju walki oraz od rodzaju rodowiska, w którym walka jest prowadzona.
Konstruowanie takich regu³ ma tê zaletê, ¿e mog¹ byæ one stosowane niemal
w ka¿dej walce. Ma to jednak z punktu widzenia skutecznoci dzia³ania tê
wadê, ¿e w ka¿dym niemal przypadku owe bardzo ogólne regu³y wymagaj¹
znacznych lub bardzo znacznych modyfikacji zale¿nie od rodzajów walk
i rodowiska oraz celów walcz¹cych stron. Dokonanie tych modyfikacji, by16
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najmniej nie na niskim szczeblu ogólnoci, jest zabiegiem nale¿¹cym zarówno do prakseologii, jak i socjologii, albowiem zagadnienia te wchodz¹
w zakres filozofii praktycznej.
Okazuje siê równie¿, ¿e rozpatruj¹c g³ówne rodzaje walk, w tym walkê
z organizacjami terrorystycznymi, a tak¿e najbardziej istotne klasy celów
oraz klasy rodowisk, w których walki s¹ prowadzone, dochodzi siê do regu³
na ni¿szym stopniu ogólnoci, które mo¿na nastêpnie, równie¿ po dokonanej
modyfikacji, lecz innego rodzaju, uogólniæ. Rozwijaj¹c ogóln¹ teoriê walki,
nale¿y konstruowaæ ogólne regu³y skutecznego prowadzenia walk jakichkolwiek, jak te¿ rozpatrywaæ g³ówne klasy warunków zewnêtrznych, istotne
rodzaje walk oraz celów, dla jakich s¹ prowadzone, staraj¹c siê w ka¿dym
przypadku wyodrêbniæ regu³y sprawnociowe. Trzeba równie¿ staraæ siê spojrzeæ na rzeczywistoæ z mo¿liwie szerokiego punktu widzenia i uj¹æ j¹
z ró¿nych stron, a zatem zastanowiæ siê, jak siê maj¹ podstawowe normy
etyczne i moralne do regu³ sprawnociowych prowadzenia ró¿nego rodzaju
walk w ró¿nych okolicznociach.
W pierwszym rzêdzie nale¿y rozpatrzyæ g³ówne rodzaje i cechy otoczenia,
w jakim walki s¹ prowadzone, zwracaj¹c uwagê na najwa¿niejsze aspekty
tego otoczenia. S¹ to bowiem jedne z najbardziej istotnych kwestii w rzeczywistoci obecnie uznanej za istniej¹c¹, bez uwzglêdnienia których nie mo¿na
siê obejæ, rozwijaj¹c ogóln¹ teoriê walki. Mamy tu do czynienia z tzw. bardziej lub mniej gêstym otoczeniem spo³ecznym oraz z takimi cechami, jak
rednia wykszta³cenia, wyznawana wiara lub jej brak, poziom realizacji
norm moralnych, specyficzne aspekty kulturowe itd., które to cechy, jak siê
okazuje, wp³ywaj¹ niekiedy w sposób istotny na stosunek cz³owieka do walki,
zw³aszcza niezbrojnej, i sposób jej prowadzenia. Po rozpatrzeniu tych kwestii
i regu³ specyficznych dla danej klasy warunków bêdê stara³ siê wyodrêbniæ
zawarte w tych regu³ach elementy natury ogólnej. Warto dokonaæ tak¿e
klasyfikacji bezporednich celów g³ównych, które przywiecaj¹ walcz¹cym
stronom. Byæ mo¿e oka¿e siê, ¿e cele te niekiedy znajduj¹ siê, mówi¹c
w przenoni, na ró¿nych p³aszczyznach stykaj¹cych siê wzajemnie ze sob¹
tylko w sposób poredni, poprzez czynnik zagêszczonego rodowiska.
Dokonuj¹c uproszczonej klasyfikacji bezporednich celów, warto zaj¹æ siê
tak¿e, z koniecznoci wynikaj¹cej ze specyfiki dyscypliny, celami porednimi
(tzn. istotnymi rodkami), a cile mówi¹c  ³¹cznym systemem celów porednich walcz¹cych stron; przy czym relacje zachodz¹ce miêdzy elementami
tego systemu mog¹ byæ, i s¹ zreszt¹ w rzeczywistoci, bardzo ró¿nego rodzaju. I w tym przypadku nale¿y wyodrêbniæ w skonstruowanych regu³ach cechy
natury ogólnej. Rozwa¿ania dotycz¹ zagadnienia walk zbrojnych lub czêciowo zbrojnych, prowadzonych w gêstym otoczeniu spo³ecznym.
Omawiane zagadnienie, w kontekcie konfliktów zachodz¹cych miêdzy
jednostkami i grupami spo³ecznymi oraz konfliktów intra- i interorganizacyj-

160

Brunon Ho³yst

nych, ujmowane by³o wielokrotnie z ró¿nych punktów widzenia. Nie by³o ono
jednak ujmowane tak obszernie z punktu widzenia ogólnej teorii walki. Kwestia ta jest wysoce skomplikowana, a zarazem bardzo wa¿na spo³ecznie m.in.
dlatego, ¿e wiêkszoæ z³o¿onych dzia³añ ludzkich, które dotycz¹ bezporednio
lub porednio innych osób  a tak siê przewa¿nie dzieje w gêstym otoczeniu
spo³ecznym  zawiera w sobie w ró¿nej proporcji elementy walki niezbrojnej.
Wtedy, gdy elementy te przewa¿aj¹, mówimy o walce. Nie znaczy to jednak,
¿e brak jej w takich dzia³aniach, których walk¹ na ogó³ nie nazywamy.
Przez gêste otoczenie spo³eczne Rudniañski rozumie ludzi powi¹zanych
ze sob¹ ró¿norodnymi technologicznymi rodkami informacji oraz w wysokim
stopniu od siebie uzale¿nionych z powodu wzajemnego powi¹zania interesów17. cilej mówi¹c, chodzi o niemo¿noæ zaspokojenia bez udzia³u ludzi
spoza w³asnego krêgu rodzinnego nawet potrzeb podstawowych, a w ka¿dym
razie ich wiêkszoci. Stopieñ wzajemnego uzale¿nienia odgrywa tu rolê istotn¹, albowiem jeszcze obecnie w warstwie ludnoci agrarnej wiêkszoci krajów  a nie tak dawno w znacznie wy¿szej mierze  jednostka by³a i jest pod
wieloma wzglêdami doæ niezale¿na od jednostek i zespo³ów otoczenia,
zw³aszcza jednostek i zespo³ów otoczenia dalszego. Mog³a bowiem i mo¿e,
niezale¿nie od ich udzia³u, zaspokajaæ swoje potrzeby natury podstawowej,
g³ównie w zakresie wy¿ywienia i ochrony przed szkodliwymi dla niej wp³ywami atmosferycznymi. Inaczej mówi¹c, mog³a i mo¿e ¿yæ z wiêkszym lub
mniejszym trudem. W miastach natomiast nie jest to mo¿liwe  bez wspó³dzia³ania poredniego licznych zespo³ów otoczenia jednostka skazana jest na
mieræ, nie mówi¹c ju¿ o braku mo¿liwoci zaspokajania potrzeb nie tylko
cile podstawowych, przy czym wraz z przejciem od wymiany towarowej do
gospodarki pieniê¿nej stopieñ wzajemnej zale¿noci wzrós³ wielokrotnie,
a dotyczy to nie tylko jednostek, lecz równie¿ ca³ych zespo³ów. Kwestie te
maj¹ znaczenie podstawowe przy rozpatrywaniu ogólnych zagadnieñ walk
niezbrojnych i zbrojnych prowadzonych w gêstym otoczeniu spo³ecznym.
W tego rodzaju otoczeniu walki niezbrojne prowadzone s¹ znacznie czêciej
ni¿ w otoczeniu, gdzie stopieñ wzajemnej zale¿noci nie jest wysoki. Dzieje
siê tak dlatego, ¿e jeli jednostka znajduj¹ca siê w uk³adzie du¿ej wzajemnej
zale¿noci pragnie zaspokoiæ swoje ró¿norodne potrzeby, nie tylko podstawowe, musi w ró¿norodny sposób oddzia³ywaæ na innych ludzi. To znaczy tak
oddzia³ywaæ, aby inni ludzie (lub grupy ludzi) postêpowali zgodnie z jej
¿yczeniami. Jeli za z ró¿nych powodów nie chc¹ oni tego czyniæ, staraj¹c
siê z kolei oddzia³ywaæ na tego lub tych, kto oddzia³uje na nich  rozpoczyna
siê przeciwdzia³anie. Wtedy za mamy do czynienia z walk¹ b¹d z dzia³aniem o mniej lub bardziej licznych cechach walki.
17
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Strony walcz¹ce na ogó³ nie s¹ pozostawione same sobie. Byæ mo¿e
w mniejszym stopniu dotyczy to walk w skali mikro, zw³aszcza miêdzy jednostkami, w wiêkszym za stopniu walk na szczeblu rednim i makro. Dla
jednostek i zespo³ów ludzkich rezultat walk toczonych przez znajduj¹ce siê
tu¿ obok inne jednostki i zespo³y nie jest obojêtny, szczególnie jeli s¹ to
walki w wiêkszej skali, zarówno handlowe i przemys³owe, jak i polityczne
niezbrojne lub zbrojne, np. z organizacjami terrorystycznymi. W ka¿dej chwili ci, którzy dotychczas byli stron¹ biern¹ (lub stronami biernymi), staæ siê
mog¹ stron¹ aktywn¹, i to w ró¿nym stopniu  od skrytego wzmagania
zasobów jednej ze stron lub utrudniania (chocia¿by przez potencjalizacjê)
ruchów strony drugiej a¿ do jakiegokolwiek opowiedzenia siê po tej lub innej
stronie.
Im wiêksza liczba ludzi na danej przestrzeni, im wiêkszy stopieñ ich
zorganizowania, a tak¿e im wiêkszy stopieñ wzajemnej zale¿noci miêdzy
ludmi i grupami ludzkimi  a wzrost taki obserwujemy obecnie  tym
trudniej o zachowanie pe³nej neutralnoci ze strony otoczenia stron walcz¹cych. Jest to truizm, który dotyczy zarówno jednostek i ma³ych grup przy
walkach o mniejszej skali, jak i grup du¿ych przy walkach w skali wiêkszej.
Tego rodzaju sytuacja nie mo¿e nie wp³ywaæ na wybór i sposób stosowania
ró¿nego rodzaju ogólnych metod walki. Strony walcz¹ce liczyæ siê bowiem
musz¹ w przewa¿aj¹cej wiêkszoci przypadków nie tylko z dzia³aniami strony przeciwnej, lecz tak¿e z dzia³aniami otoczenia, neutralnego tylko pozornie, nieobojêtnego z powodu zazêbiaj¹cych siê interesów na rezultaty toczonej walki. W skomplikowanej sytuacji spo³ecznej niektóre z metod tzw.
klasycznych, opisanych przez Kotarbiñskiego, sta³y siê w wielu przypadkach
trudno stosowalne lub niestosowalne, inne za musia³y ulec ró¿norodnym
modyfikacjom po to, by zachowaæ skutecznoæ18.
Je¿eli pewien zespó³ (mo¿e to byæ równie¿ pojedynczy cz³owiek) rozpoczyna w gêstym otoczeniu spo³ecznym walkê z innym zespo³em ciesz¹cym siê
przychylnoci¹ przewa¿aj¹cej wiêkszoci otoczenia, to ten pierwszy zespó³
znajduje siê w takiej sytuacji, ¿e mo¿e zachowaæ dotychczasow¹ neutralnoæ
otoczenia wtedy, gdy nie wiadomo, ¿e walczy (przewa¿nie niezbrojnie) z drugim zespo³em. Wrogoæ lub nieprzychylnoæ otoczenia jest dla pierwszego
zespo³u  jak zreszt¹ niemal dla ka¿dego walcz¹cego zespo³u  wysoce niepo¿¹dana, musi on zatem stosowaæ takie metody, które nie bêd¹ w sposób
jawny, tzn. widoczny dla otoczenia, szkodzi³y drugiemu zespo³owi. Chodzi
o to, by wszelkie szkody wyrz¹dzone drugiemu mog³y siê wydawaæ rezultatem
naturalnego toku zdarzeñ bez wiadomego i celowego udzia³u pierwszego zespo³u. Najlepsz¹ w takim przypadku ogóln¹ regu³¹ walki jest spowodowanie,
by drugi zespó³ sam wyrz¹dza³ sobie szkody poprzez swoje niew³aciwe dzia18
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³anie. Osi¹ga siê to za pomoc¹ ró¿nych sposobów, m.in. infiltracji oraz zyskiwania skrytych sprzymierzeñców wewn¹trz drugiego zespo³u.
Inn¹ metod¹, która mo¿e byæ i bywa u¿ywana równolegle z wymienionymi wy¿ej, jest stosowanie ró¿norodnych technik dla rozprzestrzeniania
w sposób poredni  tzn. tak, by informacje nie wychodzi³y bezporednio od
pierwszego zespo³u  mo¿liwie najbardziej niekorzystnych, zgodnych lub niezgodnych z rzeczywistoci¹, informacji o drugim zespole, jego celach, metodach dzia³ania oraz wchodz¹cych w jego sk³ad jednostkach. Czyni siê to, aby
otoczenie dotychczas sprzyjaj¹ce przeciwnikowi usposobiæ do niego nieprzychylnie. Najbardziej skuteczn¹ metod¹ jest rozprzestrzenianie informacji
tzw. stopniowanych, czyli coraz bardziej niekorzystnych, poniewa¿ informacje
drastycznie sprzeczne z dotychczasowym nastawieniem wywo³aæ mog¹ rezultat odwrotny do zamierzonego, tzn. wzmóc dotychczasow¹ przychyln¹ postawê otoczenia w stosunku do przeciwnika. Pierwszy zespó³ bêdzie siê równie¿
stara³ za pomoc¹ rodków bêd¹cych w jego dyspozycji tak oddzia³ywaæ na
otoczenie, by interesy mo¿liwie najwiêkszej liczby zespo³ów otoczenia przesta³y byæ zgodne z interesami przeciwnika.
Najbardziej skuteczne jest doprowadzenie do tego, by jeden lub kilka
zespo³ów otoczenia rozpoczê³y walkê z przeciwnikiem; przy czym pierwszy
zespó³ w dalszym ci¹gu  tak d³ugo, jak d³ugo jest to konieczne ze wzglêdu
na otoczenie  zachowuje neutralnoæ jawn¹. Rezygnuje z niej, na ogó³ stopniowo, wtedy dopiero, gdy orientuje siê, ¿e zmiana ta nie wp³ynie niekorzystnie na jego stosunki z otoczeniem, gdy znajdzie siê w sytuacji przymusowej
lub wtedy, gdy jest na tyle silny, by podporz¹dkowaæ sobie znaczn¹ czêæ
zespo³ów otoczenia czy to za pomoc¹ rodków nacisku, czy te¿ sytuacji zachêcaj¹cych. Przechodz¹c od skrytej walki i jawnej neutralnoci lub sojuszu do
walki otwartej, rozpoczyna jednoczenie jawne oddzia³ywanie na otoczenie
w wyranie okrelonym kierunku, tzn. przeciwko drugiemu zespo³owi, czego
uprzednio jawnie nie czyni³. Jest to oddzia³ywanie zarówno natury informacyjnej, jak i innego typu, zale¿nie od posiadanych mo¿liwoci oraz od rodzaju
i celu walki.
W walce otwartej pierwszy zespó³ mo¿e nie znajdowaæ siê bynajmniej
w lepszej sytuacji ni¿ wtedy, gdy prowadzi³ walkê niejawn¹. Walka skryta
w gêstym otoczeniu spo³ecznym bywa w wielu przypadkach bardziej skuteczna i ³atwiejsza do prowadzenia ni¿ walka jawna. St¹d wci¹¿ wzrastaj¹ca rola
dezinformacji, przy czym s³owo to ma znacznie mniejszy ³adunek emocjonalny ni¿ bardzo do niego zbli¿one zakresem s³owo k³amstwo. Na marginesie
warto zaznaczyæ, i¿ kwestie natury etycznej s¹ traktowane w wiêkszoci prowadzonych wspó³czenie walk g³ównie w sposób instrumentalny. Normy etyczne respektowane s¹ wtedy, gdy jest to korzystne dla osi¹gniêcia zwyciêstwa.
Drugi zespó³, który cieszy siê przychylnoci¹ otoczenia, jest zatem przez
pierwszy zespó³ zmuszony do walki. Zmuszony znaczy w tym przypadku, ¿e
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jeli nie bêdzie walczy³, zostanie zniszczony w tym sensie, i¿ b¹d przestanie
istnieæ jako zespó³, b¹d te¿, nadal istniej¹c jako zespó³, przestanie osi¹gaæ te
cele, które osi¹ga³ dotychczas. Przystêpuj¹c do walki, drugi zespó³ ma przed
sob¹ nastêpuj¹c¹ alternatywê: mo¿e albo walczyæ jawnie, tzn. otwarcie twierdziæ, ¿e pierwszy zespó³ dzia³a na jego szkodê, albo skrycie lub czêciowo
skrycie, tzn. nie ujawniaæ lub ujawniaæ tylko czêciowo szkodliwe dla niego
dzia³ania. Mo¿e równie¿ nie ujawniaæ b¹d ujawniaæ ca³kowicie lub czêciowo
posuniêcia w³asne, skierowane przeciwko pierwszemu zespo³owi. W rozpatrywanym tu przypadku drugi zespó³ wybierze prawdopodobnie nastêpuj¹c¹
taktykê: bêdzie ujawnia³ te wszystkie skierowane przeciw niemu dzia³ania,
o których mu wiadomo, ¿e s¹ dzia³aniami tego w³anie zespo³u. Jednoczenie
za bêdzie ujawnia³ tylko te skierowane przeciwko pierwszemu zespo³owi
dzia³ania w³asne, które zgodne s¹ z podstawowymi normami etycznymi. Nie
bêdzie jednak ujawnia³ tych dzia³añ w³asnych, które z normami owymi nie
s¹ zgodne. Uczyni tak dlatego, ¿e w wiêkszoci przypadków nawet sprzyjaj¹ce walcz¹cemu zespo³owi otoczenie (z wyj¹tkiem przypadków szczególnych)
aprobuje tylko te dzia³ania, które zgodne s¹ z podstawowymi normami etycznymi. Dzia³ania z normami tymi niezgodne bêd¹ równie¿ stosowane, lecz
w sposób skryty i ze szczególn¹ ostro¿noci¹. Z chwil¹ bowiem, gdy pierwszy
zespó³ zdo³a ujawniæ i udokumentowaæ nieetyczne dzia³ania swego przeciwnika, drugi zespó³ mo¿e utraciæ ca³kowicie lub czêciowo przychylnoæ otoczenia. Wtedy za wszelkie jego dzia³ania bêd¹ utrudnione, gdy¿ rozgrywaj¹ siê
w okrelonym otoczeniu, a powodzenie ich zale¿y w znacznej mierze od
postawy otoczenia.
W tym samym czasie drugi zespó³ bêdzie prowadzi³ jawn¹ walkê informacyjn¹, tzn. bêdzie usi³owa³ rozprzestrzeniaæ niekorzystne informacje
o pierwszym zespole, staraj¹c siê zmieniæ neutralnoæ otoczenia wobec niego
w nieprzychylnoæ lub nastawienie wrogie. Mówi¹c inaczej, bêdzie siê stara³
wzmóc nieprzychylne nastawienie bierne wobec pierwszego zespo³u znacznej
czêci otoczenia do tego stopnia, by sta³o siê ono czynn¹ postaw¹ nieprzyjazn¹. Najbardziej skuteczne jest, by jeden lub kilka zespo³ów otoczenia rozpoczê³o jawn¹ lub skryt¹, niezbrojn¹ lub zbrojn¹ walkê z pierwszym zespo³em.
Prowadz¹c jawn¹ walkê informacyjn¹, drugi zespó³ bêdzie siê stara³ rozprzestrzeniaæ o przeciwniku informacje co prawda niekorzystne, lecz mo¿liwie
zgodne z rzeczywistoci¹. Z chwil¹ bowiem rozprzestrzeniania informacji nieprawdziwych pierwszy zespó³ nie omieszka ich wykorzystaæ dla zdyskredytowania przeciwnika w oczach sprzyjaj¹cego mu otoczenia. Drugi zespó³ mo¿e
te¿ oczywicie rozpowszechniaæ o przeciwniku negatywne informacje niezgodne z rzeczywistoci¹, lecz jedynie drog¹ poredni¹, tak jak to czyni³
pierwszy zespó³, walcz¹c skrycie.
Oprócz wymienionych metod drugi zespó³ bêdzie stosowa³ skrycie te metody, które stosuje przeciwnik: infiltracjê, zyskiwanie sprzymierzeñców
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w szeregach przeciwnika itd., a tak¿e te klasyczne sposoby walki, których nie
mo¿e zastosowaæ pierwszy zespó³, walcz¹c niejawnie. Jest to spotykany czêsto przypadek, gdy jedna ze stron walczy  w ka¿dym razie do pewnego
momentu  tylko skrycie, druga za walczy zarówno jawnie, jak i skrycie.
Zwyciê¿a na ogó³ ta strona, po której aktywnie siê opowiadaj¹  wystêpuj¹c
czêsto, lecz nie zawsze, przeciwko stronie drugiej  te zespo³y (lub jednostki)
otoczenia, które posiadaj¹ najwiêksze zasoby czy te¿ moc spo³eczn¹. Nie
zawsze przy tym czyni¹ to w sposób jawny.
Warto rozpatrzyæ te istotne cechy walki w gêstym otoczeniu spo³ecznym,
jakie zosta³y zasygnalizowane w przytoczonym wy¿ej przyk³adzie. Wysoki
stopieñ skrytoci w gêstym otoczeniu spo³ecznym jest w wiêkszoci przypadków warunkiem koniecznym powodzenia walki. Chodzi tu o wszelkie rodzaje
skrytoci, pocz¹wszy od tego, kiedy przeciwnikowi nie ujawnia siê, i¿ prowadzi siê z nim walkê, a¿ po skrywanie przed szeregowymi cz³onkami w³asnego
zespo³u rzeczywistych celów walki i stosowanych metod. Zale¿nie od sytuacji
oraz od etapu walki stosowane s¹ ró¿ne stopnie skrytoci wobec otoczenia,
wobec przeciwnika oraz wobec cz³onków w³asnego zespo³u. Zdaniem Rudniañskiego zachowanie skrytoci, tzn. nieujawnianie w³asnych zamierzeñ,
a czêsto w³asnej broni i w³asnych si³ przed przeciwnikiem, stosowane by³o
prawdopodobnie od chwili, gdy rozpoczê³y siê miêdzy ludmi walki zbrojne
i niezbrojne19. Jest równie¿ oczywiste, ¿e po to, aby niepo¿¹dane informacje
nie dotar³y do przeciwnika, nie mog¹ one byæ w jakikolwiek sposób ujawniane ani otoczeniu, ani te¿ w wielu wypadkach szeregowym cz³onkom w³asnego
zespo³u. Mog¹ byæ natomiast ujawniane informacje celowo wprowadzaj¹ce
w b³¹d przeciwnika. Kwestie te zreszt¹ s¹ w znacznej mierze uwzglêdniane
w klasycznych regu³ach walki.
Istotny jest te¿ stopieñ skrytoci oraz liczba spraw skrytoci¹ objêtych.
Zarówno jedno, jak i drugie ulec musia³o w gêstym otoczeniu spo³ecznym
powa¿nemu wzrostowi przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze  im
wy¿szy stopieñ z³o¿onoci w stosunkach miêdzy ludmi i zespo³ami ludzkimi,
a tak¿e im wiêkszy stopieñ wzajemnej zale¿noci, tym wiêcej ró¿nego rodzaju
zdarzeñ, szybszy i bardziej zró¿nicowany oraz bardziej zmienny ruch w danym rodowisku. Trudniej wiêc przewidzieæ, które informacje mog¹ w dalszej
lub bli¿szej przysz³oci okazaæ siê szkodliwe dla danej strony. Taktyka minimalizacji ryzyka nakazuje  ze wzglêdu m.in. na trudn¹ do przewidzenia przysz³¹
reakcjê zmieniaj¹cego siê otoczenia i równie¿ zmieniaj¹cego siê przeciwnika
(przeciwników), a st¹d wci¹¿ zmieniaj¹cych siê sytuacji  nieujawnianie nawet
tych danych, których ujawnienie w danej chwili nie stanowi zagro¿enia. Dotyczy to szczególnie walk na szczeblach mikro i rednim. Na szczeblu makro
zmiany nie nastêpuj¹ tak szybko i s¹ ³atwiejsze do przewidzenia.
19
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Drugi powód wzrostu skrytoci zwi¹zany jest z rozwojem technologii
uzyskiwania tak od otoczenia, jak i od strony przeciwnej wszelkiego rodzaju
danych, niezale¿nie od chêci lub niechêci ich udostêpnienia przez dan¹ jednostkê lub zespó³, a tak¿e  na szczeblach rednim i makro  elektronicznego
przetwarzania tych danych na informacje istotne. Uwzglêdniaj¹c wiêc fakt,
¿e trudno czêsto ukryæ rzeczywistoæ widoczn¹, skrywa siê szczególnie starannie to wszystko, co ukryæ mo¿na: rzeczywiste cele prowadzonej walki,
taktykê i strategiê, zawierane przymierza, które nie s¹ utrwalane nawet na
pimie, a tak¿e sam fakt prowadzenia walki z dan¹ stron¹ lub stronami, jeli
tylko skrywaæ go mo¿na. W zwi¹zku z tym jednak, i¿ ludzie nie znosz¹
pustki informacyjnej, zape³nia siê j¹ b¹d informacjami niezgodnymi z rzeczywistoci¹ (tzn. dezinformacjami), b¹d informacjami nieistotnymi. St¹d
wzrastaj¹ce zatrucie informacyjne rodowiska spo³ecznego. Warto podkreliæ,
i¿ informacja  zwi¹zana przecie¿ cile z jedn¹ z podstawowych norm moralnych: prawdy i k³amstwa  traktowana jest w wiêkszoci prowadzonych
obecnie walk g³ównie instrumentalnie.
W rzeczywistoci nie wystêpuj¹ lub rzadko wystêpuj¹ sytuacje tak proste, jak powy¿ej schematycznie i w du¿ym uproszczeniu opisana. Zazwyczaj
pierwszy zespó³ sk³ada siê z podzespo³ów, przy czym stopieñ spójnoci zarówno ca³ego zespo³u, jak i jego podzespo³ów bywa ró¿ny. Podobna sytuacja ma
miejsce z drugim zespo³em. Wp³ywa to oczywicie na stosowane metody
walki. Rzadko równie¿ siê zdarza tylko jeden przeciwnik. Przewa¿nie bywa
ich kilku (przy czym stopieñ kooperacji negatywnej z jednym jest np. bardzo
wysoki, z drugim za ni¿szy) i nie zawsze tworz¹ oni jednolity front. Pierwszy zespó³ walczyæ mo¿e z zespo³em drugim na jednym polu, z zespo³em
trzecim na innym, a z jakim podzespo³em trzeciego zespo³u na jeszcze innym. Staje siê zatem jasne, i¿ sytuacja walki w gêstym otoczeniu spo³ecznym
jest skomplikowana w bardzo wysokim stopniu. Na przyk³ad jeli czêsto
zawierane s¹ nowe przymierza i zrywane stare, to nie zawsze wiadomo,
zw³aszcza szeregowym cz³onkom walcz¹cych zespo³ów, kto dzisiaj jest sprzymierzeñcem, kto za nim nie jest. Nie zawsze te¿ wiadomo, kto jest w danej
chwili nieprzyjacielem, kto jest neutralny, kto za czeka tylko na dogodny
moment, by uderzyæ.
Z powodu skrytoci prowadzonych walk staje siê konieczne, aby  w ka¿dym razie w wiêkszoci przypadków  najwa¿niejsze informacje posiada³y
jedynie centralne orodki dyspozycyjne walcz¹cych zespo³ów, ich cz³onkowie
za mog¹ nie wiedzieæ dok³adnie ani o co walka w rzeczywistoci siê toczy,
ani te¿ z kim. W wielu wypadkach konieczne jest nawet, aby tego nie wiedzieli (z powodu mo¿liwoci przecieków informacji); z drugiej znów strony
musz¹ wiedzieæ tyle, aby dobrze wykonywaæ polecenia orodka dyspozycyjnego. St¹d cz³onków w³asnego zespo³u, podobnie jak otoczenie, dezinformuje siê
w ró¿ny sposób, czasem podobny jak otoczenie, czasem za inny. Zale¿nie od
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szczebla, jaki zajmuj¹ w hierarchii zespo³u, oraz od stopnia zaufania, jakim
siê ciesz¹ w orodku dyspozycyjnym, udziela im siê informacji mniej lub
bardziej zgodnych z rzeczywistoci¹ lub dezinformuje siê ich w sposób specyficzny, tak by motywowaæ ich do okrelonego dzia³ania.
Wszystko to dotyczy zarówno walk w skali makro, jak i mikro. W skali
wy¿szej stopieñ z³o¿onoci jest szczególnie znacz¹cy. Wystêpuj¹ tu takie kwestie, jak dostêp do rodków masowego oddzia³ywania lub dysponowanie nimi,
posiadanie odpowiedniego sztabu naukowców opracowuj¹cych metodykê
przekazów dezinformacyjnych lub informacyjnych i badaj¹cych sposób ich
oddzia³ywania na ró¿norodne zespo³y otoczenia oraz na stronê przeciwn¹,
a tak¿e posiadanie wyspecjalizowanych komórek wywiadu i kontrwywiadu
oraz skomputeryzowanych maszyn do przetwarzania danych, dziêki którym
z wielkiej masy informacji mo¿na wyodrêbniæ informacje istotne, a zw³aszcza
istotne zale¿noci dotycz¹ce cech struktury zespo³u przeciwnika i otoczenia.
Strona posiadaj¹ca wspomniane wy¿ej udogodnienia ma przewagê nad
stron¹, która ich nie posiada albo posiada ich mniej czy te¿ gorszej jakoci.
By³oby jednak b³êdem stwierdzenie, ¿e strona nieposiadaj¹ca przewagi pod
tym w³anie wzglêdem musi przegraæ. Technika skutecznej walki  jak wskazuje Kotarbiñski  odpowiada na pytanie, jak zwyciê¿yæ, nie maj¹c przewagi
nad przeciwnikiem, czyli jak zwyciê¿yæ w walce z silniejszym przeciwnikiem;
problem ten jawi siê w sposób szczególnie wyrazisty w³anie w walce
z organizacjami terrorystycznymi20. W tych walkach, w których informacja
i dezinformacja odgrywaj¹ rolê naczeln¹ lub jedn¹ z ról naczelnych, odpowied na to pytanie jest szczególnie trudna m.in. dlatego, ¿e z powodu skrytoci prowadzonych walk nie zawsze mo¿na okreliæ, jaka jest si³a przeciwnika, a tak¿e na czym ta si³a polega.
Walki niezbrojne w gêstym otoczeniu spo³ecznym s¹ toczone zarówno
miêdzy wiêkszymi i mniejszymi zespo³ami, jak i miêdzy jednostkami. Jedna
z istotnych ró¿nic miêdzy walk¹ niezbrojn¹ zespo³ów a walk¹ niezbrojn¹
jednostek  i to ró¿nic maj¹cych powa¿ne konsekwencje  polega na tym, ¿e
w ostatnim przypadku s¹ prawdopodobnie czêciej respektowane podstawowe normy moralne i nie s¹ one traktowane tylko w sposób instrumentalny.
Z obserwacji potocznych wiadomo, ¿e spotyka siê niekiedy jednostki mówi¹ce
przewa¿nie prawdê, równie¿ i w walce, Spotyka siê tak¿e jednostki, byæ mo¿e
czêciej, respektuj¹ce w walce inne podstawowe normy moralne. Norma dotycz¹ca mówienia prawdy jest szczególnie trudna w zastosowaniu praktycznym. A to dlatego, ¿e wspó³czenie, gdy dezinformacja, m.in. z powodu wymogu wysokiego stopnia skrytoci, odgrywa tak du¿¹ rolê w prowadzonych
walkach niezbrojnych, trudno powstrzymaæ siê od instrumentalnego u¿ycia
s³ów lub obrazów stanowi¹cych jedno z g³ównych narzêdzi walki niezbrojnej.
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Na ni¿szych i rednich szczeblach drabiny spo³ecznej normy moralne byæ
mo¿e czêciej bywaj¹ respektowane w walkach miêdzy jednostkami ni¿ na
szczeblach wy¿szych, gdzie w grê wchodz¹ rozbudzone ju¿ potrzeby w³adzy
i posiadania.
Rudniañski podkrela, ¿e w przypadku gdy jednostki respektuj¹ce podstawowe normy etyczne w walkach miêdzy sob¹ bior¹ udzia³ w walkach
niezbrojnych lub ze sporadycznym u¿yciem przemocy fizycznej oraz czêstym
u¿yciem przemocy psychicznej jako cz³onkowie walcz¹cych zespo³ów, zw³aszcza za jako cz³onkowie centralnych orodków dyspozycyjnych owych zespo³ów, to normy moralne w wiêkszoci przypadków traktowane s¹ w sposób
tylko lub g³ównie instrumentalny, tzn. nie s¹ respektowane wtedy, gdy nie
jest to skuteczne21. Dzieje siê tak dlatego, ¿e jeli np. strona przeciwna w ten
sposób je traktuje, trudno siê temu oprzeæ, co nie znaczy, i¿ oprzeæ siê skutecznie nie mo¿na. Nacisk jednak cz³onków zespo³u, aby powodzenie zespo³u,
a zatem ich powodzenie traktowane by³o jako dobro nadrzêdne, które usprawiedliwia wszelkie stosowane rodki, jest bardzo du¿y.
W zasadzie niemal w ka¿dej walce niezbrojnej mo¿e byæ u¿yta przemoc
fizyczna. Jednak gdy np. zdenerwowany szachista rzuca siê z piêciami na
swego przeciwnika, nie ma mowy o zwyciêstwie szachowym. Regu³y gry
w szachy czy te¿ w bryd¿a ca³kowicie wykluczaj¹ u¿ycie przemocy fizycznej,
która w danych przypadkach nie stanowi kroku przybli¿aj¹cego do zwyciêstwa lub powoduj¹cego zwyciêstwo. Niemal dok³adnie tak samo rzecz siê ma
w erystyce. Powiemy zatem, ¿e w wymienionych wy¿ej przyk³adowo rodzajach walk przemoc fizyczna u¿yta byæ mo¿e, lecz u¿ycie jej nie prowadzi do
zwyciêstwa. W innych rodzajach walk niezbrojnych, np. w boksie lub zapasach, u¿ycie przemocy fizycznej jest konieczne (gdy¿ na tym w³anie walki te
polegaj¹), lecz cile regulowane przepisami. Potocznie twierdzi siê, i¿ u¿ycie
przemocy fizycznej nie jest regulowane przepisami w niektórych typach
walk, w rzeczywistoci jednak tak nie jest, przepisy bowiem zabraniaj¹ u¿ywania jakichkolwiek narzêdzi. W przeciwnym przypadku mielibymy do czynienia z walk¹ zbrojn¹. Jeli jednak w walkach tego typu, jak wymienione
wy¿ej, jednej ze stron uda siê zmyliæ czujnoæ sêdziego i u¿yæ przemocy
fizycznej niezgodnie z wymogami regulaminu (tzw. ciosy poni¿ej pasa), to
krok taki b¹d przybli¿a dan¹ stronê do zwyciêstwa, b¹d powoduje je.
Poza wymienionymi wy¿ej rodzajami walk niemal we wszystkich nowych
walkach niezbrojnych, handlowych, przemys³owych, politycznych, a tak¿e
walkach jednostkowych i zespo³owych na szczeblu rednim i mikro o interesy
w³asne mniej lub bardziej sporadyczne u¿ycie przemocy fizycznej o ró¿nym
stopniu natê¿enia jest stosowane wtedy, kiedy dana strona ma mo¿noæ u¿ycia przemocy bez negatywnych skutków ubocznych przewy¿szaj¹cych skutki
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pozytywne22. Dodatkowy czynnik pojawia siê wtedy, gdy u¿ycie przemocy
fizycznej stanowi w danych warunkach konieczny krok przybli¿aj¹cy zwyciêstwo, niezale¿nie od tego, czy u¿ycie przemocy fizycznej jest uwzglêdnione
przez skodyfikowane lub nieskodyfikowane regu³y walki, czy nie jest
uwzglêdnione. Kwestia ta jest oczywista i wynika z instrumentalnego traktowania podstawowych norm moralnych.
U¿ycie jednak przemocy fizycznej lub strukturalnej w jawnej, pó³jawnej
lub skrytej walce niezbrojnej w gêstym otoczeniu spo³ecznym jest spraw¹
bardzo skomplikowan¹. Kwestia jest wzglêdnie prosta wtedy, gdy zespo³y
wchodz¹ce w sk³ad aparatu pañstwowego, stosuj¹c w wiêkszoci przypadków
w sposób jawny i legalny przemoc fizyczn¹, kieruj¹ j¹ na ogó³ bezporednio
przeciwko walcz¹cej z nimi stronie lub stronom, niezale¿nie od tego, czy to s¹
jednostki lub zespo³y przestêpcze, czy przeciwnicy polityczni (w tym ostatnim
przypadku czêciej preferuje siê stosowanie przemocy psychicznej). Wed³ug
Rudniañskiego stosowanie przemocy fizycznej wchodzi tu, w wiêkszym lub
mniejszym stopniu, w sk³ad regu³ walki i w wielu przypadkach jest aprobowane przez znaczn¹ czêæ otoczenia23. Jest przy tym oczywiste, ¿e na ogó³
oczekuje siê, ¿e strona, przeciwko której przemoc siê stosuje, równie¿ bêdzie
j¹ stosowa³a.
Omawiana sprawa jest jednak doæ skomplikowana, gdy¿ przemoc stosowana przez drug¹ stronê i bêd¹ca odpowiedzi¹ na przemoc stosowan¹ zgodnie z prawem nie zawsze jest kierowana tak, aby by³a skuteczna przeciwko
stronie pierwszej, tzn. zespo³om wchodz¹cym w sk³ad aparatu pañstwowego.
Przemoc ta ma na celu okrelone oddzia³ywanie na zespo³y otoczenia: takie,
aby strona przeciwna zosta³a zmuszona do ustêpstw. St¹d stosuje siê przemoc, zw³aszcza fizyczn¹, w dogodnym miejscu i czasie w stosunku do tych
osób lub zespo³ów otoczenia, wobec których zastosowanie przemocy bêdzie
najbardziej skuteczne, tzn. bêdzie mia³o najwiêksze prawdopodobieñstwo
zmuszenia strony przeciwnej do ustêpstw.
Dzia³anie takie, jak powy¿ej opisane, we wspó³czesnej cywilizacji okrela
siê mianem terroryzmu24. Tego rodzaju przemoc poredni¹, tzn. nie w stosunku do zespo³ów lub osób strony przeciwnej, lecz w stosunku do zespo³ów
lub osób neutralnego otoczenia, stosuje na ogó³ strona walcz¹ca wtedy, gdy
liczy przede wszystkim na przychylne ustosunkowanie siê do nich otoczenia
dalszego (np. w innych krajach), mniej za na przyjazne poparcie otoczenia
bli¿szego. Chodzi te¿ o mo¿liwoæ wywo³anego lêkiem poparcia ze strony tego
w³anie otoczenia (g³ównie przez wywarcie odpowiedniej presji na stronê
przeciwn¹). Niekiedy przemoc w stosunku do osób lub zespo³ów postronnych
jest np. stosowana przez zespó³ walcz¹cy z innym zespo³em w ten sposób, ¿e
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zespó³ pierwszy stosuje j¹, wystêpuj¹c jako zespó³ drugi. Czyni tak po to, aby
usposobiæ nieprzyjanie otoczenie wobec zespo³u drugiego.
Rudniañski podkrela, i¿ zdziwienie licznych publicystów, socjologów
i politologów z powodu tzw. narastaj¹cej fali terroryzmu nie jest uzasadnione25. By³oby raczej niezrozumia³e, gdyby rzecz siê mia³a inaczej. Przy coraz
dalej postêpuj¹cym instrumentalnym traktowaniu norm moralnych w walce
niezbrojnej przemoc fizyczna i psychiczna, jako jeden z istotnych elementów
tej walki, z koniecznoci ulegaæ musi eskalacji, zarówno w sensie czêstoci jej
stosowania, jak i liczby objêtych ni¹ osób i zespo³ów neutralnych wobec
walcz¹cych stron. Sprawa stosowania przemocy fizycznej przedstawia siê
nieco inaczej  z punktu widzenia ogólnej metodyki walk niezbrojnych
 wtedy, gdy w obrêbie tego samego pañstwa walcz¹ ze sob¹ strony, z których
¿adna nie wchodzi w sk³ad aparatu pañstwowego, czyli nie mo¿e zastosowaæ
przemocy w sposób legalny. Dzieje siê tak równie¿ wtedy, gdy wystêpuj¹
liczne dzia³ania o charakterze kooperacji negatywnej miêdzy ponadnarodowymi organizacjami handlowymi lub przemys³owymi, albo gdy dzia³ania tego
rodzaju wystêpuj¹ miêdzy dwoma pañstwami.
W pierwszym z wymienionych przypadków przemoc fizyczna wobec strony przeciwnej bywa stosowana czêciej lub rzadziej, zale¿nie od rodzaju
dzia³alnoci danego zespo³u. Tak np. czêsto stosowana bywa w zespo³ach
przestêpczych lub czêciowo przestêpczych, rzadko w zespo³ach zajmuj¹cych
siê dzia³alnoci¹ w zasadzie nieprzestêpcz¹. Stosowanie przemocy fizycznej
w stosunku do osób lub zespo³ów neutralnego otoczenia jest tutaj na ogó³
niecelowe (z wyj¹tkiem sytuacji, gdy stanowi to istotny element dzia³ania
danego zespo³u), gdy¿ nie przybli¿a osi¹gniêcia zwyciêstwa. Jest za niecelowe tylko dlatego, ¿e i w takich przypadkach stosuje siê przemoc wobec osób
postronnych z powodu koniecznoci unikniêcia przecieków informacyjnych.
W drugim przypadku, tj. czêciowej walki niezbrojnej spó³ek miêdzy- czy
te¿ ponadnarodowych, sprawa przedstawia siê podobnie jak w przypadku
opisanym wy¿ej. Istniej¹ wszak¿e, zdaniem cytowanego powy¿ej autora, dwa
wyj¹tki. Pierwszy polega na tym, ¿e stosowanie sporadycznej przemocy wobec otoczenia (nie za przeciwnika) przybiera czêsto charakter sporadycznej
walki zbrojnej, do której zachêcane s¹ lub zmuszane przez jedn¹ z walcz¹cych stron poszczególne zespo³y otoczenia, a walka ta sprzyja jednej ze stron
walcz¹cych, szkodz¹c zarazem przeciwnikowi. Trudno tu zatem mówiæ
o przemocy fizycznej w szerokim sensie tego s³owa, lecz trudno równie¿
mówiæ o jej braku. Mamy tu do czynienia ze specyficznym przypadkiem
terroryzmu  na skalê pañstw; jest to przemoc fizyczna stosowana wobec
otoczenia po to, by szkodziæ przeciwnikowi. Drugi wyj¹tek dotyczy ponadnarodowych organizacji przestêpczych, gdzie przemoc fizyczna, zarówno wobec
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przeciwnika, jak i wobec otoczenia, stanowi jedn¹ z istotnych form dzia³ania,
lecz bynajmniej nie formê g³ówn¹. Trzeci przypadek, tj. liczne elementy kooperacji negatywnej miêdzy dwoma lub wiêcej pañstwami i sporadyczne stosowanie przemocy fizycznej w tej na ogó³ niezbrojnej walce, znajduje siê na
granicy politologii i ogólnej teorii walki. Rzecz ma siê tu podobnie jak
w przypadku drugim.
W niemal wszystkich walkach niezbrojnych, z wyj¹tkiem gier i walk
sportowych oraz s³ownych, przemoc psychiczna stanowi jedn¹ z najbardziej
istotnych form dzia³ania. Innymi s³owy, przemoc psychiczna jest jednym
z podstawowych narzêdzi walki niezbrojnej; bez jej stosowania nie mo¿na
zwyciê¿yæ i dlatego stosowana jest powszechnie w ka¿dej niemal walce, zarówno miêdzy jednostkami (wchodz¹cymi w tym w³anie celu w ró¿nego
rodzaju uk³ady), jak i miêdzy zespo³ami. Przemoc psychiczna stosowana jest
jednak nie tylko wobec przeciwnika. W walce w gêstym otoczeniu spo³ecznym jest ona stosowana w znacznej mierze równie¿ wobec otoczenia, i to
w ró¿nych celach: zarówno w celu podporz¹dkowania sobie zespo³ów otoczenia i izolowania w ten sposób przeciwnika, jak i w celu zmuszenia czêci
zespo³ów otoczenia do walki niezbrojnej lub zbrojnej z przeciwnikiem. Stosowanie przemocy psychicznej wobec otoczenia to jeden z podstawowych wymogów walk niezbrojnych w gêstym otoczeniu spo³ecznym. Jednoczenie jest to
niezgodne lub sprzeczne z wiêkszoci¹ przyjêtych ogólnie podstawowych
norm moralnych. Maj¹c do wyboru albo niestosowanie siê do podstawowych
norm moralnych, albo nieosi¹gniêcie zwyciêstwa, na ogó³ wybiera siê to
pierwsze. W takim jednak przypadku, mówi¹c nawiasem, wzrost przestêpczoci w wiêkszoci krajów wiata jest nieunikniony26.
Wystêpuje kilka g³ównych celów porednich walk niezbrojnych prowadzonych w gêstym otoczeniu spo³ecznym. Przy wysokim stopniu wzajemnych
zale¿noci zarówno intra-, jak i interzespo³owych (czy te¿ intra- i interorganizacyjnych) jedn¹ z naczelnych zasad skutecznoci walki niezbrojnej jest oddzia³ywanie przede wszystkim na tych, od których przeciwnik jest zale¿ny.
Albowiem w przewa¿aj¹cej wiêkszoci wypadków koniecznym warunkiem
powodzenia, a niekiedy nawet kwesti¹ pozbawienia ¿ycia przeciwnika jest
wspó³dzia³anie z jednostkami i zespo³ami otoczenia. Im mniejszy zakres
i stopieñ wspó³dzia³ania, tzn. kooperacji pozytywnej, tym trudniej walczyæ
przeciwnikowi, gdy¿ bez wspó³dzia³ania z otoczeniem jest on nara¿ony na
szybk¹ utratê zasobów i mo¿liwoci przeciwstawiania siê. Dlatego izolacja
przeciwnika, tak aby jednostki i zespo³y otoczenia nie zechcia³y z nim kooperowaæ pozytywnie, stanowi jeden z g³ównych celów porednich wspó³czesnych walk27.
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Drugim g³ównym celem porednim jest spowodowanie, za pomoc¹ opisanych dalej metod, dezorganizacji w zespole przeciwnika. Jest to szczególnie
skuteczne przy du¿ym stopniu zorganizowania, który w wielu miejscach obserwujemy obecnie. Im bowiem wy¿szy stopieñ zorganizowania, tym wiêksza
zale¿noæ interzespo³owa, a zatem tym wiêksze efekty negatywne powoduje
nawet niewielki stopieñ dezorganizacji, jeli uda siê j¹ wprowadziæ. St¹d
w³anie istotnoæ metod dezorganizuj¹cych. Byæ mo¿e w niektórych przypadkach bywa lepiej, gdy walcz¹cy zespó³ nie jest zorganizowany zbyt spójnie pod wzglêdem wysokiego stopnia wzajemnych zale¿noci interzespo³owych. Zmniejsza siê wtedy, co prawda, sprawnoæ walki, jednoczenie jednak
zmniejsza ryzyko nieprzewidzianej pora¿ki lub klêski. Najlepsza jest taka
sytuacja, gdy walcz¹cy zespó³ posiada wysoki stopieñ organizacji, lecz jednoczenie organizacja ta skonstruowana jest tak, i¿ potrafi szybko dostosowaæ
siê nie tylko do przeciwdzia³ania przeciwnika i do zmian otoczenia, lecz
równie¿ do zmian zachodz¹cych wewn¹trz samej organizacji.
Trzecim g³ównym celem porednim, przede wszystkim w przypadkach
walk na szczeblu rednim i makro, jest doprowadzenie do tego, by zespo³y
otoczenia rozpoczê³y walkê niezbrojn¹ lub zbrojn¹ z przeciwnikiem. Tutaj ju¿
znajdujemy siê na granicy walk niezbrojnych i zbrojnych. Warto podkreliæ,
i¿ granica ta bywa p³ynna.
Realizacjê wymienionych wy¿ej g³ównych celów porednich osi¹ga siê
m.in. przez stosowanie wobec jednostek i zespo³ów otoczenia ró¿nego rodzaju
sytuacji zachêcaj¹cych oraz ró¿nego rodzaju przemocy (tzn. stwarzania sytuacji przymusowych) przez dzia³ania, które mo¿na okreliæ jako dzia³ania
informacyjne, rozumiej¹c przez to wyra¿enie zarówno informacjê, jak i dezinformacjê, tudzie¿ przez wszelkie oddzia³ywanie za pomoc¹ rodków oddzia³ywania masowego. W walce prowadzonej w gêstym otoczeniu spo³ecznym
istotne jest w wielu przypadkach nie tyle samo zdarzenie jako takie, ile
sposób informowania o nim. Niemal ka¿de zdarzenie da siê bowiem przedstawiæ w ró¿ny sposób, abstrahuj¹c nawet od mo¿liwoci informowania o zdarzeniach, które w rzeczywistoci nie mia³y miejsca, oraz od braku wszelkiej
informacji o istotnych dla wielu ludzi zdarzeniach, które mia³y miejsce.
Metody walki niezbrojnej i zbrojnej w gêstym otoczeniu spo³ecznym podzieliæ mo¿na  z punktu widzenia stosunku stron walcz¹cych wzajem do
siebie i do otoczenia  na dwa g³ówne rodzaje. Do pierwszego z nich zalicza
siê metody bezporedniego oddzia³ywania na przeciwnika, takie na przyk³ad,
jakie zosta³y opisane przez Kotarbiñskiego i s¹ obecnie stosowane w walce
prowadzonej g³ównie, choæ nie zawsze, w gêstym otoczeniu spo³ecznym28. Do
drugiego rodzaju zaliczyæ mo¿na metody poredniego oddzia³ywania na przeciwnika, tzn. oddzia³ywania na ró¿ne zespo³y lub jednostki otoczenia w tym
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celu, aby zespo³y te (lub jednostki) b¹d przerwa³y kooperacjê pozytywn¹
z przeciwnikiem, b¹d rozpoczê³y z nim kooperacjê negatywn¹ o charakterze
niezbrojnym lub zbrojnym.
W ostatnim z wymienionych przypadków mamy do czynienia z tak¹ np.
sytuacj¹ w walkach na szczeblu makro lub rednim, w której deklaratywnie
pokojowo usposobiony zespó³, walcz¹c z innym zespo³em, w ten sposób oddzia³uje niezbrojnie na inne jeszcze zespo³y, i¿ te rozpoczynaj¹ walkê zbrojn¹
z zespo³em drugim. Przyjmuj¹c przedstawiony tu g³ówny podzia³ metod,
mo¿na w tym przypadku zasadnie powiedzieæ, ¿e pierwszy zespó³ walczy
bezporednio niezbrojnie z drugim zespo³em, porednio za walczy z tym
zespo³em zbrojnie. Stosuje zatem wspomniany terroryzm w szerokim rozumieniu tego s³owa. Jest to istotna kwestia maj¹ca wiele implikacji zarówno natury
prakseologicznej, jak i etycznej. Granica miêdzy metodami bezporednimi
i porednimi jest w wiêkszoci przypadków p³ynna i nale¿a³oby raczej mówiæ
o metodach z przewag¹ oddzia³ywania b¹d bezporedniego, b¹d poredniego.
S¹ jednak takie metody, które stosuje siê g³ównie w oddzia³ywaniu bezporednim, oraz takie, które stosuje siê g³ównie w oddzia³ywaniu porednim.
W walce prowadzonej w gêstym otoczeniu spo³ecznym stosuje siê metody
bezporednie i porednie ³¹cznie, w wiêkszoci przypadków ze znaczn¹ przewag¹ tych ostatnich. Dzieje siê tak dlatego, i¿ koniecznym warunkiem powodzenia, a niekiedy nawet kwesti¹ pozbawienia ¿ycia przeciwnika, jest wspó³dzia³anie pozytywne z zespo³ami i jednostkami otoczenia. St¹d te¿ na nie
przede wszystkim nale¿y oddzia³ywaæ, jeli pragnie siê, aby przeciwnik poniós³ pora¿kê lub klêskê. Nale¿y podkreliæ, ¿e wspomniana wy¿ej p³ynna
granica miêdzy metodami bezporednimi a porednimi wynika z trudnoci
okrelenia w wielu przypadkach stopnia bezporednioci lub porednioci
danego dzia³ania, to za dotyczy samej istoty sprawstwa. Nie wdaj¹c siê w te
z³o¿one kwestie, warto stwierdziæ, i¿ w rozpatrywanych tu zagadnieniach
lepiej s³u¿y nam pojêcie nazywane potocznie inicjowaniem. Jeli zatem
jeden zespó³ (lub jednostka) inicjuje walkê niezbrojn¹ z innym zespo³em (lub
jednostk¹) i tylko czasowo j¹ przerywa wtedy, gdy sk³onione przez pierwszy
zespó³ inne jeszcze zespo³y (lub jednostki) rozpoczynaj¹ walkê niezbrojn¹
z drugim zespo³em, to powiemy, ¿e pierwszy zespó³ walczy porednio z drugim zespo³em, u¿ywaj¹c do tego celu jeszcze innych. Opisana sytuacja zdarza
siê znacznie czêciej w walkach w tym otoczeniu spo³ecznym ni¿ w walkach
w takim otoczeniu, w którym ludzie nie s¹ wzajem od siebie w wysokim
stopniu uzale¿nieni.
Stopnie porednioci bywaj¹ ró¿ne. Tak np. przy stopniu porednioci,
który okrelimy umownie jako przeciêtny, pierwszy zespó³ mo¿e nawet
powstrzymaæ siê czasowo od dzia³ania, obserwuj¹c jedynie przebieg walki
innych zespo³ów z zespo³em drugim oraz bêd¹c w ka¿dej chwili gotowy do
ponownego oddzia³ywania na te zespo³y b¹d po to, by walkê prowadzi³y
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nadal (gdyby zechcia³y j¹ przerwaæ), b¹d po to, by prowadzi³y j¹ bardziej lub
mniej intensywnie, zale¿nie od rozwoju sytuacji i aktualnych celów pierwszego zespo³u.
Przy wysokim stopniu porednioci  stosowanym wtedy, gdy konieczna
jest mo¿liwie najwiêksza skrytoæ  pierwszy zespó³ nie oddzia³uje bezporednio na inne zespo³y, by sk³oniæ je do walki z zespo³em drugim, lecz
oddzia³uje na jeszcze inne zespo³y, te za dopiero oddzia³uj¹ na zespo³y krytyczne, sk³aniaj¹c je do walki z zespo³em drugim. W jêzyku potocznym mówi
siê zarówno o wyci¹ganiu kasztanów z ognia cudzymi rêkami, jak i o tym,
¿e kto jest narzêdziem w cudzych rêkach. Jak podkrela Rudniañski,
w rzeczywistoci to ostatnie nie jest, zw³aszcza obecnie, ³atwe. Nie zawsze
bowiem wiadomo, gdzie znajduje siê rêka i czy jest to ta, której siê szuka,
czy inna. Albowiem chodzi w³anie o to, by nie by³o wiadomo, i w tym celu
stosuje siê wysoki stopieñ porednioci. Z drugiej strony zbyt liczne szczeble
porednioci, tzn. zbyt wysoki jej stopieñ, s¹ ryzykowne z punktu widzenia
pewnoci osi¹gniêcia zamierzonego rezultatu, jak te¿ kosztowne, wymagaj¹
bowiem sprawnej infiltracji nie tylko zespo³u przeciwnika, lecz i znacznej
czêci zespo³ów otoczenia. Gdy w strategii i taktyce walki poredniej rozpatrywane s¹ nie tylko du¿e zespo³y otoczenia, lecz równie¿ sk³adaj¹ce siê na
nie podzespo³y oraz jednostki, ich wzajemne i dynamiczne powi¹zania
i wspó³zale¿noci wymagaj¹ uwzglêdnienia bardzo du¿ej liczby zmiennych.
Sta³o siê to mo¿liwe dziêki wprowadzeniu komputerów, za pomoc¹ których
mo¿na okreliæ, jakie relacje nast¹pi¹ miêdzy bardzo du¿¹ liczb¹ partnerów
i kontrpartnerów w ró¿nego rodzaju przewidywalnych sytuacjach. Taktyka
walki poredniej prowadzonej w gêstym otoczeniu spo³ecznym stanowi dzia³anie o bardzo wysokim stopniu z³o¿onoci.
Zdaniem cytowanego powy¿ej autora istniej¹ dwie metody bezporednie,
które stosowane by³y i s¹ w walkach ró¿nego rodzaju i w ró¿nym otoczeniu,
natomiast w walkach w gêstym otoczeniu spo³ecznym wybijaj¹ siê na plan
pierwszy. S¹ to metody zyskiwania sprzymierzeñców w zespole przeciwnika
oraz metoda infiltracji, czyli wprowadzania w³asnych zespo³ów i jednostek do
zespo³ów przeciwnika. Obydwie wymienione tu metody s¹ cile ze sob¹
zwi¹zane i stanowi¹ poszczególne przypadki ogólnej regu³y g³osz¹cej, ¿e im
wiêcej dana strona ma po stronie przeciwnej zespo³ów i jednostek jej przychylnych, tym skuteczniej prowadziæ mo¿e zarówno walkê niezbrojn¹, jak
i zbrojn¹. Im wiêcej posiada informacji o przeciwniku (zw³aszcza o jego planowanych dzia³aniach), tym sprawniej mo¿e wprowadziæ po¿¹dan¹ dezorganizacjê do jego zespo³u, tym ³atwiej równie¿ mo¿e wprowadziæ go w b³¹d lub
spowodowaæ takie jego dobrowolne dzia³anie, które bêdzie wygodne dla danej
strony, destrukcyjne za dla przeciwnika.
Wymieniona wy¿ej regu³a jest w zasadzie regu³¹ walki niezbrojnej, gdy¿
w przewa¿aj¹cej wiêkszoci przypadków sprzymierzeñców nie zyskuje siê
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przez stosowanie przemocy. Warto podkreliæ, ¿e o ile walkê niezbrojn¹ prowadziæ mo¿na i prowadzi siê bardzo czêsto bez walki zbrojnej, o tyle nieznany jest przypadek, w którym wspó³czesnej walce zbrojnej nie towarzyszy³oby
prowadzenie równolegle z ni¹ walki niezbrojnej, g³ównie, chocia¿ nie tylko,
o charakterze tzw. wojny informacyjnej.
Metoda zyskiwania sprzymierzeñców w zespole przeciwnika i metoda
infiltracji s¹ wzajemnie ze sob¹ zwi¹zane, lecz nie tylko dlatego, ¿e stanowi¹
poszczególne przypadki jednej ogólniejszej regu³y. Metody te równie¿ uzupe³niaj¹ siê i dlatego stosowane s¹ na ogó³ ³¹cznie. To uzupe³nianie siê oznacza, i¿ stosowanie jednej z tych metod b¹d pomaga, b¹d  w niektórych
przypadkach  stanowi warunek konieczny skutecznego stosowania drugiej.
Rudniañski podkrela, i¿ opisywane metody, zw³aszcza metoda infiltracji, s¹
szczegó³owo rozpracowane, lecz g³ównie na szczeblu walki w skali makro,
przez ró¿nego rodzaju zespo³y analityków, a opracowania te nie s¹ szeroko
dostêpne, gdy¿ by³oby to sprzeczne ze wspomnianym w poprzednim rozdziale
wymogiem skrytoci, co jest istotne dla walk prowadzonych w gêstym otoczeniu spo³ecznym29. Pozostaj¹c na gruncie prakseologii, cytowany autor nie
widzi potrzeby korzystania z tych opracowañ zarówno dlatego, i¿ opisywane
z prakseologicznego punktu widzenia metody dotycz¹ walk nie tylko w skali
makro, jak i dlatego, ¿e stopieñ szczegó³owoci w³aciwy wymienionym wy¿ej
opracowaniom by³by tu raczej przeszkod¹ ni¿ pomoc¹.
Jednym z g³ównych celów porednich wiêkszoci walk zbrojnych i niezbrojnych, niezale¿nie od tego, w jakim otoczeniu spo³ecznym s¹ prowadzone,
jest osi¹gniêcie takiego stanu rzeczy, w którym przeciwnik przestaje przeciwdzia³aæ, lecz nie dlatego, ¿e zosta³ zwyciêzc¹ i przeciwdzia³anie sta³o siê
zbêdne. Jeli wykluczymy tê ostatni¹ ewentualnoæ, mo¿na stwierdziæ, i¿
przeciwnik przestaje przeciwdzia³aæ w dwóch przynajmniej przypadkach. Po
pierwsze wtedy, gdy przeciwdzia³aæ nie mo¿e, gdy¿ zosta³ zniszczony lub
obezw³adniony w sensie fizycznym, organizacyjnym lub psychicznym (czy te¿
zniszczone s¹ lub uszkodzone jego narzêdzia walki lub wyczerpane zasoby).
Po drugie za wtedy, gdy nie chce przeciwdzia³aæ, mimo i¿ fizycznie, organizacyjnie i psychicznie jest na tyle sprawny, ¿e przeciwdzia³aæ mo¿e.
W tym drugim przypadku przeciwnik mo¿e nie chcieæ przeciwdzia³aæ
z kilku powodów. Miêdzy innymi dlatego, ¿e dalsze przeciwdzia³anie by³oby
dla niego niekorzystne, gdy¿ prowadzi do daleko id¹cego zniszczenia lub
dezorganizacji, których pragnie unikn¹æ, a zatem poddaje siê. Albo: nie chce
przeciwdzia³aæ, bo jego interesy, a wiêc tak¿e bli¿sze lub dalsze cele przestaj¹
byæ niezgodne lub sprzeczne z interesami strony drugiej. W takim przypadku
dotychczasowy przeciwnik b¹d staje siê stron¹ biern¹ z jednoczesnym przychylnym ustosunkowaniu siê do strony drugiej, b¹d przechodzi od koopera29

J. Rudniañski, op. cit., s. 48.
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cji negatywnej do kooperacji pozytywnej czêciowej lub ca³kowitej, czyli
z przeciwnika staje siê sprzymierzeñcem. Wy¿ej opisana sytuacja zdarza siê
niejednokrotnie w walkach zarówno intra-, jak i interzespo³owych w gêstym
otoczeniu spo³ecznym.
Opisane powy¿ej kwestie maj¹ powa¿ny wp³yw na stosowane metody
walki. Najbardziej skuteczna  pod wieloma wzglêdami, m.in. pod wzglêdem
minimalizacji strat w³asnych  jest taka metoda, dziêki której mo¿liwie najwiêksza liczba jednostek strony przeciwnej w mo¿liwie najszybszym czasie
zmienia swoje dotychczasowe cele i z w³asnej woli zaprzestaje przeciwdzia³ania, staj¹c siê b¹d stron¹ biern¹ o postawie przychylnej, b¹d przechodz¹c
od kooperacji negatywnej do pozytywnej. Jeli tak siê w³anie stanie, nast¹pi
przewaga kooperacji pozytywnej z wychowawc¹ nad kooperacj¹ negatywn¹
oraz znacznie zwiêkszone oddzia³ywanie na pozosta³ych cz³onków grupy.
Podobnie przedstawia siê sytuacja w walkach politycznych czy administracyjnych, handlowych lub przemys³owych, gdy ka¿da ze stron stara siê zyskaæ sprzymierzeñców nie tylko wród jednostek lub zespo³ów dotychczas wobec
danej walki biernych, lecz równie¿  a niekiedy przede wszystkim  w zespole
strony przeciwnej. Z analogiczn¹ sytuacj¹ mamy do czynienia równie¿
w sytuacji walki z organizacjami terrorystycznymi. Dla zyskania sprzymierzeñców w zespole strony przeciwnej stosuje siê ró¿nego rodzaju techniki,
których przewa¿aj¹ca wiêkszoæ w walkach na szczeblu rednim i makro
posiada przynajmniej jedn¹ cechê wspóln¹: instrumentalne traktowanie kryteriów wartoci moralnych w zwi¹zku z tym, i¿ najbardziej wartociowi s¹
tacy sprzymierzeñcy, którzy dla dobra strony drugiej dzia³aj¹ z w³asnej nieprzymuszonej woli, nie za wtedy, gdy znajduj¹ siê wskutek okrelonych
posuniêæ w sytuacjach przymusowych.
W tym przypadku równie¿ wystêpuje wysoki stopieñ skrytoci. Strona
druga mo¿e bowiem  przy rozwiniêtych technologicznie rodkach masowego
oddzia³ywania  przedstawiaæ swoje cele niemal ca³emu otoczeniu spo³ecznemu niezgodnie, co prawda, z rzeczywistoci¹, lecz tak, by by³y one w znacznej
mierze zgodne z celami wielu jednostek i zespo³ów przeciwnika. Mo¿na równie¿ wykonywaæ wiele nieistotnych dzia³añ niezgodnych z w³asnymi celami,
zgodnych natomiast z celami znacznej liczby jednostek i zespo³ów strony
przeciwnej, szeroko informuj¹c o tych dzia³aniach oraz w miarê mo¿liwoci
wyolbrzymiaj¹c ich znaczenie.
W krótkim przedziale czasu niezgodne z w³asnymi celami dzia³ania tego
rodzaju nie s¹ po¿yteczne dla danej strony, w d³u¿szej perspektywie okazaæ
siê jednak mog¹ bardzo pomocne. W ten sposób bowiem dana strona udowadnia, ¿e jej deklaracje s³owne dotycz¹ce w³asnych celów zgodne s¹ z jej postêpowaniem. Rzeczywisty stan rzeczy jest, co prawda, inny i istotne poczynania danej strony s¹ niezgodne lub sprzeczne z deklarowanymi celami, lecz ta
niezgodnoæ lub sprzecznoæ pozostaje nieujawniona. Wtedy bowiem, gdy
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zostaje ujawniona  o co w³anie stara siê przeciwnik, który zreszt¹ przewa¿nie postêpuje w sposób podobny  dana strona nie tylko nie zyskuje sprzymierzeñców w zespole przeciwnika, lecz mo¿e równie¿ utraciæ tych, których
dotychczas pozyska³a. Mo¿e te¿ utraciæ dobrowolne wspó³dzia³anie niektórych jednostek i zespo³ów do niej nale¿¹cych, zw³aszcza tych, które w hierarchii organizacyjnej odleg³e s¹ od centralnego orodka dyspozycyjnego i nie
znaj¹ rzeczywistych celów walki. Gdyby bowiem je zna³y, to w niektórych lub
wielu przypadkach nie wspó³dzia³a³yby dobrowolnie (podobnie jak sprzymierzeñcy, których siê zyskuje po stronie przeciwnej), lecz jedynie pod przymusem, tzn. przy zastosowaniu b¹d przemocy fizycznej, b¹d psychicznej, b¹d
jednej i drugiej ³¹cznie.
Przymusowe wspó³dzia³anie jest z jednej strony o wiele mniej ekonomiczne ni¿ wspó³dzia³anie dobrowolne (stosowanie przemocy wymaga bowiem znacznego wydatkowania zasobów materialnych i energetycznych),
z drugiej za jest obarczone wysokim stopniem ryzyka, gdy¿ zak³ada wzmo¿on¹
czujnoæ ze strony centralnych orodków dyspozycyjnych, co z kolei wp³ywa
czêciowo na strategiê i taktykê walki, utrudniaj¹c jej prowadzenie. Miêdzy
innymi z wymienionych wy¿ej wzglêdów techniki zyskiwania sprzymierzeñców po stronie przeciwnej, które nie zostan¹ tu opisane, wymagaj¹ nie tylko
bardzo szczegó³owego rozpracowania i przygotowania, lecz równie¿ bardzo
dok³adnego, precyzyjnego wykonania. I tak siê zreszt¹ na ogó³ czyni, przy
czym w walkach na szczeblu rednim funkcjonuj¹ czêsto pod tym wzglêdem
wzory stosowane w walkach na szczeblu makro, natomiast w walkach na
szczeblu mikro kwestie te przedstawiaj¹ siê prawdopodobnie w sposób znacznie bardziej zró¿nicowany. Powodów jest kilka, a g³ówny to ten, i¿ jednostki
i ma³e zespo³y nie dysponuj¹ na ogó³ rodkami masowego przekazu i oddzia³ywania oraz zawsze traktuj¹ normy moralne w sposób instrumentalny.
Przy nieinstrumentalnym traktowaniu norm moralnych, zw³aszcza normy dotycz¹cej prawdy i k³amstwa, zyskiwanie sprzymierzeñców w zespole
przeciwnika jest utrudnione, nie mo¿na bowiem, z powodu respektowania tej
w³anie normy, przedstawiaæ w³asnych celów jako inne ni¿ s¹ w rzeczywistoci, jednak gdy sprzymierzeñców siê pozyska, nie grozi ryzyko, ¿e przestan¹
oni byæ sprzymierzeñcami, jeli wskutek przypadku lub b³êdu w dzia³aniu
zostan¹ ujawnione oczywiste cele tych, którzy ich pozyskali. Cele te bowiem
s¹ w³anie takie, jak by³y deklarowane. Nie jest wykluczone, ¿e zwiêkszony
wskutek tego stopieñ zaufania wp³ywa pozytywnie na zwartoæ danego zespo³u ³¹cznie z jego sprzymierzeñcami znajduj¹cymi siê w zespole nieprzyjacielskim. St¹d zespó³ taki mo¿e prawdopodobnie stawiæ czo³a w walce niezbrojnej, a niekiedy i zbrojnej zespo³owi znacznie liczniejszemu i bardziej
zasobnemu, lecz o mniejszym stopniu zwartoci. Zwiêkszenie stopnia zwartoci w³asnego zespo³u to zreszt¹ jeden ze sposobów prowadzenia skutecznej
walki z przeciwnikiem silniejszym pod innymi wzglêdami. Czynnik ten bywa
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czêsto wykorzystywany przez organizacje terrorystyczne w walce z silniejszym militarnie przeciwnikiem30.
Oprócz zyskiwania sprzymierzeñców w zespole aktualnego przeciwnika,
istotne jest równie¿ pozyskiwanie sprzymierzeñców w zespo³ach przeciwników potencjalnych, tzn. w tych zespo³ach, o których s¹dzi siê z du¿ym stopniem prawdopodobieñstwa, ¿e stan¹ siê  m.in. z powodu stosowania danej
strategii lub z powodu przewidywanego rozwoju wypadków  przeciwnikami
w mniej lub bardziej dok³adnie okrelonym czasie przysz³ym. Mniej sprawni
taktycy zwykli niekiedy zapominaæ, ¿e zespo³y te nie musz¹ byæ jednak ani
obecnie nastawione przychylnie wobec aktualnego przeciwnika danej strony,
ani w przysz³oci, gdy same stan¹ siê ju¿ przeciwnikiem. W walkach, zw³aszcza niezbrojnych, prowadzonych w gêstym otoczeniu spo³ecznym nie obowi¹zuje bowiem zasada g³osz¹ca, ¿e wrogowie naszych wrogów s¹ naszymi
przyjació³mi. Czasem mo¿e byæ tak, czasem inaczej. A to m.in. dlatego, ¿e
walki niezbrojne (w przeciwieñstwie do walk zbrojnych, w których d¹¿y siê
na ogó³ do zniszczenia przeciwnika) prowadzi siê pod ró¿nymi wzglêdami;
pod jednym wzglêdem np. ograniczaj¹c lub dezorganizuj¹c dzia³ania strony
przeciwnej, pod innymi za nie tylko tego nie czyni¹c, lecz nawet okrelone
dzia³ania strony przeciwnej wspomagaj¹c.
W walkach niezbrojnych stopieñ kooperacji negatywnej bywa ró¿ny, jak
te¿ ró¿ny mo¿e byæ jej zakres w ogólnym bilansie interakcji miêdzy jednym
zespo³em a drugim. Jeli np. zespó³ pierwszy walczy niezbrojnie z dwoma
ró¿nymi zespo³ami, to w jego walce z jednym zespo³em zarówno stopieñ, jak
i zakres kooperacji negatywnej mog¹ byæ tak ma³e, ¿e w krótkim czasie
rokuje to przejciem do kooperacji pozytywnej, natomiast w walce z zespo³em
drugim stopieñ i zakres kooperacji negatywnej s¹ tak du¿e, i¿ nic nie rokuje
zaprzestania walki. W takiej sytuacji sprzymierzenie siê obu wrogich zespo³ów by³oby czêsto, choæ nie zawsze, niekorzystne dla zespo³u pierwszego.
Do zahamowania terroryzmu mog¹ przyczyniæ siê w znacznym stopniu
proces pokojowy i demokratyzacja na Bliskim Wschodzie. Nie ma alternatywy
dla arabsko-izraelskiego procesu pokojowego. Tego konfliktu nie da siê rozwi¹zaæ, stosuj¹c przemoc. Polityka amerykañska powinna zmierzaæ do zmniejszenia wojskowej obecnoci w krajach arabskich, wspierania rozwoju kultury
zachodniej i rezygnacji z ingerencji kulturowej w wiecie arabskim. Nale¿y
zrezygnowaæ z chêci przekszta³cenia kultury islamskiej na wzór europejski,
zmierzaæ w kierunku wiêkszej równowagi miêdzykulturowej. Zachód natomiast
powinien skoncentrowaæ siê na utrzymaniu i odnowieniu w³asnej kultury.
Na jubileuszowej 50. sesji Federalnego Urzêdu Kryminalnego (FUK)
w Wiesbaden 24 listopada 2004 r. omówiono wiele aspektów zwalczania
30 A. Silke, Terrorism, Victims, and Society. Psychological Perspectives on Terrorism and
Its Consequences, New York 2003, s. 7678.
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sieci terrorystycznych w Europie, podkrelaj¹c koniecznoæ skoordynowania
dzia³añ organów bezpieczeñstwa pañstw europejskich, a zw³aszcza rozbudowy systemów wczesnego rozpoznawania i ostrzegania (stworzono wydzia³
FUK Internationale Koordination). Zwrócono uwagê, by umiarkowanych muzu³manów traktowaæ jako potencjalnych sojuszników w walce z terroryzmem. Dialog ze wiatem arabskim nale¿y prowadziæ tak, by redukowaæ
obawy zw³aszcza m³odych imigrantów odrzucaj¹cych kulturê zachodni¹
i zwiêkszaæ wiarygodnoæ Zachodu, os³abion¹ zw³aszcza wojn¹ irack¹. Jednoczenie zaproponowano stworzenie wspólnej kartoteki terroryzmu w celu
szybszego wi¹zania informacji o zagro¿eniach. Zdaniem uczestników sesji
nale¿y zwiêkszyæ obserwacjê i kontrolê meczetów oraz lokalnych instytucji
jako orodków g³oszenia nienawici i szkolenia terrorystów. Obecnie bowiem
terroryci-samobójcy rekrutuj¹ siê g³ównie z indoktrynowanej miejscowej
m³odzie¿y muzu³mañskiej.
Terroryci-samobójcy atakuj¹cy obiekty cywilne w celu zniszczenia i zabicia jak najwiêkszej liczby ludnoci, tak jak to mia³o miejsce wielokrotnie,
np. na dworcu Atocha w Madrycie (192 ofiary) i w metrze londyñskim (56 zabitych i setki rannych), zostali jednoznacznie okreleni mianem islamofaszystów, a ich czyny nazwano ludobójstwem.
Uwiadomienie spo³ecznociom europejskim, kim s¹ islamofaszyci i faktu, ¿e ukrywaj¹ siê oni poród oko³o 20 mln muzu³manów mieszkaj¹cych
w Europie, mo¿e pomóc w zwalczaniu globalnego islamskiego terroryzmu
 je¿eli uda siê uzyskaæ pomoc i wspó³pracê pokojowo usposobionych warstw
ludnoci muzu³mañskiej. W szczególnoci dzielnice muzu³mañskie w miastach europejskich musz¹ przestaæ pe³niæ funkcje wylêgarni terrorystów.
Do problematyki zapobiegania przestêpczoci, jak¹ jest terroryzm, nale¿y te¿ pomoc dla ofiar terroryzmu, które czêsto s¹ pozostawiane same sobie.
Osoby, które prze¿y³y zamach terrorystyczny, powinny otrzymaæ odpowiednie
odszkodowanie od pañstwa, poniewa¿ ponios³y szczególn¹ ofiarê w ochronie
spo³eczeñstwa. Wiele ofiar terroryzmu odczuwa psychospo³eczne skutki ataku terrorystycznego i wymaga pomocy psychologicznej. Bezporednio po zamachu jego ofiary musz¹ byæ objête odpowiedni¹ form¹ interwencji kryzysowej,
ponadto niezbêdna s¹ systematyczna desensybilacja, leczenie z uporczywej
depresji i strachu31 .
Maj¹c na wzglêdzie wysoki stopieñ skomplikowania w walkach niezbrojnych, mo¿na stwierdziæ, i¿ uzyskiwanie sprzymierzeñców w zespole lub
w zespo³ach potencjalnych przeciwników stanowi zabieg pod wieloma wzglê31 L.K. Johnson, Strategic intetligence: The weakest link in the war against terrorism, [w:]
C.W. Kegley (ed.), The New Global Terrorism, Upper Saddle Riyer 2003, s. 239252;
H.J. Schneider, Organisierte Hass kriminalitat, Kriminalistik 2004, nr 4, s. 1722; H. Risch,
U.K. Kernmesies, Netzwerke des Terrors  Netzwerke gegen den Terror, Kriminalistik 2005,
nr 1, s. 49.
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dami trudniejszy, a niekiedy równie¿ wa¿niejszy dla powodzenia walki ni¿
zyskiwanie sprzymierzeñców w zespole przeciwnika aktualnego. Za³ó¿my, ¿e
zespó³ pierwszy walczy niezbrojnie w gêstym otoczeniu spo³ecznym na jednym polu z drugim zespo³em, na innym za z trzecim zespo³em. Zespo³y
drugi i trzeci pod pewnym wzglêdem kooperuj¹ ze sob¹ pozytywnie, pod
innym za wzajemnie sobie nie szkodz¹, trudno jednak okreliæ je jako zespo³y sprzymierzone w walce z zespo³em pierwszym. Zespó³ pierwszy przewiduje, i¿ tok zdarzeñ oraz stosowana strategia, a tak¿e strategia stosowana
przez przeciwników doprowadz¹ w przeci¹gu wyranie okrelonego czasu do
takiej sytuacji, w której zajdzie koniecznoæ podjêcia przez pierwszy zespó³
walki z dotychczas neutralnym i bardzo silnym pod wieloma wzglêdami
zespo³em czwartym. W tego rodzaju sytuacji zespó³ pierwszy postawi na
naczelnym miejscu uzyskanie mo¿liwie najwiêkszej liczby sprzymierzeñców
w zespole potencjalnego przeciwnika w zespole czwartym, a dopiero na dalszym miejscu uzyskanie sprzymierzeñców w zespo³ach przeciwników aktualnych, tzn. drugim i trzecim. Uczyni tak dlatego, i¿ nie mo¿e sobie pozwoliæ
na walkê z czwartym zespo³em w jego obecnej sile, co oznacz¹, i¿ jeli rozpocznie z nim walkê, to znajdzie siê w sytuacji wysoce dla siebie niekorzystnej, maj¹c przeciw sobie dwóch s³abszych przeciwników oraz jednego przeciwnika bardzo silnego.
Analizy prakseologiczne, aczkolwiek doæ abstrakcyjne i z natury rzeczy
bardzo ogólne, umo¿liwiaj¹ dokonanie charakterystyki interesuj¹cych nas
zjawisk i procesów zachodz¹cych w sferze dzia³añ polegaj¹cych na zwalczaniu terroryzmu32.

Summary
The fight against terrorism from the perspective of praxeology
The subject of the dissertation is to consider the fight against terrorism,
understood as a set of specific actions, by applying to their analysis of the
conceptual apparatus developed within the general theory of efficient action,
namely praxeology. This leads to the conclusion that praxeological analysis,
although they are rather abstract and their nature is very general, they
enable us to make the characterization of interesting phenomena and processes in the sphere of acts fighting against terrorism.

32

Bli¿sze uwagi patrz B. Ho³yst, Terroryzm, Warszawa 2011, t. II, s. 1195 i nast.
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La innecesaria incapacitación judicial
de mayores discapacitados: un supuesto
de retorno a principios romanísticos en algunas
legislaciones civiles europeas
En la actualidad, en las denominadas sociedades desarrolladas y gracias
a los avances en el ámbito de la medicina y la asistencia sanitaria, es un
hecho constatable la cada vez mayor longevidad de las personas, no obstante, estos mayores no siempre gozan de condiciones físicas o psíquicas adecuadas para el desarrollo normal de actividades cotidianas u otras más
específicas o complicadas, de suerte que necesitan de diverso grado de asistencia. Más aun, las instituciones asistenciales, concebidas en principio para
la guarda de personas mayores, son y deben ser útiles igualmente para el
caso de personas que sufran cualquier tipo de patología psíquica o física que
disminuya su aptitud suficiente para desenvolverse convenientemente en un
entorno cotidiano, en definitiva, hacemos objeto del presente estudio a cualquier sujeto que haya alcanzado la mayoría de edad y que, dadas sus
condiciones físicas y/o psíquicas necesita de la figura de un protector.
En este entorno, como consecuencia de un intento de respeto máximo
a la autonomía privada, el legislador comparado se ha preocupado por articular
instituciones que permitan desarrollar estas actividades asistenciales sin que
afecten a la capacidad de obrar del sujeto, esto es, se persigue la búsqueda de un
equilibrio entre la necesaria protección y asistencia del mayor desde instituciones jurídicas que hacen que no sea necesaria la previa incapacitación judicial.
Uno de los países de nuestro entorno pionero en el intento de adecuación
de las instituciones asistenciales y de guarda en general ha sido Alemania.
Con anterioridad, e introducida en el Código civil francés en el año 1968, la
denominada sauvegarde de justice. De relativa novedad, la amministrazione di sostegno que trae causa de la modificación del Código civil italiano
operada por Ley 6/2004, de 6 de enero.
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Muy probablemente la innecesaria incapacitación judicial no sea una
figura alejada de nuestra tradición jurídica, no debemos olvidar que para el
Derecho romano y para el supuesto concreto de la denominada cura furiosi,
no se requería la intervención o la decisión de la autoridad, el furiosus
pasaba a ser incapaz ipso iure1 y como tal, le era nombrado un curator, esta
función sí que recaía en la autoridad jurisdiccional, de suerte que a pesar de
la falta de necesaria incapacitación, se realizaba un control por parte de
órgano judicial competente.
Tampoco se hallan muy alejadas de figuras actuales vinculadas a la
asistencia y a la guarda los supuestos romanos de las denominadas protutela y procuratela, en efecto, junto a las instituciones de la tutela y la
curatela en las fuentes jurídicas romanas se alude a aquellas instituciones,
que tal como señala Rogel Vide2, constituyen el antecedente de la moderna
guarda de hecho. Nos referimos a determinados supuestos en los que hay
personas que asumen la realización de las funciones propias de los tutores
o curadores, administrando los bienes o asistiendo a quien lo necesita en sus
actividades cotidianas aunque no se haya procedido a su nombramiento legal
como tutor o curador. Quien obra pro tutore no significa que obre por cuenta
del tutor, ni del pupilo, sino que, se trata de supuestos en los que quien sin
ser tutor, asume la administración de los asuntos de un impúber de buena
o de mala fe. Es para estos supuestos para los que el pretor propuso al actio
protutelae. En concreto, el título VI del libro XXVII, del Digesto lleva por
rúbrica Sobre la gestión de negocios del protutor o del pro-curador, en el
mismo se pone de manifiesto que fue el pretor quien propuso la acción de
protutela para aquellos supuestos en los que resulta incierto si quien administró lo hizo en calidad de tutor o de protutor, a fin de exigirle responsabilidad
por sus actuaciones (D.27.5.1pr.)3. Quien realiza la función de tutor en el
patrimonio de un impúber, bien sea que se crea tutor, bien sea que se sepa
que no lo es, pero que se finja tal, se entiende que gestiona los negocios como
protutor (D.27.5.1.1)4 y deberá realizarlo con la misma buena fe y diligencia
que un tutor (D.27.5.4)5.
1 Vid. E. Volterra, Instituciones de Derecho privado romano, trad. de J. Daza, Madrid
1988, p. 136.
2 C. Rogel Vide, La guarda de hecho, Madrid 1986, p. 66.
3 D.27.5.1pr (Ulpianus libro trigesimo sexto ad edictum): Protutelae actionem necessario
praetor proposuit: nam quia plerumque incertum est, utrum quis tutor an uero quasi tutor pro
tutore administrauerit tutelam, idcirco in utrumque casum actionem scripsit, ut siue tutor est
siue non sit qui gessit, actione tamen teneretur. solent enim magni errores intercedere, ut discerni facile non possit, utrum quis tutor fuerit et sic gesserit, an uero non fuerit, pro tutore tamen
munere functus sit.
4 D.27.5.1.1 (Ulpianus libro trigesimo sexto ad edictum): Pro tutore autem negotia gerit, qui
munere tutoris fungitur in re impuberis, siue se putet tutorem, siue scit non esse, finget tamen esse.
5 D.27.5.4 (Pomponius libro sexto decimo ad Quintum Mucium): Qui pro tutore negotia
gerit, eandem fidem et diligentiam praestat, quam tutor praestare.
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En resumen, existe la posibilidad de exigir responsabilidad a través de la
acciones de protutela y procuratela a quien sin haber sido nombrado tutor
o curador, ejerza sus funciones como si lo hubiere sido y no hubiere obrado
en el ejercicio del cargo con la debida diligencia.
No nos vamos a dedicar, por cuestiones de brevedad y porque no llega
a ser objeto de nuestro estudio, al tratamiento de las figuras de la tutela y la
curatela siguiendo su iter histórico-jurídico, exclusivamente nos vamos
a detener en la regulación y tratamiento de las figuras asistenciales para
incapaces por enfermedad mental y por razón de avanzada edad y, así, nos
centramos en una de las diferencias fundamentales del Derecho romano con
respecto a determinados ordenamientos civiles europeos que, en sentido general, se insertan en la más pura tradición romanística. Recordemos: en el
Derecho romano los furiosi eran incapaces ipso iure y, por tanto no era
necesario instar un procedimiento previo al necesario nombramiento de curador, sino que la exigencia de este nombramiento, dada la enfermedad
mental del sujeto, era suficiente por sí misma para proceder a la constitución
de la figura asistencial. Sin embargo, como decimos, en ordenamientos
jurídicos europeos de clara tradición romanística, sorprendentemente resulta
necesario instar un procedimiento judicial previo que declare dicha incapacidad. Del mismo modo, en Derecho romano, venía establecido que cuando el
demente sanaba, la figura asistencial cesaba automáticamente, sin que mediara ni fuera necesario procedimiento alguno. Por el contrario, no son pocos
los ordenamientos jurídico-civiles que no permiten el reintegro o modificación de la capacidad a menos que se inste un nuevo procedimiento judicial.
La pregunta clave es: ¿En qué momento ha tenido lugar el punto de
inflexión que provoca la falta de seguimiento del principio romano? Tomemos
como ejemplo la tradición histórica del Derecho civil español. A pesar de la
indiscutible influencia del Derecho romano, en el Derecho medieval se va
sustituyendo la concepción de la institución tutelar que había establecido el
Derecho romano por cuanto se instaura una sola institución con el nombre
de guarda o tutela, correspondiendo la misma a los parientes más próximos,
los cuales la ejercen de forma colectiva, o al menos por delegación en uno de
ellos, de conformidad con la concepción germánica6, es decir, ya no existe la
6 En el Derecho germánico la tutela correspondía a la Sippe, así lo pone de manifiesto
C. Guilarte Martín-Calero (La curatela en el nuevo sistema de capacidad graduable, Madrid
1996 pp. 27), que, si bien en un principio era portadora de la tutela y la ejercía en mano común,
pronto comenzó a encomendarse su ejercicio, en todo o en parte, a uno de los miembros que
actuaba como fiduciario de la de la propia Sippe, el llamado a desempeñar la tutela era el
pariente más próximo bajo cuya potestad (mundium) quedaba el pupilo. Su misión con el
tiempo quedó reducida a una simple función de control y vigilancia ejercida sobre la actuación
del tutor. De este modo, la tutela de la Sippe se convirtió en una supratutela, cuya fuerza se
manifestaba en materia de matrimonios de pupilos, administración del patrimonio y destitución
de tutores. La Sippe si la entendemos como círculos parentales de consanguinidad, se utiliza
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dualidad tutela-curatela y se establece una tutela familiar colectiva en la que
la familia tenía un papel fundamental7. Ente los textos legales, el Fuero
Juzgo8 no distingue entre tutela y curatela y adolece de diversas carencias,
por ejemplo, no contempla la posibilidad de que el pupilo pueda pedir responsabilidades al tutor, aún cuando en la ley IV del título III aludido deja
entrever la posibilidad de que al alcanzar el menor la mayoría de edad,
pueda exigir al tutor el resarcimiento de los daños sufridos; así como tampoco se ocupa de otros posibles incapaces necesitados de tutor, como los locos,
dementes, pródigos, etc.9 En el Fuero Viejo de Castilla10 tampoco hay referencia a la guarda de dementes, pródigos... al igual que ocurre con el Fuero
Real de España11.
La distinción que realizaba el Derecho romano entre las figuras de la
tutela y la curatela, fue recuperada por Las Partidas12 en la medida en que
tal como señala Guilarte Martín-Calero13, la tutela y la curatela se regulaban como dos vehículos diversos en atención a los distintos supuestos que
cubren, ya que la tutela se da por razón de menor edad a los huérfanos
impúberes (huérfano libre menor de catorce años y la huérfana menor de
doce años) y la curatela por razón de edad (huérfanos púberes) y de incapacidad (mayores de catorce años y menores de veinticinco años, así como los
mayores locos o desmemoriados (Partida VI, Título XVI, Ley XIII). Sin embargo, según Chimeno Cano14, el sistema establecido en Las Partidas presentaba deficiencias en la medida en que el control del cargo tutelar era nulo
para establecer la relación de cualquier persona con sus antepasados; mientras que, si la
consideramos como estirpes, esto es, como asociación genealógica por vía del sexo masculino
(tronco, linaje, gens) reúne a todos los hombres y mujeres descendientes de un tronco masculino
común siguiendo el principio de agnación según el cual, el parentesco se determina a través del
vínculo masculino existente entre las personas de varias generaciones que descienden de un
varón, punto común de partida de todas ellas, vid. J. M. Pérez-Prendes, Breviario de Derecho
Germánico, Madrid 1993, pp. 17ss.
7 M. Chimeno Cano, Incapacitación, tutela e internamiento del enfermo mental, Navarra
2004, p. 12; V.G. Cristóbal Valdés, Evolución histórica de las instituciones tutelares, Estudios
sobre incapacitación e instituciones tutelares Madrid 1984, 1953, p. 31.
8 La edición utilizada es un facsímil del Fuero Juzgo o Libro de los Jueces, cotejado con
los más antiguos y preciosos códices por La Real Academia Espan ola, Ed. por Ibarra, Impresor
de Cámara de S.M., Madrid 1815.
9 V.G. Cristóbal Valdés, op. cit., p. 34.
10 La edición utilizada es un facsímil del Fuero Viejo de Castilla. Sacado, y comprobado
con el exemplar de la misma Obra, que existe en la Real Biblioteca de esta Corte, y con otros
MSS. Imprenta de D. Joachin Ibarra, Impresor de Cámara de S.M., Madrid 1771.
11 La edición utilizada es un facsímil del Fuero Real del Rey Don Alonso en Sabio. Copiado
del codice del Escorial y cotejado con varios códices de diferentes archivos por la Real Academia
de la Historia, Imprenta Real, Madrid 1836.
12 La edición utilizada es un facsímil: Las siete Partidas del sabio rey don Alfonso el nono.
Nuevamente glosadas por el licenciado Gregorio López del Consejo Real de Indias de su Magestad, edición de 1555 publicada por la Librería del Boletín Oficial del Estado, Madrid 1985.
13 C. Guilarte Martín-Calero, op. cit., p. 33.
14 M. Chimeno Cano, op. cit., p. 128.
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y las diferencias entre ambas instituciones eran simplemente formales, ya
que la dualidad tutela-curatela no se traducía en un distinto estatuto jurídico de la persona según sus variables circunstancias, sino que las mismas
limitaciones afectaban al sujeto sometido a tutela que al sometido a curatela
ejemplar.
Las carencias del sistema establecido en Las Partidas tienden a resolverse con la promulgación de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 y con la
posterior Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 en clara sintonía con el Código
civil de Napoleón de 1804, cuya influencia hace que se introduzca en el
Proyecto de Código Civil español de 1851 la necesidad de sentencia de incapacitación previa en procedimiento tramitado ante el Juzgado de Primera
Instancia, en el que era preceptiva la intervención del Ministerio Fiscal. De
esta suerte, en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 se apunta la posible
declaración de incapacidad, al establecer en su artículo 1243 que el nombramiento de curador ejemplar debe hacerse por el juez del domicilio del que lo
necesite, luego que tenga noticia de su incapacidad, sin embargo, al ponerlo
en relación con lo establecido en artículo 1244, en cuya virtud a este nombramiento deberá preceder justificación cumplida de incapacidad se deduce
que lo único exigido era una justificación suficiente que debía apreciarse por
el juez al que correspondiera nombrar curador ejemplar, nombramiento cuya
competencia correspondía a los Juzgados de Primera Instancia (en un acto
de jurisdicción voluntaria) del domicilio del incapaz, a través de una resolución judicial (en este caso sí) contra la que podía interponer recurso de
apelación. En definitiva, no es clara la necesidad de una declaración previa
de incapacidad, y en ese sentido se pronunciaba la STS de 28 de diciembre
de 1863, en virtud de la cual el reconocimiento no es esencial, y, por tanto,
el Juzgado puede prescindir de él, conservándose por el legislador el tratamiento de la incapacidad como hecho jurídico producido15.
La exigencia de una declaración previa de incapacitación antes del nombramiento de una figura de asistencia (curador), no aparece claramente
establecida hasta la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, aprobada por Real
Decreto de 3 de febrero de 1881. El apartado tercero de su artículo 483, al
regular el juicio ordinario de mayor cuantía establecía que se decidirán en
juicio ordinario de mayor cuantía: [...] 3. Las relativas a derechos políticos
u honoríficos, exenciones y privilegios personales, filiación, paternidad, interdicción y demás que versen sobre el estado civil y condición de las personas.
Dicho precepto determinó que los procedimientos relativos a la condición de
las personas, dentro de los que se incluirían los relativos a la capacidad de
las personas, se tramitaran por el procedimiento de mayor cuantía. Así pues,
a partir entonces es cuando se instaura en nuestro ordenamiento jurídico la
15

Vid. ibidem, p. 129.
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necesidad de la declaración previa de incapacitación. Esta necesidad de declaración previa de incapacitación, introducida por la Ley de Enjuiciamiento
Civil de 1881, perdura hasta nuestros días.
Claramente, los motivos que llevan al legislador a introducir la necesidad de declaración de incapacidad a través de sentencia radican en la dificulta para determinar quién reúne las características suficientes para ser considerado incapaz y salvar el trance del peligro de que se abuse de la situación
de una persona atribuyéndole un mal que no tiene16.
De esta Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, actualmente permanecen
expresamente en vigor (en virtud de la disposición derogatoria única de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) determinados los preceptos que regulan la Jurisdicción Voluntaria en tanto no se promulgue una Ley
sobre esta materia. A este respecto, es cierto que se aprobó un Anteproyecto
de Ley sobre Jurisdicción Voluntaria en el año 2007 que se ocupaba de
regular, entre otras cuestiones, la autorización judicial de los ingresos no
voluntarios de las personas con trastornos psíquicos17. Este anteproyecto fue
definitivamente abandonado y hasta la actualidad no se ha aprobado nueva
regulación en esta materia.
En definitiva, en el Código civil español, al mayor se le presume iuris
tantum la capacidad de obrar plena, esto significa que sólo se puede incapacitar a través de sentencia judicial18 que declare la incapacidad cuando una
enfermedad o una deficiencia física o psíquica impiden que la persona ejercite por sí misma sus derechos. La doctrina del Tribunal Supremo es clara al
respecto: la capacidad mental se presume siempre mientras no se destruya
por una prueba concluyente en contrario, requiriéndose en consecuencia una
cumplida demostración mediante una adecuada prueba directa19. En este
sentido, el art. 200 del Código civil español literalmente dice: Son causas de
incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico
o psíquico que impidan a la persona gobernarse por si misma. Por tanto, son
básicas la persistencia y la imposibilidad de autogobierno. Si estas son las
16
17

C. Guilarte Martín-Calero, op. cit., pp. 36ss.
Al hilo de esta cuestión, A. Fernández De Buján, en La jurisdicción voluntaria en el
marco del Estado constitucional de derecho, Anales de la Academia Matritense del Notariado
XLVII (2007) 601655, pp. 608ss., pone de manifiesto que, en la discusión de dicho Proyecto,
por el representante del CERMI (Comité español de representantes de personas con discapacidad), se resaltó el carácter garantista del procedimiento previsto y la exigencia de dos millones
de personas en España a las que afecta algún tipo de enfermedad mental, así como la necesidad
de no obligar a muchas de estas personas que se encuentran en situaciones angustiosas a
acudir a una incapacitación legal para poder garantizar la continuidad de un tratamiento, que
consideran no sólo excesivo sino estigmatizante.
18 El art. 199 del Código civil español declara que nadie puede ser declarado incapaz sino
por sentencia judicial, en virtud de las causas establecidas por la ley.
19 Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 2005 (no de referencia de
Tirant on Line 759.112).
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premisas que este tribunal tiene en cuenta a la hora de determinar o no la
incapacidad de determinado sujeto, nos podemos encontrar con toda una
serie de personas con discapacidad no incapacitable que también necesitan
asistencia y protección20. Desafortunadamente, para estas personas, no hay,
en principio, posible asistencia dado que el vínculo entre incapacidad y tutela
en general es tan estrecho que sin la primera no se ejecuta la segunda.
De esta suerte, la sentencia de incapacitación determinará el régimen
de tutela aplicable al incapacitado. En definitiva, si una persona es declarada incapaz, la ley prevé los mecanismos con los que puede llegar a ejercer
sus derechos y obligaciones. Fuera de esta eventualidad queda la denominada guarda de hecho, regulada en los arts. 303, 304 i 306 del Código civil
español. Su origen se encuentra en la situación de facto de determinadas
personas que, sin ningún título que los habilite, asumen la protección de un
menor  circunstancia que queda fuera de nuestro estudio  o de un presunto incapaz (las comillas son nuestras), es decir, la guarda de hecho para
supuestos de discapacitados mayores de edad que se encuentran sujetos a la
atención de un familiar o de una institución21. En atención a la actividad,
estos guardadores realizarían funciones que en realidad corresponden a un
tutor o a un curador. Para Rogel Vide22 la regulación actual de la guarda de
hecho que hace el Código civil español es limitada e incorrecta, contiene
errores e imprecisiones dado que olvida problemas que se presentan en una
figura que ni siquiera se delimita; para este autor, la guarda de hecho es
una institución, una situación, una regulación jurídica informal, todo lo irregular que se quiera, pero no es un hecho jurídicamente irrelevante23. Gayar
20 Se realizó un análisis estadístico por S. Delgado Bueno, J.M. Ruiz de la Cuesta, Aspectos Médicos-legales del internamiento y de la incapacitación, Los discapacitados y su protección
jurídica. Estudios de Derecho Judicial Madrid 1999, 23103, pp. 70ss, en el que los autores
concluyen que el supuesto de retraso mental en sus distintos grados (grave, moderado y leve) es
admitido por la jurisprudencia como causa de incapacitación total o parcial en atención a la
gravedad, ello demuestra que la jurisprudencia hace depender la incapacitación no tanto de la
enfermedad que padece el presunto incapaz, sino a los efectos que proporciona su patología. En
este sentido, y siguiendo a I. Sancho Gargallo, Incapacitación y tutela (Conforme a la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil), Valencia 2000, p. 111, el juez limita la incapacitación a los
ámbitos a los que realmente afecta la deficiencia o la patología y en los que la necesidad de
protección es evidente, no obstante, los retrasos mentales leves, por ejemplo, pueden no proporcionar una sentencia de incapacitación, ni siquiera parcial.
21 Nos encontraríamos frente a una incapacidad de hecho que sí reconoce el Derecho
penal dado que no utiliza el término incapacitado para describir los supuestos de inimputabilidad del art. 20 del Código Penal, es decir, la sentencia de incapacidad dictada por el tribunal
civil no tiene trascendencia para un tribunal penal, éste decide autónomamente si el declarado
incapaz es o no inimputable, más aun, reconoce la incapacidad de hecho cuando afirma en su
art. 25 que a los efectos de este código se considera incapaz toda persona, este o no declarada
su incapacidad, siempre y cuando padezca una enfermedad de carácter persistente que le
impida gobernar por ella misma su persona o a los suyos.
22 C. Rogel Vide, op. cit., p. 32.
23 Ibidem, p. 79.
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y Léete24 afirman que la guarda de hecho es una actividad ilegal. Como
destaca Sancho Gargallo25, los presupuestos para que se de una guarda de
hecho sobre presuntos incapaces son: Que una persona mayor de edad se
encuentre afectada por una causa de incapacitación por falta de autogobierno sin que sea previsible su recuperación, que no haya sido incapacitado
y que en la práctica se esté haciendo cargo de su atención personal o patrimonial un tercero26. Se trata de una interpretación amplia dado que, como
hemos avanzado, el Código civil español no describe, no identifica y no
delimita la guarda de hecho.
En conclusión, el problema esencial con el que nos encontramos es que
los individuos con una capacidad intelectual límite, con alguna patología
psíquica, con una minusvalía física que se lo impida o con una severa ancianidad: ¿no tienen derecho a una protección legal como los otros ciudadanos?
Estas personas necesitan un plus de asistencia para determinados actos
personales o patrimoniales. Probablemente se debería arbitrar un procedimiento sin el requisito de la incapacitación para nombrar un guardador que
buscara el beneficio personal y patrimonial de la persona guardada. Entre
otros factores, muy probablemente esta situación deriva de un desconcierto
legislativo sobre los conceptos de discapacidad e incapacidad judicial27, de
forma que quizá no fuera aventurado propiciar en el ordenamiento jurídicocivil el reconocimiento de una incapacidad de obrar de hecho sin necesidad
de la previa incapacitación judicial siguiendo el ejemplo de la ley alemana en
el sentido de configurar un sistema de guarda de mínimos, sin duda, con la
finalidad mantener un nivel máximo de autodeterminación y de autonomía
privada al tiempo que se presta asistencia. Todo ello sin perjuicio de la
necesaria incapacitación judicial en lo supuestos recogidos en la norma para
evitar actos nulos o anulables.
En países de nuestro entorno de clara tradición romanística se están
produciendo en los últimos años cambios sustanciales que, en parte, evocan
una vuelta al principio romano de innecesariedad de incapacitación judicial
previa. Así por ejemplo, la institución del sauvegarde de justice, del Derecho
24 T. Ogáyar, J.M. Lete, De la Guarda de Hecho, Comentarios Al Código Civil y Compilaciones Forales dirigidos por Manuel Albadalejo, T. IV, Madrid 1985, p. 493.
25 I. Sancho Gargallo, op. cit., p. 298.
26 Siguiendo a C. Rogel Vide (op. cit., p. 53), hablaríamos de guarda de hecho en los
siguientes casos: Cuando alguien, sin tener potestad legal sobre un menor o obre un presunto
incapaz ejerce alguna de las funciones tutelares, o se encargue de su custodia y protección de la
administración de su patrimonio o de la gestión de sus intereses; cuando quien ejerce la tutela
sea una persona afectada por causa de inhabilidad legal; cuando el tutor designado haya
comenzado a realizar sus funciones sin dar cumplimiento a los requisitos legales; cuando el
tutor haya prolongado el ejercicio de la tutela cuando hubiera debido acabarla; por último, las
personas en las que los titulares de la patria potestad pretendan delegarla.
27 Así lo pone de manifiesto I. Cordero Cutillas, Discapacidad e incapacidad judicial en el
Derecho civil ¿conceptos sinónimos?, CEF Legal 5556, agosto-septiembre 2005, 344, p. 7.
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civil francés ofrece como novedad un mecanismo de protección de las personas disminuidas que precisan de ayuda en el ejercicio de sus derechos. Esta
figura no implica la alteración de su capacidad, pero sí puede preceder a una
medida más grave, en cuyo caso reviste un carácter provisional y de urgencia. Con esta institución se concibe que el juez pueda colocar bajo la protección de la justicia quien tuviere las facultades mentales alteradas por una
enfermedad, una dolencia o un debilitamiento debido a la edad, o tuviere
alteradas sus facultades corporales y que requieran bien una protección legal
temporal, o bien estar representados en el ejercicio de ciertos actos. Se
establece que la alteración de las facultades mentales o corporales debe
declararse médicamente. Una de las peculiaridades que ofrece esta institución (art. 435 del Code28 ) consiste en que la persona colocada bajo la institución de la sauvegarde de justice mantiene el ejercicio de sus derechos. Únicamente cuando una persona deba estar representada de forma continua en los
actos de la vida civil se impone el nombramiento de tutor para aquellos casos
en los que la figura de la sauvegarde de justice no pueda garantizar una
protección suficiente.
De todo ello parece desprenderse que, a diferencia de lo que ocurre en
nuestro ordenamiento jurídico, con la sauvegarde de justice, no se requiere la
previa incapacitación ya que a quien se halla bajo dicha protección no se le
priva de capacidad. El Juez determinará aquellos actos que no podrá realizar
bajo pena de nulidad y siempre previo dictamen médico pericial.
Otro ejemplo es el proporcionado por el Derecho civil italiano en el que,
como pone de manifiesto Rivero Fernández29 , la incapacitación tiene lugar
mediante dos mecanismos: La interdizione, que comporta una incapacidad de
obrar absoluta del sometido a ella, con nombramiento de tutor, representante legal del incapacitado, requiere enfermedad mental, grave y habitual, que
impida a la persona cuidar de sus intereses (semejante al autogobierno, del
art. 200 Código civil español); y la inabilitazione, que para una parte de la
doctrina se trata de una especie de incapacidad relativa, no requiere enfer28

Artículo 435 introducido por la Ley no 2007308, de 5 de marzo de 2007 (en vigor desde
el 1 de enero de 2009): La personne placée sous sauvegarde de justice conserve lexercice de
ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire
spécial a été désigné en application de larticle 437. Les actes quelle a passés et les engagements quelle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple
lésion ou réduits en cas dexcès alors même quils pourraient être annulés en vertu de larticle
414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération lutilité ou linutilité de lopération,
limportance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise
foi de ceux avec qui elle a contracté. Laction en nullité, en rescision ou en réduction nappartient quà la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle séteint par le délai de
cinq ans prévu à larticle 1304.
29 F. Rivero Hernández, Ponencia Curatela y otras formas posibles de protección de personas ancianas disminuidas, impartida el 3.09.2002 en el Congreso sobre tutela institucional
y protección de los incapaces, Bilbao, del 2 al 4 de Octubre de 2002, [online] <www.inforesidencias.com>.
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medad mental grave, sino menos grave que para la interdicción, o situaciones de menor entidad (pródigos, quienes ponen en riesgo económico a su
familia o a sí mismos, los adictos a drogas o bebida, etc.). Los inhabilitados
están sometidos a curatela, pueden realizar por sí mismos actos de administración ordinaria, pero necesitan de la asistencia del curador para los de
extraordinaria administración.
El Código civil italiano fue profundamente reformado por la Ley 6 de 9
de enero de 2004, mediante la que el Parlamento italiano se ocupó de introducir importantes modificaciones relativas al establecimiento de la protección civil de los enfermos mentales, creando una institución denominada
amministrazione di sostegno. Esta institución tiene el propósito de proteger,
con la mínima limitación posible la capacidad de actuar, de los que no
pueden desempeñar todas o parte de las funciones de la vida cotidiana. Para
ellos se contempla la posibilidad de poder ser asistido por un administrador
de apoyo, designado por el tribunal del lugar donde tiene su residencia
o domicilio. El nombramiento del administrador de apoyo se efectuará
exclusivamente para la atención y en interés del beneficiario. Se permite que
el administrador sea designado por el mismo solicitante, en previsión de su
incapacidad posible en un futuro, designación que podrá efectuarse mediante
escritura pública o privada certificada.
Otro ejemplo ofrece el Derecho civil alemán, las reformas del BGB30 que
se han ido sucediendo desde el año 1990 representan una quiebra de los
modelos clásicos de tutela y curatela por cuanto éstas, para el caso de los
mayores de edad31 se sustituyeron por un sistema de de guarda legal único:
la Betreuung o asistencia32, ello significa que ha sido sustituida la figura de
la incapacitación por una institución única de protección de la persona de
avanzada edad y de aquella que necesita asistencia por sufrir cualquier tipo
de discapacidad por pequeña que sea. En sentido general, el objetivo de esta
modificación fue llegar al máximo respeto del ámbito de libre determinación
30 En particular se trata de las siguientes leyes: Gesetz zur Reform des Rechts der Vormundschaft und Pflegeschaft für Volljährige (Betreuungsgesetz  BtG). Esto es, Ley para la
reforma del derecho de tutela y curatela para mayores de edad  ley de asistencia  de 12 de
septiembre de 1990, su entrada en vigor tuvo lugar en 1 de enero de 1992. Bundesgesetzblatt,
teil 1990, pp. 2000ss, y la Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts sowie weiterer Vorschriften
(Betreuungsänderungsgesetz  BtÄndG). (Ley para la modificación del derecho de asistencia así
como otras disposiciones) de 25 de junio de 1998, que entró en vigor el 1 de enero de 1999.
Bundesgesetablatt, teil I 1998, pp. 1580ss.
31 Para los menores rigen otras disposiciones del Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) y los
tribunales competentes son los tribunales de familia de los Amtsgerichte (AG).
32 Elegimos la traducción propuesta por M. García-Ripoll Montijano, La nueva legislación
alemana sobre la tutela o asistencia (Betreuung) de los enfermos físicos y psíquicos: otro modelo,
Actualidad Civil 21, 24 al 30 de mayo 1999, 553581, p. 557, n. 19, a pesar de que el autor
manifiesta que la propia expresión Bretreuung fue rechazada en las conclusiones del 57.
Juristentag (t. II, p. 252) dado que se utiliza en el ámbito del Derecho público en otros
contextos, fundamentalmente en el de la asistencia social.
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del asistido, de forma que la designación de un Betreuer (asistente) no interfiera directamente en la capacidad de libre actuación del asistido puesto que
éste no ha sido declarado incapaz judicialmente33. En particular, los
parágrafos del BGB modificados por la Betreuungsgesetz  en adelante BtG
 en relación con la derogación de la tutela y la curatela de los mayores de
edad fueron desde el § 1896 al § 1908k del BGB. Las consecuencias inmediatas de esta modificación se resumen en los siguientes puntos:
 Desde el punto de vista procesal se deroga la incapacitación34, dado
que se permite el nombramiento de asistente sin necesidad de una incapacitación judicial previa.
 El procedimiento se regula ahora en la jurisdicción voluntaria y es
competente el tribunal de tutelas35 que se integra en los diferentes juzgados
de primera instancia  Amtsgerichte.
 Se da más importancia a cuestiones de carácter personal que a las
estrictamente patrimoniales y se regula con detenimiento el nombramiento
y actividades del asistente.
En este punto, y aunque sin entrar en detalle, avanzamos alguno de los
motivos que propiciaron la necesidad de la ley de modificación de 1998
(Betreuungsänderungsgesetz  en adelante BtÄndG). Uno de dichos motivos
fue el de los excesivos gastos de remuneración36 del asistente puesto que, en
origen, la previsión fue que el cargo de Betreuer fuera remunerado. Esta
necesaria remuneración del asistente llegó a ser una carga financiera no
asumible por la Administración Pública alemana; sin duda, el legislador
alemán erró en los presupuestos de partida: presumió que los afectados
serían asistidos voluntariamente y, por tanto, sin coste, sin embargo, los
hechos se desarrollaron de forma diversa: los familiares no se hicieron cargo
y tampoco soportaron los costes de remuneración de un tercero. Otro de los
aspectos modificados por la BtÄndG fue el hecho de que a la Betreuung se le
adjuntara el adjetivo rechtliche  rechtliche Betreuung  en el sentido en que
las labores del asistente son exclusivamente las necesarias para el cuidado
33 Vid. en este sentido M. Oelkers, Internationales Betreuungsrecht, Frankfurt 1996,
pp. 49ss. A pesar de la denominada reserva de asentimiento o necesaria conformidad del
asistente  a la que nos dedicamos más adelante  siempre y cuando dicho consentimiento sea
esencial a fin de evitar un peligro grave para la persona o para el patrimonio del asistido, para
estos supuestos el Tribunal de Tutela (Vordmundsgericht) establece la necesidad del asentimiento previo del asistente  § 1903 del BGB.
34 Hasta la entrada en vigor de la BtG de 1992, la demanda de asistencia significaba
automáticamente la incapacidad jurídica.
35 En efecto, el proceso no se regula en la Ley de procedimiento civil sino en la Ley sobre
asuntos de jurisdicción voluntaria  Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkei.
36 A decir de M. Oelkers, op. cit., pp. 4957, las antiguas instituciones tutelares eran
ejercidas por profesionales pero con una remuneración no demasiado alta, de forma que esos
profesionales llegaban a asumir un gran número de tutelas para obtener buenos beneficios
económicos.
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jurídico del asistido, así quedan excluidas las actividades que signifiquen
asistencia material. Igualmente, la posibilidad de que las personas sanas otorguen un poder37 para el caso de que lleguen a enfermar  Vorsorgevollmacht
 de forma que se hace innecesaria la constitución de la asistencia
y se descarga a la administración de justicia y al fisco. Como contrapartida el
nivel de la autonomía de la voluntad es mayor dado que la persona autogestiona su eventual merma de capacidad. En efecto, el BGB otorga carácter
subsidiario a la asistencia por cuanto ésta será necesaria exclusivamente
para aquellos asuntos que el discapacitado no pueda resolver por sí mismo
y siempre y cuando no tenga apoderado jurídico.
Concluyendo, en el derecho alemán, el nombramiento de un asistente no
afecta en absoluto a la capacidad de libre actuación del asistido. La incapacidad de obrar de un mayor de edad en Derecho alemán sólo se produce
cuando se da el caso del § 104.238: quien se encuentra en un estado de
perturbación enfermiza de la actividad mental, excluyente de la libre determinación de la voluntad, en tanto este estado no sea transitorio conforme
a su naturaleza. De esta forma, exista asistente o no, los actos realizados en
este estado son insubsanables, son nulos de pleno derecho.
De lo expuesto se presume un relativo retorno al principio romano
según el cual, la falta en la capacidad de obrar se producía ipso iure, con
todo, el tratamiento que el Derecho Romano efectuaba de las figuras asistenciales no ha variado mucho a lo largo de la Historia, sin que haya sido
necesaria la declaración de incapacidad previa al nombramiento de la figura
37 Mediante este poder se otorga a una persona de confianza un poder jurídico-negocial
para asistir en todos los campos de la vida personal, económica y legal (incluida la decisión
sobre tratamiento médico, así como hospitalización o entrada en un asilo) y convalida expresamente el poder para el caso de enfermedad, incapacidad negocial y muerte. Según el § 1896.2
del BGB no se puede producir la designación de un asistente a través del tribunal de tutelas
para una persona que esté discapacitada por enfermedad, invalidez o vejez si existe un poder
negocial otorgado por el discapacitado a favor de determinada persona. La ley no prescribe
ninguna forma especial para este poder, no obstante, en la norma se indican las ventajas de la
forma escrita y, en particular, de la escritura notarial  en este sentido vid. Cypionka, Die
Auswirkungen des Betreuungsgesetzes auf die Praxis des Notars, Deutsche Notar-Zeitschrift
1991, p. 573. En definitiva, el nombramiento de asistente no es necesario cuando el mayor de
edad designa a un apoderado para el caso de su discapacidad, bien entendido que el Derecho
alemán considera que el mandato no se extingue por la muerte del mandante ni por la
producción de la incapacidad negocial (§ 672 del BGB), de esta suerte, se configura un poder de
previsión que no se extingue por incapacidad de obrar sobrevenida y ésta tampoco es causa de
extinción del contrato de mandato. Sin embargo, siguiendo a M. García-Ripoll Montijano,
op. cit., p. 557, el no exigir forma especial para el otorgamiento de este poder  simplemente se
recomienda su escritura pública  puede llegar a ocasionar ciertos abusos de los apoderados
para con sus poderdantes, para evitar esto, se ha previsto el nombramiento de un asistente que
controle al apoderado.
38 Geschäftsunfähig ist: 1. Wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat. 2. Wer sich
in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit befindet, sofern nicht der Zustand seiner Natur nach ein vorübergehender ist.
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del tutor o curador hasta tiempos relativamente recientes, concretamente en
el Código civil español se introduce tal necesitad en el siglo XIX con la LEC
de 1881 por la influencia del Código civil francés napoleónico.
Muy probablemente como consecuencia de un intento de respeto máximo
a la autonomía privada, el legislador se ha preocupado por articular instituciones que permitan desarrollar actividades asistenciales sin afectar a la
capacidad de obrar del sujeto, esto es, se persigue la búsqueda de un equilibrio entre la necesaria protección y asistencia del mayor que pueden llevar
a cabo determinadas personas o instituciones sin que, desde un punto de
vista estrictamente jurídico, sea necesaria la previa incapacitación judicial.

Streszczenie
Brak koniecznoci s¹dowego stwierdzenia ubezw³asnowolnienia
osób niepe³nosprawnych: za³o¿enia powrotu do zasad prawa
rzymskiego w niektórych ustawodawstwach europejskich
W artykule dokonano komparatystycznej analizy instytucji ca³kowitego
i czêciowego pozbawienia zdolnoci do czynnoci prawnych, pocz¹wszy od
staro¿ytnego Rzymu po Hiszpaniê, W³ochy i Niemcy. Autor odwo³uje siê do
zasady prawa rzymskiego, zgodnie z któr¹ utrata zdolnoæ do czynnoci
prawnych z powodu choroby psychicznej nastêpowa³a ipso iure. W Hiszpanii
zmiany do kodeksu postêpowania cywilnego zosta³y wprowadzone w 1881 r.
pod wp³ywem francuskiego kodeksu Napoleona.
Zwrócono szczególn¹ uwagê na dwa zagadnienia w³oskie: interdizione
 ca³kowite pozbawienie zdolnoci do czynnoci prawnych i inabilitazione
 czêciow¹ utratê zdolnoci do czynnoci prawnych oraz niemieckie Betreuung  pomoc dla osób zaawansowanych wiekiem.
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Jaka Policja  uwagi na marginesie prac
nad now¹ ustaw¹ o Policji
W 2010 r. Policja, jak kilka innych instytucji powsta³ych w efekcie transformacji ustrojowej zapocz¹tkowanej rozmowami okr¹g³osto³owymi i wyborami czerwcowymi z 1989 r., obchodzi³a jubileusz 20-lecia istnienia. Zosta³a bowiem utworzona na podstawie ustawy o Policji przyjêtej przez Sejm 6 kwietnia
1990 r.1, która wesz³a w ¿ycie 10 maja tego roku. Jak na regulowan¹ z³o¿on¹
materiê by³a ona procedowana bardzo sprawnie, bowiem pierwsze propozycje
zosta³y z³o¿one w Sejmie 18 stycznia 1990 r. przez ówczesny Obywatelski
Klub Parlamentarny w formie projektów trzech ustaw: O urzêdzie Ministra
Spraw Wewnêtrznych2; O ochronie bezpieczeñstwa pañstwa, bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego oraz bezpieczeñstwa obywateli i organach w³aciwych
w tych sprawach3; O zmianie niektórych przepisów ustawy z 31 lipca 1985 r.
o s³u¿bie funkcjonariuszy S³u¿by Bezpieczeñstwa i Milicji Obywatelskiej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej4. 18 stycznia 1990 r. zosta³y one przekazane
marsza³kowi Sejmu jako projekty poselskie.
8 lutego 1990 r. równie¿ Rada Ministrów skierowa³a do marsza³ka Sejmu
pakiet ustaw policyjnych. Przed³o¿enie to by³o bardzo podobne do projektu
poselskiego, z nieco tylko zmienionymi nazwami w³asnymi dwóch ustaw,
którym nadano tytu³y: Ustawa o Policji i Urzêdzie Ochrony Pañstwa5 oraz
Ustawa o zmianie przepisów o s³u¿bie funkcjonariuszy S³u¿by Bezpieczeñstwa i Milicji Obywatelskiej6. Trzeci projekt zatytu³owano identycznie jak
w przed³o¿eniu poselskim, tj. O urzêdzie Ministra Spraw Wewnêtrznych7.
1
2
3
4
5
6
7

Dz.U. 1990, nr 30, poz. 179.
Sejm PRL  Sejm RP, Kadencja X, Druki 1990, Druk nr 200.
Jw., Druk nr 201.
Jw., Druk nr 202.
Jw., Druk nr 224.
Jw., Druk nr 225.
Jw., Druk nr 223.
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W parlamencie prace nad wniesionym projektami podjêto 27 lutego na
wspólnym posiedzeniu dwóch komisji: Administracji i Spraw Wewnêtrznych
oraz Ustawodawczej. Do rozpatrzenia wszystkich projektów8 powo³ano wówczas podkomisjê, której przewodniczy³ Jerzy Zimowski. Podkomisja pierwsze
efekty prac przedstawi³a 7 marca. Wystêpuj¹cy w jej imieniu przewodnicz¹cy
za podstawowe dylematy wymagaj¹ce rozstrzygniêcia uzna³ te dotycz¹ce:
istnienia b¹d likwidacji MSW, powo³ania Urzêdu Ochrony Pañstwa i jego
kompetencji, weryfikacji funkcjonariuszy likwidowanych formacji policyjnych. Podkomisja stanowisko w tych kwestiach okreli³a w przygotowanym
projekcie ustaw policyjnych, optuj¹c za utrzymaniem MSW jako urzêdu centralnego9 oraz utworzeniem UOP. By³a wiêc bliska rozwi¹zaniom zawartym
w przed³o¿eniach, przy czym zaproponowa³a ich unormowanie w czterech
ustawach: O urzêdzie Ministra Spraw Wewnêtrznych, O Policji, O Urzêdzie
Ochrony Pañstwa oraz wspólna pragmatyczna. Nast¹pi³o zatem przeniesienie do oddzielnych ustaw przepisów dotycz¹cych Policji i Urzêdu Ochrony
Pañstwa.
15 marca, na kolejnym posiedzeniu sejmowych komisji: Ustawodawczej
oraz Administracji i Spraw Wewnêtrznych, dyspozycje wzbudzaj¹cej od pocz¹tku wiele krytycznych uwag ustawy pragmatycznej postanowiono przenieæ
wed³ug w³aciwoci do ustaw: O Policji oraz O Urzêdzie Ochrony Pañstwa10.
Tym samym upad³ projekt czterech ustaw na rzecz trzech: O urzêdzie Ministra Spraw Wewnêtrznych, O Policji  ³¹cznie z pragmatyk¹ i O Urzêdzie
Ochrony Pañstwa  z pragmatyk¹. Koñcowe projekty nowego ustawodawstwa w zakresie spraw wewnêtrznych komisje uzgodni³y 2930 marca, wyznaczaj¹c na sprawozdawcê przewodnicz¹cego podkomisji  J. Zimowskiego.
Nowe regulacje prawne, które zyska³y miano tzw. pakietu ustaw policyjnych, zosta³y przyjête przez Sejm, jak zaznaczono wczeniej, 6 kwietnia 1990
r. Znalaz³y siê w nim trzy ustawy reguluj¹ce organizacjê i dzia³alnoæ urzêdu
Ministra Spraw Wewnêtrznych oraz dwóch podleg³ych mu formacji  Urzêdu
Ochrony Pañstwa oraz Policji11. Kilka miesiêcy póniej, 12 padziernika
1990 r., Sejm przyj¹³ ustawê o Stra¿y Granicznej12, co zakoñczy³o na gruncie
legislacyjnym podstawowy proces organizacyjnej przebudowy resortu spraw
wewnêtrznych. Nowej ustawowej regulacji nie otrzyma³a jedynie czwarta
8

W miêdzyczasie pojawi³y siê równie¿ inne projekty. Np. w KG MO powsta³ projekt
zatytu³owany O porz¹dku publicznym i Policji Pañstwowej.
9 Zasadnoæ istnienia MSW kwestionowa³o kilku pos³ów OKP, których stanowisko wyrazi³ B. Kopczyñski: Na tle nakrelonej tu wizji resort pozostanie ma³o przydatny w dotychczasowym kszta³cie. Nale¿a³oby znieæ MSW, przekszta³caj¹c go w departament podleg³y Urzêdowi
Rady Ministrów. B. Kopczyñski, Misja poselska  kulisy, Warszawa 1991, s. 86.
10 Wnioskowa³ o to pose³ B. Kopczyñski.
11 Dz.U. 1990, nr 30, poz. 179 (ustawa o Policji), poz. 180 (ustawa o Urzêdzie Ochrony
Pañstwa), poz. 181 (ustawa o urzêdzie Ministra Spraw Wewnêtrznych).
12 Dz.U. 1990, nr 78, poz. 462.
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du¿a formacja podporz¹dkowana Ministrowi Spraw Wewnêtrznych  Nadwilañskie Jednostki Wojskowe MSW, a wynika³o to w najwiêkszym stopniu
z rozbie¿nych koncepcji dotycz¹cych przysz³oci tej formacji, w oparciu
o któr¹ ówczesny prezydent Lech Wa³êsa chcia³ np. budowaæ polsk¹ Gwardiê
Narodow¹. Ostatecznie ¿aden z projektów nie zosta³ zaakceptowany i Nadwilañskie Jednostki Wojskowe MSW po d³ugim okresie agonii uleg³y likwidacji13.
Popiech towarzysz¹cy pracom nad ustawami policyjnymi, bardzo z³o¿ona materia spraw przez nie regulowanych, a tak¿e polityczne kompromisy,
jakie musia³y byæ zawierane w tzw. kontraktowym Sejmie, zdecydowa³y, ¿e
pakiet ustaw policyjnych oceniono bardzo krytycznie w Senacie, który maj¹c
w pe³ni demokratyczny mandat, by³ wolny od ograniczeñ wi¹¿¹cych kontraktowy Sejm. St¹d senacka Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoci,
oceniaj¹ca pakiet ustaw policyjnych na posiedzeniu w dniach 2425 kwietnia, w konkluzji opowiedzia³a siê za ich odrzuceniem z mia¿d¿¹cym uzasadnieniem. Podniesiono m.in. pozostawienie starej koncepcji wszechw³adnego
resortu spraw wewnêtrznych, czego dowodziæ mia³o podporz¹dkowanie Ministrowi Spraw Wewnêtrznych wszystkich tzw. formacji si³owych, ³¹cznie z Policj¹ i UOP. Inne zarzuty dotyczy³y: utrzymania tzw. zatrzymañ prewencyjnych stosowanych w stanie wojennym; fikcyjnoci wprowadzanej policji
lokalnej, która mimo takiej nazwy mia³a spe³niaæ funkcje najni¿szego ogniwa
scentralizowanej Policji Pañstwowej; pozostawienia resortowi mo¿liwoci
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, pozwalaj¹cej na uzyskiwanie niekontrolowanych dochodów; zachowanie wszystkich, tj. nadmiernych przywilejów
przyznanych funkcjonariuszom resortu w latach osiemdziesi¹tych.
Koñcowe stanowisko w kwestii ustaw policyjnych Senat przyj¹³ na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia. Senator Leszek Piotrowski, referuj¹cy wówczas
stanowisko Komisji, podtrzyma³ wszystkie krytyczne uwagi o ustawach,
wnosz¹c dodatkowo o przeprowadzenie weryfikacji nie tylko wród funkcjonariuszy SB, lecz równie¿ milicjantów. Przyjêcie przez Izbê tego sprawozdania i wniosków oznacza³oby jednak odes³anie ustaw do Sejmu, a tym samym
przed³u¿enie procesu legislacyjnego i trwanie resortu w starych strukturach.
Otwarcie wyjani³ tê alternatywê orêdownik rekomendowanych rozwi¹zañ,
13 Likwidacja Nadwilañskich Jednostek Wojskowych MSW (NJW MSW) zosta³a faktycznie postanowiona 9 lipca 1999 r., kiedy Sejm przyj¹³ ustawê o dzia³ach administracji pañstwowej. Nie pozwala³a ona na podporz¹dkowanie ministrowi w³aciwemu do spraw wewnêtrznych,
jednostek wojskowych. W rezultacie 1 padziernika 1999 r. budz¹ca du¿e zainteresowanie
spo³eczne elitarna jednostka GROM zosta³a przekazana z MSW do MON. Likwidacjê NJW
MSW przed³u¿ono natomiast do koñca 2000 r., o czym zdecydowa³ Sejm 22 grudnia 1999 r.,
przyjmuj¹c ustawê o czasowym podporz¹dkowaniu niektórych jednostek si³ zbrojnych. Na jej
podstawie przedmiotowa formacja, a tak¿e cztery jednostki wojskowe podleg³e szefowi Biura
Ochrony Rz¹du zosta³y do koñca 2000 r. podporz¹dkowane Ministrowi Spraw Wewnêtrznych
i Administracji.
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wiceminister spraw wewnêtrznych, a zarazem senator Krzysztof Koz³owski,
apeluj¹c o umo¿liwienie jak najszybszego rozwi¹zania SB i przekszta³cenia
MO. Przedstawiona w takiej ultymatywnej konwencji argumentacja przewa¿y³a. Senat mimo krytyki ustaw przyj¹³ je bez poprawek, wnioskuj¹c jedynie
o powo³anie parlamentarnej komisji nadzwyczajnej do obserwowania funkcjonowania resortu w nowych strukturach i przedstawienia obu izbom sprawozdania najpóniej do 31 grudnia 1990 r. Senator Karol Modzelewski, komentuj¹c owo stanowisko, okreli³ je mianem kompromisu miêdzy prawami
cz³owieka a d¹¿eniami do usuniêcia stanu zagro¿enia bezpieczeñstwa14.
Powci¹gliwoæ Senatu prowadz¹ca do samoograniczenia zdecydowa³a,
¿e 10 maja 1990 r. móg³ zostaæ opublikowany ca³y pakiet tzw. ustaw policyjnych przyjêtych przez Sejm 6 kwietnia. Poniewa¿ wchodzi³y w ¿ycie z dniem
og³oszenia, uosabiaj¹cy sob¹ poprzedni re¿im polityczny resort spraw wewnêtrznych zosta³ tego dnia zniesiony, a jego miejsce zaj¹³ nowy centralny
organ w³adzy wykonawczej, opisywany t¹ sam¹ nazw¹, niemniej budowany
dla potrzeb pañstwa demokratycznego. W myl ustawowych dyspozycji Minister Spraw Wewnêtrznych zosta³ pozbawiony policyjnych funkcji wykonawczych, staj¹c siê wy³¹cznie naczelnym organem administracji pañstwowej
realizuj¹cym politykê pañstwa w dziedzinie ochrony bezpieczeñstwa pañstwa
oraz bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, a tak¿e ochrony przed bezprawnymi zamachami na ¿ycie i zdrowie ludzkie oraz dorobek kulturalny i materialny spo³eczeñstwa i poszczególnych obywateli [...]15. Zadania te realizowa³ poprzez podporz¹dkowane mu formacje, tj. Policjê, Urz¹d Ochrony
Pañstwa, Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ i Stra¿ Graniczn¹.
Wady ustawodawstwa policyjnego dostrze¿one przez Senat, choæ z koniunkturalnych powodów oddalone przez tê izbê, sprawi³y, ¿e niemal od
momentu przyjêcia ustawy o Policji by³y podejmowane próby zast¹pienia j¹
now¹, bardziej doskona³¹. Jedna z pierwszych zosta³a podjêta w Senacie,
gdzie ju¿ w po³owie 1990 r. pracowano nad projektem ustawy maj¹cej wprowadziæ odrêbnoæ Policji na obszarze sto³ecznego województwa warszawskiego  dla sprawdzenia proponowanych rozwi¹zañ. Ta czêæ Policji mia³a mieæ
odrêbny status, bardziej doskona³y ni¿ wprowadzony ustaw¹ o Policji. Projekt ten, zatytu³owany O korpusie policji województwa sto³ecznego, zyska³
aprobatê w senackiej Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoci. 6 wrzenia
1990 r. wniesiono go pod obrady Senatu z propozycj¹ wyst¹pienia z inicjaty14 Szerzej L. Lamparski, Policja bez tajemnic, Warszawa 1993, s. 4958; tak¿e Gazeta
Policyjna 1990, nr 4.
15 Szerzej o ustrojowej pozycji Ministra Spraw Wewnêtrznych wynikaj¹cej z ustawy
z 6 lipca zob.: J. Dobkowski, Pozycja prawnoustrojowa s³u¿b, inspekcji i stra¿y, Wolters Kluwer
Polska 2007; A. Misiuk, Administracja spraw wewnêtrznych w Polsce (od po³owy XVIII wieku do
wspó³czesnoci). Zarys dziejów, Olsztyn 2005, s. 278286; S. Pieprzny, Zmiany prawno-organizacyjne w Policji w latach 19902007, [w:] Policja w Polsce. Stan obecny i perspektywy, pod red.
A. Szymaniaka i W. Ciepieli, Poznañ 2007, s. 95118.
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w¹ ustawodawcz¹ do Sejmu. Po o¿ywionej dyskusji Senat nie przysta³ jednak
na tê propozycjê, a g³osowanie wygl¹da³o nastêpuj¹co: za projektem opowiedzia³o siê 14 senatorów, przeciwko 32, a 22 wstrzyma³o siê od g³osu.
W latach nastêpnych kolejne kierownictwa Policji, a tak¿e inne rodowiska wielokrotnie sygnalizowa³y ugrupowaniom politycznym sprawuj¹cym aktualnie w³adzê potrzebê przyjêcia nowej ustawy dla tej formacji. Kilkakrotnie przygotowywano te¿ mniej lub bardziej rozwiniête jej projekty. Jako
jeden z pierwszych w marcu 1993 r. powsta³ Projekt ustawy o Policji Pañstwowej16, opracowany przez A. Hempla, M. Kamiñskiego i G. Korytowskiego. Jego autorzy na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych byli cz³onkami zespo³u
powo³anego przez ówczesnego podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych dr. Krzysztofa Koz³owskiego, którego celem mia³o byæ opracowanie programu restrukturyzacji Policji i administracji pañstwowej. Wnioski
zosta³y zawarte w dokumencie Zarys doktryny i organizacja pañstwowego
systemu bezpieczeñstwa, przyjêtym nastêpnie przez Senack¹ Komisjê Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoci. Tytu³ projektu sugerowa³, ¿e jego autorzy byli
inspirowani rozwi¹zaniami, jakie obowi¹zywa³y w okresie II Rzeczypospolitej, do czego nawi¹zywa³a proponowana nazwa w³asna formacji, identyczna
jak w tamtym okresie17. Potwierdza³y to szczegó³owe rozwi¹zania tego rozbudowanego projektu, sk³adaj¹cego siê ze 144 artyku³ów usystematyzowanych
w 12 rozdzia³ach18. Podstawowe znaczenie mia³y trzy pierwsze, dotycz¹ce
przepisów ogólnych powi¹zanych z postulowan¹ formacj¹, jej uprawnieñ oraz
organizacji.
W rozdziale I, zawieraj¹cym przepisy ogólne, nacisk po³o¿ono na stworzenie Policji i policjantom materialnych gwarancji apolitycznoci, poprzez
16 Zosta³ upubliczniony w formie pracy zwartej: A. Hempel, M. Kamiñski, G. Korytowski,
Projekt ustawy o Policji Pañstwowej, Regionalne Towarzystwo Sportowo-Kulturalne Solidarnoæ Mazowsze, Warszawa 1993.
17 Fascynacjê autorów rozwi¹zaniami miêdzywojennymi potwierdza³o te¿ wprowadzenie
do projektu, gdzie stwierdzono wprost: Mamy wszelkie warunki ku temu, by stworzyæ
 pomimo kryzysu gospodarczego  jedn¹ z najbardziej sprawnych policji wiata. Podobnie by³o
na pocz¹tku dwudziestolecia miêdzywojennego. Ówczesny kryzys gospodarczy by³ nie mniej
g³êboki, a pomimo tego stworzony zosta³ bardzo sprawny i ekonomiczny system administracji
pañstwowej, w tym tak¿e jeden z najlepszych systemów policyjnych (ibidem, s. 11). W innym
fragmencie wprowadzenia pisali natomiast: W kwestii wzoru osobowoci policjanta, a zw³aszcza prze³o¿onego policyjnego, podobnie jak w innych zagadnieniach (nazewnictwo i doktryna
policyjna) nawi¹zujemy do jak¿e chlubnych i bogatych tradycji policji Polski Niepodleg³ej
(19181939). Tym sposobem zrywamy ostatecznie z epok¹, w której powo³anie na wy¿sze stanowisko by³o rodzajem feudalnego namaszczenia, a nie wi¹za³o siê z wiêksz¹ odpowiedzialnoci¹,
wyrzeczeniami osobistymi, a nawet z wy¿szym poziomem moralnym i umys³owym (ibidem, s. 13).
18 Nadano im nastêpuj¹ce tytu³y: Przepisy ogólne, Zakres uprawnieñ Policji Pañstwowej,
Organizacja Policji Pañstwowej, System kadrowy korpusu osobowego Policji Pañstwowej, S³u¿ba w Policji Pañstwowej, Obowi¹zki i prawa policjanta, Mieszkania funkcjonariuszy Policji
Pañstwowej, Uposa¿enie i inne wiadczenia pieniê¿ne funkcjonariuszy Policji Pañstwowej, Odpowiedzialnoæ dyscyplinarna i karna funkcjonariuszy Policji Pañstwowej, Kadra cywilna Policji Pañstwowej, Przepisy przejciowe, Postanowienia koñcowe.
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oddzielenie funkcji Policji od funkcji stanowienia polityki bezpieczeñstwa, tj.
od wytyczania celów dzia³alnoci policyjnej. St¹d odpowiedzialnoæ za realizacjê tych celów mia³y ponosiæ podmioty znajduj¹ce siê poza Policj¹, przy
zachowaniu pe³nej i wy³¹cznej odpowiedzialnoci Policji za sposób realizacji
tych celów. Przewidywano, ¿e do podmiotów pozapolicyjnych uprawnionych
do wydawania Policji poleceñ i ponosz¹cych odpowiedzialnoæ za ich skutki
nale¿a³yby:
 w zakresie cigania i wykrywania przestêpstw  w³aciwe organy s¹dowe i prokuratorskie,
 w pozosta³ych zakresach dzia³alnoci policyjnej  osobicie Minister
Spraw Wewnêtrznych i osobicie w³aciwy wojewoda.
Policja, wzorem okresu miêdzywojennego, mia³a byæ ca³kowicie niezale¿na od innych organów pañstwowych, a w odniesieniu do spraw wewn¹trzpolicyjnych  uzupe³niania kadr, wyszkolenia, zaopatrzenia, rozwi¹zañ organizacyjnych. W obrêbie tych ostatnich przewidywano, ¿e podstaw¹ konstrukcji
systemu policyjnego by³yby jej terenowe jednostki wykonawcze w postaci
rozbudowanych kadrowo i kompetencyjnie komisariatów i posterunków. Jednostki wy¿szego szczebla mia³y natomiast staæ siê strukturami pomocniczymi
wobec jednostek wykonawczych. Prowadziæ to mia³o  jak uzasadniali autorzy
projektu  do zburzenia: policyjnej biurokracji poprzez odebranie realnej w³adzy urzêdom komend, od urzêdu Komendy G³ównej Policji poczynaj¹c19.
W odniesieniu do spraw czysto pracowniczych projekt upraszcza³ m.in. system
p³ac, wi¹¿¹c go z posiadanymi kwalifikacjami i zajmowanym stanowiskiem.
Zabezpiecza³ tak¿e prawa socjalne policjantów oraz dawa³ formalne i materialne gwarancje udzia³u zwi¹zku zawodowego w obronie praw policjantów, zawê¿aj¹c znacznie margines dowolnoci w zwalnianiu ich ze s³u¿by.
Autorzy wspomnianego wy¿ej projektu w poprzedzaj¹cym go s³owie
wstêpnym twierdzili  zdecydowanie na wyrost  ¿e wprowadzenie go w ¿ycie
bêdzie wymaga³o rzeczywistej, a nie pozorowanej rewolucji antybiurokratycznej i zmiany sposobu podejcia do funkcji Policji w pañstwie. Przewidywali,
¿e projekt bêdzie kontestowany b¹d sabotowany argumentami podnosz¹cymi, i¿ nale¿y doskonaliæ obowi¹zuj¹ce rozwi¹zania, a nie zastêpowaæ je zupe³nie nowymi. Szukaj¹c wiêc zwolenników dla swoich rozwi¹zañ, odwo³ali
siê do swoistego policyjnego mesjanizmu, pisz¹c: Budowanie zrêbów nowej
konstrukcji organizacyjnej policji bêdzie, z natury rzeczy, dzie³em nielicznych. Bêdzie wiêc szans¹ dla tych osób, które potrafi¹ oderwaæ siê od schematów mylowych utrwalonych w okresie panowania realnego socjalizmu
i zrozumieæ, ¿ywotn¹ dla Narodu i samych policjantów, koniecznoæ reformowania pañstwowego aparatu administracyjnego20.
19
20

Ibidem, s. 9.
Ibidem, s. 10.
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Projekt nowej ustawy policyjnej, co poniek¹d proroczo przewidzieli jego
autorzy, nie spotka³ siê ze zbyt szerokim odzewem. Nie zdecydowa³y o tym
jednak sugerowane przez nich wzglêdy pozamerytoryczne, lecz niedoskona³oæ zaproponowanych rozwi¹zañ, wynikaj¹ca g³ównie z doæ mechanicznego
odwzorowywania rozwi¹zañ miêdzywojennych  st¹d projekt mia³ charakter
nie tyle twórczy, co odtwórczy. By³o to jego podstawow¹ s³aboci¹, podobnie
jak nadmierne skoncentrowanie siê na kwestiach pragmatycznych, które
zdominowa³y zawarte tam przepisy. Tymczasem Policja i policjanci, na skutek dynamicznego rozwoju przestêpczoci i jej nowych form, potrzebowali
wówczas nie tyle korekty rozwi¹zañ organizacyjnych czy pracowniczych, ile
bardziej skutecznych rodków dzia³ania, w tym g³ównie o charakterze operacyjnym. Nadmierna ostro¿noæ ustawodawcy w 1990 r., odreagowuj¹cego
uprzednie realne b¹d urojone nadu¿ycia ze strony aparatu policyjnego, pozbawi³a bowiem Policjê wiêkszoci tych kontrowersyjnych moralnie, ale efektywnych metod pracy. Tymczasem projekt nie tylko nie wnosi³ w tym zakresie nic nowego, ale w jeszcze wiêkszym stopniu biurokratyzowa³ mo¿liwoci
korzystania z tych rodków, gdy¿ uzale¿nia³ to od postanowieñ odrêbnej
ustawy21, której nie by³o. Pamiêtaj¹c o tym, ¿e nie uda³o siê jej przyj¹æ do
schy³ku 2010 r., tj. do czasu przygotowania tego tekstu, mo¿na stwierdziæ, ¿e
projekt w tej czêci odwo³ywa³ siê do wirtualnej rzeczywistoci, gdy w innych
 jak ju¿ zauwa¿ono  powiela³ myl miêdzywojenn¹, w momencie obowi¹zywania maj¹c¹ niew¹tpliwie zalety, lecz po pó³ wieku ju¿ zdezaktualizowan¹.
Taka niespójnoæ projektu nie mog³a byæ dla niego dobr¹ rekomendacj¹. St¹d
pozosta³ on jedynie dowodem oddolnych, spo³ecznych inicjatyw w reformowaniu aparatu policyjnego, charakterystycznych dla pocz¹tku okresu transformacji ustrojowej w Polsce.
U³omnoci ustawy o Policji z 6 kwietnia 1990 r., wobec braku realnych
mo¿liwoci zast¹pienia jej nowym uregulowaniem, musia³y byæ korygowane
nowelizacjami. Pierwsze tego rodzaju ingerencje mia³y doæ ograniczony charakter, dlatego te¿ nie narusza³y jej konstrukcji oraz koncepcji  jak zaznaczono  doæ idealistycznej, bowiem bardzo ograniczaj¹cej mo¿liwoæ stosowania
przez funkcjonariuszy tzw. czynnoci i rodków operacyjnych, rygorystycznie
normuj¹cej zasady u¿ycia broni oraz rodków przymusu bezporedniego,
a tak¿e akcentuj¹cej potrzebê spo³ecznej kontroli nad Policj¹. Narastaj¹ca od
pocz¹tku transformacji przestêpczoæ, jej brutalizacja, a tak¿e nowe formy,
21

Dotyczy³ tego art. 20, ust. 1 projektu, mówi¹cy ¿e: Policja Pañstwowa w zakresie nie
objêtym przepisami kodeksu postêpowania karnego, na polecenie uprawnionych organów s¹dowych i prokuratorskich lub administracyjnych wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1, dostarcza
tym¿e organom niezbêdnych dla zapobiegania lub wykrywania niektórych kategorii przestêpstw
rodków operacyjnych lub technicznych s³u¿¹cych kontroli korespondencji oraz uzyskiwania
w sposób tajny informacji i utrwalania ladów i dowodów, na zasadach i w trybie okrelonych
odrêbn¹ ustaw¹ (ibidem, s. 36).
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w tym pojawienie siê klasycznej przestêpczoci zorganizowanej, musia³y skorygowaæ te nadmiernie idealistyczne za³o¿enia. Na gruncie ustawy o Policji
dokonano tego g³ównie nowelizacj¹ z lipca 1995 r.22, która wyposa¿y³a wówczas tê formacjê w metody dzia³ania moralnie kontrowersyjne, niemniej niezbêdne. Zezwolono wówczas na stosowanie zakupu kontrolowanego, kontrolowanego wrêczania korzyci maj¹tkowej i przesy³ki nadzorowanej. Ponadto
rozszerzono liczbê sytuacji upowa¿niaj¹cych funkcjonariuszy do u¿ycia broni
oraz stosowania pods³uchu i kontroli korespondencji. Policja uzyska³a te¿
ustawow¹ podstawê pobierania, gromadzenia i wykorzystywania w celach
wykrywczych i identyfikacyjnych odcisków linii papilarnych, zdjêæ i innych
danych o osobach podejrzanych o pope³nienie przestêpstw umylnych ciganych z oskar¿enia publicznego, a tak¿e o osobach o nie ustalonej to¿samoci
lub usi³uj¹cych ukryæ sw¹ to¿samoæ. Z dyspozycji nieco bardziej ogólnych
nowelizacja z 1995 r. uzupe³ni³a zadania Policji o zapewnienie spokoju
w rodkach publicznego transportu i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania. W czêci dotycz¹cej rodzajów Policji dotychczasowe
unormowanie zast¹piono bardziej funkcjonalnym, dziel¹c formacje na cztery
rodzaje s³u¿b: kryminaln¹, prewencyjn¹, wspomagaj¹c¹ i dot¹d nieznan¹
 s¹dow¹. Doprecyzowano, ¿e w sk³ad Policji wchodzi³o równie¿ szkolnictwo
policyjne oraz wyodrêbnione oddzia³y prewencji i pododdzia³y antyterrorystyczne.
Urealnienie uprawnieñ Policji oraz dostosowanie jej struktury do spoczywaj¹cych na niej zadaniach, wyra¿one w nowelizacji z 1995 r., nie zahamowa³o inicjatyw zmierzaj¹cych do przygotowania nowej ustawy. Okolicznoci¹
temu sprzyjaj¹c¹ by³a planowana reforma podzia³u administracyjnego kraju,
zak³adaj¹ca wprowadzenie trzech jednostek podzia³u podstawowego. W Policji przygotowuj¹cej siê do tej zmiany opracowano w 1997 r. Za³o¿enia funkcjonalno-organizacyjne reformy Policji23, które  co charakterystyczne  powiela³y m.in. rozwi¹zania nie wprowadzonego w ¿ycie projektu z 1993 r. Ich
autorzy zaproponowali tam: oddzielenie funkcji artyku³owania i wytyczania
celów polityki bezpieczeñstwa na szczeblu centralnym i lokalnym od funkcji
Policji24. Precyzuj¹c sposób osi¹gniêcia tego celu, powtórzono niemal dos³ownie sformu³owania z 1993 r. przewiduj¹ce, ¿e: do podmiotów pozapolicyjnych, uprawnionych do wydawania policji poleceñ i ponosz¹cych odpowiedzialnoæ za ich skutki, nale¿a³yby:
 w zakresie cigania i wykrywania przestêpstw  w³aciwe organy s¹dowe i prokuratorskie,
22 Ustawa z 21 lipca 1995 r o zmianie ustaw: o urzêdzie ministra spraw wewnêtrznych,
o Policji, o Urzêdzie Ochrony Pañstwa, o Stra¿y Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
1995, nr 4, poz. 515).
23 J. Dobkowski, op. cit., s. 114.
24 Za³o¿enia funkcjonalno-organizacyjne reformy Policji, Warszawa 1997, s. 3.
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 w pozosta³ych zakresach dzia³alnoci policyjnej  osobicie minister
spraw wewnêtrznych i administracji oraz osobicie w³aciwy wojewoda25.
Reforma administracyjno-terytorialna kraju, wprowadzona w ¿ycie
1 stycznia 1999 r., zmieniaj¹ca podstawowy podzia³ terytorialny, a w lad za
tym wprowadzaj¹ca nowe struktury administracyjne oraz koryguj¹ca relacje
miêdzy poszczególnymi instytucjami i ich organami, by³a dogodnym momentem do postulowanego wprowadzenia nowej ustawy o Policji. Nie zosta³ on
jednak wykorzystany, a niezbêdne zmiany o charakterze normatywnym
wprowadzono kolejn¹ nowelizacj¹ ustawy z 6 kwietnia 1990 r.26 Jej przepisami dostosowano organizacjê Policji do nowego podzia³u terytorialnego, tworz¹c na ka¿dym jego szczeblu w³aciwe jednostki  komisariaty, komendy
powiatowe i komendy wojewódzkie, umo¿liwiono te¿ tworzenie rewirów
dzielnicowych. Zmieniono jednoczenie podporz¹dkowanie Policji poprzez
w³¹czenie jej struktur do krêgu podmiotów zespolonych z wojewod¹. St¹d
komendy powiatowe i wojewódzkie zosta³y przekszta³cone w jednostki organizacyjne stanowi¹ce aparat pomocniczy odpowiednich kierowników zespolonych s³u¿b, czyli odpowiednio  komendantów powiatowych i wojewódzkich.
Z kolei art. 6 znowelizowanej ustawy o Policji korygowa³ w³aciwoæ poszczególnych organów w sprawach ochrony bezpieczeñstwa ludzi oraz utrzymania
bezpieczeñstwa publicznego. W województwie kompetencja ta  w sensie
ogólnym  zosta³a z³o¿ona w rêce wojewody, dzia³aj¹cego w tym zakresie
przy pomocy komendanta wojewódzkiego Policji. Ten ostatni uzyska³ natomiast samodzieln¹ w³aciwoæ w sprawach wykonywania czynnoci operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-ledczych i z zakresu cigania wykroczeñ,
a tak¿e wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, z zastrze¿eniem, ¿e musia³y tak o tym stanowiæ w³aciwe ustawy. W ni¿szych jednostkach
podzia³u terytorialnego kraju organami w³aciwymi w sprawach ochrony bezpieczeñstwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeñstwa publicznego zostali komendanci powiatowi (miejscy) Policji oraz komendanci komisariatów Policji27.
Usytuowanie Policji w systemie organów zespolonych spowodowa³o
zmianê sposobu powo³ywania i odwo³ywania jej organów. Pocz¹tkowo, od
1 stycznia 1999 r. do 14 grudnia 2002 r., komendanci szczebla wojewódzkiego
i powiatowego generalnie wy³aniani byli w postêpowaniu konkursowym, za
komisjê tworzyli reprezentanci administracji rz¹dowej, samorz¹du oraz komendanta g³ównego b¹d wojewódzkiego Policji. Konkurs by³ og³aszany, gdy
na wakuj¹ce stanowisko zg³osi³o siê co najmniej trzech kandydatów. W przy25 J. Dobkowski, op. cit., s. 114. Jedyn¹ zmian¹ w tym fragmencie w stosunku do projektu
z 1993 r. by³o skorygowanie nazwy jednego organu  w miejsce Ministra Spraw Wewnêtrznych
pojawi³ siê Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji. By³o to konsekwencj¹ zmian wprowadzonych z dniem 1 stycznia 1997 r.
26 Art. 62 ustawy z 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okrelaj¹cych kompetencje organów administracji publicznej  w zwi¹zku z reform¹ ustrojow¹ pañstwa (Dz.U. nr 106,
poz. 668).
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padku mniejszej ich liczby komendanta wojewódzkiego Policji powo³ywa³ minister w³aciwy dla spraw wewnêtrznych na wniosek komendanta g³ównego
Policji z³o¿ony za zgod¹ wojewody, natomiast komendanta powiatowego
(miejskiego) powo³ywa³ komendant wojewódzki w porozumieniu ze starost¹.
Ten tryb wy³aniania organów policyjnych zmodyfikowano 13 listopada 2002 r.,
nowelizuj¹c ustawê o Policji oraz ustawy o administracji rz¹dowej w województwie i o samorz¹dzie powiatowym28. Zniesiono wówczas postêpowanie
konkursowe, ograniczaj¹c tym samym rolê administracji rz¹dowej i samorz¹dowej w wy³anianiu organów policyjnych. Podstawowe uprawnienia w tym
zakresie powi¹zano z nadrzêdnymi organami policyjnymi oraz ministrem
w³aciwym dla spraw wewnêtrznych. Stanowisko w³aciwej terytorialnie administracji rz¹dowej i samorz¹dowej ograniczono do zasiêgania opinii o kandydatach, przy czym nieuzyskanie takiego stanowiska w przeci¹gu 14 dni
zwalnia od dalszego oczekiwania.
Znacz¹ca nowelizacja policyjnej konstytucji, jak niekiedy okrelana jest
ustawa o Policji dokonana pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych, po raz kolejny
sk³oni³a kierownictwo KGP do podjêcia starañ o now¹ ustawê. W listopadzie
1999 r. opracowano jej pierwsze za³o¿enia, które po niemal rocznym okresie
oczekiwania zyska³y akceptacjê Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji29. Niezw³ocznie potem rozpoczêto prace legislacyjne, prowadzone przez
dziesiêcioosobowy zespó³ powo³any decyzj¹ nr 198 z dnia 8 wrzenia 2000 r.
komendanta g³ównego Policji gen. insp. Jana Michny. Zespó³ ten opracowa³
cztery kolejne wersje projektu  pierwsz¹ w styczniu 2001 r., ostatni¹ za
w maju 2001 r. Jednak równie¿ wówczas nie dosz³o do wdro¿enia procedury
legislacyjnej skutkuj¹cej podjêciem odpowiednich prac ustawodawczych
w Sejmie30.
3 czerwca 2002 r., po wyborach parlamentarnych i ukszta³towaniu siê
nowej koalicji rz¹dowej, przed³o¿ono Ministrowi Spraw Wewnêtrznych i Administracji kolejny wniosek o wyra¿enie zgody na opracowanie kolejnego
projektu nowej ustawy o Policji wraz ze zaktualizowanymi za³o¿eniami, który uzyska³ jego natychmiastow¹ aprobatê31. W rezultacie rozpocz¹³ prace
dwunastoosobowy zespó³ legislacyjny powo³any przez komendanta g³ównego
Policji gen. insp. Antoniego Kowalczyka decyzj¹ nr 109 z dnia 14 maja 2002 r.
Wyznaczono mu zadanie opracowania kompleksowych propozycji zmian ustawowych, stwarzaj¹cych optymalne uwarunkowania prawne efektywnego
27 Ibidem; szerzej o pozycji ustrojowej Policji w zwi¹zku z reform¹ administracyjn¹ kraju
zobacz m.in. A. Misiuk, Policja III RP  geneza, zarys dzia³alnoci, [w:] 15 lat polskiej Policji
19902005, pod red. P. Majera i A. Misiuka, Szczytno 2005, s. 928 oraz S. Pieprzny, op. cit.
28 Dz.U. 2002, nr 200, poz. 1688.
29 Stanowisko to zajmowa³ wówczas Marek Biernacki z Akcji Wyborczej Solidarnoæ.
30 A. Pa³afij, M. S³awiñski, Projekt nowej ustawy o Policji  po konsultacjach w Policji
(omówienie podstawowych regulacji), Biuletyn Prawny Komendy G³ównej Policji 2003, nr 2 (18).
31 Stanowisko to zajmowa³ wówczas Krzysztof Janik z Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
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funkcjonowania Policji i skoncentrowania dzia³añ policyjnych na ochronie
bezpieczeñstwa ludzi oraz utrzymaniu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego. Materia³ami inspiruj¹cymi zespó³ mia³y byæ wnioski zebrane we wszystkich jednostkach Policji oraz za³o¿enia narodowego programu zapobiegania
przestêpczoci z maja 2002 r. Pierwsza wersja projektu przygotowywanej
ustawy o Policji powsta³a w dniu 5 sierpnia 2002 r. i by³a konsultowana ze
wszystkimi jednostkami Policji  komendami wojewódzkimi, szko³ami oraz
komórkami organizacyjnymi Komendy G³ównej. W wyniku tych konsultacji
zg³oszono kilkaset uwag i propozycji. W oparciu o nie zespó³ wypracowa³
kolejn¹ wersjê projektu  datowan¹ na 5 listopada 2002 r.32 Mimo tak szeroko zakrojonych i zaawansowanych prac i ta inicjatywa zakoñczy³a siê niepowodzeniem, bowiem i ten projekt nie wszed³ w fazê procedowania.
Nieskutecznoæ zabiegów o now¹ policyjn¹ konstytucjê sprawia, i¿ obowi¹zuj¹ca ci¹gle ustawa z 6 kwietnia 1990 r. na skutek licznych nowelizacji
staje siê coraz mniej spójna, a tak¿e obarczona innymi wadami, zarówno
pierworodnymi, jak i wynikaj¹cymi z licznych ingerencji. Koniecznoæ jej
zast¹pienia now¹ regulacj¹ wydaje siê wiêc bezsporna. Z dostêpnych autorowi tych uwag informacji wynika, ¿e w Komendzie G³ównej Policji trwaj¹
prace nad kolejnym projektem takiego aktu normatywnego. Nie znaj¹c stanu
ich zaawansowania, a tak¿e idei przewodniej, nie mo¿na naturalnie odnieæ
siê konstruktywnie do takich propozycji. Warto jednak w tym miejscu zwróciæ uwagê  traktuj¹c to jako ewentualne ród³o inspiracji  na bardzo ciekawy projekt aparatu policyjnego, wypracowany w czasie II wojny wiatowej
w Polskim Pañstwie Podziemnym.
Potrzeba zbudowania w czasie okupacji nowego aparatu policyjnego na
potrzeby pañstwa, które mia³o odzyskaæ niepodleg³oæ, wynika³a z bardzo
z³o¿onej sytuacji, w jakiej znajdowali siê funkcjonariusze miêdzywojennej
Policji Pañstwowej na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Niemal wszyscy
zmuszeni bowiem zostali do kontynuowania s³u¿by w policyjnych strukturach utworzonych przez niemieckiego okupanta  Policji Polskiej oraz Polskiej Policji Kryminalnej, potocznie zwanej polskim Kripo33. Ten rodzaj
wspó³pracy z najedc¹ od pocz¹tku by³ moralnie dwuznaczny, a z up³ywem
czasu oceniany przez spo³eczeñstwo coraz bardziej krytycznie. Dyskwalifikowa³o to Policjê Pañstwow¹  poprzez wspominane uwik³anie jej funkcjonariuszy  jako formacjê policyjn¹ przysz³ego pañstwa polskiego. St¹d te¿ ju¿
w 1941 r. w Polskim Pañstwie Podziemnym podjêto prace koncepcyjne, a w lad
za tym i organizacyjne maj¹ce doprowadziæ do utworzenia nowego aparatu
policyjnego. Podstawowe prace z tym zwi¹zane koncentrowa³y siê w Depar32
33

A. Pa³afij, M. S³awiñski, op. cit.
Zob. A. Hempel, Pogrobowcy klêski. Rzecz o policji granatowej w Generalnym Gubernatorstwie 19391945, Warszawa 1990; P. Majer, Okupacyjne i powojenne losy polskich policjantów, Przegl¹d Policyjny 1999, nr 12 (5354), s. 102121.
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tamencie Spraw Wewnêtrznych Delegatury Rz¹du na Kraj34, a osobowo powi¹zane by³y z podinspektorem Policji Pañstwowej Marianem Kozielewskim35.
Data wypracowania decyzji o powo³aniu Pañstwowego Korpusu Bezpieczeñstwa jako podstawowej formacji przeznaczonej do wype³niania tych zadañ nie jest dok³adnie znana, niemniej pojawi³a siê najprawdopodobniej
w po³owie 1941 r.36 Pocz¹tkowo dominowa³y problemy studyjne i w ich rezultacie Delegat Rz¹du na Kraj na prze³omie 1942 i 1943 r. wyda³ zarz¹dzenie
w sprawie utworzenia organów s³u¿by bezpieczeñstwa, które wprowadza³o
trójcz³onow¹ strukturê konspiracyjnej i powojennej policji. Jej podstawow¹
czêæ mia³ stanowiæ Pañstwowy Korpus Bezpieczeñstwa (PKB), pe³ni¹cy
funkcje policji pañstwowej, którego dzia³ania jednak¿e mia³y wspomagaæ
stra¿e samorz¹dowe wyczerpuj¹ce funkcje policji komunalnej, a tak¿e stra¿e
obywatelskie jako spo³eczne organy bezpieczeñstwa37. Rozwiniêcie tych doæ
ogólnych kierunkowych dyspozycji nast¹pi³o niemal rok póniej w projektach
34
35

W. Grabowski, Policja w planach Delegatury Rz¹du RP na Kraj, Kraków 1995, s. 7.
Marian Kozielewski urodzi³ siê w 1987 r. i by³ starszym o 16 lat bratem kuriera
z Warszawy  Jana Kozielewskiego, znanego jako Jan Karski. Do Policji Pañstwowej zosta³
przyjêty tu¿ po jej utworzeniu, w lipcu 1919 r. W padzierniku 1931 r., po wieloletnim kierowaniu jednostkami powiatowymi, zosta³ komendantem wojewódzkim Policji Pañstwowej we Lwowie, a po zabójstwie ministra spraw wewnêtrznych Bronis³awa Pierackiego (czerwiec 1934),
przeniesiono go na stanowisko komendanta Policji Pañstwowej m. st. Warszawy, które piastowa³ do wrzenia 1939 r. Z tytu³u pe³nionej wówczas funkcji zosta³ pierwszym komendantem
policji granatowej w Warszawie. 7 maja 1940 r. wraz z kilkudziesiêcioma podleg³ymi mu
oficerami zosta³ aresztowany, osadzony na Pawiaku, a nastêpnie wywieziony pierwszym transportem do obozu w Owiêcimiu, sk¹d zosta³ zwolniony wiosn¹ 1941 r. Zob. A. Kunert, S³ownik
biograficzny konspiracji warszawskiej 19391944, Warszawa 1991, t. 3, s 100; a tak¿e Komendanci g³ówni polskiej policji (19182009), pod red. P. Majera, Szczytno 2009.
36 M. Getter pisze doæ enigmatycznie, ¿e prace nad powo³aniem organizacji podjêto
w marcu 1941 r., nie wi¹¿¹c jednak nazwy organizacji z konkretn¹ dat¹, zob. Policja Polska
w Generalnym Gubernatorstwie 19391945, Przegl¹d Policyjny 1999, nr 12 (5354), s. 83.
J. Panik sugeruje, ¿e tworzenie PKB rozpoczêto trochê póniej, bo jesieni¹ 1941 r., zob.
Prawny status organów bezpieczeñstwa publicznego po wyzwoleniu w koncepcji Delegata Rz¹du
na Kraj, Przegl¹d Policyjny 1991, nr 2 (24), s. 113. J. Gmitruk tak¿e twierdzi, ¿e formalne
prace nad utworzeniem PKB rozpoczêto jesieni¹ 1941 r., zaznaczaj¹c jednak, ¿e konkretne
rezultaty uzyskano dopiero w 1942 r., zob. Policja Polskiego Pañstwa Podziemnego, [w:] 80 lat
w s³u¿bie pañstwa i narodu, pod red. T. Fr¹czka, Szczytno 2001, s. 93. G. Górski, podtrzymuj¹c
w znacznej czêci ustalenia i analizê A. Hempla, stoi na stanowisku, ¿e: nie pope³nimy b³êdu
przyjmuj¹c, i¿ PKB powo³ano formalnie w maju lub czerwcu 1941 roku, wraz z ustanowieniem
jego Komendantem (G³. Inspektorem) Kozielewskiego, zob. Administracja Polski Podziemnej
w latach 19391945. Studium historyczno-prawne, Toruñ 1995, s. 144 i 212. J. Marszalec
przyznaje, ¿e brak jest ród³owego potwierdzenia decyzji o objêciu w maju lub czerwcu przez
M. Kozielewskiego funkcji Inspektora G³ównego PKB, ale takiej ewentualnoci nie wyklucza, zob.
Ochrona porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego w Powstaniu Warszawskim, Warszawa 1999, s. 56.
37 A. Hempel, Pogrobowcy klêski..., s. 222. Nieco odmiennie w³aciwoci tych formacji
wyjania W. Grabowski. Stwierdza on, ¿e PKB tworzono jako zawodowy organ bezpieczeñstwa
w³adz administracji ogólnej, Stra¿e Samorz¹dowe jako zawodowe organizacje bezpieczeñstwa
stopnia terytorialnego, natomiast Stra¿ Obywatelsk¹ jako organizacjê bezpieczeñstwa na okres
przejciowy, której zadaniem mia³o byæ pilnowanie wa¿nych obiektów, mienia publicznego
i prywatnego w miejscowociach, w których mieszkali cz³onkowie Stra¿y. Zob. W. Grabowski,
Policja w planach..., s. 89.
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trzech dekretów sygnowanych wspóln¹ dat¹ 26 listopada 1943 r., a dotycz¹cych rozwi¹zania korpusu Policji Pañstwowej, tymczasowej organizacji s³u¿by bezpieczeñstwa po wyzwoleniu oraz statusu funkcjonariuszy. Uzupe³niono
je projektem zarz¹dzenia wykonawczego, opatrzonego t¹ sam¹ dat¹, w sprawie utworzenia organów bezpieczeñstwa w okresie konspiracyjnym38.
Pominiêcie w tytu³ach przygotowywanych aktów normatywnych nazwy
Pañstwowy Korpus Bezpieczeñstwa, a konsekwentne operowanie bardziej
ogólnym terminem: organy bezpieczeñstwa czy te¿ s³u¿ba bezpieczeñstwa
nie by³o przypadkowe. Akcentowano zapewne w ten sposób nowe  w stosunku do okresu miêdzywojennego  rozumienie organów policyjnych, maj¹cych
w równym stopniu wyra¿aæ interesy pañstwa, co obywateli. Aby ta idea nie
pozosta³a pust¹ deklaracj¹, zamierzano liter¹ prawa wymusiæ zainteresowanie rodowisk lokalnych problemami bezpieczeñstwa, ustawowo ceduj¹c na
ich rzecz czêæ obowi¹zków z tym zwi¹zanych. Intencje te oddawa³ art. 1
najwa¿niejszego z dekretów: O tymczasowej organizacji s³u¿by bezpieczeñstwa, stanowi¹cy, ¿e organami powo³anymi do ochrony bezpieczeñstwa, spokoju i porz¹dku publicznego (z wy³¹czeniem spraw informacji i wywiadu
politycznego) mia³y byæ w jednakowym stopniu Korpus Bezpieczeñstwa
i stra¿e samorz¹dowe, a w kwestii cigania przestêpstw  równie¿ w jednakowym stopniu  mia³y pe³niæ rolê organów wykonawczych s¹dów i prokuratury (art. 4). Nie ró¿nicowano tak¿e mo¿liwoci u¿ycia przez nie rodków
przymusu, w tym broni palnej (art. 6), a funkcjonariuszom korpusu i stra¿y
na równi mia³ przys³ugiwaæ status urzêdnika w rozumieniu kodeksu karnego
(art. 5). Ró¿nice dotyczy³y g³ównie podleg³oci. Korpus projektowano jako
organ wykonawczy rz¹dowych w³adz administracji ogólnej dla utrzymania
bezpieczeñstwa publicznego (art. 2), kompetencje wobec niego mia³y za
przys³ugiwaæ Ministrowi Spraw Wewnêtrznych oraz w³adzom administracji
ogólnej szczebla wojewódzkiego i powiatowego (art. 8). Stra¿e samorz¹dowe
postrzegano natomiast jako struktury gminne przeznaczone do utrzymania
spokoju i porz¹dku publicznego w gminie oraz bezpieczeñstwa osób tam
zamieszka³ych i ich mienia (art. 3). W zwi¹zku z tym, z mocy ustawy, ka¿da
gmina wiejska mia³a obowi¹zek utworzenia na swoim terenie posterunku
stra¿y, a gmina miejska co najmniej jednego komisariatu (art. 20). Podlega³y
one, niezale¿nie od terenu, prze³o¿onemu gminy (art. 21), nadzór nad jej
dzia³alnoci¹ sprawowa³ natomiast starosta bezporednio b¹d za porednictwem jednostki Korpusu Bezpieczeñstwa (art. 22)39.
Pozosta³e rozwi¹zania opatrzone dat¹ 26 listopada 1943 r. maj¹ mniejsze
znaczenie dla odczytania intencji towarzysz¹cych pracom nad organami policyjnymi niepodleg³ej Polski. Doæ rozbudowany projekt dekretu o s³u¿bie
38
39

J. Panik, op, cit., s. 114115.
Ibidem, s. 115119.
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w Korpusie Bezpieczeñstwa  87 artyku³ów w 8 rozdzia³ach  by³ bowiem
w istocie pragmatyk¹ s³u¿bow¹ funkcjonariuszy tej formacji, nie ró¿ni¹c¹ siê
znacz¹co od podobnych dokumentów. Znacznie bardziej zwiêz³y kolejny projekt dekretu: O rozwi¹zaniu korpusu Policji Pañstwowej (8 artyku³ów) by³
przygotowywany na czas wyzwolenia i stanowi³, ¿e z momentem jego og³oszenia zostanie rozwi¹zana miêdzywojenna Policja Pañstwowa, a jej funkcjonariusze z mocy prawa bêd¹ mieli obowi¹zek w terminie trzech dni od daty
og³oszenia dekretu zg³osiæ siê do wskazanych w nim organów w³adzy celem
rejestracji. Uchylenie siê od tego obowi¹zku mia³o byæ traktowane jako rezygnacja ze s³u¿by i skutkowaæ utrat¹ wszelkich nabytych uprawnieñ40.
Stra¿ Obywatelska, jako trzeci cz³on organów bezpieczeñstwa i porz¹dku, mia³a stanowiæ formacjê pomocnicz¹. Powo³ywanie jej w czasie okupacji
nale¿a³o do uprawnieñ delegata powiatowego  konspiracyjnego starosty.
Zak³adano, ¿e po wyzwoleniu oddzia³y Stra¿y Obywatelskiej bêd¹ wspomagaæ dzia³alnoæ gminnych posterunków Stra¿y Samorz¹dowych, a ich cz³onkowie rekrutowaæ siê wy³¹cznie z miejscowej ludnoci.
Równolegle z pracami koncepcyjnymi nad systemem powojennych organów policyjnych, zwieñczonymi pakietem projektów z listopada 1943 r., trwa³a rozbudowa Pañstwowego Korpusu Bezpieczeñstwa i Stra¿y Samorz¹dowej. Do koñca 1942 r. Korpus mia³ charakter organizacji kadrowej. Zmiany
na arenie militarnej, zwiastuj¹ce prze³om w zmaganiach zbrojnych, a tak¿e
pojawienie siê na ziemiach okupowanych nowego czynnika w postaci Polskiej
Partii Robotniczej i jej si³ zbrojnych, musia³y jednak wzmóc dzia³ania przygotowuj¹ce tê formacjê do wype³niania przypisanych jej funkcji po wyzwoleniu.
St¹d te¿ od pierwszych miesiêcy 1943 r. trwa³ proces fizycznej rozbudowy
Korpusu, na co znacz¹cy wp³yw mia³a decyzja dowództwa AK o przejciu do
tej formacji funkcjonariuszy Policji Pañstwowej zwi¹zanych dot¹d z konspiracj¹ wojskow¹41.
Rozwój kadrowy Korpusu, a tak¿e przypisane mu role po wyzwoleniu sprawi³y, ¿e ugrupowania polityczne zaczê³y dostrzegaæ jego znaczenie, a w lad za
tym zabiegaæ o przejêcie nad nim kontroli. Najbardziej skuteczne w tych
staraniach by³o Stronnictwo Ludowe, którego reprezentant Stanis³aw Tabisz
od wrzenia 1942 r. organizowa³ Stra¿ Samorz¹dow¹, pe³ni¹c jednoczenie
funkcjê zastêpcy komendanta Pañstwowego Korpusu Bezpieczeñstwa42. Wy40
41
42

Ibidem, s. 115.
M. Getter, Policja Polska..., s. 83.
Datê tak¹ podaje sam S. Tabisz w sprawozdaniu w sprawie tworzenia Korpusu Pañstwowego Bezpieczeñstwa sporz¹dzonym w padzierniku 1945 r. (zob.: Dokumenty i materia³y
Polski Podziemnej 19391956, Warszawa 1993, s. 9699; a tak¿e Losy policjantów polskich po
1 wrzenia 1939. Studia i materia³y, pod red. P. Majera i A. Misiuka, Szczytno 1996, s. 178).
Natomiast G. Górski w przywo³ywanej pracy Administracja Polski Podziemnej, podaje (s. 144),
¿e S. Tabisz funkcjê zastêpcy M. Kozielewskiego obj¹³ na pocz¹tku 1943 r., zastêpuj¹c pp³k
Tadeusza Wasilewskiego.
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korzystuj¹c tê pozycjê, mia³ wp³yw na obsadê funkcji dowódczych w Korpusie, co by³o zgodne z zaleceniami jego stronnictwa, s¹dz¹cego niebezpodstawnie, ¿e opanowanie w czasie okupacji aparatu administracyjnego bêdzie niebagatelnym atutem po odzyskaniu niepodleg³oci43.
Przeniesienie na grunt Pañstwowego Korpusu Bezpieczeñstwa interesów
partyjnych, a tak¿e jego doæ ¿ywio³owa rozbudowa kadrowa, dokonuj¹ca siê
wbrew stanowisku M. Kozielewskiego, zdecydowa³y o podaniu siê przez niego do dymisji44. Zosta³a ona przyjêta w grudniu 1943 r., a jego obowi¹zki
powierzono zastêpcy g³ównego inspektora PKB  S. Tabiszowi45. Pod nowym
dowództwem trwa³a dalsza rozbudowa kadrowa Korpusu oraz Stra¿y Samorz¹dowej. W rezultacie, jak podawa³ sam S. Tabisz, w lipcu 1944 r. stan
liczebny tych organizacji wynosi³ 47 tys. policjantów, w tym 7 tys. w PKB
i 40 tys. w Stra¿y Samorz¹dowej46.
W terenie ogniwami Pañstwowego Korpusu Bezpieczeñstwa by³y komendy szczebla wojewódzkiego, obwodowego (³¹cz¹ce kilka powiatów), powiatowego i rejonowego (obejmuj¹ce kilka gmin). Za jednostki szczebla podstawowego uznawano tradycyjnie posterunki na wsiach oraz komisariaty w miastach.
Stopieñ zaawansowania prac nad rozwiniêciem tej struktury w poszczególnych regionach by³ zró¿nicowany. Przodowa³a Warszawa, a poza ni¹ najlepiej
wygl¹da³a sytuacja w okrêgu krakowskim, dowodzonym energicznie przez
Stanis³awa Ruciñskiego, zapewne zawodowego oficera Policji. Z najwiêkszymi problemami borykali siê natomiast komendanci województw wschodnich:
wo³yñskiego, wileñskiego, lwowskiego, poleskiego, a tak¿e bia³ostockiego. Powoli rozwija³a siê te¿ konspiracja w specyficznych warunkach Pomorza47.
W przededniu wybuchu powstania warszawskiego Polskie Pañstwo Podziemne, co potwierdza ca³a literatura przedmiotu, dysponowa³o formacj¹ liczebnie przewy¿szaj¹c¹ przedwojenn¹ Policjê Pañstwow¹48, której atutem
by³o te¿ stosunkowo dobre przygotowanie do wykonywania zadañ policyjnych,
43 Szerzej J. Gmitruk, Policja Polskiego Pañstwa Podziemnego, [w:] 80 lat w s³u¿bie pañstwa i narodu. Materia³y pokonferencyjne, pod red. T. Fr¹czka, Szczytno 2001, s. 95.
44 Pismo M. Kozielewskiego w sprawie zwolnienia, patrz: W. Grabowski, Policja w planach..., s. 4243.
45 Sprawozdanie S. Tabisza, zamieszczone w: Losy policjantów..., s. 181.
46 Ibidem, s. 179. Informacje autora o stanie liczebnym Korpusu i Stra¿y Samorz¹dowej
s¹ kwestionowane w literaturze przedmiotu. Zarówno A. Hempel, jak i M. Getter w przywo³anych pracach zgodnie szacuj¹, ¿e w padzierniku 1943 r. tylko PKB liczy³ oko³o 8400 cz³onków
i to bez dystryktu lubelskiego, gdzie prace zwi¹zane z tworzeniem tej formacji zaczêto ze
znacznym opónieniem. Inny badacz tej problematyki, W. Grabowski podaje natomiast, ¿e
w lutym 1944 r. PKB liczy³ 463 oficerów i blisko 11 000 szeregowców. (Delegatura Rz¹du
Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj, Warszawa 1995, s. 81, a tak¿e Policja w planach..., s. 10).
J. Marszalec, odwo³uj¹c siê do sprawozdania PKB z padziernika 1943 r., z kolei twierdzi, ¿e
w tym czasie Korpus liczy³ 7 572 cz³onków, z pominiêciem województw l¹skiego i pomorskiego,
zob. J. Marszalec, op. cit., s. 58.
47 J. Marszalec, op. cit., s. 5758. Wspomniana ocena, do której odwo³a³ siê autor, zosta³a
zawarta w raporcie o stanie organizacyjnym s³u¿b bezpieczeñstwa sporz¹dzonym przez S. Tabisza.
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wniesione przez miêdzywojennych funkcjonariuszy oraz bêd¹ce rezultatem
doæ intensywnej pracy szkoleniowej. Nie mniejsz¹ zdobycz¹ by³o wypracowanie ca³ociowej koncepcji organów policyjnych, której ide¹ przewodni¹ by³a
próba z³o¿enia zadañ zwi¹zanych z zapewnieniem bezpieczeñstwa i porz¹dku
zarówno na organy pañstwa  Pañstwowy Korpus Bezpieczeñstwa, samorz¹du  Stra¿y Samorz¹dowej, jak i spontanicznej inicjatywy obywatelskiej
 Stra¿y Obywatelskich. Dwa pierwsze cz³ony tego systemu by³y w znacznym
stopniu przygotowane do realizacji przypisanych im zadañ, w³aciwych dla
ka¿dej s³u¿by policyjnej, tj. dochodzenia i cigania przestêpstw oraz zapewnienia ³adu i porz¹dku publicznego. Mia³y uformowan¹ strukturê organizacyjn¹, zaprzysiê¿onych cz³onków jako przysz³ych funkcjonariuszy, a tak¿e
niezbêdne narzêdzia, pocz¹wszy od projektów aktów normatywnych49.
Zbudowany w omówionych wy¿ej strukturach aparat policyjny podj¹³
dzia³alnoæ  z formalnoprawnego punktu widzenia  1 sierpnia 1944 r.,
kiedy w Warszawie wybuch³o powstanie. Krajowa Rada Ministrów, organ
reprezentuj¹cy Rz¹d RP na Uchodstwie, wyda³a wówczas dwa rozporz¹dzenia: dotycz¹ce rozwi¹zania Policji Pañstwowej50 oraz przekazania jej powinnoci nowym formacjom policyjnym51. Dzia³alnoæ ta mia³a jednak charakter
epizodyczny, o czym zdecydowa³y powojenne realia polityczne, a g³ównie
przejêcie w³adzy przez partiê komunistyczn¹. Zbudowa³a ona swój aparat
policyjny, pozbawiony nie tylko znamion oryginalnoci, ale operuj¹cy fa³szywymi znakami identyfikacyjnymi. Sk³adaj¹cy siê nañ aparat bezpieczeñstwa
publicznego by³ bowiem faktycznie aparatem bezpieczeñstwa pañstwa
w okrelonej formule politycznej i ustrojowej, czyli mówi¹c wprost policj¹
polityczn¹, natomiast Milicja Obywatelska (MO) wbrew nazwie w³asnej nie
odwo³ywa³a siê do aktywnoci obywatelskiej na rzecz dobra wspólnego, lecz
by³a organem pañstwowym, scentralizowanym, zhierarchizowanym, neguj¹cym zasadê apolitycznoci i powi¹zanym wiêzami z aparatem bezpieczeñstwa.
Okupacyjna koncepcja aparatu policyjnego okaza³a siê wiêc bytem papierowym, niezrealizowanym zamierzeniem. Szkoda tym wiêksza, ¿e jego idea
by³a niezmiernie interesuj¹ca z ustrojowego punktu widzenia, próbowano
48
49

Latem 1939 r. Policja Pañstwowa liczy³a niewiele ponad 33 tys. funkcjonariuszy.
Szersza próba przybli¿enia koncepcji londyñskiej w oparciu o literaturê przedmiotu
zosta³a zamieszczona w pracy P. Majer, Milicja Obywatelska 19441957. Geneza, organizacja,
dzia³alnoæ, miejsce w aparacie w³adzy, Olsztyn 2004, s. 1524.
50 Rozporz¹dzenie Krajowej Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1944 r. o rozwi¹zaniu korpusu Policji Pañstwowej i obowi¹zkach jego funkcjonariuszów przedrukowane w: Rzeczpospolita
Polska czasu wojny. Dziennik Ustaw RP i Monitor Polski 19391945, red. A. K. Kunert, Warszawa 1995; opublikowane tak¿e w: P. Majer, Ustawy polskiej policji (17911990). ród³a
z komentarzem, Szczytno 2007, s. 184188.
51 Rozporz¹dzenie Krajowej Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1944 r. o tymczasowej organizacji s³u¿by bezpieczeñstwa, w: ibidem.
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bowiem powi¹zaæ realizacjê zadañ policyjnych tak z administracja rz¹dow¹,
jak i samorz¹dem. W rezultacie Korpus Bezpieczeñstwa by³by formacj¹ scentralizowan¹, a Stra¿ Samorz¹dowa  zdecentralizowan¹. Pozostaje naturalnie pytanie o realnoæ takiej koncepcji. Czy wzorem 1919 r. nie nast¹pi³oby
wycofanie siê z proponowanych rozwi¹zañ na rzecz obowi¹zuj¹cych w II Rzeczypospolitej? Jak wszystkie tego rodzaju pytania skierowane ku przesz³oci
pozostanie ono bez odpowiedzi. Doceniæ nale¿y oryginalnoæ rozwi¹zania,
którego skutecznoæ nie mog³a jednak zostaæ zweryfikowana.
Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz utworzona na jej podstawie
formacja po blisko 20 latach, jak to zaznaczono w pierwszej czêci tych uwag,
niewiele maj¹ wspólnego z pierwowzorami. Akt normatywny by³ tak wiele razy
nowelizowany, ¿e zmianom  mówi¹c nieco na wyrost  nie uleg³ tylko tytu³.
W lad za tym zmienia³a siê Policja, w której dokonano ponadto  z przyczyn
biologicznych, choæ nie tylko  bardzo znacznej wymiany kadry. Ulega te¿
wymianie umundurowanie, które jest chyba ostatnim elementem odziedziczonym przez Policjê po jej poprzedniczce, Milicji Obywatelskiej. Od strony
materialnej zmieni³o siê wiêc niemal wszystko; trwa³a pozosta³a natomiast
idea towarzysz¹ca pracom nad ustaw¹, g³osz¹ca koniecznoæ powo³ania formacji apolitycznej, obiektywnej, sprawnej, przyjaznej spo³eczeñstwu, dzia³aj¹cej w jego imieniu i w symbiozie z nim. Nie wszystkie te wartoci zosta³y
urzeczywistnione, a niektóre w niewielkim tylko stopniu. Likwidacja tych
u³omnoci powinna byæ wyzwaniem dla Policji i jej funkcjonariuszy w trzecim ju¿ dziesiêcioleciu s³u¿by. W tym czasie równie¿ ustawodawca powinien
wype³niæ swoj¹ powinnoæ, przyjmuj¹c now¹ ustawê o Policji. Ta z 6 kwietnia
1990 r. wype³ni³a ju¿ sw¹ rolê i czas, by przesz³a do historii. Jej miejsce
powinna zaj¹æ nowa ustawa umiejscawiaj¹ca Policjê wród innych organów
administracyjnych pañstwa oraz wyposa¿aj¹c¹ j¹ w metody, rodki i narzêdzia adekwatne do zmieniaj¹cych siê warunków i potrzeb.
Trudno oczekiwaæ i postulowaæ, by rozwi¹zania wprowadzane w przesz³oci by³y powielane w nowych warunkach. Spe³niaæ one natomiast mog¹
i powinny rolê inspiruj¹c¹, tak by nie powtarzaæ b³êdów, a czerpaæ z rozwi¹zañ, które dowiod³y swej przydatnoci. W tym sensie dorobek polskiej myli
i praktyki policyjnej  tej pozytywnej jak i negatywnej  powinien pozostawaæ ci¹gle ¿ywy, s³u¿¹c teraniejszoci i przysz³oci.
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Summary
For new shape of Police  few remarks in the subject of project
of Police Act
The 2010 was a year of 20th anniversary of Polish Police as well as some
other institutions established in effect of the Talks of the Round Table and
parliamentary elections of June 1989. The Police was created by the 6th
April 1990 Act on the Police, which came into power on 10th May 1990.
Since then, discussed act has been novelized for many times. Those was the
reason, that the Police Act lost its coherence and the main reason of a need
to create new act on the Police. Presented paper describes projects of legal
acts on discussed matter, which has occurred since 1991. None of them was
proceeded in the Parliament. In the end of the article, the conception of
Police prepared in times of the II World War by structures of the Polish
Underground State is resembled. In the meaning of the Author it may be
interesting and innovative, so that it may be and inspiration for future
solutions.
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Donna e società. Spose e madri a Roma
1. Donne e famiglia in epoca arcaica
Per contestualizzare esaustivamente la figura della donna in quest’epoca occorre
affermare che la donna romana era essenzialmente una sposa: il suo destino era il matrimonio e, come madre e coniuge, essa si muoveva in ambito essenzialmente domestico.
1.1. Nascita/esposizione
Sappiamo che in ambito familiare il pater familias godeva di un potere assoluto
rispetto agli altri familiari, potere che esercitava sui nuovi membri della famiglia fin
dalla loro nascita attraverso l’ “esposizione”. Il rituale dell’ “esposizione” consisteva
nel depositare i neonati , maschi o femmine che fossero, ai piedi del pater familias il
quale aveva facoltà di decidere, a suo piacimento e senza necessità alcuna di motivare
la propria decisione, di raccoglierli dal suolo e prenderli in braccio, segno che li
accettava nella famiglia, o di lasciarli ai propri piedi, abbandonandoli ad un destino
che, non di rado, era la morte.
Nel caso delle femmine il rituale era leggermente diverso: se non desiderava
esporle, il padre doveva indicare espressamente di alimentarle. Normalmente, infatti,
solo le primogenite si salvavano dall’esposizione, le altre figlie non si salvavano da
questa usanza che le conduceva alla morte o, nel migliore dei casi, ad essere accolte da
un’altra famiglia, che poteva farne delle domestiche o persino venderle come schiave
o prostitute.
1.2. Matrimonio e ruolo della donna nel matrimonio
La vita delle figlie cui era risparmiata l’esposizione si svolgeva in seno all’istituzione matrimoniale. Le fanciulle romane, ancora giovanissime, venivano promesse in
spose attraverso la cerimonia degli “sponsalia”; da quel momento, erano legate al
futuro sposo anche se il matrimonio non era stato ancora celebrato.
Quando poi si sposava, lungi dall’acquisire libertà maggiori, la donna passava
semplicemete nelle mani di un nuovo padrone, che in quel caso era il marito. Ricordare

214

Amparo Montanana Casani

a questo punto che Si conoscono tre tipologie, quando la moglie é sotto l’autoritá del
marito: conferratio, coemptio ed usus. Durante la conferratio gli sposi dovevano dividersi del cibo davanti alla tomba degli antenati dello sposo. Questo rituale, normalmente riservata ai soli patrizi, cadde ben presto in disuso ed è un fatto significativo dal
momento che esso presupponeva una certa uguaglianza fra i coniugi.
Le altre due modalità, coemptio ed usus, invece, applicavano al matrimonio le
formule giuridiche normalmente utilizzate nei casi di acquisizione della proprietà delle
cose. Nel caso della coemptio e dell’usus il marito acquisita manus.
L’organizzazione patriarcale della famiglia viene evidenziata persino dai nomi;
i figli maschi ricevono il nome della gens (cognome) ed un praenomen,o nome proprio, che li distingue. Abbiamo così un Publius Cornelius o un Gaius Cornelius. Alle
femmine viene riservato il solo gentilizio, e quindi “Cornelia”; tutt’al più le si distingue con gli attributi di “maggiore”, “minore” o “prima” ma il nome proprio non viene
loro assegnato.
Nonostante le anteriori considerazioni, se si tralasciano le istutizioni giuridiche, le
donne romane godettero fin dai tempi antichi di una superiorità morale e spirituale che
le distingueva dalle loro contemporanee. La donna romana non è del tutto estranea alle
attività ed agli interessi maschili, come avviene per esempio nel caso delle donne
greche che vengono relegate nel gineceo. Al contrario, la donna romana dirige la
propria casa, si occupa dell’educazione dei figli, amministra e dirige l’economia domestica e partecipa alla vita sociale, anche se lo fa attraverso la figura del marito.
Le donne romane ricevono un’educazione comparabile a quella dei maschi, imparano a leggere, a scrivere e a far di conto ed in più vengono istruite nei lavori tipicamente femminili.
La famiglia dell’antica Repubblica è un’associazione domestica sovrana di persone e cose alla cui testa sta il pater familias. La mater familias, in una società eminentemente agricola, svolge il proprio ruolo in ambito domestico. Essa risiede nel centro
della casa, nell’atrium, da dove dirige la casa impartendo ordini agli schiavi ed alle
domestiche, si incarica dell’educazione dei figli e riceve, da buon anfitrione, gli invitati dello sposo.
Ricordiamo che anche se la legge delle XII tavole lo prevede, la consuetudine e la
religione proibiscono il divorzio. Nella realtà sociale della Roma antica il divorzio non
esiste ma il matrimonio non è indissolubile-il matrimonio risolve la morte uno dei
coniugi. La celebrazione delle nozze è un rito di carattere familiare e religioso.
Roma cambia, con il trascorrere del tempo si passa da una Roma agraria e rurale
ad una realtà cosmopolita; ciò suppone un mutamento delle strutture familiari e dei
ruoli sociali compreso quello della donna.
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2. Donne alla fine della repubblica e dell’impero
2.1. Mutamenti sociali
Consideriamo adesso come influiscono sulle donne i profondi mutameti sociali
che si producono a Roma. A partire dal II es., Roma si trasforma in una potenza
commerciale, la ricchezza, soprattutto quella delle classi dominanti, aumenta e porta
con se’ un cambio di costumi. La società Romana si lascia alle spalle la sobrietà e la
morale rigida proprie delle società agrarie e comincia a ricercare il lusso ed i piaceri
mondani. La vita quotidiana si svolge in ambiente urbano e la donna, abbandonato il
contesto rurale, conduce una vita attiva nella città e partecipa agli avvenimenti sociali:
assiste agli spettacoli pubblici, frequenta i bagni, interviene nei salotti letterari che si
celebrano in casa. Se, come si è visto, in precedenza la donna romana poteva partecipare alla vita sociale attraverso o assieme al marito, in questo momento essa prede parte
agli avvenimenti sociali che si svolgono al di fuori dell’ambito domestico. Non solo, le
giovani di buona famiglia ricevono un’educazione finalizzata a farle brillare in società.
2.2. Educazione della donna e vita culturale
Si può affermare che le donne di classe agiata erano abbastanza istruite ed educate
da poter partecipare alla vita sociale dei propri familiari di sesso maschile. Molte
donne erano influenzate dall’atmosfera culturale di casa. Rguardo all’educazione che
ricevevano, sappiamo che tanto i figli che le figlie delle famiglie agiate avevano dei
maestri privati; la differenza è che all’età in cui i loro fratelli proseguivano gli studi
fuori di casa con filosofi e retori, le ragazze erano normalmente già sposate. La cultura
non danneggiava la reputazione della donna e si pensava che la conoscenza ne aumentasse i pregi.
Così, per esempio, Plutarco a proposito di Cornelia, l’ultima donna di Pompeo,
afferma che “era una persona particolarmente affascinante giacchè aveva letto molto,
sapeva suonare la lira e conosceva la geometria e la filosofia.” Plinio il Giovane
“lodava la sua sobria e giovane moglie per il fatto che imparava a memoria gli scritti di
lui, metteva in musica i suoi versi e li cantava accompagnandosi con la lira”. Quintiliano raccomandava che entrambi i genitori avessero la migliore educazione possibile, per
il bene dei loro figli. Musonio Rufo asseriva che le donne dovevano ricevere la stessa
educazione degli uomini “perché le qualità proprie di una buona sposa brillano nella
donna che si dedica allo studio della filosofia”.
Anche se i Romani non videro nessuna relazione privilegiata fra libertà ed educazione era ovvio che molte donne colte godessero di maggiori libertà, includendo le
libertà di ordine sessuale di cui parleremo in seguito. Alcune donne erano anche autrici, come la giovane Agrippina, che scrisse le proprie memorie, o Sulpicio, figlia di
Servio Sulpicio Rufo, che a vent’anni componeva poesia elegiaca (amorosa).
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2.3. Partecipazione delle donne alla vita politica
Il coinvolgimento delle donne romane nelle attività politiche e religiose si conosce
fin dall’antichità. Lo storico Livio racconta aneddoti di donne virtuose che si associavano nei momenti critici della storia romana. Si può affermare che il primo atto
politico delle donne romane fu compiuto dalle famose Sabine, rapite dai primi colonizzatori di Roma: la loro intercessione permise infatti di evitare la guerra fra i genitori ed
i mariti-rapitori di queste.
Risale all’anno 195 a.C. la prima manifestazione femminile di cui abbiamo notizia,
con essa si chiedeva l’abolizione della Ley Oppia, in vigore da vent’anni. Nel 215 a.C.,
due anni prima dell’emanazione della legge, nelle battaglie di Trasimeno e Cannes,
Annibale inflisse all’esercito romano le due più pesanti sconfitte della sua storia.
L’enorme mortalità maschile registratasi nelle guerre contro Annibale ed il fatto che
nel sistema successorio romano potevano ereditare tanto i figli che le figlie, produssero
un fenomeno di arricchimento delle donne, le quali finivano per accaparrarsi la parte di
eredità spettante ai fratelli morti in guerra.
Contemporaneamente, poiché le guerre contro Annibale durarono tredici anni, le
riserve auree statali si esaurirono e furono necessari degli interventi di confisca che
andarono inevitabilmente a colpire il patrimonio accumulato dalle donne, alle quali
venne anche proibito di ostentare le proprie ricchezze pubblico. Queste erano le misure
previste dalla Ley Oppia.
Dopo la sconfitta di Annibale, nell’anno 201 a.C., l’economia romana si riprese
rapidamente; gli uomini ricominciarono ad esibire le proprie ricchezze, mentre la Ley
Oppia continuava ad essere in vigore per le sole donne; questa situazione finì per irritare
le matrone romane che manifestarono contro la legge e ne ottennero l’abolizione.
Abbiamo poi notizia del discorso pronunciato nel 42 a.C da Ortensia, figlia del
famoso oratore; Ortensia era una delle 1400 facoltose matrone obbligate a cotribuire
alle spese di guerra del triumvirato, dopo che i loro mariti erano stati condannati per il
delitto di tradimento. Queste donne chiesero ed ottennero l’intercessione della madre
e della sorella di Ottaviano ma non riuscirono a convincere Fulvia, moglie di Marco
Antonio, che le respinse rudemente. Ottennero però che Ortensia perorasse la loro
causa nel foro e fu in quella sede che il noto ed aprezzato discorso venne pronunciato.
“Ci avete già privato dei nostri genitori, dei nostri figli, dei nostri mariti e fratelli, con
la scusa che essi vi hanno tradito, ma se ci private anche del nostro patrimonio ci
vedremo ridotte ad una condizione inaccettabile...”
Ci sono poi donne che rivestono importanti ruoli nella vita pubblica, come la già
menzionata Fulvia, moglie di Marco Antonio, a cui piaceva partecipare agli avvenimenti politici; lo stesso può dirsi di Ottavia, seconda moglie di Marco Antonio
e sorella di Ottaviano, che si adoperò per mettere pace fra i due. Durante i tre anni del
loro matrimonio, Ottavia diede due figli a Marco Antonio e quando questi, annoiato
dal carattere intellettuale della moglie, sposò Cleoptara, nel 37 a.C., Ottavia continuò
ad appoggiare suo marito ritenendo illegittimo il matrimonio con una donna non romana. Quando però Marco Antonio decise di divorziare formalmente da lei nel 32 a.C.,
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la grave offesa subita provocò la dichiarazione di guerra da parte di Ottaviano. Dopo la
morte di Marco Antonio, Ottavia allevò i suoi figli ed anche quelli che il suo ex-marito
aveva avuto dagli altri due matrimoni con Fulvia e con Cleopatra. Ottavia non rientrava nello stereotipo di matrigna malvagia ed il cuo comportamento fu considerato
irreprensibile: alla sua morte Roma dichiarò il lutto ufficiale. Rispetto a quanto è stato
esposto finora occorre sottolineare che sebbene le donne romane influivano in politica
ciò avveniva quasi sempre attraverso i loro mariti.
2.4. Vita privata delle donne. Le donne ed i metodi di contraccezione
Abbiamo visto in precedenza come il passaggio dalla vita rurale a quella urbana
favorì un mutamento di costumi, occorre adesso aggiungere che, in questo momento
storico, un fattore essenziale nel processo di liberazione della donna fu rappresentato
dallo sviluppo dei metodi di contraccezione. Questi ultimi, infatti,svincolano la donna
dalla condizione di madre e provocavano, indirettamente, un certo rilassamento dei
costumi poiché rendono meno rischioso l’adulterio. Se in questo momento le coppie di
sposi romani sono interessate a contenere il numero di figli, anche le donne libere e le
adultere vogliono evitare gravidanze indesiderate.
Per ridurre il numero di figli, si ricorreva con frequenza all’infanticidio ed all’abbandono dei neonati. Si utilizzava anche l’aborto per contenere le nascite. L’aborto non
era punito e fino a Settimio Severo non abbiamo notizia di leggi che lo penalizzassero;
ciò non deve sorprenderci se teniamo conto del fatto che in questa società l’ abbandono dei neonati è una pratica frequente. Dobbiamo inoltre precisare che Settimio Severo
prevede una pena per la donna divorziata che abortisce senza il consenso dell’exmarito e quindi non si stà penalizzando tanto l’aborto in se’-in quanto privazione del
diritto alla vita- quanto il fatto di aver ingannato l’ex-marito e di non aver rispettato il
diritto di questi a decidere in merito. In seguito Caracalla punirà i somministratori di
abortivi con l’esilio o con la pena capitale- nei casi di morte delle pazienti- ma anche
in questo caso la legge in questione è vincolata ad altri provvedimenti legali finalizzati
a combattere e punire i trafficanti di droghe.
Accanto a queste pratiche, presumibilmente tradizionali, compaiono adesso, nelle
classi agiate, dei metodi contraccettivi meno rischiosi per la donna. Fra le numerose
tecniche di contraccezione alcune erano palesemente inefficaci come i beveraggi o le
pozioni che promettevano la sterilità temporanea o permanente o come il ricorso ad
amuleti ed a pratiche magiche. Così Plinio, fra gli altri, raccomanda di aprire la testa di
un ragno peloso per estrarne due vermi da avvolgere in pelle di cervo; ed ancora Ezio
prescrive di portare legato alla gamba sinistra un piccolo recipiente con dentro un
pezzo di fegato di gatto. Altri metodi raccomandavano alla donna di trattenere il
respiro durante l’eiaculazione o di accovacciarsi e starnutire subito dopo il coito.
Si praticava anche l’astinenza periodica, ma in modo inefficace poiché i medici
facevano corrispondere il periodo di maggiore fertilità con gli ultimi giorni della mestruazione. Con maggior efficacia si utilizzavono metodi di barriera, che prevedevano
l’uso di olii, miele o lana morbida come agenti occlusivi del collo dell’utero. La
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vescica di capra era invece una arcaica vesione di profilattico. Supponiamo inoltre che
gli uomini praticassero il coito interrotto, anche se le fonti non lo menzionano, forse
perché ritenuto scontato.
2.5. Matrimonio
A Roma non si erano celebrati matrimoni d’amore, e le unioni matrimoniali erano
concepite come accordi politici od economici fra famiglie. Di conseguenza in momenti
di instabilità politica anche i matrimoni risentono della situazione; sono documentati
casi di matrimoni seguiti da divorzi allo scopo di contrarre nuovi matrimoni a seconda
delle famiglie di volta in volta al potere. Come dato significativo segnaliamo che in
questo momento il divorzio può essere chiesto sia dall’uomo che dalla donna.
2.6. Madri:parto e salute
Nel quadro della vita privata delle donne romane ci soffermeremo adesso sul loro
ruolo di madre, che può considerarsi primordiale se ricordiamo che la donna romana
era destinata al matrimonio ed alla maternità. Ancora oggi parliamo delle matrone
romane per riferirci a determinati comportameti femminili.
Nel mondo antico la maternità è un avvenimento trascendentale nella vita di ogni
donna poiché ogni figlio mette in pericolo la vita della madre ed in molti casi significa
la morte di questa. La letteratura medica si dedica in special modo a promuovere la
fertilità delle donne ed al parto. Così negli scritti di Sorano, medico del II sec. d.C., si
raccomanda alle madri in buona salute l’allattamento al seno per sviluppare i legami
affettivi con il neonato; ciò risulta particolarmente interessante in un momento in cui le
donne agiate ricorrevano alle balie per alimentare i loro figli. Sorano si sofferma anche
sui metodi per alleviare i dolori del parto e sottolinea che la salute della madre precede
quella del bambino.
Durante il parto, la maggior parte delle donne che potevano permettersi l’assistenza di un professionista ricorreva ad una levatrice; nei casi più complicati, se si disponeva dei mezzi economici, veniva richiesta anche la presenza di un medico. Ciononostante anche le donne più agiate continuavano a morire di parto a causa dei matrimoni
precoci e della conseguente immaturità delle gestanti. Le lastre sepolcrali dimostrano
un importante incremento della mortalità femminile nella fascia d’età compresa fra
i 15 ed i 29 anni. Appena venuti al mondo, i neonati erano affidati alle cure delle
schiave.
2.7. Cornelia: esempio di matrona romana
Cornelia era figlia di Scipione l’Africano, il vincitore di Annibale, e moglie di
Tiberio Sempronio Gracco. Apparteneva dunque alle famiglie romane di alto lignaggio. Mise al mondo dodici figli dei quali solo tre sopravvissero, due di essi erano
i famosi Tiberio e Caio Gracco. Cornelia era una donna colta che aveva ereditato dal
padre la passione della letteratura e che organizzava in casa salotti letterari. Si occupava con piacere anche di affari militari. Quando era ancora molto giovane, rimase
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vedova ed, opponendosi alla moda del momento, rimase fedele alla memoria del marito defuto e non volle risposarsi. Fu molto lodata la devozione con cui educò i figli
Tiberio e Gracco, per mezzo dei quali esercitò una profonda influenza nella politica
romana. Seppe affrontare con forza l’assassinio dei suoi due figli adulti e continuò
a ricevere ospiti stranieri e colti nella sua dirmora di Capo Miseno.
In un mondo di donne frivole, Cornelia incarnava l’opposto modello di sobrietà
della matrona classica. Si racconta su di lei un aneddoto famoso: poiché non amava
portare gioielli e monili, abituali nelle donne della sua classe sociale, un giorno, mentre
passeggiava nel foro, le chiesero: “Cornelia perché non indossi gioelli?” E lei rispose:
“I miei gioielli sono i miei figli”.
2.8. Donne romane delle classi inferiori
Come si è affermato all’inizio di questo lavoro, non tutte le donne romane erano
facoltose, colte ed aristocratiche ed erano evidentemente più numerose le donne appartenenti agli strati sociali più disagiati; anche se le fonti storiche sono meno prodighe di
notizie sul loro conto, si può comunque approfondire il discorso in tal senso.
2.8.1. Prostitute
Fra le donne di classe sociale inferiore le attrici e le prostitute sono citate con
frequenza. La prostituzione era un modo abituale di guadagnarsi la vita per le donne
più disagiate; abbiamo visto che molte bambine venivano vendute poco dopo la nascita
ed era quindi abbastanza facile che finissero per dedicarsi alla prostituzione. La totale
mancanza di formazione delle donne povere favoriva il processo. La prostituzione si
esercitava per strada o nelle case di tolleranza.
Senza voler negare l’esistenza di questa sordida realtà, non mi pare che si possa
semplicisticamente dividere la società femminile romana in aristocratiche e prostitute,
come si potrebbe dedurre dalla lettura di alcuni studi. Questa distorsione è forse dovuta
al fatto che la letteratura descrive la prostituzione con maggior frequenza.
2.8.2. Donne lavoratrici
Esistevano sicuramente anche a Roma donne libere che si dedicavano a lavori
onesti e che si guadagnavano la vita degnamente. Sappiamo che alcune donne della
classe lavoratrice (libertae o nate libere) mandavano avanti un negozio, si dedicavano
all’artigianato o lavoravano come domestiche. Le manifatture tessili erano un lavoro
tipicamente femminile; la tradizionale lavorazione della lana occupava un ampio numero di donne, tanto in ambito domestico quanto in piccoli stabilimenti di tipo industriale.
Molte donne lavoravano come lavandaie. Nell’antica Pompei troviamo poi donne
che lavorano nei mulini, una proprietaria di edifici ed usuraia, una commerciante di
fagioli, una venditrice di chiodi, un’impresaria commerciale, una dottoressa, la proprietaria di una fabbrica di mattoni, una tagliatrice di pietre, una venditrice di profumi,
un’estetista...
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2.8.3. Schiave
Per concludere dedicheremo speciale attenzione alle schiave. Conosciamo ampiamente il ruolo degli schiavi nelle case romane; sappiamo che gli schiavi di sesso
maschile erano frequentemente colti, poiché provenivano dai bottini di guerra; c’erano
schiavi eruditi, storici, medici ed essi svolgevano un ruolo importante all’interno delle
dimore romane.
Le schiave, invece, non avevano alcuna formazione, essendo, come si è detto,
l’educazione delle donne fortemente limitata. Nella loro condizione di schiave, nelle
dimore signorili erano destinate ad occuparsi dei lavori domestici, potevano poi lavorare come filatrici, tessitrici, sarte, rammendatrici, balie, bambinaie, aiutanti di cucina
e cameriere.
Nelle dimore romane più agiate le schiave ricevevano una formazione speciale
e lavoravano come segretarie, accompagnatrici, stiratrici, pettinatrici o parrucchiere,
massaggiatrici, lettrici, levatrici od assistenti d’infermeria. Menzione a parte merita il
tema delle schiave utilizzate a scopi sessuali, sia che questa fosse la loro principale
occupazioe, sia che la svolgessero parallelamente ad altri compiti. Sembra che il padrone potesse disporre di tutte le sue schiave; sappiamo per esempio che Scipione
l’Africano, padre di Cornelia, predilesse una giovane schiava e che, alla morte di lui, la
moglie, lungi dal vendicarsi della ragazza, le concesse la libertà. Questo doveva avvenire abbastanza frequentemente.
Con il permesso del loro padrone, le schiave erano poi disponibili alle relazioni
sessuali con gli schiavi di casa e talvolta ne sposavano uno. I matrimoni fra schiavi si
chiamavano contubernio ed i figli nati da queste unioni erano considerati illegittimi
e di proprietà del padrone. In questi casi di matrimonio fra schiavi i coniugi potevano
essere separati, ma accadeva con frequenza che il marito, se otteneva o comprava per
se’ la libertà, comprava anche quella della moglie. Anche all’interno del mondo della
schiavitù, dunque, le schiave di famiglie facoltose avevano maggiori opportunità rispetto a quelle di famiglie disagiate.

3. Conclusioni
Vorrei concludere con un’annotazione: da quanto detto possiamo dedurre che
durante la Repubblica la donna romana raggiunse livelli di indipendenza e libertà in
precedenza sconosciuti. Come suole accadere in queste occasioni, ciò produsse un
movimento d’opposizione: filosofi, letterati ed oratori criticarono le donne e ridicolizzarono gli uomini, che tolleravano determinati comportamenti femminili. In campo
politico, si presero provvedimenti volti a recuperare il tradizionale ruolo di madre delle
donne (le madri di famiglie numerose, per esempio, venivano esentate dalla tutela)
o a proibire, come nel caso della citata Lex Oppia, il lusso e l’ostentazione di ricchezza. Ma tutte queste misure risultarono inefficaci: lo sviluppo delle civiltà non permette
ritorni al passato .
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Streszczenie
Kobieta w spo³eczeñstwie. ¯ona i matka w Rzymie
W artykule zawarto charakterystykê pozycji kobiety w staro¿ytnym Rzymie. Po
zalubinach, które przybiera³y formê umów pomiêdzy rodzicami, kobieta wchodzi³a do
rodziny mê¿a i podlega³a jego w³adzy. Mater familias zarz¹dza³a gospodarstwem domowym i czuwa³a nad w³aciwym wychowaniem dzieci, za w ¿yciu spo³ecznym
uczestniczy³a jedynie przez osobê mê¿a lub wspólnie z nim. W czasie Republiki kobiety osi¹gnê³y pewien poziom niezale¿noci i wolnoci, a po jej upadku nadal bra³y
aktywny udzia³ w wydarzeniach spo³ecznych dziêki starannie zdobytemu wykszta³ceniu. Autor podkrela, ¿e kwestie zwi¹zane z macierzyñstwem by³y transcendentalnym
wydarzeniem dla kobiety. Artyku³ odnosi siê tak¿e do pozycji kobiet z ni¿szych sfer
(prostytutek, niewolnic, kobiet pracuj¹cych fizycznie).
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Sprzedajne nadu¿ycie w³adzy kocielnej
w prawodawstwie kanonicznym
Pisa³ A.S. Krasiñski, ¿e tak jak ka¿dy kraj dobrze urz¹dzony, musi mieæ
swoje prawa, pod których stra¿¹ rozwija siê, ronie i kwitnie, tak koció³,
spo³ecznoæ chrzecijañska [...] ma te¿ swoje prawa, które tem wiêciej szanowane byæ powinny, ¿e siê nie ograniczaj¹ ni krajem, ni narodowoci¹ [...].
Samo bowiem wrodzone cz³owiekowi uczucie sprawiedliwoci i porz¹dku nie
zawszeby mu pewn¹ wytknê³o drogê, nie uchroni³oby go nawet od mimowolnych zboczeñ, nie wystarczy³oby do utrzymania w karbach, a jeszcze bardziej
do pohamowania chciwoci ludzkiej, zbrodni i gwa³tów1. Same prawa na nic
by siê zda³y, gdyby nie by³o egzekucji tych praw ze strony nastêpców Aposto³ów, którzy winni nie tylko czuwaæ nad ich zachowaniem, ale cis³e ich
przestrzeganie karami kanonicznemi obwarowaæ2.
Kardyna³ i sêdzia Trybuna³u Roty Rzymskiej Giovanni Battista De Luca
(16141683) stwierdzi, ¿e wymiar sprawiedliwoci powsta³ ju¿ wtedy, gdy
zosta³ stworzony cz³owiek i wiat3. Precyzuj¹c ow¹ wypowied, przyjdzie
dodaæ, ¿e ka¿de pogwa³cenie prawa Bo¿ego bêd¹ce grzechem przestêpstwem
stanie siê wtedy, gdy bêdzie te¿ pogwa³ceniem prawa kocielnego4. Prawo
karania jest przeto uprawnieniem wrodzonym Kocio³a, wynikaj¹cym
z jego spo³ecznej natury i niezale¿nym od wszelkiej w³adzy wieckiej5. Jest
1
2
3

A.S. Krasiñski, Prawo kanoniczne krótko zebrane, Wilno 1861, s. 712.
Ibidem, s. 17; I. Grabowski, Prawo kanoniczne, Warszawa 1948, s. 31.
Cyt. za I. Malinowska-Kwiatkowska, Giovanni Battista de Luca o prawach i uczonych
prawnikach siedemnastowiecznej Italii, [w:] Parlament, prawo, ludzie. Studia ofiarowane Profesorowi Juliuszowi Bardachowi w szeædziesiêciolecie pracy twórczej, Warszawa 1996, s. 155.
4 M. Myrcha, Prawo karne. Komentarz do Pi¹tej Ksiêgi Kodeksu Prawa Kanonicznego,
t. II: Kara, cz. I: Przepisy ogólne, Warszawa 1960, s. 162.
5 M. F¹ka, Nowe kanoniczne prawo karne, [w:] Duszpasterstwo w wietle nowego kodeksu
prawa kanonicznego, pod red. ks. J. Syryjczyka, Warszawa 1985, s. 238; J. Syryjczyk, Sankcje
w Kociele. Czêæ ogólna. Komentarz, Warszawa 2008, s. 41 i n. J. Brzeziñski podkrela³, ¿e
Koció³ nie opiera tej w³adzy na nadaniu, na koncesji ze strony w³adzy pañstwowej, lecz
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konsekwencj¹ otrzymanej w³adzy rz¹dzenia, która mieci w sobie w³adzê
prawodawcz¹, s¹downicz¹ i wykonawcz¹6. Celem kary w staro¿ytnym prawie
kanonicznym jest odwet, w póniejszym okresie prawa przedkodeksowego
 cele doczesne: poprawa przestêpcy (emendatio rei) i odstraszenie innych
(exemplaritas)7.
Pocz¹tków chrzecijañskiego prawa karnego szukaæ nale¿y w pismach
w. Grzegorza z Neocezarei (258 r.) i w listach w. Bazylego (370 r.) maj¹cych
charakter ksi¹g pokutnych, a tak¿e w penitencja³ach wydawanych w klasztorach, a stosowanych równie¿ wobec osób wieckich8. Od czasów, gdy chrzecijañstwo staje siê religi¹ cesarstwa (edykt Teodozjusza z roku 380)9, a prawo
kanoniczne w symbiozie z rzymskim  prawem rei publicae christianae10,
przestêpstwa przeciwko religii zaczynaj¹ byæ traktowane na równi z godz¹cymi w majestat wiecki (cesarski)11. Ustawodawstwo cesarskie wszelkie przejawy bezbo¿noci kwalifikuje jako sacrilegium12, a heretyków traktuje jako
niegodnych piastowania urzêdów pañstwowych13. Konstytucja cesarzy Leona
i Antemiusza (469 r.) odnosi postanowienia dotycz¹ce ambitus i przewidziane
za nie kary do duchowieñstwa chrzecijañskiego. Od Justyniana (konstytucja
z 546 r., Nov. 123.2.1) kr¹g podmiotów tego przestêpstwa nie bêdzie doznawa³ ju¿ ¿adnych ograniczeñ odnonie do wrêczaj¹cych, przyjmuj¹cych i poredników. Jeli pokrzywdzonym owym przestêpstwem stawa³ siê Koció³, na
rzecz jego przepada³a bezprawna korzyæ (³apówka). W przypadku gdyby
pojmuje j¹ jako wp³yw istotny swego pos³annictwa udzielonego mu przez Boskiego Za³o¿yciela
do rz¹dzenia wiernymi. J. Brzeziñski, Kilka charakterystycznych rysów ogólnych zasad prawa
karnego w nowym kodeksie prawa kanonicznego, Kraków 1928, s. 5.
6 J.N. Opieliñski, O cenzurach kocielnych z uwzglêdnieniem najwie¿szych dekretów Stolicy w., Poznañ 1894, s. 58 i n.; H.J. Berman, Prawo i rewolucja. Kszta³towanie siê zachodniej
tradycji prawnej, prze³. S. Amsterdamski, Warszawa 1995, s. 227 i n.
7 Szerz. M. Myrcha, Prawo karne..., t. II, cz. I, s. 3249.
8 K. Sójka-Zieliñska, Historia prawa, LexisNexis 2009, s. 53.
9 Treæ edyktu w: B. Lesiñski, J. Walachowicz, Historia ustroju pañstwa w tekstach
ród³owych, Warszawa  Poznañ 1992, s. 17.
10 Zob. J. Alzog, Historya powszechna kocio³a prze³o¿ona na jêzyk polski wed³ug pi¹tego
wydania niemieckiego przez J. z P.B. (Joanna Belejowska), t. I, cz. II, s. 230 i n.; J. Burckhardt,
Czasy Konstantyna Wielkiego, t³um. P. Hertz, Warszawa 1992, s. 217 i n.; J. Krukowski, Koció³
i pañstwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000, s. 20 i n.
11 J. Hergenrõther, Historya powszechna Kocio³a Katolickiego, t. III, Warszawa 1901,
s. 136 i n.
12 A. Dêbiñski, Sacrilegium w prawie rzymskim, Lublin 1995, s. 168. Pojêcie wiêtokradztwa w póniejszych latach sprowadzaæ siê bêdzie  wed³ug T. Szczurowskiego  do
pobicia kleryka, spó³kowania cielesnego z mniszk¹ powiêcon¹, gwa³tu kocio³a lub cmentarza, kradzie¿y wiêtej rzeczy (lub w miejscu wiêtym). T. Szczurowski, Prawo kanonjczne.
O wszystkich ustawach i dekretach synodalnych we wszelkich materiach i wydarzeniach tak
sumniennych jako te¿ i s¹dowych na rozmowy w jedenastu xiêgach podzielone a ku zbawienney
wiadomoci ludziom wszelkiego stanu i urzêdu tak duchownego jako wieckiego, Supral 1792,
ks. II, s. 71 i n.
13 A. Dêbiñski, Ustawodawstwo karne rzymskich cesarzy chrzecijañskich w sprawach
religijnych, Lublin 1990, s. 93 i n.
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przyjmuj¹cym by³a osoba wiecka, Koció³ stawa³ siê uprawniony do roszczenia o podwójn¹ wartoæ otrzymanego zysku14.
W historii powszechnego prawa Kocio³a ³aciñskiego bardzo szybko pojawia siê odrêbna penalizacja za przestêpne nadu¿ycie w³adzy kocielnej, polegaj¹ce na przekroczeniu granic legalnie posiadanej kompetencji jej wykonywania. Normy kocielnego prawa karnego w mniejszym lub wiêkszym
stopniu odnosiæ siê bêd¹ do wszystkich przejawów przekazanej nastêpcom
aposto³ów, wiêtej w³adzy15, w tym tak¿e do nadu¿yæ motywowanych osi¹ganiem korzyci. Terminologiczne niejasnoci zwi¹zane z pojêciem korupcji
sk³oni³y do uczynienia przedmiotem rozwa¿añ w³anie zagadnieñ z p³aszczyzny sprzedajnego nadu¿ycia funkcji publicznej i eksplikuj¹cych j¹ pojêæ: pe³niona funkcja, naruszenie obowi¹zków i uprawnieñ w sferze w³adzy kocielnej, nienale¿na korzyæ16.
Proces systematyzacji kanonicznego prawa karnego, pocz¹wszy od tzw.
epoki prawa dekreta³ów17 przez wydawane ksiêgi i kompilacje, znajduje
swój najpe³niejszy wyraz w ksiêdze V Corpus iuris Canonici Grzegorza XII
(1580 r.)18. Do przestêpstw stanowi¹cych obrazê majestatu boskiego, obok
blunierstwa, herezji, schizmy, apostazji i wró¿biarstwa, zalicza siê tak¿e
symoniê19. To ostatnie przestêpstwo, ustanowione ju¿ na Soborze Chalcedoñ14 S. Szachowski, Rzecz o symonii, [w:] Rozprawy i sprawozdania z posiedzeñ Wydzia³u
Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejêtnoci, Kraków 1891, t. 25, s. 232234, cyt.: za:
M.H. Dyjakowska, Crimen laese maiestatis divinae w literaturze XVII wieku, Studia Prawnoustrojowe 2007, nr 7, s. 56.
15 Szerz. w podstawowym i wyczerpuj¹cym opracowaniu na ten temat F. Lempa, Przestêpne nadu¿ycie w³adzy kocielnej w prawie powszechnym Kocio³a ³aciñskiego, Lublin 1991.
16 Szerz. P. Palka, Sprzedajne nadu¿ycie funkcji publicznej. Studium z dziedziny prawa
karnego, Olsztyn 2011.
17 W. Góralski, Nova et vetera. Kodyfikacje prawa kanonicznego w XX stuleciu, [w:] Staro¿ytne kodyfikacje prawa, red. A. Dêbiñski, Lublin 2000, s. 61. W prawie kanonicznym pod
nazw¹ dekreta³ów okrelano rodzaj pism papieskich zawieraj¹cych rozporz¹dzenia preceptywne, a wiêc zakazy i nakazy skierowane do pojedynczych osób lub ca³ych spo³ecznoci g³ównie
w sprawach dyscyplinarnych. A. Dêbiñski, Koció³ i prawo rzymskie, Lublin 2008, s. 44;
K. Burczak, Ekskomunika w Dekreta³ach Grzegorza IX, cz. I, Rocznik Nauk Prawnych 2006,
t. XVI, z. 1, s. 195 i n.
18 Szerz. P. Hemperek, W. Góralski, Komentarz do kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r.,
t. 1, cz. I, Lublin 1995, s. 76 i n.; I. Grabowski, Prawo kanoniczne wed³ug nowego w kodeksu,
Lwów 1927, s. 129 i n. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e wyra¿enia corpus iuris canonici u¿ywano ju¿
w pocz¹tkach XV stulecia na oznaczenie: dekretu Gracjana, Dekreta³ów Grzegorza IX, Libri
sexti i Klementyn. S. Kutrzeba, Historja róde³ dawnego prawa polskiego, t. II, Lwów  Warszawa  Kraków 1926, s. 93; H.J. Berman, Prawo i rewolucja..., s. 275 przypis 11.
19 S.R. Orpheus twierdzi, ¿e wieki IXXIII to zawstydzaj¹cy okres w historii Kocio³a
tak¿e za spraw¹ symonii czynnoci kap³añskich. S.R. Orpheus, Historja powszechna religij,
Warszawa 1929, s. 308. R. Heck pisze o przekupstwie dworu papieskiego, s³yn¹cym wówczas
w ca³ej Europie, przytaczaj¹c opiniê na ten temat kronikarza czeskiego z XIV wieku: Przychylnoæ ci tak oka¿¹ w ró¿nych s³owach ³acnie, zw³aszcza kiedy je napisz¹ chytrze i dwuznacznie.
Uzyskasz j¹ bardzo ³atwo, gdy zadzwonisz pe³n¹ sakw¹. R. Heck, Polska w dziejach politycznych Europy od po³owy XIV do schy³ku XV wieku, [w:] Polska dzielnicowa i zjednoczona.
Pañstwo, spo³eczeñstwo, kultura, pod red. A. Gieysztora, Warszawa 1972, s. 314.
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skim w 451 r.20, okrela siê jako przekupstwo i przedajnoæ w rzeczach
duchownych, kiedy kto za pieni¹dze, lub inn¹ jak¹ op³atê otrzymuje, albo
daje beneficium, lub jak¹ godnoæ kocieln¹ [...], jako te¿ je¿eli kto daje lub
bierze pieni¹dze za absolucy¹, za udzielenie odpustu, za przyjêcie do zakonu,
za wywiêcenie, s³owem, je¿eli przedaje lub kupuje rzeczy duchowne21. Symonia polega na kupowaniu lub sprzedawaniu dobra duchowego lub zwi¹zanego z duchowym za pieni¹dze, przys³ugê lub protekcjê, b¹d te¿ za ich
obietnicê22. Wed³ug A.S. Krasiñskiego pope³nia siê symonia trojakim sposobem, to jest: datkiem, pos³ug¹ i jêzykiem23. Symonia polegaj¹ca na pos³u¿eniu siê protekcj¹ w zamian za dobro duchowe zachodzi w przypadku wstawienia siê za osob¹ tego niegodn¹24, kiedy kto komu daje lub bierze
pieni¹dze za to, ¿eby swojem wstawieniem siê, rekomendacy¹ lub wp³ywem
wyró¿ni³ dla niego beneficjum, lub je¿eli kto daje przez wzgl¹d na protekcy¹
osób interessowanych25. wiêtokupstwo jest rêkodajne (rzeczywiste), kiedy
kto za rzecz duchown¹ po prostu zap³aci³, albo te¿ wzi¹³ zap³atê; ugodliwe,
kiedy kto zawar³ ugodê, czyli umówi³ siê, ¿e kiedy mu dane bêdzie beneficjum, on za nie zap³aci, jednak umowa skutku nie wziê³a; zmowne, je¿eli
kto maj¹c zaufanie w drugim, daje prezent albo beneficjum, ¿eby tym sposobem albo dla siebie, albo dla kogo ze swoich krewnych zapewni³ korzyci26.
Symonia jest grzechem miertelnym. wiêtokupca grzeszy trojako. Raz, ¿e
to przedaje, co nie mo¿e byæ doczesn¹ cen¹ ocenion¹, przez wzgl¹d rzeczy do
20 W. Wójcik, J. Krukowski, F. Lempa, Komentarz do kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r.,
t. 4, Lublin 1987, s. 251. E. Wpiszycka przytacza oskar¿enie w. Bazylego z Cezarei pod
adresem jednego z biskupów jeszcze przed t¹ dat¹. E. Wipszycka, Ani wszystko, ani zawsze, ani
od wszystkich, Res Publica Nova 1994, nr 78, s. 45.
21 A.S. Krasiñski, Prawo kanoniczne..., s. 337. Nazwa symonii zwi¹zana jest z Szymonem
Magiem (Symon, przezywany Magus), który za pieni¹dze chcia³ nabyæ od aposto³ów moc czynienia cudów (dok³adniej  udzielania sakramentu wiernym przez nak³adanie r¹k). S. Piekarski,
Encyklopedja wierzeñ. Religie, wyznania, dogmaty, obrzêdy, kocio³y, sekty, Warszawa 1929,
s. 394. Szymon ofiarowa³ aposto³om pieni¹dze, mówi¹c: dajcie i mnie tê moc, aby na któregokolwiek bym rêce u³o¿y³, wzi¹³ Ducha wiêtego. Piotr rzek³ do niego: pieni¹dze twe niech
z tob¹ bêd¹ nazginienie, ¿e mniema³, i¿by dar bo¿y mia³ byæ za pieni¹dze nabywany. Cyt. za
M. Buliñski, Historya kocio³a powszechnego, t. I, cz. I, Warszawa 1860, s. 80. Po upomnieniu
przez Piotra Szymon Mag ¿a³owa³ za swój grzech, ale raczej nie tyle za obrazê Boga, ile ze
strachu przed kar¹: Módlcie siê za mn¹ do Pana  prosi³ Aposto³ów  aby nie spotka³o mnie nic
z tego, cocie powiedzieli. Cyt. za: Z Zió³kowski, Najtrudniejsze stronice Biblii, Warszawa 1989,
s. 409. Legenda nie podzieli³a jego pokuty, czyni¹c z niego ojca symonii, zob. T. Zieliñski, Religie
wiata antycznego, t. IV, Toruñ 1999, s. 122 i n.; F. K³oniecki, Szymon Mag, [w:] Podrêczna
encyklopedia biblijna, pod red. ks. E. D¹browskiego, t. II, Poznañ 1959, s. 580.
22 M.H. Dyjakowska, Crimen laese maiestatis divinae..., s. 56, szczegó³owo omawiaj¹ca
dzie³o J. Kaszyca, Assrtiones ex utroque iure de crimine laesae maiestatis wydane w Moguncji
w 1605 r.
23 A.S. Krasiñski, Prawo kanoniczne..., s. 338.
24 M.H. Dyjakowska, Crimen laese maiestatis divinae..., s. 56.
25 A.S. Krasiñski, Prawo kanoniczne..., s. 338. Tak te¿ T. Szczurowski, Prawo kanonjczne..., ks. III, s. 70 i n.
26 A.S. Krasiñski, Prawo kanoniczne..., s. 337 i n.
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Boga nale¿¹cych. Drugi raz, ¿e przedaje rzecz nieswoj¹, bo [...] cz³owiek jest
tylko szafarzem rzeczy Duchownych a nie Panem [...]. Trzeci raz ¿e tak
postêpuje przeciwko istocie rzeczy Duchownych27. Przyczyny, dla których
pieni¹dz dany jest bez grzechu wiêtokupstwa, s¹ nastêpuj¹ce: zap³ata za
trudy i fatygê, wy¿ywienie s³ug, czyli sprawców rzeczy duchownych, ja³mu¿na, ofiara, dobrowolna darowizna i wdziêcznoæ, chwalebny zwyczaj [...], kto
ze zwyczaju przyjêtego z dawna co daje doczesnego za us³ugê duchown¹
oczywicie siê pokazuje, i¿ to daje w sposób ja³mu¿ny28.
Kar¹ w przypadku osób wieckich za symoniê jest ekskomunika29,
w przypadku duchownych  infamia oraz suspensa30. Gracjan upatrywa³
karalnoci symonii w samym jej ju¿ zamiarze31. Uzyskanie w przestêpczy
(symoniacki) sposób urzêdu lub beneficjum nie uprawnia do tytu³u do nich
ani p³yn¹cych zeñ dochodów. Obowi¹zkowi zwrotu na rzecz Kocio³a podlegaj¹ nie tylko pobrane (w z³ej wierze) przed z³o¿eniem urzêdu dochody, lecz
tak¿e przyjête w zamian za udzielenie dobra duchowego pieni¹dze32. Z kolei
sêdzia, który pieni¹dze bierze, aby da³ wyrok ³askawszy na czyj¹ stronê [...]
do restytucji, ale te¿ i do nadgrodzenia szkody przez dekret uczyniony moc¹
tych pieniêdzy obowi¹zany jest33. O symonii w Polsce w swym XVI-wiecznym opisie wspomina M. Kromer34.
Obowi¹zuj¹ce po og³oszeniu Corpus iuris Canonici zbiory praw kanonicznych (w tym tak¿e normy kocielnego prawa karnego), wydawane przez
sobory i papie¿y, sk³adaj¹ siê na Kodeks Prawa Kanonicznego35, og³oszony
27 maja 1917 r. przez Benedykta XV bull¹ Providentissima Mater Ecclesia,
z widoczn¹ obecnoci¹ rozwi¹zañ bazuj¹cych na dorobku antycznej jurysprudencji rzymskiej36. Wzorem europejskich XIX-wiecznych kodyfikacji zrezygnowano w nim z kazuistycznej formy przepisów na rzecz syntetycznych
27
28
29

T. Szczurowski, Prawo kanonjczne..., ks. III, s. 72.
Ibidem, s. 71.
Bli¿ej na temat tej kary zob. M. Myrcha, Niektóre aspekty prawa karnego w kodeksie
z 1983 r., [w:] Duszpasterstwo w wietle nowego kodeksu..., s. 264 i n.
30 Szerz. na temat J.N. Opieliñski, O cenzurach kocielnych..., s. 265 i n.
31 Za M.H. Dyjakowska, Kara konfiskaty maj¹tku za crimen laesae maiestatis, [w:] Podstawy materialne pañstwa..., s. 605.
32 M.H. Dyjakowska, Crimen laese maiestatis divinae..., s. 57.
33 T. Szczurowski, Prawo kanonjczne..., ks. III, s. 34.
34 M. Kromer, Polska czyli o po³o¿eniu obyczajach, urzêdach Rzeczypospolitej Królestwa
Polskiego, Warszawa 1853, s. 139.
35 Kodeks wszed³ w ¿ycie 19 maja 1918 r. T. Pawluk, Prawo kanoniczne wed³ug kodeksu
Jana Paw³a II, t. I: Zagadnienia wstêpne i normy ogólne, Olsztyn 2002, s. 101; R. Sobañski,
Nowy kodeks prawa kanonicznego jako zjawisko kocielne i prawne, [w:] Duszpasterstwo
w wietle nowego kodeksu..., s. 25.
36 Mamy tu na myli zasadê personalnoci prawa, zasadê posterior abrogat priorem, instytucjê b³êdu co do prawa, zasadê cis³ej interpretacji przepisów karnych, zasadê s³usznoci.
Szerz. A. Dêbiñski, Koció³ i prawo rzymskie..., s. 124132. W ksiêdze V kodeksu  zdaniem
J. Brzeziñskiego  znajduje siê wierna i wyczerpuj¹ca interpretacja ca³ego kocielnego prawa
karnego. J. Brzeziñski, Kilka charakterystycznych rysów..., s. 8.
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nakazów lub zakazów (tzw. kanony)37. Do przestêpstw korupcyjnych nale¿y
zaliczyæ: wystêpki przeciw religii (symonia)38, wystêpki naruszaj¹ce maj¹tek
kocielny (przyw³aszczenie b¹d zatrzymanie mienia lub prawa Kocio³a),
wystêpki przy nadawaniu urzêdów kocielnych (naruszenie swobody przy
wyborach kocielnych przez przekupstwo), a tak¿e przestêpstwo przekupstwa zawarte w rozdziale: nadu¿ycie w³adzy kocielnej. Kodeks z 1917 r.
w kanonie 2404 wprowadza³ typ podstawowy nadu¿ycia w³adzy kocielnej
lub urzêdu, interpretowany jako u¿ycie w³adzy kocielnej niezgodnie z celem,
dla którego zosta³a udzielona, jako przekroczenie granic legalnie posiadanej
w³adzy (nadu¿ycie istoty w³adzy), a tak¿e jako niegodziwe u¿ycie w³adzy
kocielnej w jej legalnych granicach (nadu¿ycie co do sposobu lub przekroczenie ze wzglêdu na nale¿n¹ miarê)39. Oprócz tego wyodrêbnione zosta³y szczególne przestêpstwa nadu¿ycia odnosz¹ce siê do: w³adzy wiêceñ, w³adzy jurysdykcji, a tak¿e w³adzy wiêceñ lub kocielnej w³adzy wykonawczej40.
Jako symoniê okrela siê wiadom¹ wolê kupienia, sprzedania lub zamienienia rzeczy duchowej lub doczesnej z³¹czonej z rzecz¹ duchow¹ wbrew
prawu Bo¿emu lub kocielnemu (kan. 727). Kontrakt symoniacki  poza tym,
¿e jest przeszkod¹ do przedawnienia  z mocy prawa jest niewa¿ny. Pope³niaj¹cy symoniê jest zobowi¹zany zwróciæ nabyte rzeczy, z otrzymanego
w sposób symoniacki beneficjum nie mo¿e te¿ pobieraæ ¿adnych dochodów41.
Dopuszczenie siê symonii przy beneficjach i oficjach prowadzi do ekskomuniki latae sententiae simpliciter zastrze¿onej Stolicy Apostolskiej42, a w odniesieniu do osób duchownych tak¿e do kary suspensy43. Symonia w przyjmowaniu
lub udzielaniu sakramentów rodzi podejrzenie o herezjê44. Zastrze¿enie (reservatio) kary, tj. odwo³anie prawa udzielania absolucji ni¿szym prze³o¿onym,
37
38

W. W¹sik, Kodeks prawa kanonicznego, [w:] Encyklopedia chrzecijañstwa..., s. 355.
Przez dobro doczesne, za spraw¹ którego sprzedawana lub kupowana jest rzecz duchowa, rozumie siê wszystko to, co przedstawia wartoæ materialn¹ i przynosi korzyæ doczesn¹
(np. pieni¹dze, us³ugi, pochwa³y). W³anie owo osi¹gniêcie korzyci za rzecz maj¹c¹ cenê duchown¹ czyni kontrakt niewa¿ny jako prowadz¹cy do zrównowa¿enia rzeczy duchowej z materialn¹. J. Grabowski, Prawo kanoniczne..., s. 682.
39 F. Lempa, Przestêpne nadu¿ycie..., s. 212224.
40 Szerz. F. Lempa, Przestêpne nadu¿ycie..., s. 160207.
41 I. Grabowski, Prawo kanoniczne wed³ug nowego kodeksu..., s. 765.
42 Wprowadzenie kar latae sententiae uzasadnia nie tylko brak przymusu prawnego
w Kociele, tym samym obawa uprzywilejowania po³o¿enia sprawcy gardz¹cego powag¹ i w³adz¹ Kocio³a, lecz tak¿e potrzeba cigania przestêpstw tajnych. Przestêpstwo pozostaje tajne,
jak d³ugo nie jest rozg³oszone lub jak d³ugo  rozs¹dnie s¹dz¹c  nie bêdzie ono rozg³oszone.
Przestêpstwo takie, jako ¿e nie mo¿e byæ przedmiotem procesu, nie mo¿e jednak pozostaæ
nieukarane ze wzglêdu na dobro publiczne i dobro duchowe przestêpcy. M. Myrcha, Prawo
karne..., t. II, cz. I, s. 194 i n.
43 I. Grabowski, Prawo kanoniczne wed³ug nowego kodeksu..., s. 765. O karach mszcz¹cych, przyk³adnych i poprawczych, ³¹cznie nazywanych cenzurami, do których zalicza siê ekskomunikê, suspensê, interdykt i które to z kolei kary wymierzane byæ mog¹ latae sententiae albo
ferendae sententiae szeroko i przystêpnie pisze J.N. Opieliñski, O cenzurach kocielnych..., s. 5 i n.;
zob. te¿ M. Myrcha, Prawo karne..., t. II, cz. I, s. 122 i n.
44 I. Grabowski, Prawo kanoniczne wed³ug nowego kodeksu..., s. 765.
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jest zamierzonym obostrzeniem samej cenzury45. Symonia nie zachodzi, je¿eli rzecz doczesn¹ (pieni¹dze lub inn¹ rzecz maj¹c¹ wartoæ pieniê¿n¹, us³ugê
s³own¹, np. polecenie, g³osowanie, protekcjê) daje siê nie za rzecz duchown¹,
lecz z okazji dla s³usznego, przez prawo kocielne lub prawny zwyczaj uznanego powodu (kan. 730)46.
Przestêpstwo przekupstwa ma wyranie wyodrêbnion¹ stronê czynn¹
i biern¹. W postaci czynnej sprowadza siê do sk³aniania urzêdników (kurii
diecezjalnej) lub innych osób kocielnych, sêdziów, adwokatów za pomoc¹
darów lub obietnic do czynnoci, które sprzeciwiaj¹ siê ich zawodowi. Karalny pochód przestêpstwa rozpoczyna siê od stadium usi³owania. Sk³onienie
urzêdnika do nadu¿ycia swojej w³adzy prowadzi do odpowiedzialnoci przez
tego¿ za stosowny czyn zabroniony: niezachowanie tajemnicy urzêdowej, dopuszczenie siê symonii, niespe³nienie powierzonych obowi¹zków47.
Regulacje dotycz¹ce przestêpstw korupcyjnych stanowi¹ poszerzenie biblijnego przykazania nie kradnij i nie po¿¹daj dóbr bliniego, które obejmuj¹ nie tylko wszelkiego rodzaju przyw³aszczenia i zatrzymanie nies³usznie
dobra drugiego cz³owieka, wyp³acanie niesprawiedliwych wynagrodzeñ,
ucisk, rozmi³owanie w zbytku i wygodach, nieumiarkowan¹ zach³annoæ zrodzon¹ z pozbawionej miary ¿¹dzy bogactw, lecz tak¿e odnosz¹ siê do domagania siê ³apówek i zachowañ, które wp³ywaj¹ na zmianê postêpowania tych,
którzy powinni podejmowaæ decyzje zgodnie z prawem48. Wyra¿ona w kanonach od 2193 do 2213 ogólna definicja przestêpstwa, pojêtego jako zewnêtrzne (cogitationis poenam nemo patitur) i moralnie zawinione naruszenie prawa zagro¿onego kanoniczn¹ kar¹, odró¿nia siê od grzechu (peccatum), który
narusza prawo moralne i jako taki nale¿y do kompetencji Kocio³a w zakresie fori interni i conscientiae49.
Po 65 latach obowi¹zywania Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r.
z dniem 27 listopada 1983 r. wchodzi w ¿ycie Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, uwzglêdniaj¹cy zmiany w ¿yciu Kocio³a
i rozwój myli teologicznej50. Ten posoborowy zbiór znamionuje te¿ wiernoæ
w nowoci i nowoæ w wiernoci51.
45 Zastrze¿enie zmusza sprawców przestêpstwa do udania siê do wy¿szych prze³o¿onych
w celu uzyskania absolucji. Co istotne, zastrze¿enie cenzury (kary) nie powoduje bezporednio
zastrze¿enia grzechu. M. Myrcha, Prawo karne..., t. II, cz. I, s. 201 i n.
46 F. B¹czkowicz, Prawo kanoniczne. Podrêcznik dla duchowieñstwa, t. II, Opole 1958, s. 2 i n.
47 I. Grabowski, Prawo kanoniczne wed³ug nowego kodeksu..., s. 785 i n.
48 Katechizm Kocio³a Katolickiego, Poznañ 1994, s. 542; J. St. Synowiec, Dekalog. Dziesiêæ wa¿nych przykazañ, Kraków 2004, s. 216223, 237240; T. Barto OP, Nie kradnij, nie
po¿¹daj rzeczy bliniego twego, Przegl¹d Powszechny 2006, nr 11 (1023), s. 59 i n.
49 Szerz. J. Brzeziñski, Kilka charakterystycznych rysów..., s. 11.
50 Zob. np. A. Dêbiñski, Prawo rzymskie a systematyka prawa kanonicznego, [w:] Leges
sapere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Januszowi Sondlowi w piêædziesi¹t¹ rocznicê
pracy naukowej, pod red. W. Uruszczaka, P. wiêcickiej, A. Kremera, Kraków 2008, s. 140 i n.
51 S³owa Jana Paw³a II za: W. Góralski, Nova et vetera..., s. 45.
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W porównaniu do Kodeksu z 1917 r. w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego nastêpuje daleko id¹ca redukcja przestêpstw i kar52. Ze 101 kanonów
w ksiêdze VI: Sankcje w Kociele (de sancctionibus in Ecclesia) pozosta³o 36,
z kanonem ostatnim, który dopuszcza, poza wymienionymi przestêpstwami,
ukaranie sprawiedliw¹ kar¹ za ka¿de inne zewnêtrzne naruszenie prawa
Bo¿ego lub kanonicznego [...], gdy domaga siê tego szczególna ciê¿koæ przekroczenia i przynagla koniecznoæ zapobie¿enia zgorszeniom lub ich naprawienia (kan. 1399)53. Liczbê kar wi¹¿¹cych moc¹ samego prawa (latae sententiae), a wiêc traktowanych jako ciê¿sze w porównaniu do kar ferendae
sententiae (wymierzanych przez sêdziego lub miarodajn¹ w³adzê)54, zredukowano do 11 przypadków, w pozosta³ych tak d³ugo nie wi¹¿¹ one winnego, jak
d³ugo nie zostan¹ wymierzone po przeprowadzeniu postêpowania karnego55.
Przestêpstwa korupcyjne zawarte s¹ w tytule: Przestêpstwa przeciwko
w³adzy kocielnej i wolnoci Kocio³a. Kanon 1380 przewiduje karê interdyktu lub suspensy ferendae sententiae wobec sprawcy udzielaj¹cego lub
przyjmuj¹cego sakrament przy zastosowaniu symonii (tzw. symoniackie
sprawowanie lub przyjmowanie sakramentu) 56. Z kolei sprawiedliw¹
kar¹57 zagro¿one jest ³apownictwo czynne i bierne (kto cokolwiek daruje
lub przyrzeka, aby kto wype³niaj¹c zadanie w Kociele co niezgodnie
z prawem uczyni³ lub opuci³, ma byæ ukarany sprawiedliw¹ kar¹; równie¿
ten, kto te dary lub przyrzeczenia przyjmuje  kan. 1386)58. Dodajmy
w tym miejscu, ¿e koncepcja karania w prawie kanonicznym  zgo³a odmienna od systemów prawa wieckiego  sprowadza siê do odchodzenia od powodowania nieodwracalnej dolegliwoci fizycznej (kara pozbawienia wolnoci)
lub maj¹tkowej (kara grzywny)59. W przestêpstwie ³apownictwa jest rzecz¹
52 J. Krukowski, Nowe prawo karne kocio³a ³aciñskiego, Ateneum Kap³anskie 1984,
nr 2, s. 267 i n.
53 Jest to niew¹tpliwe wyj¹tek od obowi¹zuj¹cej w prawie kanonicznym zasady nullum
crimen, nulla poena sine lege poenali praevia, nienaruszaj¹cy  zdaniem T. Pawluka  istotnie
owej zasady. T. Pawluk, Prawo kanoniczne wed³ug Kodeksu Jana Paw³a II, t. IV: Doczesne
dobra Kocio³a. Sankcje w Kociele. Procesy, Olsztyn 1990, s. 69.
54 Prawodawca ustanawiaj¹c karê latae sententiae jako sankcjê karn¹ staje siê jednoczenie sêdzi¹ wydaj¹cym wyrok, a czas wymierzenia kary zbiega siê z czasem dokonania przestêpstwa. J. Syryjczyk, Sankcje w kociele..., s. 71 Od kar latae sententiae nie ma apelacji, która
przys³uguje sprawcy od wyroku skazuj¹cego przy karach ferendae sententiae. J. Syryjczyk,
Wymiar kar latae sententiae w wietle przepisów kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r.,
Prawo Kanoniczne 1985, nr 34, s. 43.
55 M. F¹ka, Nowe kanoniczne prawo karne..., s. 252; T. Pawluk, Prawo kanoniczne...,
t. IV., s. 77.
56 T. Pawluk, Prawo kanoniczne..., t. IV, s. 141. Symonia ograniczona zosta³a wiêc tylko do
spraw sakramentalnych. Zob. J. Mariañski, Korupcja jako problem spo³eczny..., s. 16 i n.
57 A wiêc kar¹ obligatoryjn¹, ale nieokrelon¹ J. Krukowski, F. Lempa, Komentarz do
kodeksu Prawa Kanonicznego, t. IV, Lublin 1987, s. 251.
58 T. Pawluk pod pojêciem darów rozumie jak¹ korzyæ maj¹tkow¹ lub osobist¹.
T. Pawluk, Prawo kanoniczne..., t. IV, s. 141.
59 J. Filipek, Elementy strukturalne norm prawa kanonicznego, [w:] Dawne prawo i myl
prawnicza. Prace historyczno-prawne powiêcone pamiêci Wojciecha Marii Bartla, pod red.
J. Malca i W. Uruszczaka, Kraków 1995, s. 66 i n.
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obojêtn¹, od kogo wysz³a inicjatywa korupcyjna i czy zamierzony cel zosta³
osi¹gniêty60. Indywidualnym przestêpstwem ze wzglêdu na podmiot jest niezgodne z prawem czerpanie zysku z ofiar mszalnych (kan. 1385)61, a tak¿e
przestêpstwo nadu¿ycia w³adzy lub zadania, jeli tylko za to nadu¿ycie nie
jest ju¿ ustanowiona kara ustaw¹ lub nakazem (kan. 1389)62.
Do realizacji zadañ powierzonych przez Sobór Watykañski II katolickim
Kocio³om wschodnim, rz¹dz¹cym siê t¹ sam¹ spucizn¹ kanoniczn¹, jak
te¿ dla wspierania jednoci wszystkich chrzecijan63 18 padziernika 1990 r.
przez Jana Paw³a II promulgowany zostaje Kodeks Kanonów Kocio³ów
Wschodnich64. W tytule XXIV (S¹downictwo w ogólnoci) wzorem Kodeksu
Prawa Kanonicznego ujêty jest zakaz przyjmowania przez sêdziego sprawy,
któr¹ w jaki sposób jest zainteresowany  czy to z racji wielkiej za¿y³oci
czy niechêci, czy te¿ spodziewanej korzyci lub unikniêcia szkody (kan.
1106 § 1). W tych samych okolicznociach od sprawowania urzêdu winni
powstrzymaæ siê: rzecznik sprawiedliwoci, obroñca wêz³a, asesor i audytor
(§ 2). Z kolei kan. 1114 zarówno sêdziemu, jak i wszystkim pracownikom
trybuna³u ju¿ wprost zabrania przyjmowania jakichkolwiek podarunków
z okazji prowadzenia sprawy. Kar¹ depozycji zagro¿one jest udzielenie lub
przyjêcie wiêcenia w sposób symoniacki, odpowiedni¹ za kar¹, nie wy³¹czaj¹c ekskomuniki wiêkszej  symoniackie sprawowanie lub przyjêcie innych
sakramentów (kan. 1461). Tak¹ te¿ kar¹ ob³o¿one jest udzielenie lub symo60
61
62

T. Pawluk, Prawo kanoniczne..., t. IV, s. 141.
Szerz. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne. Czêæ szczególna, Warszawa 2003, s. 119 i n.
F. Lempa obok typu podstawowego przestêpnego nadu¿ycia w³adzy kocielnej dokonywanego w ramach piastowanego urzêdu kocielnego i polegaj¹cego na nadu¿ywaniu tej w³adzy
w ramach spe³nianego zadania kocielnego o charakterze w³adczym (kan. 1389 § 1) wyró¿nia
cztery przestêpstwa szczególne. S¹ to: usi³owanie rozgrzeszenia wspólnika w grzechu przeciwko
VI przykazaniu Bo¿emu (kan. 1378 § 1); usi³owanie udzielenia absolucji sakramentalnej poza
wypadkiem rozgrzeszenia wspólnika w grzechu przeciwko VI przykazaniu Bo¿emu (kan. 1378
§ 2); dokonanie konsekracji biskupiej bez papieskiego mandatu (kan. 1382); udzielenie wiêceñ
kap³añskich bez wymaganych prawem dymisorii (kan. 1383). Szerz. F. Lempa, Przestêpne nadu¿ycie..., s. 236306.
63 J. Pawe³ II, Konstytucja Apostolska Sacri Canones, [w:] Kodeks Kanonów Kocio³ów
Wschodnich promulgowany przez Papie¿a Jana Paw³a II, t³um. L. Adamowicz, M. Dyjakowska,
Lublin 2002, s. 31; A.J. Skowronek, II Sobór Watykañski  zapiski historyczne i teologiczne,
Przegl¹d Powszechny 2006, nr 12 (1024), s. 42 i n. O jednoci chrzecijañskiej i trwa³ej
wa¿noci dziedzictwa Wschodu przekonuj¹ s³owa: Koció³ wschodni by³ Kocio³em-ród³em
w takiej samej mierze jak Koció³ ³aciñski na Zachodzie. J. Hajjar, Katolickie Kocio³y Wschodnie, [w:] R. Aubert i in., Historia Kocio³a, t. 5: 1848 do czasów wspó³czesnych, prze³.
T. Szafrañski, Warszawa 1985, s. 388.
64 Obowi¹zuje on Kocio³y wschodnie nale¿¹ce do piêciu tradycji: aleksandryjskiej (koptyjski i etiopski), antiocheñskiej (syryjski, maronicki i malankarski), ormiañskiej (ormiañski),
konstantynopolitañskiej (melchicki, ukraiñski, rumuñski, italsko-albañski, s³owacki, rusiñskozakarpacki, wêgierski, bu³garski, bia³oruski, jugos³owiañski, albañski, rosyjski, grecki) i chaldejskiej (chaldejski i malabarski). T. P³oski, Kodyfikacja Prawa Kanonicznego katolickich Kocio³ów Wschodnich, Studia Warmiñskie 2002, t. XXXIX, s. 347; zob. te¿ J. Keller, Katolicyzm,
w: J. Bielawski i in., Religie uniwersalistyczne. Zarys dziejów, Warszawa 1982, s. 238 i n.
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niackie otrzymanie urzêdu, pos³ugi lub innego zadania w Kociele (kan.
1462). Szerokie ujêcie przestêpstwa symonii powoduje, i¿ Kodeks Kanonów
Kocio³ów Wschodnich nie przewiduje ju¿ typowego przestêpstwa ³apownictwa. Kodeks ten nie zna tak¿e  wystêpuj¹cych w Kodeksie Prawa Kanonicznego  kar latae sententiae65. Zast¹pi³o je nadanie wiêkszego znaczenia upomnieniu kanonicznemu poprzedzaj¹cemu ukaranie66.

Summary
Venal abuse of ecclesiastical authority in the canonical legislation
This article concerns the genesis and evolution of venal penalization of
abuses of ecclesiastical authority in the canonical legislation, especially the
Latin church law. There was made an analysis of the development of the
canon criminal law in this crime. There was discussed the obligatory regulation of the Code of Canon Law, especially compared to other corruption
offenses. The reference was also made to the relevant regulations of the
Code of Canons of the Eastern Churches.

65 P. Erdõ, Disciplina penitenziale interrituale (interecclesiale) nella Chiesa catolica,
(streszcz. A. Miziñski), [w:] Divina et humana. Ksiêga Jubileuszowa w 65. rocznicê urodzin ksiêdza Profesora Henryka Misztala, red. A. Dêbiñski, W. Bar, P. Stanisz, Lublin 2001, s. 402 i n.
66 Szerz. T. P³oski, Kodyfikacja..., s. 362 i n.
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Rodzaje stref spcejalnych

I. Zagadnienia stref specjalnych nie zyska³y, jak dot¹d, szerszego zainteresowania doktryny, poza rozwa¿aniami dotycz¹cymi stref tworzonych w celu
ochrony rodowiska czy obszarów specjalnych o charakterze ekologicznym1.
W pimiennictwie oraz aktach prawnych nie ma nawet jednolitego nazewnictwa w tym zakresie. U¿ywa siê takich okreleñ, jak obszar specjalny, strefy ochronne, obszary o specjalnej regulacji prawnej, co niekiedy uzasadnione jest wskazaniem jednoczenie na cel ustanowienia strefy specjalnej.
W literaturze prawa administracyjnego przyjmuje siê, ¿e strefa specjalna
stanowi obowi¹zuj¹c¹ oraz wypracowan¹ na gruncie prawa administracyjnego tego rodzaju kategoriê pojêciow¹, która rodzi okrelone skutki prawne
w sferze prawa administracyjnego, a tak¿e prawa cywilnego i czêciowo
karnego2. Stref¹ specjaln¹ jest wydzielony obszar terytorium pañstwa, na
którym ustanawiane s¹ przepisy kszta³tuj¹ce zasady korzystania z tych terenów, zasady i sposoby zachowania siê na tych terenach czy wykorzystywania
tych terenów. Regulacja prawna przejawia siê zatem b¹d w zast¹pieniu
zakrelonej czêci porz¹dku prawnego regulacj¹ stworzon¹ wy³¹cznie na potrzeby strefy specjalnej, b¹d na poszerzeniu regulacji prawnej obowi¹zuj¹cej
(powszechnego porz¹dku prawnego) o pewne regulacje szczególne.
Podkrela siê te¿, ¿e tworzenie stref (obszarów) specjalnych jest jedn¹
z metod kszta³towania i gospodarowania przestrzeni¹3 w celu ochrony przez
1 Por. np. J. Stelmasiak, Instytucja strefy ochronnej jako prawny rodek ochrony rodowiska, Lublin 1986; idem, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawny rodek
ochrony rodowiska, Lublin 1994.
2 Por. A. Wasilewski, Obszar górniczy. Zagadnienia prawne, Warszawa 1969, s. 114 i n.;
M. Kulesza, Obszar specjalny jako prawny instrument ochrony i kszta³towania rodowiska
naturalnego, Studia Iuridica 1974, t. II, s. 59 i n.; J. Stelmasiak, Instytucja strefy ochronnej...,
s. 63 i n.
3 J. Stelmasiak, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego..., s. 106.
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pañstwo okrelonych dóbr szczególnie chronionych, np. rodowiska, bezpieczeñstwa pañstwa lub w celu wp³ywania na rozwój gospodarczy okrelonego
terenu. Ten ostatni cel realizowany jest poprzez tworzenie stref ekonomicznych.
Wyodrêbnienie strefy ochronnej wi¹¿e siê zatem z ustanowieniem pewnego re¿imu administracyjnoprawnego, z powi¹zaniem okrelonej przestrzeni swoist¹ regulacj¹ prawn¹4. To za powoduje wprowadzenie pewnych ograniczeñ publicznoprawnych. Ograniczenia te mog¹ dotyczyæ praw rzeczowych,
ustanawiania ciê¿arów publicznych lub wprowadzenia okrelonych postanowieñ typu policyjnego (ochronno-porz¹dkowych). W niektórych przypadkach
mog¹ te¿ wprowadzaæ okrelone przywileje na danym terenie5.
Zakres ograniczeñ i skutki administracyjnoprawne wp³ywaj¹ na pozycjê
prawn¹ jednostki (obywatela), który wystêpowaæ tu mo¿e jako:
 w³aciciel nieruchomoci znajduj¹cej siê w strefie ochronnej,
 podejmuj¹cy okrelon¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹,
 mieszkaniec strefy,
 przebywaj¹cy w obrêbie strefy6.
Strefa specjalna powoduje zatem zazwyczaj (wyj¹tek stanowiæ mog¹ specjalne strefy ekonomiczne przyznaj¹ce uprawnienia) powstanie kolizji interesów publicznych z interesami prywatnymi, gdy¿ obowi¹zuj¹ce na terenie
strefy specjalnej ograniczenia, zakazy i nakazy o charakterze administracyjnoprawnym s¹ podporz¹dkowane celowi priorytetowemu jej utworzenia.
Tak wiêc istota reglamentacji administracyjnoprawnej w strefach specjalnych sprowadza siê z zasady do wy³¹czenia ogólnego porz¹dku prawnego
na danym terenie i wprowadzenia okrelonych nakazów i zakazów. Od tych
ogólnie wprowadzonych zakazów lub nakazów organ administracji mo¿e odst¹piæ w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach, niekiedy wskazanych
w ustawie. S¹ te¿ przypadki, ¿e ustawodawca wydziela okrelon¹ strefê
(teren), ale nie towarzyszy temu okrelony re¿im administracyjnoprawny;
wystêpuj¹ tam tylko pewne elementy tego re¿imu, np. obwody ³owieckie  na
podstawie prawa ³owieckiego, obwody i tereny górnicze  na podstawie prawa
geologicznego i górniczego. W powy¿szych regulacjach prawnych dominuj¹
elementy cywilnoprawne. Nadto wprowadzane mog¹ byæ regulacje z zakresu
prawa karnego. W oparciu o nie jednostka mo¿e odpowiadaæ za wystêpek
(wykroczenie), a dodatkowa regulacja karna mo¿e poszerzaæ katalog wykroczeñ czy wystêpków albo nadawaæ kwalifikowane postacie czynom przestêpczym. Strefa specjalna nie jest, jak widaæ, kategori¹ charakteryzuj¹c¹ siê
wewnêtrzn¹ jednolitoci¹.
4
5
6

J. Boæ (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited 2005, s. 509.
Z. Leoñski, Materialne prawo administracyjne, wyd. 7, Warszawa 2005, s. 22 i n.
J. Boæ (red.), op. cit., s. 510.
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Ograniczenia administracyjnoprawne w strefach ochronnych wprowadzaj¹ przepisy prawa materialnego lub te¿ upowa¿niaj¹ organy administracji
publicznej do podejmowania na okrelonych obszarach koniecznych czynnoci administracyjnoprawnych w celu ochrony przedmiotu (wartoci) uzasadniaj¹cego ochronê, przes¹dzaj¹c jednoczenie o ich rodzaju i zakresie. Normy
prawne okrelaj¹ cele dla organów administracji w okrelonej dziedzinie oraz
stanowi¹ dla tych organów podstawê prawn¹ do dzia³ania. To oznacza, ¿e
organy administracji publicznej nie tylko zostaj¹ upowa¿nione do egzekwowania okrelonych obowi¹zków, które wynikaj¹ wprost z ustawy, lecz tak¿e
same mog¹ okrelaæ obowi¹zki czy upowa¿nienia dla ró¿nych podmiotów
dzia³aj¹cych na danym terenie, co czyni¹ w formie aktu administracyjnego
lub aktu normatywnego skierowanego do generalnie okrelonych adresatów7.
Poza strefami specjalnymi, bêd¹cymi wydzielonym okrelonym terytorium pañstwa, ustawy wskazuj¹ równie¿ na pewne swoiste strefy specjalne,
do których nale¿¹ np.:
1. Strefy ochronne tworzone na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych8 (art. 46: w celu uniemo¿liwienia osobom
nieuprawnionym dostêpu do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub
wy¿szej, nale¿y w szczególnoci: 1) zorganizowaæ strefy ochronne; 2) wprowadziæ system kontroli wejæ i wyjæ ze stref ochronnych; 3) okreliæ uprawnienia
do przebywania w strefach ochronnych; 4) stosowaæ wyposa¿enie i urz¹dzenia
s³u¿¹ce ochronie informacji niejawnych, którym przyznano certyfikaty).
2. Obszary, obiekty, urz¹dzenia i transporty wa¿ne dla obronnoci, interesu gospodarczego pañstwa, bezpieczeñstwa publicznego i innych wa¿nych interesów pañstwa, które podlegaj¹ obowi¹zkowej ochronie przez specjalistyczne
uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne  tworzone na podstawie ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia9.
Wojewodowie prowadz¹ ewidencjê obszarów, obiektów i urz¹dzeñ podlegaj¹cych
obowi¹zkowej ochronie znajduj¹cych siê na terenie województwa. Ewidencja ma
charakter poufny. Kierownik jednostki, który bezporednio zarz¹dza obszarami,
obiektami i urz¹dzeniami umieszczonymi w ewidencji, albo upowa¿niona przez
niego osoba jest obowi¹zana uzgadniaæ z w³aciwym terytorialnie komendantem wojewódzkim Policji plan ochrony tych obszarów, obiektów i urz¹dzeñ.
Podzia³u stref ochronnych dokonywaæ mo¿na wed³ug ró¿nych kryteriów:
1) ze wzglêdu na sposób wyodrêbniania:
 z mocy ustawy (np. na podstawie ustawy o ochronie granicy pañstwowej),
 z mocy aktu wykonawczego do ustawy (np. z mocy aktu prawa miejscowego wojewody),
 z mocy decyzji administracyjnej;
7
8
9

J. Stelmasiak, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego..., s. 109.
Dz.U. nr 182, poz. 1228.
Tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r., nr 145, poz. 1221 ze zm.
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2) ze wzglêdu na przedmiot regulacji:
strefy zwi¹zane z obronnoci¹ pañstwa,
strefy zwi¹zane z ochron¹ rodowiska,
strefy zwi¹zane z ochron¹ by³ych obozów zag³ady,
strefy zwi¹zane z racjonaln¹ gospodark¹ lub wyodrêbnione z uwagi na
szczególne zasady prowadzenia gospodarki (specjalne strefy ekonomiczne).
Te przyk³adowe kryteria oraz wieloæ podstaw prawnych tworzenia stref
specjalnych, a tak¿e ich ró¿norodnoæ wskazuj¹, ¿e nie jest mo¿liwe przedstawienie jednolitego ogólnego re¿imu administracyjnoprawnego w nich
ustanawianego. Zró¿nicowanie w ramach stref specjalnych zdeterminowane
jest wiêc celem, rodzajem i zakresem ochrony oraz wielkoci¹ tworzonego
obszaru, a tak¿e trybem ich tworzenia (i znoszenia). Równie¿ wprowadzane
zakazy czy ograniczenia uzale¿nione s¹ od rodzaju strefy i celu jej utworzenia. St¹d te¿ celowe jest przedstawienie czy rozwiniêcie podstawowych grup
stref specjalnych i wskazanie na publicznoprawne konsekwencje ich ustanowienia.






II. Podstaw¹ prawn¹ tworzenia stref zwi¹zanych z ochron¹ granicy pañstwa jest ustawa z 12 padziernika 1990 r. o ochronie granicy pañstwowej10,
a tak¿e ustawa z 21 marca 1991 r. o obszarach morskich RP i administracji
morskiej11, nadto przepisy wykonawcze do tych ustaw, np. rozporz¹dzenie
MSWiA z 21 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków uprawiania turystyki,
sportu, polowañ i po³owu ryb w strefie nadgranicznej12 czy rozporz¹dzenie
MON z 27 maja 2008 r. w sprawie przep³ywu okrêtów wojennych obcych
pañstw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejcia tych okrêtów na polskie morskie wody wewnêtrzne13.
W grupie tej mo¿na te¿ umieciæ strefy zwi¹zane z obronnoci¹, wskazane w ustawie z 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych RP14. Ta
ustawa wyodrêbnia dwie swoiste strefy specjalne:
1) wojskowe tereny zamkniête, które ustanawia dowódca jednostki
wojskowej w uzgodnieniu ze starost¹ wykonuj¹cym zadanie z zakresu administracji rz¹dowej, wprowadzaj¹c zakaz wstêpu na grunty zajête w celu zakwaterowania Si³ Zbrojnych lub wykorzystywane na cele obronnoci i bezpieczeñstwa pañstwa (art. 4);
2) strefa niebezpieczeñstwa  tworzona w drodze decyzji wydanej przez
wojewodê na wniosek dowódcy jednostki wojskowej korzystaj¹cej z zakwaterowania. Tworzy siê j¹ wokó³ nieruchomoci zajêtych na zakwaterowanie
10
11
12
13
14

Tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., nr 12, poz. 67 ze zm.
Tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1502 ze zm.
Dz.U. nr 80, poz. 481.
Dz. U. Nr 131, poz. 834;
Tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r., nr 206, poz. 1367 ze zm.
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przejciowe i dotyczy gruntów, na których wystêpuje czasowe zagro¿enie dla
¿ycia lub zdrowia osób w niej przebywaj¹cych w zwi¹zku z dzia³aniami wojskowymi. W strefie tej obowi¹zuje zakaz wstêpu dla osób nieuprawnionych.
W razie objêcia stref¹ niebezpieczeñstwa obszarów zamieszka³ych mo¿na
zarz¹dziæ ewakuacjê z niej mieszkañców na czas, na jaki obszary te s¹ uznane za strefê niebezpieczeñstwa (art. 71).
Strefami zwi¹zanymi z ochron¹ granicy pañstwa, zgodnie z ustaw¹
o ochronie granicy pañstwowej, s¹: granica pañstwa, pas drogi granicznej
oraz strefa nadgraniczna, przy czym pas drogi granicznej i strefa nadgraniczna tworz¹ pogranicze. We wszystkich wymienionych obszarach obowi¹zuje
odrêbny re¿im prawa publicznego, polegaj¹cy na wprowadzeniu ograniczeñ
typu policyjnego, co sytuuje te obszary w pojêciu stref specjalnych.
Granic¹ pañstwow¹ jest powierzchnia pionowa przechodz¹ca przez liniê
graniczn¹, oddzielaj¹ca terytorium pañstwa polskiego od terytoriów innych
pañstw i od morza pe³nego. Granica pañstwowa rozgranicza równie¿ przestrzeñ powietrzn¹, wody i wnêtrze ziemi. Przebieg granicy pañstwowej na
l¹dzie oraz rozgraniczenia morskich wód wewnêtrznych i morza terytorialnego z pañstwami s¹siednimi s¹ okrelone w umowach miêdzynarodowych.
Przebieg granicy pañstwowej na l¹dzie i na morskich wodach wewnêtrznych
oznacza siê znakami granicznymi. Ustawa okrela zasiêg granicy morskiej
i zgodnie z art. 3 granica pañstwowa na morzu przebiega w odleg³oci 12 mil
morskich od linii podstawowej, okrelonej w odrêbnych przepisach, lub po
zewnêtrznej granicy red w³¹czonych do morza terytorialnego. W ustawie
wskazane jest te¿, jak nale¿y ustalaæ granicê pañstwow¹ (art. 5: je¿eli tego
inaczej nie reguluj¹ umowy miêdzynarodowe zawarte z s¹siednimi pañstwami, ustala siê: 1) na odcinkach l¹dowych oraz w miejscach, w których granica pañstwowa przecina wody stoj¹ce lub wody p³yn¹ce, przechodz¹c na
drugi brzeg  wed³ug linii prostej, biegn¹cej od jednego znaku granicznego
do drugiego; 2) na rzekach, potokach, strumieniach, kana³ach nie¿eglownych  wed³ug linii rodkowej koryta; 3) na rzekach ¿eglownych  wed³ug
linii rodkowej g³ównego toru wodnego lub linii rodkowej g³ównego nurtu).
Granica pañstwa okrela zakres zwierzchnictwa RP. Polska wykonuje
swoje zwierzchnictwo nad terytorium l¹dowym oraz wnêtrzem ziemi znajduj¹cym siê pod nim, morskimi wodami wewnêtrznymi i morzem terytorialnym oraz dnem i wnêtrzem ziemi znajduj¹cymi siê pod nimi, a tak¿e
w przestrzeni powietrznej znajduj¹cej siê nad terytorium l¹dowym, morskimi wodami wewnêtrznymi i morzem terytorialnym (art. 6).
Podstawowe ograniczenia administracyjnoprawne dotycz¹ce granicy
pañstwa dotycz¹:
1) przekraczanie granicy powinno odbywaæ siê przez wyznaczone dla
ruchu przejcia graniczne i na podstawie dokumentów upowa¿niaj¹cych do
przekroczenia granicy (art. 14, 16);
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2) osoby przekraczaj¹ce granicê pañstwow¹ s¹ obowi¹zane poddaæ siê
kontroli granicznej, wykonywanej przez uprawnionych funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej;
3) w czasie kontroli granicznej zobowi¹zane s¹ one do udzielania wyjanieñ zwi¹zanych z przekroczeniem granicy pañstwowej;
4) w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia pope³nienia czynu zabronionego pod grob¹ kary, osoba obowi¹zana jest do udostêpnienia do przejrzenia przedmioty, baga¿e i rodki transportu, a tak¿e powinna poddaæ siê
kontroli osobistej na ¿¹danie funkcjonariusza Stra¿y Granicznej;
5) kontrola graniczna mo¿e odbywaæ siê z zastosowaniem urz¹dzeñ
technicznych oraz psów s³u¿bowych.
Zakres kompetencji Stra¿y Granicznej oraz rodki prawne jej s³u¿¹ce
okrela ustawa z 12 padziernika 1990 r. o Stra¿y Granicznej15, za zakres
uprawnieñ organów celnych i kontroli celnej okrelaj¹ przepisy ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o S³u¿bie Celnej16.
Pas drogi granicznej tworzony jest w celu ochrony granicy pañstwa. Jest
nim obszar o szerokoci 15 metrów, licz¹c w g³¹b kraju od linii granicy
pañstwowej lub od brzegu wód granicznych albo brzegu morskiego. Podstawowe ograniczenia administracyjnoprawne dotycz¹ce pasa drogi granicznej
dotycz¹:
1. Je¿eli wynika to bezporednio z potrzeb zwi¹zanych z ochron¹ granicy
pañstwowej, wojewoda mo¿e, na wniosek lub po zaopiniowaniu przez w³aciwy organ ochrony granicy pañstwowej, wprowadziæ zakaz przebywania na
niektórych odcinkach pasa drogi granicznej. Zakazu nie stosuje siê do w³acicieli lub u¿ytkowników gruntów po³o¿onych w pasie drogi granicznej. Zakaz
nie mo¿e byæ ustanawiany na oznakowanych szlakach turystycznych, brzegu
morskim i w k¹pieliskach.
2. W pasie drogi granicznej umieszcza siê w dobrze widocznych miejscach tablice informacyjne z napisem Granica pañstwa przekraczanie zabronione.
3. Pas drogi granicznej w miejscach, w których jest wprowadzony zakaz
przebywania, oznacza siê w dobrze widocznych miejscach tablicami z napisem Pas drogi granicznej  wejcie zabronione.
4. Utworzenie pasa drogi granicznej powoduje powstanie okrelonych
obowi¹zków dla w³acicieli i u¿ytkowników gruntów i lasów w nim po³o¿onych oraz mo¿e byæ podstaw¹ do wprowadzenia ograniczeñ typu policyjnego:
 maj¹ oni obowi¹zek umo¿liwienia Stra¿y Granicznej dokonywania czynnoci zwi¹zanych z oznakowaniem i ochron¹ granicy oraz budow¹ urz¹dzeñ
s³u¿¹cych ochronie granicy;
15
16

Tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r., nr 234, poz. 1997 ze zm.
Dz.U. nr 168, poz. 1323 ze zm.
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 mo¿na, je¿eli wymagaj¹ tego wzglêdy techniczne, budowaæ urz¹dzenia s³u¿¹ce ochronie granic tak¿e poza pasem granicznym;
 w³acicielowi nieruchomoci nale¿y siê odszkodowanie za szkody wyrz¹dzone powy¿szymi czynnociami na zasadach prawa cywilnego;
 w pasie drogi granicznej grunty i lasy przylegaj¹ce do granicy pañstwa
(do brzegów rzek granicznych) powinny byæ utrzymywane w takim stanie, by zapewniæ widocznoæ linii granicy pañstwa i znaków granicznych.
W zwi¹zku z tym w³aciciele i u¿ytkownicy gruntów i lasów maj¹ obowi¹zek odp³atnego (na zasadach ustalonych ze Stra¿¹ Graniczn¹) oczyszczania gruntów i lasów z drzew, krzewów i innych zaroli na szerokoæ
ustalon¹ w umowach miêdzynarodowych zawartych przez Rzeczpospolit¹
Polsk¹. W razie niewykonywania tych obowi¹zków w³aciwy organ Stra¿y Granicznej mo¿e zleciæ oczyszczenie tych gruntów i lasów innym podmiotom. Koszty zwi¹zane z utrzymywaniem w stanie zapewniaj¹cym
widocznoæ przebiegu linii granicy pañstwowej i znaków granicznych pokrywa siê ze rodków zaplanowanych na funkcjonowanie Stra¿y Granicznej.
Strefa nadgraniczna obejmuje ca³y obszar gmin przyleg³ych do granicy
pañstwowej, a na odcinku morskim  do brzegu morskiego. Je¿eli okrelona
w ten sposób szerokoæ strefy nadgranicznej nie osi¹ga 15 km, w³¹cza siê do
strefy nadgranicznej równie¿ obszar gmin bezporednio s¹siaduj¹cych z gminami przyleg³ymi do granicy pañstwowej lub brzegu morskiego. Jednostki
zasadniczego podzia³u terytorialnego pañstwa, których granice znajduj¹ siê
w obszarze strefy nadgranicznej, stanowi¹ czêæ tej strefy. Zasiêg strefy nadgranicznej oznacza siê tablicami z napisem Strefa nadgraniczna.
Ustawa nie okrela konsekwencji prawnych zwi¹zanych z ustanowieniem strefy nadgranicznej. Te obowi¹zki i ograniczenia wskazuj¹ przepisy
wykonawcze (np. wymienione wczeniej rozporz¹dzenie MSWiA okrelaj¹ce
warunki uprawiania turystyki, sportu, polowañ i po³owu ryb w strefie nadgranicznej), uwzglêdniaj¹c w szczególnoci mo¿liwoæ wprowadzenia sta³ych
lub czasowych ograniczeñ w zakresie korzystania z wód granicznych oraz
na³o¿enia obowi¹zku powiadomienia organów Stra¿y Granicznej o planowanych czynnociach, zgodnie z którym:
1) uprawianie turystyki, sportu i po³owu ryb w strefie nadgranicznej na
wodach granicznych z wykorzystaniem sprzêtu p³ywaj¹cego mo¿e odbywaæ
siê do granicy pañstwowej tylko w porze dziennej, zaczynaj¹cej siê pó³ godziny po wschodzie s³oñca, a koñcz¹cej siê pó³ godziny przed zachodem s³oñca,
o ile umowy miêdzynarodowe nie stanowi¹ inaczej;
2) o zamiarze wykonywania tych czynnoci osoba fizyczna, a w przypadku imprez zorganizowanych  jej organizator powiadamia w³aciwego miejscowo komendanta placówki Stra¿y Granicznej nie póniej ni¿ 2 godziny
przed rozpoczêciem planowanych czynnoci lub imprezy;
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3) zamiar wykonywania polowania w strefie nadgranicznej na obszarze
gmin przyleg³ych do granicy pañstwowej, z wy³¹czeniem gmin przyleg³ych
wy³¹cznie do brzegu morskiego, podlega zg³oszeniu do w³aciwego miejscowo
komendanta placówki Stra¿y Granicznej. Zg³oszenia dokonuje dzier¿awca
lub zarz¹dca obwodu ³owieckiego organizuj¹cy polowanie lub myliwy, który
zamierza polowaæ indywidualnie, nie póniej ni¿ na 2 godziny przed rozpoczêciem polowania.
Powy¿sze ograniczenia nie dotycz¹ granicy pañstwowej z Republik¹ Federaln¹ Niemiec, Republik¹ Czesk¹, Republika S³owack¹ i Republika Litewsk¹.
Uzupe³nieniem stref specjalnych wskazanych w ustawie o ochronie granicy pañstwa s¹ strefy wskazane w ustawie o obszarach morskich. Wyró¿nia
ona jako swoiste strefy specjalne:
1. Morskie wody wewnêtrzne (np. wody portów, czêæ Zalewu Wilanego,
czêæ Zalewu Szczeciñskiego); z tymi strefami ustawa nie ³¹czy szczególnych
ograniczeñ.
2. Morze terytorialne  obszar wód morskich o szerokoci 12 mil morskich liczonych od linii podstawowej morza, gdzie istnieje np. koniecznoæ
uzyskania zezwolenia na uk³adanie i utrzymywanie podmorskich kabli i wodoci¹gów, na prowadzenie badañ naukowych przez obce pañstwa oraz obce
osoby fizyczne i prawne, pozwolenie na wznoszenie sztucznych wysp, konstrukcji i urz¹dzeñ w polskich obszarach morskich. Pozwolenie wydaje minister w³aciwy do spraw gospodarki morskiej  gdy brak jest planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnêtrznych, morza terytorialnego
i wy³¹cznej strefy ekonomicznej. Gdy jest taki plan  dyrektor w³aciwego
urzêdu morskiego. Wszystkie plany i projekty zwi¹zane z zagospodarowaniem morskich wód wewnêtrznych i morza terytorialnego s¹ zatwierdzane
przez organy administracji morskiej w uzgodnieniu z w³aciwymi gminami
nadmorskimi.
3. Pas nadbrze¿ny  obszar l¹dowy w granicach ustalonych przez Radê
Ministrów, przyleg³y do brzegu morskiego. W jego obrêbie wyró¿nia siê pas
techniczny s³u¿¹cy do utrzymywania brzegu zgodnie z wymogami bezpieczeñstwa i ochrony rodowiska oraz pas ochronny, który obejmuje obszar, na
którym dzia³alnoæ cz³owieka wywiera bezporedni wp³yw na stan pasa technicznego. Skutki prawne ustanowienia pasa nadbrze¿nego:
 nale¿y go wykorzystywaæ zgodnie z przeznaczeniem, za zgod¹ i na warunkach okrelonych przez organy administracji morskiej;
 zabrania siê tworzenia obwodów ³owieckich;
 pozwolenia wodnoprawne, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje zawieraj¹ce pozwolenia na budowê, tworzenie obwodów ³owieckich dotycz¹ce
pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani wymagaj¹ uzgodnienia z dyrektorem w³aciwego urzêdu morskiego;
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 dyrektor przygotowuje projekt planu zagospodarowania przestrzennego,
a plan przyjmuje w³aciwy minister w formie rozporz¹dzenia.
III. Strefy specjalne s³u¿¹ce ochronie rodowiska s¹ coraz czêciej przedmiotem zainteresowania doktryny. Celem tworzenia tych stref jest przede
wszystkim ochrona rodowiska, a w niektórych strefach inne wzglêdy, np.
sanitarne, estetyczne (ochrona krajobrazu). Ustanowienie tego rodzaju stref
wprowadza ograniczenia o charakterze publicznoprawnym zw³aszcza w zakresie prawa w³asnoci oraz prowadzenia okrelonej dzia³alnoci w wydzielonym obszarze.
Strefy takie wyodrêbniaj¹ nastêpuj¹ce ustawy:
1. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony rodowiska17, która
wprowadza zasadê powszechnego korzystania ze rodowiska, chyba ¿e przepisy wprowadzaj¹ tu ograniczenia, g³ównie typu administracyjnego, np. tworzenie przez wojewodê w drodze rozporz¹dzenia obszarów ograniczonego
u¿ytkowania (s¹ to obszary, które mog¹ znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko). Ustanowienie tych obszarów powoduje ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu.
2. Ustawa z 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne18 wprowadza strefy ochronne ujêæ wody oraz obszary ochronne zbiorników wód ródl¹dowych. W zakresie ochrony bezporedniej obowi¹zuje zakaz u¿ytkowania tych obszarów
w celach innych ni¿ eksploatacja ujêcia wody. Ustanawia ja organ w³aciwy
do wydania pozwolenia wodnoprawnego (starosta lub wojewoda).
3. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody19, która wyodrêbnia
jako obszary szczególnej ochrony: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000. Nadto
mog¹ byæ tworzone w drodze porozumienia z s¹siednimi pañstwami przygraniczne obszary cenne pod wzglêdem przyrodniczym w celu ich wspólnej
ochrony.
W parkach narodowych i rezerwatach przyrody wprowadza siê: zakaz
budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, zakaz rybactwa, polowañ,
zmiany stosunków wodnych, zakaz zbiorów dziko rosn¹cych rolin i grzybów,
umylnego p³oszenia zwierz¹t, zakaz wprowadzania psów do lasu, zak³ócania
ciszy, organizacji imprez rekreacyjnych. Zakazy te nie dotycz¹ dzia³añ ochronnych, w celu likwidacji nag³ych zagro¿eñ, prowadzenia akacji ratowniczych.
W parkach krajobrazowych obowi¹zuj¹ takie zakazy jak: wykonywanie
prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych rzebê terenu, prowadzenie chowu
i hodowli zwierz¹t metod¹ bezció³kow¹, organizowanie rajdów motorowych
czy samochodowych.
17
18
19

Tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 ze zm.
Tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r., nr 239, poz. 2019 ze zm.
Tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r., nr 151, poz. 1220 ze zm.
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W obszarze chronionego krajobrazu zakazuje siê: likwidacji i niszczenia
zadrzewieñ ródl¹dowych, przydro¿nych i nadwodnych, dokonywania zmian
stosunków wodnych, likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-b³otnych.
Obszar Natura 2000 obejmuje obszary specjalnej ochrony ptaków i specjalne obszary ochrony siedlisk. Projekt listy obszarów Natura 2000 sporz¹dza
minister w³aciwy do spraw rodowiska po uzyskaniu zgody Rady Ministrów.
Ustala on stosunek dotycz¹cy wspó³finansowania przez Uniê Europejsk¹
ochrony obszarów wyznaczonych ze wzglêdu na typy siedlisk przyrodniczych
oraz gatunki rolin i zwierz¹t o znaczeniu priorytetowym, a tak¿e plan
ochrony na okres 20 lat. Zabrania natomiast podejmowania dzia³añ, które
mog¹ w istotny sposób pogorszyæ stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
gatunków rolin i zwierz¹t oraz negatywnie wp³yn¹æ na gatunki, dla których
wyznaczony zosta³ obszar Natura 2000.
4. Ustawa z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych20 wprowadza obszary ochrony uzdrowiskowej, czego konsekwencj¹ jest: ustanowienie przez radê gminy maj¹c¹ status obszaru ochrony uzdrowiskowej statutu
takiego obszaru, powo³anie sta³ej komisji uzdrowiskowej jako organu opiniodawczo-doradczego rady gminy. Gmina ma prawo pobierania op³aty uzdrowiskowej.
5. Ustawa z 28 wrzenia 1991 r. o lasach21 wskazuje na lasy ochronne
tworzone w drodze decyzji ministra w³aciwego do spraw rodowiska  w
odniesieniu do lasów stanowi¹cych w³asnoæ Skarbu Pañstwa, lub decyzji
wojewody  w odniesieniu do pozosta³ych lasów. Minister w drodze rozporz¹dzenia okrela zasady gospodarki lenej.
6. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach22 dotyczy sk³adowisk odpadów, które stanowi¹ swoiste strefy ochronne: sk³adowiska dla odpadów niebezpiecznych, dla odpadów obojêtnych oraz dla innych odpadów. Wprowadzane s¹ zakazy dotycz¹ce sk³adowania odpadów.
7. Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami23 przewiduje mo¿liwoæ tworzenia przez radê gminy parku kulturowego
w celu ochrony krajobrazu kulturowego i zachowania siê wyró¿niaj¹cych
krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi. Na tym terenie mog¹ byæ
wprowadzane zakazy i ograniczenia dotycz¹ce np. robót budowlanych, sk³adowania lub magazynowania odpadów.

20
21
22
23

Dz.U. nr 167, poz. 1399 ze zm.
Tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r., nr 45, poz. 435 ze zm.
Tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r., nr 185, poz. 1243 ze zm.
Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.
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IV. Strefy ekonomiczne ró¿ni¹ siê od wczeniej wymienionych przede
wszystkim tym, ¿e w ich granicach ustanawiane s¹ okrelone przywileje
o charakterze publicznoprawnym. Strefy te stanowi¹ wyodrêbnione obszary
ze wzglêdu na szczególne interesy gospodarcze pañstwa. Ich cech¹ jest to, ¿e
ze wzglêdu na okrelone interesy uchylane s¹ niektóre obci¹¿enia publicznoprawne i wprowadzane swoiste przywileje. Na takie strefy wskazuje ustawa
o obszarach morskich RP i administracji morskiej, stanowi¹c o wy³¹cznych
strefach morskich, ustawa z 20 padziernika 1994 r. o specjalnych strefach
ekonomicznych24 ustawa z 19 marca 2004 r.  Prawo celne25, stanowi¹ca
o wolnych obszarach celnych i sk³adach wolnoc³owych.
W literaturze mo¿na spotkaæ pogl¹dy krytykuj¹ce tworzenie tego rodzaju
stref. Niektórzy bowiem twierdz¹, ¿e tworz¹c okrelone przywileje w strefie
ekonomicznej, narusza siê zasady wolnoci gospodarczej oraz równego traktowania przedsiêbiorców26.
Specjalne strefy ekonomiczne wprowadzane s¹ celem przyspieszenia rozwoju gospodarczego danego terytorium, tj. zazwyczaj na obszarach objêtych
bezrobociem, gdy¿ g³ówn¹ ide¹ ich tworzenia by³o d¹¿enie do z³agodzenia
strukturalnego bezrobocia w wybranych regionach kraju poprzez skierowanie tam nowych inwestycji dziêki zastosowaniu pakietu zachêt finansowych.
Poza powy¿szymi celami, za strefami ekonomicznymi mog¹ przemawiaæ
i inne wzglêdy, np. rozwój eksportu, zagospodarowanie niewykorzystanych
zasobów naturalnych.
Zgodnie z ustaw¹, strefa ekonomiczna jest niezamieszka³¹ czêci¹ terytorium RP wyodrêbnion¹ na podstawie przepisów ustawy, na terenie której
mo¿e byæ prowadzona dzia³alnoæ gospodarcza na zasadach wskazanych
w ustawie. Ustanawia j¹ Rada Ministrów w drodze rozporz¹dzenia na wniosek w³aciwego ministra, przed³o¿ony po uzyskaniu opinii wojewody oraz za
zgod¹ rady zainteresowanej gminy.
Zarz¹dzaæ stref¹ mo¿e wy³¹cznie spó³ka akcyjna lub spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, w której Skarb Pañstwa lub samorz¹d województwa
posiada wiêkszoæ g³osów. Zarz¹dzanie odbywaæ siê ma zgodnie z planem
rozwoju strefy oraz zgodnie z regulaminem strefy, który ustala zarz¹dzaj¹cy.
Przedsiêbiorcy prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ na terenie strefy mog¹
te¿ powo³aæ radê strefy.
Konsekwencjami publicznoprawnymi ustanowionymi w specjalnej strefie
ekonomicznej s¹:
 zwolnienia podatkowe;
 mo¿liwoæ korzystania z pomocy publicznej, uwarunkowana uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej;
24
25
26

Tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., nr 42, poz. 274 ze zm.
Dz.U. nr 8, poz. 622 ze zm.
Por. M. Waligórski, Nowe prawo dzia³alnoci gospodarczej, Poznañ 2001, s. 57 i n.
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 uprawnienia starosty i organów samorz¹du terytorialnego przenoszone s¹ na zarz¹dzaj¹cego stref¹; dotyczy to okrelonych uprawnieñ z zakresu
prawa budowlanego oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 ograniczenie wolnoci gospodarczej przez wprowadzenie zezwoleñ na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w strefie. Zezwoleñ udziela, cofa
i zmienia, w drodze decyzji administracyjnej, w³aciwy minister. W postêpowaniu stosuje siê przepisy ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej
z wyj¹tkami wskazanymi w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych.
Zezwolenia uzyskuje siê w drodze przetargu lub rokowañ.
Wy³¹czna strefa ekonomiczna Rzeczypospolitej Polskiej o której mowa
w art. 14 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej27, obejmuje wody, dno morza i znajduj¹ce siê pod nim wnêtrze ziemi, po³o¿one na zewn¹trz morza terytorialnego
i przylegaj¹ce do tego morza. Przebieg granicy tej strefy okrelaj¹ umowy
miêdzynarodowe, a w przypadku ich braku  postanowienia rozporz¹dzenia
Rady Ministrów. Ustanowienie tej strefy daje Polsce suwerenne prawo rozpoznawania, zarz¹dzania i eksploatacji zasobów naturalnych dna morza,
wnêtrza ziemi i pokrywaj¹cych je wód, w³adztwo w zakresie budowania
i u¿ytkowania sztucznych wysp, konstrukcji i urz¹dzeñ, prowadzenia badañ
naukowych, ochrony rodowiska morskiego. Organy RP wydaj¹ zezwolenia
na wznoszenie i wykorzystywanie w tej strefie sztucznych wysp, konstrukcji.
Wolne obszary celne i sk³ady wolnoc³owe tworzone s¹ w celu u³atwienia
miêdzynarodowego ruchu tranzytowego towarów, zw³aszcza w portach morskich, lotniczych, rzecznych lub miejscach przyleg³ych do przejæ granicznych. Maj¹ te¿ na celu rozwój eksportu i tworzenie nowych miejsc pracy.
Wolne obszary celne lub sk³ady wolnoc³owe mog¹ byæ tworzone w miejscach
niezamieszkanych, których po³o¿enie umo¿liwi sprawowanie skutecznego dozoru celnego towarów wprowadzanych i wyprowadzanych z wolnego obszaru
celnego lub sk³adu wolnoc³owego. Zarz¹dzaj¹cym takim obszarem mo¿e byæ
jedynie osoba posiadaj¹ca siedzibê w Unii Europejskiej.
V. Postaw¹ prawn¹ tworzenia stref specjalnych zwi¹zanych z ochron¹
by³ych obozów zag³ady i wprowadzania re¿imu administracyjnoprawnego jest
ustawa z 7 maja 1999 r. o ochronie terenów by³ych hitlerowskich obozów
zag³ady28. Ustawa wskazuje na: strefy specjalne, które obejmuj¹ pomniki zag³ady; oraz strefy ochronne zwi¹zane z by³ymi hitlerowskimi obozami zag³ady.
Wokó³ pomnika zag³ady tworzona jest strefa ochronna stanowi¹ca pas
gruntu o szerokoci wiêkszej ni¿ 100 m, której granice powinny byæ oznako27
28

Tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1502 ze zm.
Dz.U. nr 41, poz. 412 ze zm.
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wane. Obszar pomników zag³ady i strefy ochronne powinny zapewniaæ pomnikom niezbêdn¹ ochronê, jednak jak najmniej uci¹¿liw¹ dla osób trzecich.
Na gminie (zadanie rz¹dowej administracji) ci¹¿y obowi¹zek sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomnika zag³ady i jego strefy ochronnej; wojewoda jest natomiast organem reprezentuj¹cym Skarb Pañstwa w sprawach gospodarowania nieruchomociami
na tych obszarach.
Ograniczenia publiczne wprowadzane w wyodrêbnionych strefach dotycz¹:
1) odbywania zgromadzeñ  na odbycie wymagana jest zgoda wojewody
wyra¿ana w formie decyzji administracyjnej;
2) prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej  mo¿e byæ prowadzona wyj¹tkowo w zakresie niezbêdnym do zabezpieczenia Pomnika Zag³ady przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem, zapewnienia porz¹dku lub czystoci na jego
terenie, sta³ej konserwacji lub oznakowania jego granic lub granic strefy
ochronnej oraz niezbêdnej obs³ugi osób odwiedzaj¹cych ten pomnik, a niezale¿nie od tego trybu obowi¹zuj¹ przepisy dotycz¹ce ewidencji dzia³alnoci
gospodarczej lub uzyskania koncesji czy zezwolenia;
3) budowy obiektów  wprowadza siê zakaz wydawania pozwoleñ budowlanych, z wyj¹tkiem obiektów i urz¹dzeñ niezbêdnych do zabezpieczenia
Pomnika Zag³ady przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, zapewnienia porz¹dku lub czystoci na jego terenie, sta³ej konserwacji lub oznakowania jego
granic lub granic strefy ochronnej oraz niezbêdnej obs³ugi osób odwiedzaj¹cych ten pomnik (zgodê wyra¿a wojewoda).
4) wyw³aszczania nieruchomoci  orzeka o tym wojewoda, nie mo¿e
jednak orzekaæ o wyw³aszczeniu nieruchomoci, na których stoj¹ kocio³y,
kaplice lub budynki mieszkalne.
Na obszarach wymienionych stref specjalnych decyzje wydaje wojewoda,
a organem drugiej instancji jest minister w³aciwy ds. administracji publicznej.
VI. W konkluzji mo¿na powiedzieæ, ¿e:
1. Pojêcie strefa specjalna jest pojêciem doktrynalnym i niejednolitym,
a jej utworzenie uzasadnione jest os³abieniem lub likwidacj¹ wszelkiej dzia³alnoci przeciwstawiaj¹cej siê okrelonemu, priorytetowemu celowi, dla którego realizacji strefa zosta³a ustanowiona. W sferze prawnej znajduje to
wyraz w skutkach prawnych utworzenia strefy.
2. Strefa specjalna wi¹¿e siê z terytorium pañstwa wydzielonym w okrelonym celu, z tym, ¿e wydzielenie to musi mieæ swoj¹ podstawê prawn¹
ustawow¹ w przepisach prawa administracyjnego materialnego, które upowa¿niaæ mog¹ organy administracji do tworzenia okrelonych stref; akty
prawne tworz¹ce strefy specjalne, w zale¿noci od rodzaju strefy, s¹ zró¿nicowane.
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3. Obowi¹zuj¹cy w strefach specjalnych re¿im administracyjnoprawny
jest zró¿nicowany i zale¿ny od chronionego dobra, bêd¹cego celem utworzenia strefy.
4. Zró¿nicowanie podstaw prawnych tworzenia stref specjalnych powoduje uczestnictwo w ich tworzeniu wielu organów administracji publicznej.
W zwi¹zku z szybkim rozwojem spo³ecznym, europeizacj¹ prawa krajowego, postêpuj¹c¹ jurydyzacj¹ ¿ycia publicznego oraz potrzeb¹ ochrony coraz
to nowych wartoci maj¹cych wymiar spo³eczny koniecznoci¹ bêdzie tworzenie nowych stref specjalnych.

Summary
Types of special zones
Special zones are doctrinal concept. In law they occur most frequently as
special areas, zones of special protection or areas of special legal regulation.
Special zone is often defined as a separate area within the state, where are
established regulations shaping the rules for the use of these areas, principles and ways of behaving in these areas or use of these areas. Isolating the
special zone is associated with the establishment of a zone of administrative
and legal regime. Separate regulations in special zones are mainly concerned
with the limitations of public law, but they can also be a privileges of which
the beneficiary can be anyone, or only those subjects that meet certain
conditions. In Polish law, with regard to the object of regulation we can
distinguish among others zones associated with national defense, environmental protection zone, the zone associated with the protection of former
concentration camps and economic zones. Due to the increasing diversity of
social relations and the need to protect certain values in particular areas of
the state, the existence of previous and creating new specialty areas is
inevitable.
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Kwalifikacja prawna zamachów terrorystycznych
w polskim prawie karnym z perspektywy prawa
miêdzynarodowego i europejskiego
Uwagi ogólne
Terroryzm jest zjawiskiem bardzo z³o¿onym i ró¿norodnym. Dlatego te¿
jego ujêcie w normy prawa karnego napotyka na powa¿ne trudnoci. Zarysowuj¹ siê dwie mo¿liwoci rozwi¹zania tego problemu. Po pierwsze mo¿na
stypizowaæ zamachy terrorystyczne jako wyodrêbnione czyny przestêpne,
traktuj¹c je jako samoistne byty prawne i jest to niezmiernie zabieg trudny
legislacyjnie oraz na gruncie polskiego prawa karnego chyba niewykonalny. Po
drugie  ustaliæ konstytutywne cechy przestêpstwa o charakterze terrorystycznym, których wyst¹pienie powoduje, ¿e dany czyn jest kwalifikowany jako
przestêpstwo o charakterze terrorystycznym. Innymi s³owy chodzi o stworzenie pewnej matrycy normatywnej. Po na³o¿eniu jej na dany czyn przestêpny
stwierdza siê, czy mamy do czynienia z przestêpstwem nosz¹cym znamiona
przestêpstwa terrorystycznego. Jest to ³atwiejszy sposób rozwi¹zania tego problemu. Takie w³anie rozwi¹zanie przyj¹³ polski ustawodawca, wprowadzaj¹c
ustaw¹ z dnia 16 kwietnia 2004 r.1 do kodeksu karnego definicjê przestêpstwa
o charakterze terrorystycznym w art. 115 § 20. Jak bêdzie dalej o tym mowa,
aktualnie nie jest to rozwi¹zanie poprawne, a jego wadliwoæ wynika nie
z zastosowanej metody legislacyjnej, lecz z niew³aciwego okrelenia materii
normatywnej w tym zakresie, inaczej mówi¹c  niepoprawnego ustalenia matrycy. Powoduje to w praktyce powa¿ne trudnoci w kwalifikacji prawnej danego czynu przestêpnego jako czynu o charakterze terrorystycznym.
Terroryzm postrzega siê we wspó³czesnym wiecie jako wyj¹tkowo grone zjawisko, które zaburza pokój i normalnoæ ¿ycia poszczególnych narodów.
1

Dz.U. nr 93, poz. 889.
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Jest to ponadnarodowy negatywny fenomen spo³eczny, który powa¿nie absorbuje poszczególne rz¹dy, polityków, dziennikarzy, s³u¿by policyjne i wojskowe, a tak¿e pracowników naukowych. Zjawisko to pora¿a najpotê¿niejsze
mocarstwa na wiecie (USA, Rosja) i nie sposób wypracowaæ skutecznych
systemów oraz rodków przeciwdzia³ania nawet w sprawnie zorganizowanej
wspó³pracy miêdzynarodowej. Obecnie prawie wszystkie miêdzynarodowe
s³u¿by o charakterze policyjnym i wojskowym maj¹ na celu zwalczanie terroryzmu. Stosowane dotychczas metody i rodki walki okazuj¹ siê ma³o skuteczne. Jak uczy dowiadczenie, ograniczaj¹ siê one w zasadzie do likwidacji
skutków dzia³ania terrorystów, a nie siêgaj¹ do przyczyn. A przecie¿ usuwanie objawów nie likwiduje ich róde³. Taka walka, rzecz jasna, prowadzi donik¹d. Mo¿na to przeledziæ na przyk³adzie miêdzynarodowej operacji wojskowej
w Afganistanie, gdzie do walki z terroryzmem zaanga¿owano powa¿ne si³y
wojskowe (w tym polskie) oraz najnowoczeniejszy sprzêt wojskowy. Jak dot¹d
walka ta, prowadzona na prawach wojny, zaostrza siê, gin¹ ¿o³nierze i ludnoæ
cywilna, a rozwi¹zania nie ma, mo¿na powiedzieæ nawet, ¿e problem walki
z terroryzmem w Afganistanie pog³êbia siê i jego koñca nie widaæ.
W Afganistanie mamy do czynienia z klasycznym zjawiskiem terroryzmu. Poza tym wystêpuje wiele ugrupowañ na wiecie nazywanych niekiedy
terrorystycznymi, które okrelaj¹ siê jako ugrupowania narodowowyzwoleñcze (np. ETA, IRA, partyzanci w Czeczenii i inne). Niektóre zorganizowane
zwi¹zki przestêpcze zaliczane bywaj¹ tak¿e do ugrupowañ o charakterze
terrorystycznym. Taki stan rzeczy wymaga precyzyjnego okrelenia pojêcia
terroryzm, nad którym od wielu lat zastanawiaj¹ siê politycy, specjalici
z prawa karnego i kryminologii, prawa miêdzynarodowego oraz inni zajmuj¹cy siê problematyk¹ terroryzmu. Jak dot¹d, brak jest zadowalaj¹cego rezultatu. Dobrze by by³o, aby to grone, napiêtnowane we wszystkich cywilizowanych krajach zjawisko wszêdzie okrelono w taki sam lub zbli¿ony sposób,
a jego zakres i znaczenie ujmowano tak samo lub podobnie. W przeciwnym
wypadku, a tak jest chyba obecnie, pewne zjawiska w jednym kraju bêd¹
uznawane za terrorystyczne, a w innych za zjawiska kryminalne. Wprawdzie zamachy terrorystyczne w konwencjach Narodów Zjednoczonych oraz
w ramowej decyzji Rady UE z dnia 13 czerwca 2002 r. s¹ zaliczane do
przestêpstw kryminalnych, jednak motywacja ich pope³niania wskazuje na
pod³o¿e ideologiczne. Mo¿na oczywicie przyj¹æ, i¿ terroryzm jest tak¿e
zjawiskiem kryminalnym, ale w takiej sytuacji trzeba go szczególnie wyró¿niæ jako kryminalno-terrorystyczne2, wtedy bêdzie wiadomo, o jak¹ materiê
chodzi.

2

Por. B. Ho³yst, Terroryzm, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 97.
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Zjawisko terroryzmu w wietle aktów prawnych
Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych
Na forum Narodów Zjednoczonych od dawna zauwa¿ano potrzebê zorganizowanej walki ze zjawiskiem okrelanym ogólnie jako terroryzm. Nie pos³ugiwano siê  jak i obecnie  precyzyjn¹ definicj¹ tego zjawiska, którego
ró¿norodnoæ nie pozwala³a na dok³adne okrelenie jego materii. Niemniej
jednak, w oparciu o ró¿ne wydarzenia nosz¹ce cechy zamachów terrorystycznych, przyjmowano, ¿e zjawisko to powstaje na pod³o¿u ideologicznym
o ró¿nych jego odcieniach i rodzajach, a organizacje terrorystyczne dokonuj¹
zamachów na wybrane obiekty publiczne o du¿ym zagêszczeniu zupe³nie
przypadkowych osób, np. na centra handlowe, dworce kolejowe i autobusowe,
poci¹gi kolejowe, autobusy, metra, lotniska, samoloty i inne. Celami zamachów mog¹ byæ tak¿e konkretne osoby sprawuj¹ce w³adzê publiczn¹, jak
prezydenci, szefowie rz¹dów, ministrowie itp. Stosowane rodki s¹ przygotowane do spowodowania mierci i uszkodzeñ cia³a wielu osób oraz rozleg³ych
zniszczeñ w mieniu, s¹ to najczêciej materia³y wybuchowe o du¿ej sile
ra¿enia. Przyk³adem tego mog¹ byæ zamachy: na Igrzyskach Olimpijskich
w Monachium w 1972 r., na World Trade Center w Nowym Yorku oraz na
Pentagon w Waszyngtonie w dniu 11 wrzenia 2001 r., na poci¹g kolejowy
w Madrycie w marcu 2004 r., na stacje metra w Londynie i Moskwie, na
szko³ê w Bies³anie, na teatr w Moskwie i inne. We wszystkich tych wypadkach osoby, które ponios³y mieræ lub zosta³y okaleczone, by³y zupe³nie przypadkowe. Organizacje terrorystyczne, które dokona³y tych czynów, uzyska³y
oczekiwany rozg³os na ca³ym wiecie. Zamachy te zwi¹zane by³y z okrelonymi ¿¹daniami politycznymi skierowanymi do w³adz publicznych poszczególnych krajów. Pañstwami, w których organizacje terrorystyczne dokona³y najwiêcej zamachów godz¹cych w ¿ycie i zdrowie ludzkie, tudzie¿ mienie, s¹
niew¹tpliwie Irak i Afganistan. wiat nie dokona³ jeszcze bli¿szego rozpoznania zjawiska terroryzmu w Afryce oraz rozmiarów nieszczêæ ludzkich, jakie
terroryzm wyrz¹dza na tym kontynencie. Informacje na ten temat s¹ raczej
szcz¹tkowe.
Na prze³omie XIX i XX wieku terroryzm rozwija³ siê zw³aszcza na pod³o¿u ideologii anarchistycznej. Organizacje anarchistyczne w pañstwach
o ugruntowanym uk³adzie w³adzy nie by³y zdatne do zmiany w³adzy publicznej i siêga³y do zamachów na osoby sprawuj¹ce w³adzê (np. zamach na
Napoleona III w 1854 r. we Francji, na prezydenta Francji Sadi Carnota
w 1894 r., na premiera Hiszpanii Canovasa de Castillo w 1897 r. czy te¿
zamach w Sarajewie 28 czerwca 1914 r. dokonany przez Gawri³a Principa na
arcyksiêcia Franciszka Ferdynanda nastêpcê tronu Austro-Wêgier i jego ma³¿onkê ksiê¿n¹ von Hohenberg, który sta³ siê bezporedni¹ przyczyn¹ wybuchu I wojny wiatowej). W efekcie Liga Narodów 10 listopada 1934 r. przyjê-
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³a wstêpny projekt miêdzynarodowej konwencji represji dotycz¹cej przestêpstw o charakterze politycznym i terrorystycznym, 10 padziernika 1936 r.
 rezolucjê o przeciwdzia³aniu zamachom terrorystycznym na ¿ycie, zdrowie
i wolnoæ osób uczestnicz¹cych w zagranicznych przedstawicielstwach, za
w 1937 r.  konwencjê o przeciwdzia³aniu zamachom terrorystycznym, która
jednak¿e nie spe³ni³a zak³adanego celu ze wzglêdu na agresywne poczynania
faszystowskich Niemiec i lekcewa¿enie konwencji Ligi Narodów oraz wybuch drugiej wojny wiatowej. Po wojnie idea zajêcia siê zjawiskiem terroryzmu na wiecie oraz podjêcia zorganizowanych stosownych dzia³añ od¿y³a ponownie. Na posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego ONZ wielokrotnie
omawiano stan zagro¿enia miêdzynarodowego pokoju i bezpieczeñstwu ze
strony terroryzmu oraz potrzebê podjêcia wspó³pracy miêdzy pañstwami
w celu przeciwdzia³ania temu zjawisku. Nale¿y tutaj wymieniæ nastêpuj¹ce
konwencje:
 tokijsk¹ z 14 wrzenia 1963 r. o zamachach przestêpnych na pok³adach
statków powietrznych,
 hask¹ z 16 grudnia 1970 r. o przeciwdzia³aniu bezprawnym zaw³adniêciom
statkami powietrznymi,
 montrealsk¹ z 23 wrzenia 1971 r. o przeciwdzia³aniu bezprawnym czynom skierowanym przeciwko bezpieczeñstwu lotnictwa cywilnego,
 nowojorsk¹ z 14 grudnia 1973 r. przeciwdzia³aniu przestêpstwom oraz
karaniu sprawców przestêpstw przeciwko osobom korzystaj¹cym z ochrony miêdzynarodowej w tym i przeciwko dyplomatom,
 nowojorsk¹ z 17 grudnia 1979 r. o przeciwdzia³aniu czynom dotycz¹cym
brania zak³adników,
 wiedeñsk¹ z 3 marca 1980 r. o ochronie fizycznej materia³ów nuklearnych,
 montrealski protokó³ z 24 lutego 1988 r. do Konwencji Montrealskiej z 23
wrzenia 1971 r. w sprawie przeciwdzia³ania bezprawnym aktom przemocy w miêdzynarodowym lotnictwie cywilnym,
 rzymsk¹ z 10 marca 1988 r. o przeciwdzia³aniu bezprawnym czynom przemocy w ¿egludze morskiej,
 rzymski protokó³ z 10 marca 1988 r. do Konwencji Rzymskiej z 10 marca
1988 r. o zwalczaniu bezprawnych zamachów na sta³e platformy w szelfie
kontynentalnym,
 montrealsk¹ z 1 marca 1991 r. o oznaczaniu plastikowych materia³ów
wybuchowych w celu ich identyfikacji,
 nowojorsk¹ z 15 grudnia 1997 r. o zwalczaniu terrorystycznych zamachów
bombowych,
 nowojorsk¹ z 9 grudnia 1999 r. o zwalczaniu finansowania terroryzmu.
Warto zauwa¿yæ, i¿ w preambule do konwencji z dnia 9 grudnia 1999 r.
wyranie podkrelono, ¿e maj¹c na uwadze cele i zasady Karty Narodów
Zjednoczonych dotycz¹ce utrzymania miêdzynarodowego pokoju i bezpie-
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czeñstwa oraz wspierania dobrego s¹siedztwa, przyjacielskich stosunków
i wspó³pracy miêdzy pañstwami, g³êbokie zaniepokojenie budzi nasilenie siê
aktów terrorystycznych na ca³ym wiecie, we wszystkich ich formach i przejawach. Pañstwa cz³onkowskie ONZ jednomylnie potwierdzi³y potêpienie
wszystkich aktów, metod i praktyk terroryzmu jako czynów kryminalnych
i godnych potêpienia, niezale¿nie od tego, gdzie i przez kogo takie czyny
zosta³y pope³nione, w tym czynów zagra¿aj¹cych przyjacielskim stosunkom
miêdzy pañstwami i narodami oraz czynów zagra¿aj¹cych integralnoci terytorialnej i bezpieczeñstwu pañstw. Zwa¿ywszy, ¿e finansowanie terroryzmu jest przedmiotem g³êbokiej troski ca³ej spo³ecznoci miêdzynarodowej,
a liczba i ciê¿ar aktów terroryzmu miêdzynarodowego zale¿y od rodków
finansowych, jakimi dysponuj¹ terroryci, istnieje pilna potrzeba zacienienia miêdzynarodowej wspó³pracy pañstw przy projektowaniu i przyjmowaniu skutecznych rodków zapobiegania finansowaniu terroryzmu oraz
przeciwdzia³ania temu finansowaniu poprzez wnoszenie oskar¿eñ i wymierzanie kar sprawcom, zatem przyjêcie tej konwencji jest w pe³ni uzasadnione.
Przestêpstwem terrorystycznym w rozumieniu konwencji z 9 grudnia
1999 r. jest czyn opisany w art. 2: Przestêpstwo w rozumieniu niniejszej
konwencji pope³nia ten, kto jakimikolwiek rodkami, bezporednio lub porednio, bezprawnie i umylnie, udostêpnia lub gromadzi fundusze z zamiarem ich wykorzystania lub te¿ maj¹c wiadomoæ, ¿e zostan¹ one wykorzystane, w ca³oci lub w czêci, do dokonania:
a) czynu stanowi¹cego przestêpstwo okrelone definicj¹ zawart¹ w jednym z traktatów wymienionych w aneksie (konwencja przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 15 grudnia 1997 r.);
b) czynu maj¹cego spowodowaæ mieræ lub ciê¿ki uszczerbek na zdrowiu
osoby cywilnej lub innej osoby nie uczestnicz¹cej aktywnie w dzia³aniach
wojennych w sytuacji konfliktu zbrojnego, jeli celem takiego czynu, wynikaj¹cym b¹d z jego charakteru, b¹d z kontekstu, w jakim jest pope³niony, jest
zastraszenie ludnoci albo sk³onienie rz¹du lub organizacji miêdzynarodowej
do dokonania lub do zaniechania okrelonej czynnoci;
c) uczestnictwa jako wspó³sprawcy w przestêpstwie o charakterze terrorystycznym opisanym w niniejszej konwencji;
d) organizowania lub polecania innym osobom dokonanie przestêpstwa
o charakterze terrorystycznym opisanym w niniejszej konwencji;
e) przyczyniania siê do pope³nienia jednego lub wiêcej przestêpstw
o charakterze terrorystycznym przez grupê osób dzia³aj¹cych w tym celu.
Takie dzia³anie musi byæ umylne oraz spe³niaæ jeden z nastêpuj¹cych warunków: mieæ na celu wspomaganie dzia³alnoci przestêpczej lub przestêpczego celu grupy, jeli taka dzia³alnoæ lub cel wi¹¿¹ siê z pope³nieniem
przestêpstwa o charakterze terrorystycznym opisanym w niniejszej konwen-
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cji lub zostaæ dokonane ze wiadomoci¹, ¿e grupa zamierza pope³niæ takie
przestêpstwo.
Jest to szerokie ujêcie przestêpstwa o charakterze terrorystycznym opisane w aktach pranych ONZ.
Konwencja z dnia 9 grudnia 1999 r. o zwalczaniu finansowania terroryzmu zobowi¹zuje pañstwa-strony do podjêcia wszelkich niezbêdnych dzia³añ
w prawie wewnêtrznym, umo¿liwiaj¹cych poci¹gniecie do odpowiedzialnoci
karnej, cywilnej lub administracyjnej osoby fizycznej i osoby prawnej zlokalizowanej na jego terytorium lub utworzonej na podstawie jego prawa, jeli
osoba odpowiedzialna za zarz¹dzanie lub sprawowanie kontroli nad t¹ osob¹,
dzia³aj¹c w tym charakterze pope³nia przestêpstwo terrorystyczne.

Zjawisko terroryzmu w wietle aktów prawnych instytucji
europejskich
Instytucje europejskie, rozumiane jako Rada Europy, Rada Europejska,
Rada Unii Europejskiej, Parlament i Komisja Europejska, wielokrotnie
w zakresie swojego dzia³ania zajmowa³y siê zjawiskiem terroryzmu, uwa¿aj¹c go  podobnie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych  za jedno
z najgroniejszych wspó³czesnych zjawisk godz¹cych w ukszta³towany historyczne ³ad i porz¹dek miêdzynarodowy. Rada Unii Europejskiej, uwzglêdniaj¹c wspomniane konwencje Narodów Zjednoczonych dotycz¹ce zwalczania
zjawisk terrorystycznych oraz miêdzynarodowej przestêpczoci zorganizowanej, a tak¿e konkluzje Rady Europejskiej oraz konwencje Rady Europy wydane w tym zakresie, powiêci³a wiele miejsca temu gronemu problemowi
oraz przejawom wystêpuj¹cym w przedpolu jego dzia³ania, oceniaj¹c ca³¹ tê
dzia³alnoæ jako zjawisko sprzeczne z prawem miêdzynarodowym oraz zagra¿aj¹ce pokojowi i bezpieczeñstwu na wiecie. Opieraj¹c siê na uniwersalnych
wartociach, jakimi s¹: godnoæ ludzka, wolnoæ, równoæ, solidarnoæ oraz
poszanowanie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci, a tak¿e uznaj¹c
zasady demokracji i pañstwa prawa za wspólne dla pañstw cz³onkowskich,
Rada uzna³a terroryzm za jedno z najpowa¿niejszych zagro¿eñ wymienionych wartoci i zasad. Deklaracja La Gomera z dnia 14 padziernika 1995 r.
wyranie stanowi, ¿e terroryzm to zagro¿enie dla demokracji, swobodnego
wykonywania praw cz³owieka oraz rozwoju spo³ecznego i gospodarczego.
W dniu 3 grudnia 1998 r. Rada UE przyjê³a plan dzia³ania swojego i Komisji
w sprawie sposobu jak najskuteczniejszego wdra¿ania w ¿ycie postanowieñ
traktatu z Amsterdamu w zakresie przestrzeni wolnoci, bezpieczeñstwa
i sprawiedliwoci, którym objê³a równie¿ przeciwdzia³anie terroryzmowi.
W dniu 21 wrzenia 2001 r. Nadzwyczajna Rada Europejska przyjê³a
plan dzia³ania w sprawie zwalczania terroryzmu. Do przeciwdzia³ania terro-
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ryzmowi odnosi³y siê równie¿ wnioski Rady Europejskiej z Santa Maria da
Feira z 19 i 20 czerwca 2000 r. Zwalczaniem terroryzmu zajmowa³ siê tak¿e
Parlament Europejski, który m.in. 5 wrzenia 2001 r. przyj¹³ zalecenia
w sprawie roli UE w zwalczaniu terroryzmu. Warto tak¿e wspomnieæ o tym,
¿e 30 czerwca 1996 r. wiod¹ce pañstwa uprzemys³owione G7 i Rosja na
szczycie w Pary¿u opowiedzia³y siê za podjêciem 25 rodków w zakresie
zwalczania terroryzmu.
Unia Europejska, maj¹c na celu skuteczne zwalczanie terroryzmu i przestêpczoci zorganizowanej, przyjê³a liczne szczególne rodki prawne, jak np.:
1) decyzjê Rady z dnia 3 grudnia 1998 r., polecaj¹c¹ Europolowi szczególne objêcie jego dzia³alnoci¹ przestêpstw przeciwko ¿yciu, zdrowiu, wolnoci osobistej lub mieniu pope³nionych lub takich, których pope³nienie jest
prawdopodobne podczas dzia³añ terrorystycznych;
2) zadania Rady 961610/WSiSW z 15 padziernika 1996 r. dotycz¹ce
utworzenia bloku informacji w zakresie szczegó³owych uprawnieñ antyterrorystycznych, umiejêtnoci i wiedzy specjalistycznej u³atwiaj¹cych wspó³pracê
antyterrorystyczn¹ miêdzy pañstwami cz³onkowskimi UE;
3) zadania Rady 98/428/WSiSW z 29 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Europejskiej Sieci S¹dowej i jej zadañ w zakresie zwalczania przestêpstw
terrorystycznych,
4) zadania Rady 98/733/WSiSW z 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznawania za przestêpstwa uczestnictwo w organizacjach przestêpczych w pañstwach cz³onkowskich UE;
5) zalecenia Rady z 9 grudnia 1999 r. w sprawie wspó³pracy w zwalczaniu finansowania grup terrorystycznych.
Istotne i szczególe miejsce w dzia³aniach Rady UE w zakresie zwalczania
terroryzmu zajmuje decyzja ramowa z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie
zwalczania terroryzmu. Decyzja ta zawiera konkretne zalecenia skierowane
do pañstw cz³onkowskich UE, dotycz¹ce uregulowañ karnych w zakresie
terroryzmu. S³usznie przyjmuje siê w niej, ¿e we wszystkich pañstwach
cz³onkowskich nale¿y przyj¹æ zbli¿on¹ definicjê przestêpstw terrorystycznych, w tym równie¿ przestêpstw odnosz¹cych siê do grup terrorystycznych.
Zgodnie z konwencj¹ Rady Europy z dnia 27 stycznia 1977 r. o zwalczaniu
terroryzmu, przestêpstw terrorystycznych nie zalicza siê do przestêpstw politycznych ani te¿ zwi¹zanych z przestêpstwami politycznymi lub wyp³ywaj¹cych z pobudek politycznych, lecz jednoznacznie sytuuje w grupie przestêpstw
kryminalnych, co musi wywo³ywaæ szereg uzasadnionych w¹tpliwoci. W stosunku do osób fizycznych i prawnych, które pope³ni³y lub ponosz¹ odpowiedzialnoæ za tego rodzaju przestêpstwa, wed³ug zaleceñ zawartych w tej
decyzji, nale¿y przewidzieæ kary i rodki karne odzwierciedlaj¹ce powa¿ny
charakter tych przestêpstw. Zasady zaostrzonego traktowania sprawców zjawisk terrorystycznych dotycz¹ tak¿e postêpowania karnego.
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W art. 1 decyzji postanowiono co nastêpuje:
1. Ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie podejmuje niezbêdne rodki zapewniaj¹ce, ¿e zamierzone czyny, wskazane poni¿ej, okrelone zgodnie z prawem
krajowym jako przestêpstwa, które ze wzglêdu na swój charakter i kontekst
mog¹ wyrz¹dziæ powa¿ne szkody krajowi lub organizacji miêdzynarodowej,
gdy zostan¹ pope³nione w celu:
 powa¿nego zastraszenia ludnoci, lub
 bezprawnego zmuszenia rz¹du lub organizacji miêdzynarodowej do
podjêcia lub
 zaniechania dzia³ania, lub
 powa¿nej destabilizacji lub zniszczenia podstawowych politycznych,
konstytucyjnych, gospodarczych lub spo³ecznych struktur kraju lub organizacji miêdzynarodowej, s¹ uwa¿ane za przestêpstwa terrorystyczne:
a) ataki na ¿ycie ludzkie, które mog¹ powodowaæ mieræ,
b) ataki na integralnoæ cielesn¹ osoby,
c) porwanie lub branie zak³adników,
d) spowodowanie rozleg³ych zniszczeñ obiektów rz¹dowych lub obiektów
u¿ytecznoci publicznej, systemu transportowego, infrastruktury, w³¹cznie ze
zniszczeniem systemu informacyjnego, sta³ych platform umieszczonych na
szelfie kontynentalnym, miejsca publicznego lub mienia prywatnego, mog¹ce zagroziæ ¿yciu ludzkiemu lub mog¹ce spowodowaæ powa¿ne straty gospodarcze,
e) zajêcie statku powietrznego, statku lub innego rodka transportu publicznego lub towarowego,
f) wytwarzanie, posiadanie, nabywanie, przewo¿enie, dostarczanie lub
u¿ywanie broni, materia³ów wybuchowych lub j¹drowych, broni biologicznej
lub chemicznej, jak równie¿ badania i rozwój broni biologicznej i chemicznej,
g) uwalnianie substancji niebezpiecznych lub powodowanie po¿arów, powodzi lub wybuchów, których rezultatem jest zagro¿enie ¿ycia ludzkiego,
h) zak³ócenia lub przerwy w dostawach wody, energii elektrycznej lub
wszelkich innych podstawowych zasobów naturalnych, których rezultatem
jest zagro¿enie ¿ycia ludzkiego,
i) gro¿eniem pope³nienia czynów wymienionych w lit. a do h.
W art. 2 decyzji okrelono przestêpstwa dotycz¹ce grupy terrorystycznej
i w tym zakresie ustalono, ¿e:
1. Do celów niniejszej decyzji ramowej grupa terrorystyczna oznacza
grupê zorganizowan¹ z³o¿on¹ z wiêcej ni¿ dwóch osób, ustanowion¹ na przestrzeni czasu i dzia³aj¹c¹ w uzgodniony sposób w celu pope³niania przestêpstw terrorystycznych. Grupa zorganizowana oznacza grupê, która nie
jest przypadkowo sformowana w celu natychmiastowego dokonania przestêpstwa oraz w której nie ma potrzeby formalnego okrelenia ról cz³onków
grupy, ci¹g³oci cz³onkostwa lub rozwiniêtej struktury.
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2. Ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie podejmuje niezbêdne rodki zapewniaj¹ce karalnoæ nastêpuj¹cych czynów zamierzonych:
a) kierowanie grup¹ terrorystyczn¹,
b) uczestnictwo w dzia³aniach grupy terrorystycznej, w tym poprzez dostarczanie informacji lub zasobów materialnych lub poprzez wszelkiego rodzaju finansowanie dzia³alnoci grupy terrorystycznej ze wiadomoci¹, ¿e
takie uczestnictwo bêdzie stanowi³o wk³ad w dzia³alnoæ przestêpcz¹ grupy
terrorystycznej.
3. Przestêpstwa zwi¹zane z dzia³alnoci¹ przestêpcz¹.
Ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie podejmuje niezbêdne rodki zapewniaj¹ce
uznanie nastêpuj¹cych czynów za przestêpstwa zwi¹zane z terroryzmem:
a) kradzie¿ kwalifikowana dokonana z zamiarem pope³nienia czynu wymienionego w art. 1 ust. 1;
b) wymuszenie dokonane z zamiarem pope³nienia czynu wymienionego
w art. 1 ust. 1;
c) sporz¹dzanie fa³szywych dokumentów urzêdowych dokonane z zamiarem pope³nienia czynu.
Art. 4. Pod¿eganie, pomocnictwo lub wspó³sprawstwo oraz usi³owanie
1. Ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie podejmie niezbêdne rodki zapewniaj¹ce
karalnoæ czynów polegaj¹cych na pod¿eganiu, pomocnictwie lub wspó³sprawstwie w pope³nieniu przestêpstwa okrelonego w art. 1 ust. 1, art. 2 i art. 3.
2. Ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie podejmuje niezbêdne rodki zapewniaj¹ce karalnoæ czynów polegaj¹cych na usi³owaniu pope³nienia przestêpstwa
okrelonego w art. 1 ust. 1, art. 3, z wyj¹tkiem posiadania, jak przewidziano
w art. 1 ust. 1 lit. f) oraz przestêpstwa okrelonego w art. 1 ust. 1 lit i).
Przedstawione zalecenia materialnego okrelenia przestêpstwa o charakterze terrorystycznym s¹ skierowane do poszczególnych krajów UE, aby te
w drodze odpowiednich czynnoci legislacyjnych wprowadzi³y do prawa karnego przestêpstwa o charakterze terrorystycznym o zaostrzonej odpowiedzialnoci karnej. Zalecenia te obejmuj¹ formy stadialne i zjawiskowe tego przestêpstwa. W zakresie kary dyrektywa zaleca w art. 5 ust. 2, aby odpowiednio
ustanowiono do przestêpstw o charakterze terrorystycznym kary pozbawienia wolnoci w wymiarze wy¿szym ani¿eli przewidziane za takie przestêpstwa przy braku charakteru terrorystycznego.
W art. 6 dyrektywa przewiduje warunki czynnego ¿alu sprawcy czynu
terrorystycznego, zalecaj¹c, by przewidziano do takiego sprawcy zmniejszenie kary, gdy:
 odstêpuje od dzia³alnoci terrorystycznej, oraz
 dostarcza organom administracyjnym lub s¹dowym informacji, których uzyskanie w inny sposób przez organy administracyjne lub s¹dowe
by³oby niemo¿liwe, co pomaga odpowiednim organom w:
 zapobieganiu lub zmniejszaniu skutków przestêpstwa,
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 identyfikacji lub postawieniu przed wymiarem sprawiedliwoci innych
sprawców,
 znalezieniu dowodów, lub
 zapobieganiu dalszym przestêpstwom terrorystycznym.
Dyrektywa przewiduje tak¿e zalecenia co do odpowiedzialnoci karnej
osób prawnych, zalecaj¹c wymierzanie tym osobom odpowiednich kar i rodków karnych, którymi mog¹ równie¿ byæ:
 pozbawienie prawa do wiadczenia lub pomocy publicznej,
 czasowe lub trwa³e pozbawienie uprawnieñ do prowadzenia dzia³alnoci handlowej,
 nadzór s¹dowy,
 s¹dowy nakaz likwidacji,
 czasowe lub sta³e zamkniêcie przedsiêbiorstw wykorzystywanych
w celu pope³nienia przestêpstwa.
Warto tak¿e w tym miejscu wspomnieæ o drugiej decyzji ramowej Rady
UE z 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania
i procedury wydawania osób miêdzy pañstwami cz³onkowskimi. W rozumieniu tej decyzji europejski nakaz aresztowania jest decyzj¹ s¹dow¹ wydan¹
przez pañstwo cz³onkowskie w celu aresztowania i przekazania przez inne
pañstwo cz³onkowskie osoby, której dotyczy wniosek w celu przeprowadzenia
postêpowania karnego lub wykonania kary pozbawienia wolnoci b¹d rodka zabezpieczaj¹cego. W wietle omawianej regulacji pañstwa cz³onkowskie
maj¹ obowi¹zek wykonania ka¿dego europejskiego nakazu aresztowania
w oparciu o zasadê wzajemnego uznawania i zgodnie z przepisami tej decyzji
ramowej. Nakaz ten obejmuje sprawców najgroniejszych przestêpstw,
w tym o charakterze terrorystycznym. Zasady jego stosowania zosta³y szczegó³owo uregulowane w przedmiotowej decyzji ramowej. Jednak¿e z uwagi na
to, i¿ dalsze omawianie europejskiego nakazu aresztowania przekroczy³oby
zakres materii objêtej tematem, szczegó³owe omówienie tej instytucji zostanie dokonane w odrêbnym opracowaniu.

Pojêcie terroryzmu
Jak wspomnia³em, ró¿norodnoæ i z³o¿onoæ materii terroryzmu jako zjawiska spo³ecznego powoduje, i¿ dotychczasowe próby zdefiniowania tego zjawiska zawodz¹. Jak podaje B. Ho³yst w najpowa¿niejszym dziele pt. Terroryzm, istnieje ponad sto definicji terroryzmu, przy czym rozbie¿noci s¹ tutaj
du¿e. Sam B. Ho³yst podejmuje próbê okrelenia klasycznego terroryzmu
i wyró¿nia terroryzm tradycjonalny dzia³aj¹cy na pod³o¿u ideologicznym,
socjalno-tendencyjnym i etniczno-nacjonalistycznym. Wed³ug definicji FBI
istota terroryzmu polega na sprzecznym z prawem u¿yciu przemocy, aby
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zmusiæ rz¹dy do poparcia celów politycznych b¹d spo³ecznych. Przez szkodliwe oddzia³ywanie na bezporednie ofiary terroryci chc¹ uderzyæ w poredni¹ b¹d w³aciw¹ ofiarê (grupê docelow¹), aby j¹ zastraszyæ, zmusiæ do
tego, by podjê³a dzia³anie le¿¹ce w ich interesie. Akt terrorystyczny jest wiêc
zdarzeniem, w którym z regu³y uczestnicz¹ co najmniej trzy strony: sprawcy,
ofiary i grupa docelowa poddawana presji psychicznej.
Drugim pojêciem wyró¿nionym przez B. Ho³ysta jest terroryzm kryminologiczny, w którym wy³¹cza siê zupe³nie dzia³anie terrorysty z motywów
ideologicznych. Takie rozumienie terroryzmu jest przybli¿one do pojêcia
przestêpstwa o charakterze terrorystycznym, o jakim traktuje art. 115 § 20
k.k. Przepis ten stanowi: Przestêpstwem o charakterze terrorystycznym jest
czyn zabroniony zagro¿ony kar¹ pozbawienia wolnoci, którego górna granica wynosi co najmniej 5 lat, pope³niony w celu:
1) powa¿nego zastraszenia wielu osób,
2) zmuszenia organu w³adzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego pañstwa albo organu organizacji miêdzynarodowej do podjêcia lub zaniechania okrelonych czynnoci,
3) wywo³ania powa¿nych zak³óceñ w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego pañstwa lub organizacji miêdzynarodowej, a tak¿e
groba pope³nienia takiego czynu.
Definicja ta wprowadzi³a wielkie nieporozumienie w prawie karnym
w zakresie przestêpstwa o charakterze terrorystycznym. Nieporozumienie to
polega na tym, ¿e autentyczna wyk³adnia przestêpstwa terrorystycznego
okrelona w art. 115 § 20 k.k. ustala, i¿ przestêpstwem terrorystycznym
mo¿e byæ ka¿dy czyn zabroniony, zagro¿ony kar¹ pozbawienia wolnoci, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, pope³niony w celu wymienionym
w tym przepisie w trzech punktach, które to cele mog¹ wyst¹piæ ³¹cznie lub
ka¿dy z osobna. Wystêpuje on bowiem w alternatywie zwyk³ej.
Pierwszy z celów zosta³ okrelony, ¿e czyn ten mo¿e mieæ na celu powa¿ne zastraszenie wielu osób. Z tego wynika³oby, ¿e Polska jest krajem o najwiêkszym natê¿eniu zdarzeñ terrorystycznych, gdy¿ prawie w ka¿dym miecie na ró¿nych osiedlach dzia³aj¹ grupy/gangi m³odzie¿owe, które dokonuj¹
uszkodzenia mienia, kradzie¿y, kradzie¿y z w³amaniem, bior¹ udzia³ w bójkach z u¿yciem niebezpiecznych narzêdzi i innych czynów, m.in. w celu
powa¿nego zastraszenia mieszkañców osiedla. Takie czyny w rozumieniu art.
115 § 20 k.k. nale¿a³oby kwalifikowaæ jako zamachy terrorystyczne, a takie
grupy m³odzie¿owe nale¿a³oby uznaæ za ugrupowania terrorystyczne. W³adza
publiczna natomiast deklaruje, ¿e w Polsce nie ma rodzimych grup terrorystycznych i ¿e dotychczas nie odnotowano zamachów o charakterze terrorystycznym. W statystyce kryminalnej te¿ nie uwzglêdnia siê zamachów
o charakterze terrorystycznym. Z tego mo¿na wnioskowaæ, i¿ organy cigania
nie przestrzegaj¹ przepisów kodeksu karnego odnonie do czynów o charak-
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terze terrorystycznym. W ich ocenie tego typu zachowania m³odzie¿owe s¹
zachowaniami nosz¹cymi znamiona ró¿nych przestêpstw, których motywem
nierzadko jest okazanie lekcewa¿enia norm prawnych i zasad wspó³¿ycia
spo³ecznego, lecz w ¿adnym razie nie mo¿na ich uznaæ za czyny o charakterze terrorystycznym, a ugrupowania te za terrorystyczne.
Jak widaæ, wyk³adnia autentyczna przestêpstwa o charakterze terrorystycznym przewidziana w art. l 15 par. 20 k.k. powinna zostaæ poprawiona.
Nale¿y do tej definicji dodaæ element ideologicznego dzia³ania sprawców i to
niezale¿nie od tego, czy z mocy prawa bêdzie siê ich traktowaæ jako sprawców ciê¿kich przestêpstw kryminalnych, a nie politycznych. Wówczas uniknie
siê nieporozumieñ w zakresie poprawnoci kwalifikacji prawnej czynu o charakterze terrorystycznym.
Trzecim pojêciem terroryzmu, o którym wspomina B. Ho³yst, jest terroryzm miêdzynarodowy, czyli akty przemocy zmierzaj¹ce do zniszczenia symbolicznego statusu, identycznoci i bytu b¹d istoty ofiary (spo³eczeñstwa,
instytucji, osób cywilnych)3.
Wymaga podkrelenia, ¿e polski ustawodawca karny w zakresie regulacji
przestêpstw o charakterze terrorystycznym nie uwzglêdni³ wymaganych zasad okrelonoci i spójnoci norm prawa karnego, które przy tworzeniu przepisów prawa karnego, a tak¿e przy ich stosowaniu odgrywaj¹ bardzo wa¿n¹
rolê. W sposób bezkrytyczny przyj¹³ opis przestêpstwa o charakterze terrorystycznym w decyzji ramowej Rady Unii Europejskiej z 13 czerwca 2002 r.
w sprawie zwalczania terroryzmu, która to regulacja ma charakter przepisów z zakresu prawa administracyjnego, a nie prawa karnego. Decyzja ta
 podobnie jak i konwencja z dnia 27 stycznia 1977 r. o zwalczaniu terroryzmu  nie zaliczaj¹ przestêpstw terrorystycznych do przestêpstw o charakterze politycznym. Podobne stanowisko znajduje siê w konwencjach ONZ.
Przepisy te z góry przes¹dzaj¹, ¿e przestêpstwa terrorystycznego nie mo¿na
pope³niæ z motywów ideologicznych. Wydaje siê, i¿ nale¿y jednak odró¿niæ
tutaj dwie kwestie:
a) traktowanie sprawców przestêpstwo charakterze terrorystycznym
w przepisach prawa karnego i prawa wykonawczego tak jak gronych sprawców przestêpstw kryminalnych, nie przyznaj¹c im statusu wiêniów politycznych (wiêniów sumienia);
b) motywacje dokonywania przez tych sprawców przestêpstwo charakterze terrorystycznym.
Nale¿y tutaj trzymaæ siê rzeczywistego stanu rzeczy. Czym innym jest
bowiem regulacja prawna, która nie przyznaje tym sprawcom statusu wiêniów politycznych, a czym innym okrelenie motywacji ich dzia³ania. Trzeba
zwróciæ uwagê na to, ¿e ugrupowania terrorystyczne stanowi¹ pewnego ro3
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dzaju tajne organizacje o charakterze politycznym, których strategi¹ dzia³ania w osi¹ganiu za³o¿onych celów jest wywieranie presji na w³adze ró¿nych
krajów i organizacji miêdzynarodowych poprzez zastraszanie okrelonych
grup spo³ecznych w wyniku organizowania wybuchów i katastrof powoduj¹cych mieræ i kalectwo nieokrelonej grupy osób oraz powa¿nych zniszczeñ
w mieniu. W ka¿dym razie zak³adane cele dzia³ania maj¹ charakter ideologiczny. W aspektach kryminologicznych nie mo¿na uto¿samiaæ tych ugrupowañ z przestêpczoci¹ mafijn¹ lub inn¹ przestêpczoci¹ zorganizowan¹
o charakterze kryminalnym lub gospodarczym4.

Zaostrzenie odpowiedzialnoci karnej za czyny
o charakterze terrorystycznym w kodeksie karnym
Polska, wykonuj¹c zalecenia Rady UE wynikaj¹ce z decyzji ramowej z 13
czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, wprowadzi³a zaostrzenie
odpowiedzialnoci karnej za przestêpstwa o charakterze terrorystycznym
oraz ustali³a wyk³adniê autentyczn¹ przestêpstwa o tym charakterze. Dokona³a tego ustaw¹ nowelizuj¹c¹ kodeks karny z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz.U. nr 93, poz. 889), która wesz³a w ¿ycie w dniu 1 maja 2004 r. Natomiast ustaw¹ z dnia 25 czerwca 2009 r. (Dz.U. nr 166, poz. 1317), która
wesz³a w ¿ycie w dniu 22 padziernika 2009 r., wprowadzi³a nowy typ przestêpstwa dotycz¹cy zakazu finansowania przestêpstw o charakterze terrorystycznym (art. 165a k.k.). Jest to realizacja zaleceñ miêdzynarodowej konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu podjêtej przez Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 9 grudnia 1999 r., ratyfikowanej
przez Polskê 13 grudnia 2004 r.
Zaostrzeniem odpowiedzialnoci wobec sprawców przestêpstw pope³nionych w warunkach recydywy szczególnej, wielokrotnej, o jakiej mowa w art.
64 § 2 k.k. na mocy, art. 65 § l objêto równie¿ przestêpców zawodowych oraz
dzia³aj¹cych w zorganizowanej grupie lub zwi¹zku przestêpczym, a tak¿e
sprawców przestêpstw o charakterze terrorystycznym. Zaostrzenie to polega
na tym, ¿e sprawcom takim s¹d wymierza karê pozbawienia wolnoci powy¿ej dolnej granicy ustawowego zagro¿enia, a mo¿e wymierzyæ do górnej granicy ustawowego zagro¿enia zwiêkszonego o po³owê. Wobec takich sprawców
przestêpstw zgodnie z art. 69 § 3 k.k. nie stosuje siê zawieszenia wykonania
kary, chyba ¿e zachodzi wyj¹tkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznociami. W takiej sytuacji wykluczone jest nadzwyczajne z³agodzenie
kary w warunkach przewidzianych w art. 60 § 3, 4 i 5 k.k. Dotyczy to
4 Por. F. Ryszka, Terroryzm polityczny  wstêp do problematyki fenomenu, [w:] Terroryzm
polityczny, Wyd. PWN, Warszawa 1981, s. 11.
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nadzwyczajnego z³agodzenia kary w stosunku do sprawcy wspó³dzia³aj¹cego
z innymi osobami w pope³nieniu przestêpstwa, je¿eli ujawni on wobec organu
powo³anego do cigania przestêpstw informacje dotycz¹ce osób uczestnicz¹cych w pope³nieniu przestêpstwa oraz istotnych okolicznoci jego pope³nienia. Z tego dobrodziejstwa nie mog¹ skorzystaæ m.in. sprawcy przestêpstw
o charakterze terrorystycznym. Zgodnie z 73 § 2 wobec okrelonego w art. 64
§ 2 k.k. sprawcy przestêpstwa, a dotyczy to tak¿e sprawcy przestêpstwa
o charakterze terrorystycznym, przy zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolnoci dozór kuratora jest obowi¹zkowy. Skazanego za przestêpstwo
o charakterze terrorystycznym mo¿na warunkowo zwolniæ po odbyciu 3/4
kary pozbawienia wolnoci, nie wczeniej jednak ni¿ po roku odbycia tej kary
(art. 78 § 2 k.k.). W takim wypadku okres próby tego skazanego wynosi
najmniej 3 lata (80 § 2 k.k.).
Dalsze obostrzenia za pope³nienie przestêpstwa o charakterze terrorystycznym zawiera art. 258 § 2 i 4 k.k. a tak¿e 65 § 2 k.k. Przy czym 65 § 2 k.k.
stanowi, ¿e do sprawców przestêpstw przewidzianych w art. 258 k.k. maj¹
odpowiednie zastosowanie przepisy dotycz¹ce odpowiedzialnoci karnej
w warunkach recydywy szczególnej wielokrotnej (art. 64 § 2 k.k.) z wyj¹tkiem zaostrzenia kary. Wystêpuje tutaj zaostrzenie dotycz¹ce warunkowego
zawieszenia wykonania kary (art. 69 § 3 k.k.), dozoru obligatoryjnego (art. 73
§ 2 k.k.), warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary
(art. 78 § 2 k.k.), okresu próby (art. 80 § 2 k.k.)
Art. 258 k.k. okrela odpowiedzialnoæ karn¹ za dzia³anie w zorganizowanej grupie przestêpczej lub w zwi¹zku przestêpczym. W § 1 okrela typ
podstawowy tego przestêpstwa. W § 2 przewiduje typ kwalifikowany z zaostrzonym ustawowym wymiarem kary od 6 miesiêcy do 8 lat, o ile grupa lub
zwi¹zek przestêpczy maj¹ charakter zbrojny albo maj¹ na celu pope³nienie
przestêpstwa o charakterze terrorystycznym.
W § 3 przewidziana jest zaostrzona odpowiedzialnoæ karna wobec osób,
które zak³adaj¹ lub kieruj¹ grup¹ lub zwi¹zkiem przestêpczym, w tym
o charakterze zbrojnym, od roku do 10 lat. Najostrzejsz¹ odpowiedzialnoæ
powoduje § 4, który stanowi, ¿e kto grupê albo zwi¹zek maj¹ce na celu
pope³nienie przestêpstwa o charakterze terrorystycznym zak³ada lub takim
zwi¹zkiem lub grup¹ kieruje, podlega karze pozbawienia wolnoci na czas
nie krótszy od lat 3. A wiêc jest to zbrodnia w rozumieniu prawa karnego.
Wed³ug A. Marka zwi¹zkiem przestêpczym jest ugrupowanie co najmniej
3 osób, o wzglêdnie trwa³ej strukturze organizacyjnej, posiadaj¹ce nie tylko
wspólny cel, lecz tak¿e konkretny program, formy wspó³dzia³ania i podzia³
zadañ, wy³onione kierownictwo oraz ustalone zasady cz³onkostwa. Jeli chodzi o zorganizowane grupy, to w przeciwieñstwie do zwi¹zku przestêpczego
nie musz¹ one mieæ d³ugotrwa³ego programu i ustalonych zasad przynale¿noci. Praktyka dowodzi, ¿e ugrupowania terrorystyczne s¹ dobrze zorgani-
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zowane, maj¹ ustalone struktury i kierownictwo, wystêpuje tam ¿elazna
dyscyplina, jest ustalone cz³onkostwo, a wiêc w przedstawionym rozumowaniu s¹ zwi¹zkami przestêpczymi5.
Przestêpstwo finansowania terroryzmu przewidziane w art. 165a k.k.
jest przestêpstwem nowym w polskim prawie karnym, zagro¿onym kar¹
pozbawienia wolnoci od 2 do 12 lat. Jest to wiêc przestêpstwo o du¿ej
szkodliwoci spo³ecznej. Dotyczy ono zakazu finansowania dzia³alnoci terrorystycznej. Jak zauwa¿a Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
w preambule, finansowanie ró¿nych form terroryzmu s³u¿y jego rozwojowi
i godzi w miêdzynarodowy pokój i bezpieczeñstwo. Finansowanie tej dzia³alnoci mo¿e siê odbywaæ w sposób bezporedni lub poredni, m.in. przez
organizacje o charakterze charytatywnym, spo³ecznym lub kulturalnym
a tak¿e organizacje prowadz¹ce nielegaln¹ dzia³alnoæ, np. nielegalny handel
broni¹, handel narkotykami oraz wymuszenia do finansowania dzia³añ terrorystycznych. Brak rodków finansowych do prowadzenia tej dzia³alnoci
uniemo¿liwia wykonanie powa¿niejszych zamachów terrorystycznych,
zw³aszcza na arenie miêdzynarodowej. Rodzajowym przedmiotem ochrony
przestêpstwa finansowania terroryzmu jest bezpieczeñstwo powszechne. Finansuj¹c tê dzia³alnoæ, która godzi w ¿ycie i zdrowie nieokrelonej grupy
przypadkowych osób oraz mienie w znacznych rozmiarach, tym samym zagra¿a siê temu dobru chronionemu prawem. Indywidualnym za przedmiotem ochrony tego przestêpstwa jest legalnoæ obrotu finansowego. Ochrania
siê tutaj obrót finansowy przed jego wykorzystaniem na dzia³alnoæ terrorystyczn¹. Wykorzystanie wystêpuj¹cych w danym obrocie rodków finansowych na cele terrorystyczne jest bowiem niezgodne z prawem. Sprawc¹ mo¿e
byæ w tym przestêpstwie ka¿da osoba zdatna do odpowiedzialnoci karnej
w rozumieniu prawa karnego. Musi spe³niaæ przes³anki podmiotowe do odpowiedzialnoci karnej, tj. mieæ ukoñczone 17 lat ¿ycia oraz byæ poczytaln¹.
Od strony podmiotowej omawianego przestêpstwa mo¿na siê dopuciæ
tylko w winie umylnej w zamiarze bezporednim. Dzia³anie sprawcy jest
tutaj ukierunkowane na sfinansowanie przestêpstwa o charakterze terrorystycznym. Od strony przedmiotowej sprawca gromadzi, przekazuje lub oferuje rodki p³atnicze, instrumenty finansowe, papiery wartociowe, wartoci
dewizowe, prawa maj¹tkowe lub mienie ruchome lub nieruchomoci w celu
sfinansowania dzia³alnoci terrorystycznej. Finansowanie mo¿e tutaj polegaæ na:
a) gromadzeniu rodków maj¹tkowych, które mo¿e przybraæ ró¿ne formy. Przepis nie stanowi o jakie gromadzenie chodzi;
b) przekazywanie rodków maj¹tkowych w ró¿ny sposób. Mo¿e to byæ
przekazywanie bezporednie lub porednie. Co do nieruchomoci, mo¿e to
5

Por. A. Marek, Prawo karne, wyd. 9, Warszawa 2009, s. 652.
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byæ np. zapis lub darowizna. rodki pieniê¿ne mo¿na przekazaæ na rachunek
bankowy lub bezporednio;
c) oferowanie rodków maj¹tkowych mo¿e polegaæ na ró¿nych formach
proponowania ich wykorzystania, np. na rzekome cele charytatywne lub kulturalne.
Rodzaje rodków maj¹tkowych zosta³y przyk³adowo wymienione w dyspozycji art. l65a k.k. i s¹ to: rodki p³atnicze, którymi mo¿e byæ waluta
danego kraju (np. EURO, USD, PLN), instrumenty finansowe, papiery wartociowe, wartoci dewizowe, które s¹ okrelone w prawie dewizowym, prawa
maj¹tkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomoci, np. dzia³ki, budynki,
mieszkania.

Mo¿liwe pope³nienie przestêpstw przez zamachy
terrorystyczne
Do typowych form zamachów terrorystycznych zalicza siê:
1) piractwo powietrzne lub morskie;
2) zamachy bombowe na budynki, poci¹gi, dworce lub inne urz¹dzenia
u¿ytecznoci publicznej, w których znajduje siê wiêksza liczba ludzi;
3) zamachy wobec nieokrelonej grupy ludnoci cywilnej;
4) porywanie osób w celu wymuszenia okrelonego zachowania siê w³adz
publicznych6.
Maj¹c na wzglêdzie typizacjê przestêpstw w czêci szczególnej kodeksu
karnego, najbardziej chodzi tu o nastêpuj¹ce przestêpstwa:
1) art. 118 k.k.  eksterminacja ludnoci,
2) art. 119 k.k.  dyskryminacja,
3) art. 120 k.k.  stosowanie rodków masowej zag³ady,
4) art. 128 k.k.  zamach na konstytucyjny organ RP,
5) art. 134 k.k.  zamach na ¿ycie Prezydenta RP,
6) art. 140 k.k.  zamach na jednostki si³ zbrojnych RP,
7) art. 148 k.k.  zabójstwo,
8) art. 165a k.k.  finansowanie przestêpstwa o charakterze terrorystycznym,
9) art. 168 i 170 k.k.  przestêpstwo przeciwko bezpieczeñstwu powszechnemu,
10) art. 173175 k.k.  przestêpstwo przeciwko bezpieczeñstwu w komunikacji,
11) art. 252 k.k.  wziêcie zak³adnika,
12) art. 258 § 2 i § 4 k.k.  zwi¹zek o charakterze terrorystycznym.
6

Por. ibidem, s. 331.
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S¹ to przestêpstwa, które z natury rzeczy mog¹ najczêciej wystêpowaæ
przy zamachach terrorystycznych. Mo¿na przyj¹æ, i¿ polskie prawo karne
jest dostosowane do zwalczania gronych zjawisk wspó³czesnych czasów nosz¹cych znamiona przestêpstw o charakterze terrorystycznym.

Wnioski koñcowe
1. Zjawisko terroryzmu jest bardzo z³o¿one i ró¿norodne. Ujêcie jego
materii w poprawn¹ i jednoznaczn¹ definicjê jest jak dot¹d niewykonalne.
W literaturze przedmiotu wystêpuje ponad sto definicji i ¿adna z nich nie
jest zadowalaj¹ca.
2. Zjawisko terroryzmu jest o tyle niebezpieczne, ¿e wspó³czesne najgroniejsze organizacje dzia³aj¹ce na obszarach wielu krajów, dzia³aj¹ce
w ukryciu, jak np. Al-Kaida, wykonuj¹ zamachy na terytorium krajów, które
zaliczaj¹ do grona swoich przeciwników. Prowadz¹ równie¿ dzia³ania bojowe,
jak np. w Afganistanie. W niektórych sytuacjach trudno ustaliæ, czy ma siê
do czynienia z walk¹ narodowowyzwoleñcz¹, czy te¿ z terroryzmem.
3. W takiej sytuacji ustalenie wyk³adni przestêpstwa terrorystycznego
do celów poprawnej kwalifikacji prawnej czynu jest bardzo trudne. Dlatego
te¿ wyk³adnia autentyczna dokonana w art. 115 § 20 k.k. przez polskiego
ustawodawcê karnego jest niedoskona³a i wymaga poprawienia na drodze
legislacyjnej. Wydaje siê, i¿ wprowadzenie do tej definicji ca³ostki w postaci
motywacji ideologicznej dzia³ania sprawcy wyeliminowa³oby mo¿noæ kwalifikowania jako terroryzmu czynów m³odzie¿owych gangów osiedlowych.
W przeciwnym wypadku nale¿y wobec tych grup stosowaæ zaostrzon¹ odpowiedzialnoæ karn¹  jak w wypadku terroryzmu.
4. Akty prawa miêdzynarodowego i prawa europejskiego jednoznacznie
zaliczaj¹ terroryzm do gronych przestêpstw o charakterze kryminalnym.
Tak uczyni³ równie¿ polski kodeks karny. Przepisy wspomnianych aktów
prawnych nie stwarzaj¹ mo¿liwoci zaliczania przestêpstw o charakterze terrorystycznym oraz ich sprawców do kategorii przestêpstw i przestêpców politycznych. Niemiej jednak z kryminologicznego punktu widzenia oczywiste siê
wydaje, i¿ ugrupowania terrorystyczne i dokonywane przez nie zamachy
posiadaj¹ pod³o¿e ideologiczne. Mo¿na sprawcom tych czynów z mocy przepisów prawa nie przyznaæ statusu wiêniów sumienia, ale nie mo¿na zak³amywaæ rzeczywistoci, a rzeczywistoæ jest taka, ¿e zamachy terrorystyczne s¹
dokonywane w oparciu o motywacje ideologiczn¹.
5. Ogólnie rzecz bior¹c, polskie prawo karne zosta³o dostosowane do
wymogów ONZ i UE w zakresie zwalczania terroryzmu. Odpowiedzialnoæ
karna terrorystów zaostrzono do poziomu odpowiedzialnoci za recydywê
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szczególn¹ wielokrotn¹. Zosta³o tak¿e wprowadzone przestêpstwo o wysokiej
szkodliwoci spo³ecznej, wyra¿onej w ustawowym wymiarze kary, zakazuj¹ce
finansowania przestêpstw o charakterze terrorystycznym.

Summary
The legal classification of the terrorist attacks in the Polish penal
law from the perspective of international and European law
The study concerns the phenomenon of terrorism, which inclusion in
a correct and unambiguous definition is so far impossible. Acts of international law and European law explicitly qualify the phenomenon of terrorism to
serious criminal offenses. In some situations it is difficult to determine whether one is dealing with the national liberation struggle or terrorism. Therefore, the authentic interpretation of the terrorist crimes made in art. 115
§ 20 of the Penal Code by the Polish criminal legislature is imperfect and
needs to be corrected through legislation.
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Organizacje pozarz¹dowe na tle problematyki
nielegalnego handlu chronionymi gatunkami
dzikiej fauny i flory
Kiedy wyciête zostanie ostatnie drzewo,
ostatnia rzeka zostanie zatruta i zginie ostatnia ryba,
odkryjemy, ¿e nie mo¿na jeæ pieniêdzy
Z deklaracji Greenpeace

Uwagi wstêpne
Ruch na rzecz zachowania gin¹cych gatunków fauny i flory ma swoj¹
bogat¹ historiê. Wprawdzie trudno dzi wyznaczyæ jego cis³e ramy za pomoc¹ konkretnych dat, jednak pierwsze przejawy proekologicznej dzia³alnoci
cz³owieka na rzecz ochrony dzikich zwierz¹t i cennych gatunków rolin lokowane s¹ ju¿ w XVIII wieku1. Wspó³czenie dzia³alnoæ w tym obszarze kojarzona jest z licznymi organizacjami, programami oraz instytucjami wpisuj¹cymi siê w szerok¹ formu³ê spo³eczeñstwa obywatelskiego. Ich powstanie to
wyraz spo³ecznego protestu wobec negatywnych zjawisk, które degraduj¹ lub
ca³kowicie niszcz¹ naturalne rodowisko cz³owieka. Bezporednim przejawem aktywnoci spo³ecznej na rzecz tego rodowiska jest sektor proekologicznych organizacji pozarz¹dowych. Tworz¹ go te podmioty spo³eczeñstwa
obywatelskiego, które w swojej dzia³alnoci nie kieruj¹ siê wy³¹cznie przes³ankami ekonomicznymi. Niejednokrotnie okrela siê je jako organizacje
non-profit, czyli nie dzia³aj¹ce dla zysku. Czêæ z nich opiera swoj¹ dzia³alnoæ na zasadzie dobrowolnoci, st¹d okrelane bywaj¹ tak¿e jako organizacje woluntarystyczne. Inna nazwa kojarzona coraz czêciej z organizacjami
1

Zob. S. Maciejewski, Saga o gin¹cych i uratowanych, Kraków 1995, s. 817.
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pozarz¹dowymi to wywodz¹cy siê z jêzyka angielskiego skrót: NGO  nongovernmental organization.
Niektórym dzia³aj¹cym w Polsce organizacjom pozarz¹dowym zajmuj¹cym siê szeroko rozumian¹ ochron¹ rodowiska naturalnego (przyrody) przys³uguje status organizacji po¿ytku publicznego. Nadawany jest on na podstawie
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie2. Wspomniany akt prawny przede wszystkim definiuje pojêcie
organizacji pozarz¹dowej. Wed³ug ustawy jest ni¹ organizacja bêd¹ca osob¹
prawn¹ lub jednostk¹ nie posiadaj¹c¹ osobowoci prawnej, która nie jest
jednostk¹ sektora finansów publicznych i nie dzia³a w celu osi¹gniêcia zysku,
z wy³¹czeniem wyszczególnionych enumeratywnie innych podmiotów (np.
partie polityczne, zwi¹zki zawodowe i organizacje pracodawców, samorz¹dy
zawodowe). Natomiast organizacj¹ po¿ytku publicznego wed³ug powo³anej
ustawy jest organizacja, która prowadzi dzia³alnoæ spo³ecznie u¿yteczn¹
w sferze zadañ publicznych okrelonych w ustawie. W praktyce dzia³alnoæ
spo³eczna sektora pozarz¹dowego przybiera formê prawn¹ stowarzyszenia
lub fundacji3. Nale¿y w tym miejscu podkreliæ, ¿e dzia³alnoæ organizacji
pozarz¹dowych jako przejaw aktywizacji spo³eczeñstwa obywatelskiego ma
tak¿e swoje konstytucyjne umocowanie. W art. 12 ustawy zasadniczej okrelone zosta³o bowiem prawo zrzeszania siê oraz podejmowania innych form
organizacji obywatelskiej, natomiast gwarancje wolnoci zrzeszania siê obywateli zapisane zosta³y w art. 5859.
Warto zauwa¿yæ, ¿e niektóre organizacje ekologiczne o zasiêgu miêdzynarodowym (np. Greenpeace) maj¹ w wielu krajach, tak¿e w Polsce, swoje
narodowe oddzia³y, które dzia³aj¹ w oparciu o obowi¹zuj¹ce w danym kraju
przepisy okrelaj¹ce formy obywatelskiej samoorganizacji.
Wprawdzie dzia³alnoæ na rzecz ochrony rzadkich (dzikich) gatunków
zwierz¹t i cennych rolin ma w Polsce bogat¹ tradycjê, jednak jej gwa³towny
rozkwit  zw³aszcza w formule pozarz¹dowej  przypada na ostatnie lata.
Wydaje siê, ¿e ów rozwój ruchu proekologicznego w wymiarze obywatelskim
wi¹¿e siê nie tylko z wspomnianymi wczeniej korzystnymi zapisami prawnymi, które wzmacniaj¹ znacznie pozycjê sektora obywatelskiego w Polsce,
ale ma on przede wszystkim silne prze³o¿enie na dostrzegalny wzrost wiadomoci ekologicznej obywateli. Nie ulega te¿ w¹tpliwoci, ¿e w ostatnich
latach za spraw¹ ró¿norodnych form aktywnoci w obszarze ochrony rodowiska pojawi³a siê nowa jakoæ. Dotychczasowe organizacje wspieraj¹ce dzia³ania na rzecz ochrony przyrody, z racji skomplikowanych uwarunkowañ
2
3

Dz.U. nr 96, poz. 873 z pón. zm.
A. Gumkowska, J. Herbert, Podstawowe fakty o organizacjach pozarz¹dowych. Raport
z badañ  2004 r., Warszawa 2005. Por. tak¿e: M.B. Rêkawek-Pachwicewicz, Spo³eczeñstwo
obywatelskie w walce z korupcj¹  wybrane przyk³ady dzia³añ w Polsce, [w:] P.J. Suwaj,
D.R. Kijowski (red.), Patologie w administracji publicznej, Warszawa 2009, s. 152157.
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polityczno-ekonomicznych, w których przysz³o im funkcjonowaæ, sprowadzane by³y czêsto przez ówczesne w³adze do podrzêdnej roli. Próby podejmowania systemowych inicjatyw dotycz¹cych szeroko rozumianej ekologii koñczy³y
siê najczêciej fiaskiem. Decydentom bowiem zale¿a³o bardziej na samym
manifestowaniu dobrych intencji w sferze ochrony rodowiska ani¿eli na
rozwi¹zywaniu rzeczywistych problemów. Reminiscencje takiej postawy odnotowaæ mo¿na tak¿e wspó³czenie. G³ony przyk³ad zwyciêskiej walki organizacji ekologicznych o zachowanie naturalnych walorów Doliny Rospudy
obna¿y³ jednoczenie s³aboæ instytucji rz¹dowych, które ustawowo winny
dbaæ o integralnoæ cennych obszarów przyrodniczych. W przedmiotowym
sporze niektóre z nich wykaza³y zadziwiaj¹c¹ stronniczoæ (wbrew wspólnotowym regulacjom) zabarwion¹ politycznym koniunkturalizmem4.
Drugim, nie mniej istotnym czynnikiem wzmacniaj¹cym aktywnoæ organizacji zajmuj¹cych siê ochron¹ cennych zwierz¹t i rolin jest dynamicznie
rozwijaj¹cy siê ruch na rzecz wyzwolenia zwierz¹t5. Dziêki ideologom i aktywistom tego ruchu problem traktowania zwierz¹t zacz¹³ byæ dostrzegany
jako wa¿ne wyzwanie dla naszej cywilizacji. Po raz pierwszy podjêto próbê
zerwania z powszechnie funkcjonuj¹cym stereotypem, wed³ug którego zwierzê traktowane by³o jako rzecz6. Prawd¹ jest te¿, ¿e ród³a rodz¹cej siê
dezaprobaty dla dotychczasowego zaanga¿owania instytucji rz¹dowych
w ochronê naturalnego dziedzictwa cz³owieka tkwi¹ w aktywnoci antyglobalistów. Liderzy tego ruchu, czêsto w bezkompromisowy sposób, manifestuj¹
niechêæ do przejawów wszechogarniaj¹cej wiat nieograniczonej konsumpcji.
Jednoczenie ujawniaj¹ jej negatywne skutki dla wiata zwierz¹t i rolin. Ta
dezaprobata dla tzw. zdobyczy cywilizacyjnych wyzwala aktywnoæ wielu
organizacji, których cz³onkowie i sympatycy, kieruj¹c siê ideologi¹ g³êbokiej
ekologii, próbuj¹ przestrzec ludzkoæ przed niebezpiecznymi nastêpstwami
niekontrolowanej eksploatacji naszej planety7. Stosowane przez nich formy
i metody edukacyjne przybieraj¹ niejednokrotnie spektakularn¹ formu³ê,
a w skrajnych przypadkach kojarzone s¹ z dzia³alnoci¹ quasi-terrorystyczn¹
(ekoterroryzm)8 .
4 Zob. W. P³ywaczewski, Niszczenie dziedzictwa kulturowego  miêdzy imperatywem ekonomii i ekologii. Kryminologiczne ujêcie problemu z perspektywy województwa warmiñsko-mazurskiego, Bia³ostockie Studia Prawnicze, 2009, z. 6: Wspó³czesne zagro¿enia przestêpczoci¹
i innymi zjawiskami patologicznymi a prawo karne i kryminologia, red. E.W. P³ywaczewski,
s. 181196.
5 Zob. T. Pietrzykowski, Spór o prawa zwierz¹t. Etyczne problemy prawa, Katowice 2007,
s. 52 i n.
6 Ibidem, s. 1728.
7 Zob. A. Naess, D³ugofalowy ruch ekologii g³êbokiej i ruch ekologii p³ytkiej: podsumowanie, Dzikie ¯ycie nr 9(195), s. 1415; równie¿ tego autora: Self-realization: An Ecological
Approach to Being in the World, The Trumpeter 1989, nr 4 (3), s. 35 i n.
8 J. Ciechanowicz-McLean, Ekoterroryzm  terroryzm ekologiczny, [w:] Leksykon ochrony
rodowiska, Warszawa 2009, s. 1522.
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I. Charakterystyka dzia³alnoci wybranych programów,
ruchów i organizacji ekologicznych
1. Perspektywa miêdzynarodowa
Z uwagi na znaczn¹ liczbê organizacji ekologicznych wpisuj¹cych siê
w obszar dzia³alnoci na rzecz ochrony naturalnych zasobów Ziemi, nie sposób zaprezentowaæ dorobku wszystkich ruchów oraz programów proekologicznych, których zakres oddzia³ywania ma wymiar miêdzynarodowy. Dlatego te¿ niniejszy przegl¹d obejmie tylko te inicjatywy globalne, których ranga
i niekwestionowane uznanie wiatowej opinii publicznej uzasadniaj¹ szersze
podkrelenie ich dorobku. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e  z perspektywy
niniejszego opracowania  jednym ze znacz¹cych kryteriów uznania roli danej organizacji w obszarze ochrony wiatowego dziedzictwa przyrody s¹ m.in.
inicjatywy podejmowane na rzecz ratowania gin¹cych gatunków zwierz¹t
i rolin. Niew¹tpliwie wiod¹c¹ rolê w tym obszarze odgrywa Miêdzynarodowa Unia Ochrony rodowiska i Jej Zasobów (International Union for
Conservation of Nature and Nature Resources  IUNC), powo³ana w 1948 r.
w Fontainnebleau (Francja) pod auspicjami UNESCO. Pierwotnie funkcjonowa³a jako wiatowa Unia Ochrony Przyrody (The World Conservation
Union). W 1956 r. na kongresie w Edynburgu zmieniono nazwê tej organizacji na Miêdzynarodow¹ Uniê Ochrony rodowiska i Jej Zasobów. Jej siedziba
znajduje siê w Mores (Szwajcaria). Nale¿y podkreliæ, ¿e Polska nale¿y do
pañstw-za³o¿ycieli tej organizacji.
Unia prowadzi szerok¹ dzia³alnoæ informacyjn¹ i edukacyjn¹, w tym
tak¿e naukow¹. Wspiera m.in. inicjatywy licznych krajów podejmowane
w celu znalezienia skutecznych instrumentów s³u¿¹cych rozwi¹zywaniu najbardziej pal¹cych problemów zwi¹zanych z ochron¹ naturalnego rodowiska
cz³owieka. Nale¿¹ do nich proekologiczne dzia³ania rz¹dów, organizacji pozarz¹dowych, agencji ONZ, firm oraz inicjatywy spo³ecznoci lokalnych. IUCN
uznawana jest za jedn¹ z najwiêkszych globalnych sieci na rzecz ochrony
przyrody. Integruje ona bowiem dzia³alnoæ ponad 1000 organizacji rz¹dowych oraz pozarz¹dowych. W jej ramach dzia³a ponad 11 tys. naukowcówochotników z ponad 160 krajów. Dzia³alnoæ Unii finansowana jest przez
poszczególne rz¹dy, organizacje cz³onkowskie oraz niektóre korporacje. Unia
posiada status obserwatora Organizacji Narodów Zjednoczonych. G³ówn¹ misj¹ tej organizacji jest wspieranie tych podmiotów, które na ca³ym wiecie
podejmuj¹ inicjatywy na rzecz ochrony integralnoci i ró¿norodnoci przyrody oraz dbaj¹ o to, aby eksploatacja naturalnych zasobów naszej planety by³a
zgodna z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju. Unia inicjuje tysi¹ce projektów
o zasiêgu miêdzynarodowym, których celem jest usprawnienie mechanizmów
zarz¹dzania rodowiskiem naturalnym. Obejmuj¹ one problematykê ochrony
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powietrza, gleby, ¿ywnoci oraz wody. Do priorytetów tej organizacji nale¿y
równie¿ walka o ograniczenie ubóstwa oraz poprawê ¿ycia ludzi na obszarach dotkniêtych klêskami ¿ywio³owymi. Dlatego te¿ Unia anga¿uje siê
w liczne dzia³ania na rzecz promowania bioró¿norodnoci, odnawialnych róde³ energii, zielonej ekonomii, eliminowania negatywnych skutków zmian
klimatycznych oraz ochrony lasów. Z inicjatywy IUNC publikowane s¹ tzw.
Czerwone Ksiêgi, w których prezentowane s¹ cenne obszary oraz gatunki
rolin i zwierz¹t zagro¿one wyginiêciem9.
Wyspecjalizowan¹ organizacj¹ zorientowan¹ na ochronê dzikiej przyrody,
w szczególnoci rzadkich gatunków fauny i flory, jest równie¿ wiatowy
Fundusz na rzecz Przyrody (World Wide Fund for Nature  WWF), który
powsta³ w 1961 r. Siedziba sekretariatu mieci siê w miejscowoci Gland
w Szwajcarii. Organizacja jest finansowana ze róde³ prywatnych i dzia³a
w ponad 90 krajach, zrzeszaj¹c oko³o 5 mln cz³onków. Fundusz anga¿uje siê
w ochronê naturalnych rodowisk wyró¿niaj¹cych siê unikatow¹ faun¹ i flor¹, a jego g³ównym celem jest kszta³towanie postaw proekologicznych oraz
inicjowanie akcji na rzecz ratowania cennych gatunków zwierz¹t (WWF
wspiera m.in. dzia³ania na rzecz poszerzenia Bia³owieskiego Parku Narodowego). Sporód naczelnych zasad, którymi kieruje siê w swojej dzia³alnoci ta
organizacja, nale¿y wymieniæ: niezale¿noæ, apolitycznoæ, wielokulturowoæ
oraz podejmowanie decyzji w oparciu o zweryfikowane badania naukowe,
a tak¿e poszukiwanie dialogu ze spo³ecznociami lokalnymi zamieszkuj¹cymi
cenne obszary przyrodnicze. W okresie prawie 50 lat swojego istnienia WWF
zainicjowa³, przeprowadzi³ lub pomóg³ w realizacji kilkunastu tysiêcy przedsiêwziêæ na rzecz ochrony przyrody w na ca³ym wiecie, przyczyniaj¹c siê
m.in. do powstania ponad 270 parków narodowych.
Na pomys³ utworzenia tej organizacji wpad³ dyrektor generalny UNESCO sir Julian Huxley, który podczas podró¿y do Afryki zauwa¿y³, ¿e zniszczenie rodowiska i nieograniczone polowania mog¹ wkrótce doprowadziæ do
wymarcia niezwyk³ej fauny tego kontynentu. Ideê utworzenia miêdzynarodowej fundacji, która zajmowa³aby siê ochron¹ przyrody, poparli m.in. ornitolog
Max Nicholson i wiceprezydent IUCN sir Peter Scott. Ten ostatni zaprojektowa³ logo WWF  pandê wielk¹. Wprawdzie g³ówna siedziba WWF znajduje
siê w Europie, jednak znaczny ciê¿ar zadañ tej organizacji przejmuj¹ jej
narodowe oddzia³y, dzia³aj¹ce w wielu krajach na wiecie.
9 Czerwona Ksiêga Gatunków Zagro¿onych, publikowana przez Miêdzynarodow¹ Uniê
Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN), zawiera listê zagro¿onych wyginiêciem gatunków
zwierz¹t i rolin. Ukaza³a siê po raz pierwszy w 1963 r. Ostatnia edycja Czerwonej Ksiêgi
(2008) zawiera spis 44 838 gatunków (ponad 32 tys. gatunków zwierz¹t, ponad 12 tys. gatunków rolin oraz 3 gatunki ), z których 16 928 jest zagro¿onych wyginiêciem. Wiêkszoæ z nich
uzyska³a status zagro¿onych w wyniku dzia³alnoci cz³owieka. Zob. [online] <www.wikipedia.org>, dostêp: 15 stycznia 2011 r.
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W latach 80. XX wieku wspólnie z IUCN oraz UNEP10 WWF opracowa³
wiatow¹ Strategiê w Zakresie Ochrony Przyrody, któr¹ wspiera
i promuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Strategia, wdro¿ona jednoczenie w 34 krajach, sta³a siê podstaw¹ kompleksowego spojrzenia na
ochronê rodowiska oraz wytyczn¹ zrównowa¿onego wykorzystywania zasobów naturalnych naszej planety. W roku 1990 WWF przyczyni³ siê do wprowadzenia miêdzynarodowego moratorium na handel koci¹ s³oniow¹. Natomiast w 1992 r. podczas konferencji ONZ w Rio de Janeiro fundacja odegra³a
wa¿n¹ rolê w nak³onieniu rz¹dów pañstw z ca³ego wiata do podpisania
konwencji o bioró¿norodnoci oraz o wp³ywie zmian klimatu na rodowisko.
Ponadto WWF wspólnie z innymi organizacjami ekologicznymi zabiega o to,
aby konwencje te by³y efektywnie wdra¿ane w ¿ycie. Niezwykle wa¿n¹ sfer¹
aktywnoci WWF s¹ dzia³ania na rzecz zmian licznych szkodliwych dla rodowiska decyzji rz¹dów oraz wadliwych aktów prawnych maj¹cych negatywny wp³yw na wiatowe dziedzictwo przyrodnicze. Wszystkie inicjowane przez
tê organizacjê przedsiêwziêcia prowadzone s¹ w imiê zasady ochrona przyrody z ludmi i dla ludzi. Kluczem do sukcesu realizowanych przez WWF
projektów, poza wiedz¹ i dowiadczeniem jej cz³onków, jest wspó³praca
z partnerami: innymi organizacjami pozarz¹dowymi, instytucjami naukowymi, a tak¿e z tymi przedstawicielami biznesu, którzy gotowi s¹ prowadziæ
dzia³alnoæ gospodarcz¹ zgodnie z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju11.
Podobne cele przywiecaj¹ Miêdzynarodowej Radzie Ochrony Ptaków (BirdLife International  BLI). Pocz¹tkowo dzia³a³a ona jako International Council for Bird Preservation. Za³o¿ona zosta³a w 1922 r. w celu ochrony
dziko wystêpuj¹cych ptaków i ich siedlisk. Rada jest federacj¹ zrzeszaj¹c¹
ponad 330 organizacji z ponad 100 krajów. Prowadzi bogat¹ dzia³alnoæ edukacyjn¹ oraz wydawnicz¹, m.in. wydaje kwartalnik World Birdwatch.
Poród niezale¿nych organizacji pozarz¹dowych niezwykle siln¹ pozycjê
ma niew¹tpliwie Greenpeace. Celem tej organizacji, jak podkrelono w jej
statucie, jest pokojowe dzia³anie na rzecz ochrony rodowiska naturalnego
cz³owieka. Powsta³a ona w 1971 r. w Vancouver w Kanadzie. Dzia³a poprzez
swoje biura rozsiane na wszystkich kontynentach wiata. Podejmowane
przez tê organizacjê kampanie dotycz¹ takich problemów jak: ochrona mórz
i oceanów, pierwotnych lasów, ochrona rodowiska przed substancjami toksycznymi, sprzeciw wobec wykorzystywania energii atomowej i popieranie
odnawialnych róde³ pozyskiwania energii, sprzeciw wobec GMO. Greenpeace
10 Por. W. P³ywaczewski, Miêdzynarodowa wspó³praca policyjna w zakresie przestêpczoci
zwi¹zanej nielegalnym handlem chronionymi gatunkami fauny i flory, Przegl¹d Policyjny
2011, nr 1; a tak¿e Raport koñcowy warsztatów organizowanych przez Regionalne Centrum
Ekologiczne  Polskie Biuro REC pt. Wsparcie wspó³pracy pomiêdzy instytucjami kontroluj¹cymi
obrót gatunkami fauny i flory zagro¿onych wyginiêciem, Warszawa, listopad 2005, s. 136.
11 Szeroko na temat dzia³alnoci tej organizacji zob. [online] <www.wwf.org>.
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utrzymuje siê z indywidualnych sk³adek cz³onkowskich. Nie przyjmuje pomocy finansowej pochodz¹cej od rz¹dów, partii i korporacji, co pozwala tej
organizacji na zachowanie niezale¿noci. Niektóre akcje Greenpeace maj¹
charakter radykalny, co powoduje, ¿e przeciwnicy takich dzia³añ kwalifikuj¹
je jako naruszaj¹ce porz¹dek prawny. Czêæ z nich kojarzona jest z tzw.
terroryzmem ekologicznym.
Do radykalnych organizacji ekologicznych zaliczani s¹ równie¿ Przyjaciele Ziemi (Friends of the Earth). Organizacja ta podejmuje liczne, czêsto
spektakularne akcje na rzecz ochrony rodowiska. W swoich dzia³aniach
neguje wiêkszoæ dotychczasowych form prowadzenia gospodarki, uznaj¹c je
za szkodliwe dla przyrody12.
W nurt dzia³alnoci organizacji pozarz¹dowych wpisuje siê tak¿e Miêdzynarodowe Biuro Badañ Ptaków Wodno-B³otnych i Terenów Podmok³ych (International Wildfowl Research Buremu  IWRB). Biuro jest organizacj¹ pozarz¹dow¹, której g³ównym celem jest inicjowanie badañ
s³u¿¹cych ochronie ptaków wodno-b³otnych oraz siedlisk podmok³ych. Powsta³o w 1954 r. w Wielkiej Brytanii. Jego dzia³alnoæ nawi¹zuje do postanowieñ zawartych w konwencji ramsarskiej13.
Do znacz¹cych przedsiêwziêæ integruj¹cych tak¿e dzia³alnoæ sektora
obywatelskiego nale¿y Fundusz na rzecz rodowiska Naturalnego
(Environmental Fund). Zosta³ on ustanowiony w ramach programu Organizacji Narodów Zjednoczonych realizowanego na rzecz ochrony rodowiska
naturalnego (United Nations Environmental Programme  UNEP). Fundusz
jest wspierany przez ONZ, poszczególne pañstwa, korporacje, fundacje oraz
sponsorów indywidualnych.
12
13

T. Pietrzykowski, op. cit., s. 79 i n.
Konwencja ramsarska (ang. Ramsar Convention on Wetlands)  potoczna nazwa uk³adu miêdzynarodowego dotycz¹cego ochrony przyrody, który zosta³ podpisany 2 lutego 1971 r.
podczas konferencji w irañskim kurorcie Ramsar w Iranie. Konwencja wesz³a w ¿ycie
21 grudnia 1975 r. Pe³na nazwa tego aktu prawnego brzmi: Konwencja o obszarach wodnob³otnych maj¹cych znaczenie miêdzynarodowe, zw³aszcza jako rodowisko ¿yciowe ptactwa
wodnego. Celem tego porozumienia jest ochrona i utrzymanie w niezmienionym stanie obszarów okrelanych jako wodno-b³otne, a szczególnie populacji ptaków wodnych zamieszkuj¹cych
te tereny lub okresowo w nich przebywaj¹cych. Jest to 40 typów obszarów bagien, b³ot, torfowisk lub zbiorników wodnych, naturalnych lub sztucznych, sta³ych lub okresowych, o wodach
stoj¹cych lub p³yn¹cych, s³odkich, s³onawych lub s³onych, wraz z wodami morskimi. W padzierniku 2009 r. objêtych konwencj¹ ramsarsk¹ by³o 1869 obszarów o ³¹cznej powierzchni
ponad 183 mln hektarów. Do tej pory podpisa³o j¹ 159 krajów, a pocz¹tkowymi sygnatariuszami
w 1971 r. by³o 18 pañstw. Polska ratyfikowa³a konwencjê w r. Najwiêcej obszarów wykazanych w spisie konwencji ma Wielka Brytania, a najwiêksz¹ powierzchniê tych obszarów
 Kanada. Co trzy lata odbywaj¹ siê spotkania uczestnicz¹cych w konwencji pañstw. Siedziba
organizacji mieci siê w Szwajcarii w miecie Gland. W Polsce jest 13 obszarów przyrody
chronionej (³¹cznie ponad 125 tys. ha), wpisanych na listê konwencji ramsarskiej. Zob. [online]
<www.wikipedia.org>, dostêp: 15 stycznia 2011 r. Por. tak¿e J. Winiewski, D.J. Gwiazdowicz,
Ochrona przyrody, Poznañ 2009, s. 368.
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Nie mniejsze zas³ugi w obszarze ochrony zasobów przyrodniczych posiada wiatowe Centrum Monitoringu Przyrody (World Conservation Monitoring Centra  WCMC). Centrum dzia³a od 1988 r., a jego siedziba znajduje siê w Cambridge w Wielkiej Brytanii. WCMC jest niezale¿n¹ organizacj¹
pozarz¹dow¹ wspieraj¹c¹ ró¿ne programy ochrony przyrody. Gromadzi i opracowuje dane na temat unikatowych obszarów chronionych oraz zamieszkuj¹cych je cennych gatunków zwierz¹t.
Z punktu widzenia dzia³alnoci organizacji miêdzynarodowych, g³ównie
pozarz¹dowych, szczególn¹ rolê odgrywa realizowany od 1972 r. Program
rodowiskowy Narodów Zjednoczonych (United Nations Environmental
Programme  UNEP). Jego g³ównym zadaniem jest wspieranie wy³¹cznie
tych globalnych inicjatyw gospodarczych, które uwzglêdniaj¹ wymogi rodowiska naturalnego. Funkcjê spajaj¹ca liczne przedsiêwziêcia zwi¹zane
z ochron¹ chronionych gatunków zwierz¹t i rolin pe³ni TRAFFIC (The
Wildlife Trade Monitoring Network). Organizacja ta monitoruje wszelkie naruszenia prawa dotycz¹ce ochrony dzikiej fauny i flory. Ruch ten, utworzony
w 1976 r., rozwin¹³ siê w globaln¹ sieæ zorientowan¹ na dostarczanie innowacyjnych i praktycznych rozwi¹zañ w zakresie ochrony dzikiej przyrody
w oparciu o najnowsze badania naukowe, na bie¿¹co wspó³pracuje te¿
z IUCN oraz z Sekretariatem Konwencji CITES14. TRAFFIC dzia³a poprzez
sieæ dziewiêciu programów regionalnych. Sieæ ta nale¿y do Koalicji Przeciwko Handlowi Dzik¹ Przyrod¹ (Coalition Against Wildlife Trfficking
 CAWT). G³ównym celem koalicji jest przeciwdzia³anie zjawiskom zagra¿aj¹cym unikatowej przyrodzie. Do zjawisk tych przede wszystkim zaliczyæ
nale¿y k³usownictwo oraz nielegalny handel chronionymi gatunkami rolin
14 Konwencja o miêdzynarodowym handlu dzikimi zwierzêtami i rolinami gatunków zagro¿onych wyginiêciem (ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora  CITES), tzw. konwencja waszyngtoñska, jest miêdzynarodow¹ inicjatyw¹
maj¹c¹ na celu zapobie¿enie transgranicznemu handlowi ró¿nymi gatunkami rolin i zwierz¹t oraz wytworzonymi z nich produktami. Konwencja zosta³a podpisana 3 marca 1973 r.,
a w ¿ycie wesz³a 1 lipca 1975 r. G³ównym jej celem jest kontrola, redukcja lub ca³kowita
eliminacja handlu okazami cennych gatunków, których liczba lub stan sugeruj¹, ¿e ich niekontrolowane pozyskiwanie z naturalnego rodowiska by³oby szkodliwe dla przetrwania gatunków. Dziêki temu znacz¹co ograniczono handel rogami nosoro¿ców czy ciosami s³oni. Obecnie stronami CITES jest 175 pañstw, w tym Polska. Konwencja waszyngtoñska reguluje
przemieszczenie przez granice pañstwowe ponad 34 tys. gatunków, z czego ponad 5100 to
zwierzêta, za ca³a reszta to roliny. S¹ one wymienione w trzech za³¹cznikach do konwencji,
ró¿ni¹cych siê rygorami ochronnymi (aktualne wersje za³¹czników mo¿na znaleæ na oficjalnej
stronie Sekretariatu CITES). Zdecydowan¹ wiêkszoæ gatunków (ponad 33 tys.) ujêto w Za³¹czniku II, natomiast najmniej (ok. 170 taksonów) w Za³¹czniku III. W Unii Europejskiej przepisy
CITES s¹ implementowane przez rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r.
w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi oraz przez
kilka powi¹zanych z nim rozporz¹dzeñ wykonawczych Komisji (WE). Polskim organem zarz¹dzaj¹cym CITES jest Minister rodowiska, a polskim organem naukowym CITES  Pañstwowa Rada Ochrony Przyrody. Na ten temat: W. P³ywaczewski, Nielegalny handel chronionymi
gatunkami dzikiej fauny i flory, Przegl¹d Policyjny 2010, nr 3(99), s. 4042.
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i zwierz¹t. CAWT nie jest bezporednio zaanga¿owana w dzia³ania wykonawcze. Ma ona bowiem przede wszystkim integrowaæ dzia³alnoæ swoich cz³onków i tym samym uwra¿liwiaæ wiatow¹ opiniê publiczn¹ na problem nielegalnego handlu dzikimi zwierzêtami i rolinami oraz ich pochodnymi.
Kolejn¹ organizacj¹ posiadaj¹c¹ znacz¹cy dorobek w obszarze dzia³añ na
rzecz ochrony fauny jest Miêdzynarodowy Fundusz na rzecz Dobrostanu
Zwierz¹t (International Fund Animal Welfare  IFAW). Naczeln¹ dewiz¹ tej
organizacji jest pogl¹d, ¿e wiat ludzi i zwierz¹t stanowi jednoæ. Dlatego te¿
Fundusz przeciwstawia siê wszelkim formom krzywdzenia zwierz¹t, przede
wszystkim piêtnuje przypadki ich niehumanitarnego oraz komercyjnego zabijanie. Dzia³acze IFAW uczestnicz¹ m.in. w akcjach protestacyjnych przeciwko zabijaniu fok na wschodnim wybrze¿u Kanady i na Grenlandii, a tak¿e
wspieraj¹ inne przedsiêwziêcia miêdzynarodowe podejmowane w celu ochrony zagro¿onych gatunków fauny.
Na zakoñczenie przegl¹du wybranych organizacji podejmuj¹cych problematykê ochrony fauny i flory warto podkreliæ dzia³ania Kampanii Przeciwko Okrucieñstwu wobec Zwierz¹t (Campaigns Against the Cruelty to
Animals  CATCA)15. Jej cz³onkowie i sympatycy podejmuj¹ na ca³ym wiecie akcje w obronie krzywdzonych zwierz¹t, sprzeciwiaj¹c siê m.in. ich wykorzystywaniu w sektorze rozrywki (rewie, cyrki, walki byków).
2. Perspektywa krajowa
Prezentacjê krajowych organizacji realizuj¹cych w praktyce ideê ochrony
rodowiska naturalnego cz³owieka wypada rozpocz¹æ od jednej z najstarszych polskich organizacji ekologicznych  Ligi Ochrony Przyrody (LOP).
Decyzjê o powo³aniu tej organizacji powziêto 9 stycznia 1927 r. Wówczas to
wybrano Komitet Organizacyjny, który zaj¹³ siê sprawami organizacyjnymi.
Na inauguracyjnym zjedzie 9 stycznia 1928 r. wybrano zarz¹d Ligi. W jego
sk³ad weszli: prof. dr Józef Morozowicz (przewodnicz¹cy), prof. dr Boles³aw
Hryniewiecki (zastêpca przewodnicz¹cego), Stanis³aw Ma³kowski (sekretarz)
oraz Aleksander Janikowski (skarbnik). W marcu 1928 r. zatwierdzono statut Ligi, co da³o prawn¹ podstawê do rozpoczêcia dzia³alnoci tej organizacji.
W 1929 r. wybrane zosta³y nowe w³adze Zarz¹du G³ównego LOP. Funkcjê
prezesa powierzono prof. dr. Boles³awowi Hryniewieckiemu. W tym okresie
powsta³y dwa oddzia³y tej organizacji: w Warszawie oraz Poznaniu oraz cztery ko³a: w Czêstochowie, Opaleniu, Warszawie i Krzemieñcu. Od samego
pocz¹tku swego istnienia Liga w³¹czy³a siê czynnie w nurt prowadzonej,
szczególnie przez Pañstwow¹ Radê Ochrony Przyrody (PROP), kampanii na rzecz ochrony przyrody tatrzañskiej oraz powo³ania na tym obszarze
15

Zob. [online] <www.catcahelpanimals.org>, dostêp: 15 stycznia 2011 r.
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parku narodowego. Z chwil¹ wybuchu II wojny wiatowej dzia³alnoæ Ligi
zosta³a przerwana, a jej liderzy rozrzuceni po ca³ym wiecie. Wielu z nich
zginê³o na polach walki, w obozach lub w wiêzieniach. W³adze okupacyjne
zdawa³y sobie sprawê z tego, ¿e krzewienie idei ochrony przyrody jest silnie
powi¹zane z kultywowaniem polskoci i dlatego uniemo¿liwi³y dzia³alnoæ
LOP w tym okresie. Po wojnie dawni dzia³acze Ligi podjêli trud odtworzenia
tej organizacji. Z inicjatywy prof. Potêgi i prof. Szafera w dniu 17 lipca 1945 r.
w £odzi odby³o siê organizacyjne zebranie Zarz¹du G³ównego, a 9 stycznia
1946 r. Liga Ochrony Przyrody zosta³a zarejestrowana jako stowarzyszenie.
W ró¿nych punktach kraju zawi¹za³y siê wówczas oddzia³y LOP, a w istniej¹cych ju¿ placówkach rozwijano coraz wszechstronniejsz¹ dzia³alnoæ. Wiele
osób wspó³pracuj¹cych z PROP podjê³o dzie³o zak³adania nowych placówek
Ligi. Z ich inicjatywy powsta³y m.in. oddzia³y w Warszawie, Lublinie oraz
Gdyni. W 1953 r. Zarz¹d G³ówny Ligi przeniesiono do Warszawy, tam te¿
10 grudnia zosta³ on ukonstytuowany. Prezesem zosta³ wówczas dr Leonidas
wiejkowski. W marcu 1956 r. odby³ siê Walny Zjazd Delegatów, na którym
szczególn¹ uwagê powiêcono sprawie nowego statutu. Szerzej i dok³adniej
ni¿ poprzedni okrela³ on charakter, cele oraz rodki dzia³ania LOP. Na
pierwszym miejscu stawia³ kszta³towanie w³aciwego stosunku cz³owieka do
przyrody oraz rozbudzanie zami³owania do niej, szczególnie wród m³odzie¿y.
W tym samym roku ukaza³ siê pierwszy numer Biuletynu Organizacyjnego
LOP, natomiast od pocz¹tku 1957 r. zamiast Biuletynu zaczê³o ukazywaæ
siê nowe czasopismo pod nazw¹ Przyroda Polska. Du¿¹ wagê przyk³adano
równie¿ do folderów, plakatów i broszur.
W 1963 r. opracowano program dzia³ania LOP dla szkó³, który zosta³
zaakceptowany przez Ministra Owiaty. Ju¿ w 1967 r. doroli cz³onkowie Ligi
stanowili zaledwie 8,5% ogólnej liczby cz³onków. Wzrost liczby kó³ szkolnych
by³ przede wszystkim zas³ug¹ wielu tysiêcy nauczycieli biologii. W 1968 r.
nadano Lidze Ochrony Przyrody status stowarzyszenia wy¿szej u¿ytecznoci,
co by³o niezbitym dowodem uznania przez w³adze pañstwowe idei ochrony
przyrody za wa¿ny problem w dzia³alnoci spo³eczno-gospodarczej kraju,
a tak¿e afirmacj¹ dotychczasowej i przysz³ej dzia³alnoci Ligi Ochrony Przyrody. Znacz¹c¹ rolê w ochronie przyrody i rodowiska w Polsce odegra³y
opracowywane przez Ligê raporty o stanie przyrody oraz wnioski i postulaty
zg³aszane do w³adz pañstwowych. Pierwszy raport dotyczy³ kondycji rodowiska przyrodniczego w Polsce. Na uwagê zas³uguj¹ równie¿ nastêpuj¹ce dzia³ania i formy pracy LOP z m³odzie¿¹: organizowanie obozów przyrodniczych
oraz wojewódzkich sejmików m³odych dzia³aczy LOP, inicjowanie we wszystkich województwach m³odzie¿owych sesji popularnonaukowych, przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni miejskiej, gromadzenie informacji o cennych
obiektach przyrodniczych oraz wystêpowanie z wnioskami o objêcie ich
ochron¹ prawn¹, a tak¿e organizowanie wycieczek przyrodniczo-krajoznaw-
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czych oraz konkursów na temat ochrony rodowiska naturalnego. Ponadto
LOP prowadzi akcje porz¹dkowe w parkach narodowych, na terenach zieleni
miejskiej oraz w parkach wiejskich, prace zwi¹zane z oczyszczaniem brzegów
rzek, potoków, wysypisk mieci. Wa¿nym obszarem aktywnoci Ligi by³a
dzia³alnoæ klubów zrzeszaj¹cych m³odych mi³oników przyrody, którzy
w ramach specjalistycznych kó³ prowadzili inwentaryzacjê cennych drzew,
monitorowali  jako spo³eczni stra¿nicy przyrody  parki miejskie i rezerwaty oraz inne miejsca objête ochron¹ prawn¹.
Liga Ochrony Przyrody opiniowa³a tak¿e wszystkie akty prawne dotycz¹ce ochrony rodowiska, m.in. skierowa³a do Ministerstwa Ochrony rodowiska i Zasobów Naturalnych protest przeciw pomijaniu walorów lasów
ochronnych przy obliczaniu szkód przemys³owych, postuluj¹c, aby odszkodowania przemys³u za zniszczenia w tych lasach wp³ywa³y na Fundusz Ochrony
rodowiska. W 1987 r. wystosowano pismo do rz¹du z prob¹ o niedopuszczenie do importu odpadów przemys³owych z Europy Zachodniej i uniemo¿liwienie wype³niania nimi wyeksploatowanych kopalñ. W tej sprawie w 1988 r.
LOP ponownie skierowa³a list otwarty, tym razem do Sejmowej Komisji
Ochrony rodowiska i Zasobów Naturalnych, protestuj¹c przeciwko ponawianiu prób wykorzystania wyrobisk kopalnianych do sk³adowania importowanych odpadów. W wyniku tych interwencji zakazano importu odpadów do
Polski. LOP wnioskowa³a równie¿ i uzyska³a spo³eczne poparcie w nastêpuj¹cych sprawach: utworzenie resortu ochrony rodowiska, powo³anie Sejmowej
Komisji Ochrony rodowiska, opracowanie przez rz¹d zasad polityki pañstwa zgodnej z wymogami ekologii, wprowadzenie na wszystkich szczeblach
edukacji odrêbnego przedmiotu: ochrona rodowiska, objêcie ochron¹ prawn¹
obszarów o wybitnych walorach przyrodniczych, tworzenie parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego
krajobrazu, u¿ytków ekologicznych itp. Kolejne istotne inicjatywy LOP dotyczy³y powo³ania Banku Ochrony rodowiska oraz Narodowego Funduszu
Ochrony rodowiska.
Na uwagê zas³uguje równie¿ fakt, ¿e LOP wspó³pracuje aktywnie
w zakresie przeciwdzia³ania degradacji rodowiska z licznymi krajowymi
i miêdzynarodowymi organizacjami ekologicznymi. Nale¿¹ do nich: Miêdzynarodowa Koalicja Wolontariusze Przyrody (CVA), M³odzie¿ i rodowisko
Europy (YEE), Europa Nostra oraz wiatowe Towarzystwo Ochrony Zwierz¹t (WSPA). LOP jest tak¿e cz³onkiem-za³o¿ycielem wiatowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Organizacja prowadzi Europejskie Centrum Ekologiczne (ECE), które jest inicjatorem i realizatorem Europejskiej Zielonej Karty
(European Green Card). W maju 1996 r. Fundacja Henryego Forda uhonorowa³a Projekt ECK pierwszym miejscem w konkursie Europejskiej Ochrony
Przyrody, a w czerwcu 1996 r. Ministerstwo rodowiska przyzna³o nagrodê
za projekt Zielona Karta w kategorii krajowych kampanii edukacyjno-po-
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pularyzatorskich. LOP prowadzi szerok¹ i znacz¹c¹ dzia³alnoæ wydawnicz¹,
znan¹ z wielu interesuj¹cych publikacji ksi¹¿kowych, plansz tematycznych,
plakatów, kalendarzy, zak³adek, a szczególnie miesiêcznika Przyroda Polska z wk³adk¹ Biuletyn EKO-Edukacyjny16.
Realizacj¹ g³ównych celów zaprezentowanego wczeniej wiatowego
Funduszu na rzecz Przyrody (WWF) zajmuje siê WWF Polska. Inicjatywa ta
wpisuje siê w globalny program dzia³alnoci macierzystej organizacji. Do
g³ównych jej zadañ nale¿y m.in. dzia³alnoæ na rzecz ochrony rzek, lasów
oraz zagro¿onych gatunków, w tym du¿ych drapie¿ników i ssaków ba³tyckich (tzw. gatunków parasolowych). Jej cz³onkowie i sympatycy zabiegaj¹
m.in. o ocalenie fauny i flory Ba³tyku. WWF Polska prowadzi dzia³ania
edukacyjne oraz promuje rozwi¹zania prawne na rzecz powstrzymania
zmian klimatu. Na szczególne podkrelenie zas³uguj¹ dzia³ania na rzecz
przeciwdzia³ania przemytowi oraz nielegalnemu handlowi zagro¿onymi gatunkami zwierz¹t.
Imponuj¹cym dorobkiem w obszarze dzia³alnoci ekologicznej poszczyciæ
siê mo¿e tak¿e Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra
(PTOP). Celem dzia³ania PTOP jest konserwatorska ochrona flory, fauny,
ekosystemów i krajobrazów oraz szeroko pojêta edukacja przyrodniczo-ekologiczna. Towarzystwo zosta³o za³o¿one w 1993 r. przez grupê biologów.
Wszystkie przedsiêwziêcia inicjowane przez PTOP kierowane s¹ przez specjalistów z danych dziedzin, jednak ich realizacja mo¿liwa jest dziêki szerokiemu wsparciu spo³ecznemu, w tym sk³adkom licznych cz³onków, darowiznom oraz organizacyjnej i finansowej pomocy wolontariuszy. Prowadzone
przedsiêwziêcia mo¿na podzieliæ na trzy zasadnicze grupy, które czêsto siê
przenikaj¹. S¹ to: a) praktyczna ochrona, b) dzia³ania zwi¹zane z inicjatywami w zakresie prawa, c) edukacja. PTOP wydaje Magazyn Przyrodniczy
 Salamandra, na ³amach którego poruszana jest m.in. problematyka przestêpczoci skierowanej przeciwko dzikiej przyrodzie17.
Podobnie jak WWF swoj¹ organizacjê krajow¹ ma Greenpeace. Fundacja
Greenpeace Polska promuje i wspiera wszystkie przedsiêwziêcia centrali,
które podejmowane s¹ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego. Koncentruje swoje dzia³ania na najbardziej istotnych, globalnych zagro¿eniach dla bioró¿norodnoci i rodowiska naturalnego cz³owieka. Kampanie prowadzone
przez tê organizacjê obejmuj¹ szeæ g³ównych obszarów ochrony rodowiska:
ochronê lasów (w tym lasów deszczowych), ochronê oceanów i mórz, ochronê
przed substancjami toksycznymi, globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne,
energiê oraz organizmy modyfikowane genetycznie. Nale¿y przypomnieæ, ¿e
16 Zob. K. wierkosz, S. Lubaczewska, Stra¿nicy Natury 2000, Magazyn Przyrodniczy
 Salamandra 2010, nr 1(29), s. 2829.
17 Ibidem.
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Greenpeace przeciwstawia siê niszczeniu rodowiska naturalnego od 1971 r.,
kiedy to grupa aktywistów-ekologów zaprotestowa³a przeciwko testom nuklearnym przeprowadzanym przez rz¹d Stanów Zjednoczonych u wybrze¿y Alaski. Od tamtej pory istot¹ dzia³ania organizacji s¹ akcje bezporednie na
wodzie, ziemi i w powietrzu. Ich celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej
na przypadki niszczenia zasobów przyrodniczych Ziemi, inne istotne problemy ekologiczne wiata, a tak¿e wskazanie odpowiedzialnych za taki stan
rzeczy. Polskie biuro istnieje od kwietnia 2004 r. i w tym czasie ma³a grupa
inicjatywna rozros³a siê do du¿ego, wyspecjalizowanego zespo³u realizuj¹cego
piêæ programów specjalistycznych.
Do organizacji, które bezsprzecznie wpisuj¹ siê w miêdzynarodowy ruch
na rzecz przeciwstawienia siê niszczeniu dziedzictwa przyrodniczego, w tym
unikatowej fauny i flory, nale¿y zaliczyæ Regionalne Centrum Ekologiczne na Europê rodkow¹ i Wschodni¹ (The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe  REC). Wprawdzie jest to inicjatywa
regionalna, bowiem ogranicza siê tylko do pewnej grupy pañstw europejskich, jednak dotychczasowy jej dorobek potwierdza, ¿e organizacja ta podejmuje tak¿e istotne problemy globalne zwi¹zane z zagro¿eniami rodowiska
naturalnego cz³owieka. REC jest inicjatyw¹ bezstronn¹, neutraln¹ oraz niekomercyjn¹. G³ówn¹ jej misj¹ jest pomaganie poszczególnym krajom i ich
organizacjom (s³u¿bom) w rozwi¹zywaniu problemów ochrony rodowiska
w Europie rodkowej i Wschodniej. W³adze organizacji realizuj¹ swoje zadania, wspieraj¹c wspó³pracê pomiêdzy organizacjami dzia³aj¹cymi w ochronie
rodowiska poprzez wspomaganie swobodnej wymiany informacji oraz wspieranie udzia³u spo³ecznoci lokalnych w podejmowaniu decyzji dotycz¹cych
ochrony rodowiska. REC ma g³ówn¹ siedzibê na Wêgrzech w Szentendre
oraz biura krajowe w ka¿dym z 17 krajów-beneficjentów. Cz³onkami tej organizacji s¹: Albania, Bu³garia, Bonia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra,
Czechy, Estonia, Litwa, £otwa, Macedonia, Polska, Rumunia, Serbia, S³owacja, S³owenia, Turcja i Wêgry18. Wa¿nym obszarem aktywnoci REC jest
dzia³alnoæ na rzecz przeciwdzia³ania przestêpczoci skierowanej przeciwko
chronionej faunie i florze. Jednym z istotnych zdañ tej organizacji jest tak¿e
tworzenie ram dla efektywnej wspó³pracy pomiêdzy instytucjami wdra¿aj¹cymi prawo ochrony rodowiska. Podstaw¹ dzia³alnoci REC w tym zakresie
s¹ warsztaty organizowane dla policjantów, prokuratorów oraz sêdziów. Ich
tematyka obejmuje szeroko rozumian¹ prawnokarn¹ problematykê ochrony
rodowiska, z podkreleniem takich zagadnieñ jak: a) przestêpstwa przeciwko rodzimym i obcym gatunkom dzikiej fauny i flory, b) problemy zwi¹zane
18 Por. M. Kaczyñska (red.), Odpowiedzialnoæ karna za przestêpstwa rodowiskowe,
w tym przeciwko gatunkom fauny i flory zagro¿onym wyginiêciem, Regionalne Centrum Ekologiczne na Europê rodkow¹ i Wschodni¹, Polskie Biuro REC, Warszawa 2009, s. 9 i n.;
P. Green, T. Ward, State Crime: Governments, Violence and Corruption, Londyn 2004.
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ze stosowaniem przepisów karnych w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów, c) problemy funkcjonowania prawa w odniesieniu do planowanych inwestycji mog¹cych mieæ szkodliwy wp³yw na rodowisko19.

II. Organizacje pozarz¹dowe w walce z nielegalnym
handlem chronionymi gatunkami fauny i flory
 wybrane przyk³ady na tle wspó³pracy policyjnej
Do niew¹tpliwych liderów dzia³añ podejmowanych wspólnie ze s³u¿bami
policyjnymi w skali miêdzynarodowej i regionalnej nale¿¹ WWF, REC oraz
TRAFFIC, których zaanga¿owanie oraz determinacja na rzecz ochrony dzikiej przyrody budzi powszechne uznanie. Jeli chodzi Polskê, to  jak wczeniej wspomniano  ju¿ od d³u¿szego czasu organizacje te inicjuj¹ liczne
przedsiêwziêcia szkoleniowe (spotkania, warsztaty, konferencje). Ich celem
jest w³aciwe przygotowanie funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwoci i organów cigania do zadañ zwi¹zanych z rozpoznawaniem i ujawnianiem przestêpstw zagra¿aj¹cych dzikiej przyrodzie. Jak wynika z informacji WWF
Polska, dziêki zaanga¿owaniu aktywistów tej organizacji liczba wszczêtych
przez organa cigania spraw z zakresu CITES wzros³a piêciokrotnie, natomiast liczba zatrzymanych przez s³u¿by celne i graniczne sprawców tych
czynów a¿ dziesiêciokrotnie20.
WWF Polska wspólnie z Komend¹ G³ówn¹ Policji oraz Ministerstwem
Finansów zorganizowa³o m.in. seriê warsztatów dla koordynatorów ds. CITES
z Policji i S³u¿by Celnej. W trakcie prowadzonych zajêæ ich uczestnicy mieli
okazjê zapoznaæ siê z technikami identyfikacji ¿ywych zwierz¹t oraz drewna
objêtego ochron¹ konwencyjn¹, a tak¿e problematyk¹ dotycz¹c¹ zakazanych
specyfików tradycyjnej medycyny chiñskiej. Program niektórych szkoleñ
przewidywa³ tak¿e wizyty studyjne w tych zagranicznych instytucjach policyjnych, które odnosz¹ sukcesy w walce z procederem tzw. przestêpczoci
CITES (W³ochy, Wielka Brytania). Inn¹ niezwykle cenn¹ inicjatyw¹ adresowan¹ zarówno do policjantów, jak te¿ do prokuratorów s¹ wydawane przez
organizacje proekologiczne praktyczne poradniki. Przybli¿aj¹ one specyfikê
prowadzonych postêpowañ przygotowawczych w sprawach zwi¹zanych z nielegalnym handlem zagro¿onymi gatunkami fauny i flory21. Nale¿y zauwa¿yæ,
19 J. Wêgrzyn, Interpol a transnacjonalna przestêpczoæ zorganizowana, [w:] A. Marek,
W. P³ywaczewski, Kryminologiczne i prawne aspekty przestêpczoci zorganizowanej, Szczytno
1992, s. 6779.
20 Zob. [online] <wwfpl.panda.org>, dostêp: 1 grudnia 2010 r.
21 Na przyk³ad z inicjatywy ASEAN-WEN wydano 10 poradników ID dotycz¹cych przeciwdzia³ania przestêpczoci skierowanej przeciwko chronionym gatunkom fauny  zob. [online]
<www.asean-wen.org>, dostêp: 12 grudnia 2010 r.
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¿e absolwenci licznych kursów organizowanych wspólnie przez Policjê oraz
przedstawicieli organizacji ekologicznych zasilaj¹ najczêciej sieæ koordynatorów ds. CITES. W jej ramach edukuj¹ póniej przysz³ych funkcjonariuszy
s³u¿b pañstwowych. Przyk³adem takich niezwykle po¿ytecznych form szkolenia mog¹ byæ kursy specjalistyczne organizowane w szko³ach policyjnych dla
s³uchaczy zg³êbiaj¹cych taktykê i technikê walki z przestêpczoci¹ gospodarcz¹. Sta³ym punktem tych szkoleñ s¹ zajêcia praktyczne prowadzone przez
policyjnych koordynatorów ds. CITES, którzy przedstawiaj¹ kursantom kryminalistyczne aspekty postêpowañ przygotowawczych prowadzonych w sprawach dotycz¹cych chronionych zwierz¹t i rolin. Odnosz¹c siê do tej inicjatywy,
nale¿y podkreliæ szczególn¹ przydatnoæ wiedzy procesowej i kryminalistycznej w codziennej pracy funkcjonariuszy wszystkich s³u¿b zajmuj¹cych siê
przeciwdzia³aniem przestêpczoci przeciwko faunie i florze. Zdumiewaj¹ca
wrêcz pomys³owoæ przestêpców w kamuflowaniu tego procederu zmusza
dzi przedstawicieli organów cigania oraz wymiaru sprawiedliwoci do permanentnego aktualizowania swojej wiedzy na temat metodyki przestêpczej,
zw³aszcza tak nietypowej.
Sygnalizowany znacz¹cy deficyt wiedzy w zakresie przestêpczoci skierowanej przeciwko rodowisku przyrodniczemu staraj¹ siê zniwelowaæ
wzmiankowane wczeniej przedsiêwziêcia wydawnicze, takie jak praktyczne
poradniki wyjaniaj¹ce zawi³e problemy identyfikacji chronionych gatunków
zwierz¹t lub rolin czy fa³szowania dokumentacji przewozowych. Stanowi¹
one niezwykle pomocne narzêdzie wykorzystywane przez funkcjonariuszy
s³u¿b kryminalnych zajmuj¹cych siê problematyk¹ CITES w prowadzonych
przez nich postêpowaniach karnych22. Wprawdzie tego rodzaju poradniki
docieraj¹, za spraw¹ wspomnianych wczeniej organizacji proekologicznych,
do przedstawicieli organów cigania, jednak¿e pozbawione s¹ treci stricte
zawodowych (prawo karne, kryminalistyka i kryminologia, analiza i wywiad
kryminalny, prewencja kryminalna itd.), a tak¿e nie do koñca koresponduj¹
z potrzebami organów cigania. Maj¹c na uwadze tego rodzaju braki, brytyjska sieæ wspó³pracy w dziedzinie ochrony rodowiska przyrodniczego (PAW)
wspiera m.in. liczne inicjatywy edukacyjne, dziêki którym mo¿liwe jest przygotowywanie przez policyjnych specjalistów poradników adresowanych m.in.
do przedstawicieli organów cigania. Godny polecenia przyk³ad takiego opracowania stanowi niew¹tpliwie praca pt. Wildlife Crime: a guide to the use of
forensic and specialist techniques in the investigation of wildlife crime23. Zawiera ona podstawowe informacje z zakresu taktyki i techniki kryminalistycznej przygotowane na u¿ytek tocz¹cych siê postêpowañ karnych z tzw.
w¹tkiem CITES24.
22
23
24

Zob. [online] <www.salamandra.org.pl/index.php>, dostêp: 12 grudnia 2010 r.
Zob. [online] <www.defra.gov.uk/paw>, dostêp: 11 grudnia 2010 r.
Ibidem.
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Jak wczeniej zauwa¿ono, wa¿nym partnerem s³u¿b policyjnych w ramach tej wspó³pracy s¹ organizacje pozarz¹dowe. Dziêki posiadanym informacjom, czêsto z tzw. pierwszej rêki, na temat poszczególnych, czêsto specyficznych, przejawów dzia³alnoci przestêpczej, stanowi¹ one dla organów
cigania cenne ród³o informacji. Trzeba równie¿ podkreliæ znacz¹cy udzia³
tych podmiotów w dzia³aniach na rzecz popularyzowania idei walki z przestêpczoci¹ wymierzon¹ w chronione gatunki fauny i flory. Dzia³ania te
z jednej strony adresowane s¹ do szeroko rozumianej opinii publicznej,
z drugiej  oferta tych organizacji przybiera formê projektów ukierunkowanych na okrelon¹ problematykê lub s³u¿bê publiczn¹. Dziêki temu przedstawiciele wymiaru sprawiedliwoci, organów cigania i szeroko rozumianej
ochrony przyrody (sêdziowie, prokuratorzy, policjanci, stra¿nicy parków narodowych i rezerwatów, funkcjonariusze s³u¿b granicznych oraz celnych) nie
tylko wzbogacaj¹ swoj¹ wiedzê na temat konkretnych przestêpstw i sposobów ujawniania ich sprawców, ale równie¿  co niezwykle wa¿ne  potwierdzaj¹ potrzebê walki z procederem grabie¿y i niszczenia dziedzictwa przyrodniczego cz³owieka.
Wypada odnotowaæ, ¿e w 2005 r. Wydzia³ do Walki z Przestêpczoci¹
Gospodarcz¹ Biura Kryminalnego KGP, w celu sta³ego podnoszenia kwalifikacji zawodowych policjantów koordynatorów CITES, zorganizowa³ wspólnie
z WWF Polska cykl trzech szkoleñ (2022 czerwca, 1720 padziernika i 2830
listopada) z zakresu prawnokarnej ochrony dzikich gatunków zwierz¹t i rolin zagro¿onych wyginiêciem. W zajêciach tych uczestniczy³o 116 policjantów. W zale¿noci od specyfiki programu szkolenia brali w nim udzia³: koordynatorzy wojewódzcy ds. rodowiska naturalnego/ przestêpczoci CITES
z komend wojewódzkich Policji (KWP), policjanci s³u¿by kryminalnej z jednostek Policji, na których obszarze wystêpuje wysoki stopieñ zagro¿enia przestêpczoci¹ CITES (tj. z jednostek obejmuj¹cych terytorialnie du¿e aglomeracje miejskie oraz l¹dowe, lotnicze i morskie przejcia graniczne), policjanci
z wydzia³ów prewencji zajmuj¹cy siê koordynowaniem s³u¿by na akwenach
wodnych z KWP, kadra dydaktyczna szkó³ policyjnych, policjanci z Biura
Kryminalnego Komendy G³ównej Policji (KGP) oraz z Centralnego Biura
ledczego (CB). W kolejnych latach Biuro Kryminalne KGP wspó³uczestniczy³o w organizacji warsztatów szkoleniowych z zakresu zwalczania nielegalnego obrotu chronionymi gatunkami flory i fauny dla policjantów zajmuj¹cych siê problematyk¹ CITES oraz funkcjonariuszy celnych. G³ównym
organizatorem wspomnianych warsztatów by³y znane organizacje ekologiczne, w tym WWF Polska.
Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, ¿e wiele podmiotów pozarz¹dowych o zasiêgu
miêdzynarodowym wspiera organizacyjnie i finansowo dzia³ania narodowych
si³ policyjnych i celnych na wszystkich kontynentach. Niektóre z tych przedsiêwziêæ koordynowane s¹ wspólnie przez przedstawicieli tych organizacji
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oraz krajowych s³u¿b policyjnych i ekspertów reprezentuj¹cych Interpol. Perspektywiczny program  z udzia³em przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych  zosta³ zainicjowany przez Interpol w 2008 r. w ramach operacji
Baba (Operation Baba). Wziê³o w niej udzia³ ponad 300 policjantów, pracowników s³u¿b celnych oraz stra¿ników ochrony przyrody z Konga (Brazzaville), Ghany, Kenii, Ugandy i Zambii. By³a to jak dotychczas jedna z wiêkszych operacji wymierzona w zorganizowane struktury przestêpcze zajmuj¹ce
siê handlem ciosami s³oni oraz koci¹ nosoro¿ców25. W jej wyniku zatrzymano ok. 60 sprawców oraz skonfiskowano kilka ton nielegalnie pozyskanej
koci i skóry zwierz¹t objêtych ochron¹ CITES. Dzia³ania te koordynowa³
Interpol oraz agencje narodowe pañstw uczestników operacji. Udzia³ w tej
akcji wziêli równie¿ przedstawiciele LATF (Lusaka Agreement on Co-operative Enforcement Operations Directed at Illegal Trade in Wild Fauna and Flora). Organizacja ta zosta³a utworzona w 1974 r. w Angoli (Lusaka) w celu
koordynowania wspó³pracy regionalnej w zakresie zwalczania nielegalnego
handlu chronionymi rolinami i zwierzêtami26. Nazwa operacji pochodzi od
nazwiska stra¿nika z wydzia³u do walki z przestêpczoci¹ przeciwko dzikiej
zwierzynie, który zosta³ zamordowany w Ghanie przez handlarzy koci¹ s³oniow¹27.
Nawi¹zuj¹c do programów realizowanych przez Interpol oraz organizacje
pozarz¹dowe, z satysfakcj¹ nale¿y odnotowaæ w tym obszarze znacz¹cy sukces polskiej Policji. Dziêki zaanga¿owaniu policyjnych koordynatorów ds. CITES
w realizacjê projektu Ecomessage zostali oni wyró¿nieni w 2010 r. przez
Interpol i IFAW specjaln¹ nagrod¹ (podobnie jak policja Botswany  International Fund for Animal Welfare). Przypomnieæ wypada, ¿e program Ecomessage umo¿liwia wymianê informacji pomiêdzy organami cigania na szczeblu
miêdzynarodowym. Informacje takie przesy³ane s¹ za pomoc¹ specjalnych formularzy do Sekretariatu Generalnego Interpol, nastêpnie wprowadzane do
wyodrêbnionej bazy danych i udostêpniane wszystkim zainteresowanym krajom cz³onkowskim. Wrêczaj¹c to wyró¿nienie D. Higgins, koordynator programu z ramienia Interpolu, powiedzia³ m.in. instytucje z Botswany i Polski, odpowiedzialne za ró¿ne dziedziny egzekucji prawa, wykaza³y siê
25 Najwiêkszym importerem i rynkiem koci s³oniowej s¹ Chiny. Koæ s³oniowa jest tradycyjnie wykorzystywana w tym kraju m.in. do wyrobu pieczêci oraz dekoracji antyków.
26 W ostatnich latach na obszarze wielu afrykañskich parków i rezerwatów przyrody
dochodzi do krwawych potyczek pomiêdzy gangami k³usowników a stra¿nikami ochrony przyrody  zob. E. Ceballos, Kenijska S³u¿ba Ochrony Przyrody. Wspó³praca z lokalnymi spo³eczeñstwami dla ochrony dzikich zwierz¹t, Magazyn Przyrodniczy  Salamandra 2010, nr 2(30),
s. 2829.
27 W 2009 r. tylko na terenie Parku Narodowego Amboseli w Kenii zabito 15 s³oni. Na
obszarze wszystkich kenijskich parków w tym samym roku zginê³o z r¹k k³usowników 214
sztuk tych zwierz¹t. Cena kilograma koci s³oniowej na czarnym rynku w 2008 r. wynosi³a
200850 dol. Zob. [online] <www.catcahelpanimals.org>, dostêp: 16 stycznia 2011 r.

282

Wies³aw P³ywaczewski

wyj¹tkowym zaanga¿owaniem w przekazywaniu informacji w ramach programu Ecomessage. Dane te udostêpniane s¹ 188 krajom cz³onkowskim Interpolu i spe³niaj¹ istotn¹ rolê w zwalczaniu miêdzynarodowej przestêpczoci
przeciwko przyrodzie. Botswana i Polska daj¹ pozytywny przyk³ad dla innych krajów, potwierdzaj¹c, ¿e wymiana danych wywiadowczych na temat
miêdzynarodowej przestêpczoci ma istotne znaczenie, a tak¿e ¿e tylko dzia³aj¹c wspólnie i dziel¹c siê wiedz¹ i dowiadczeniami mo¿emy skutecznie
zwalczaæ przestêpczoæ przeciwko rodowisku28. Wspomniana nagroda wrêczana jest od 2005 r. Pierwsz¹ s³u¿b¹ ochrony przyrody wyró¿nion¹ t¹ nagrod¹ by³a afrykañska instytucja ochrony parków narodowych  Kenyan Wildlife Service29. Fundatorem nagrody jest IFAW30.
Nale¿y równie¿ podkreliæ zaanga¿owanie pozarz¹dowych organizacji
ekologicznych w dzia³alnoæ na rzecz ochrony gin¹cych gatunków dzikich
drapie¿ników, w szczególnoci tygrysa. Przedstawiciele tych organizacji bior¹
czynny udzia³ w licznych miêdzynarodowych przedsiêwziêciach, których celem jest przeciwdzia³anie degradacji naturalnego rodowiska cz³owieka i tym
samym zabieganie o ochronê siedlisk rzadkich gatunków zwierz¹t. Nie ulega
w¹tpliwoci, ¿e wydarzeniem szczególnej rangi  wyznaczaj¹cym tak¿e nowe
p³aszczyzny dla miêdzynarodowej wspó³pracy organizacji proekologicznych
 by³ tzw. Tygrysi Szczyt (The International Tiger Forum), zorganizowany
w dniach 2124 listopada 2010 r. w Sankt Petersburgu (Rosja). Po raz pierwszy w spotkaniu powiêconym g³ównie zwalczaniu zjawiska k³usownictwa
zagra¿aj¹cemu wiatowej populacji tygrysa (a tak¿e innym gatunkom z rodziny dzikich kotów) wziê³o udzia³ a¿ 13 przywódców pañstw, na których
terytorium znajduj¹ siê siedliska tygrysa. Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e gospodarzem tego bezprecedensowego forum by³ premier Rosji W³adimir Putin.
W ci¹gu ostatniej dekady liczba tygrysów spad³a o 40%. Ekolodzy obawiaj¹
siê, ¿e najbardziej zagro¿one populacje tych drapie¿ników w stanie dzikim
mog¹ znikn¹æ do 2030 r. Uczestnicy szczytu zobowi¹zali siê do podjêcia
dzia³añ zapobiegawczych, aby liczba ¿yj¹cych na wolnoci tygrysów w ci¹gu
najbli¿szych 12 lat wzros³a do 6 tys. sztuk. Do najbardziej zagro¿onych gatunków tego drapie¿nika nale¿¹: tygrys sumatrzañski, amurski, bengalski
i malezyjski. Spotkanie tygrysa po³udniowochiñskiego ju¿ dzi graniczy
z cudem, piêæ lat temu ¿y³o ich zaledwie 30 sztuk. G³ówn¹ przyczyn¹ zmniejszania siê populacji tygrysów jest k³usownictwo. Dodatkowo sytuacjê pogar28 Polska nagrodzona za walkê z przestêpczoci¹ przeciwko przyrodzie  <www.salamandra.org.pl>, dostêp: 9 grudnia 2010 r.
29 Zob. E. Ceballos, op. cit., s. 2829.
30 International Fund Animal Welfare jest jedn¹ z najwiêkszych organizacji ochrony zwierz¹t na wiecie. Aktywnoæ poszczególnych zespo³ów roboczych IFAW  skupiaj¹cych m.in.
ekologów, ekspertów z dziedziny prawa, polityków oraz naukowców  koncentruje siê wokó³
trzech g³ównych obszarów problemowych: ograniczenia handlu dzikimi zwierzêtami, ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz zapewnienia doranej pomocy zwierzêtom.
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szaj¹ takie procesy cywilizacyjne, jak: kurczenie siê terenów ³ownych, m.in.
na skutek wycinki lasów, oraz zaw³aszczanie siedlisk tych zwierz¹t na cele
komercyjne. Jak wczeniej podkrelono, tygrysy staj¹ siê przede wszystkim
ofiar¹ k³usowników, gdy¿ ich koci, pazury i inne organy s¹ wykorzystywane
w niektórych pañstwach do produkcji leków (tzw. chiñska medycyna ludowa). Na wolnoci ¿yj¹ one w Bangladeszu, Bhutanie, Birmie (Myanmarze),
Kambod¿y, Chinach, Indiach, Indonezji, Laosie, Malezji, Nepalu, Rosji, Tajlandii i Wietnamie31.
Groba zag³ady jednego z najwiêkszych na wiecie drapie¿ników sta³a
siê pretekstem do zainicjowania przez uczestników Forum szerokiej dyskusji
nad koniecznoci¹ stworzenia skutecznych mechanizmów ochrony tygrysa
oraz innych dzikich gatunków fauny. Jak stwierdzi³ bowiem prezes IUCN
A. Khosla: tygrys jest wyrazem ró¿norodnoci biologicznej i symbolem rodowiska naturalnego32. Kieruj¹c siê potrzeb¹ stworzenia trwa³ego mechanizmu wspó³pracy w zakresie przeciwdzia³ania przestêpczoci wymierzonej
w dzik¹ przyrodê, szefowie piêciu najwiêkszych organizacji uczestnicz¹cych
w Forum podpisali deklaracjê o powo³aniu Miêdzynarodowego Konsorcjum do Walki z Przestêpczoci¹ Przeciwko Dzikiej Przyrodzie (International Consortium on Combating Wildlife Crime  ICCWC). Sygnatariuszami tego porozumienia s¹: Sekretariat Konwencji CITES, Miêdzynarodowa
Organizacja Policji Kryminalnej  Interpol (ICPO-INTERPOL), Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestêpczoci (UNODC), Bank wiatowy oraz wiatowa Organizacja Celna (WCO). Odnosz¹c siê do tej inicjatywy
Sekretarz Generalny Interpolu Ronald K. Nobel podkreli³ rolê policyjnej
wspó³pracy w zakresie ograniczania patologicznych zjawisk w obszarze rodowiska naturalnego cz³owieka. Mówca odwo³a³ siê do przyjêtej jednog³onie
przez Zgromadzenie Ogólne tej organizacji uchwa³y popieraj¹cej zintensyfikowanie dzia³añ na rzecz ochrony dzikiej przyrody33. Niezwykle cenne uwagi
zawar³ równie¿ w swoim wyst¹pieniu Dyrektor Wykonawczy Biura Narodów
Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestêpczoci J. Fedotow. Stwierdzi³ on, i¿
przestêpczoæ przeciwko dzikiej przyrodzie, kojarzona zwykle z czynami godz¹cymi w cenne gatunki zwierz¹t i rolin, coraz czêciej wykazuje silne
zwi¹zki z ró¿nymi formami przestêpczoci zorganizowanej, takimi jak pranie
pieniêdzy, oszustwa, korupcja oraz stosowanie przemocy. Z pieniêdzy pochodz¹cych ze sprzeda¿y chronionych gatunków zwierz¹t oraz produktów po31 Zob. R. White, Crimes Against Nature. Enviromintal Criminology and Ecological Justice, Willian Publishing 2008, s. 133 i n.; tak¿e: B. Ho³yst, Kryminologia, wyd. X jubileuszowe,
Warszawa 2009, s. 422424; W. P³ywaczewski, Nielegalny handel chronionymi gatunkami...,
s. 4042.
32 Zob. [online] <http://translate.googleusercontent.com/translate.iucn>, dostêp: z 19 listopada 2010 r.
33 Ibidem.
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chodnych (skóry, miêso, koci) finansowane s¹ wojny, rebelie oraz operacje
terrorystyczne. St¹d dzia³ania wymierzone przeciwko zjawisku niszczenia
przyrody winny obejmowaæ przedsiêwziêcia podejmowane na poziomie krajowym oraz miêdzynarodowym. W pierwszym przypadku winny one dotyczyæ
przede wszystkim egzekwowania prawa, natomiast wspó³pracê miêdzynarodow¹ nale¿a³oby ukierunkowaæ na doskonalenie dotychczasowych instrumentów, zw³aszcza dotycz¹cych zapewnienia szybkiej wymiany informacji
o dzia³alnoci zorganizowanych gangów przestêpczych.
Integraln¹ czêci¹ dzia³añ na rzecz ratowania zagro¿onych gatunków
dzikich kotów jest okrelony przez uczestników Forum program dzia³añ zapobiegawczych okrelony jako: Tiger Global Recovery Program34. Warto
zauwa¿yæ, ¿e eksperci zajmuj¹cy siê przestêpczoci¹ wymierzonej w dzik¹
przyrodê (Wildlife Crime) od dawna ju¿ sygnalizuj¹ jej cis³e zwi¹zki z miêdzynarodowymi strukturami specjalizuj¹cymi siê m.in. w produkcji i dystrybucji narkotyków, praniu pieniêdzy, oszustwach oraz handlu broni¹. O istnieniu
tych powi¹zañ, tak¿e w odniesieniu do dzia³alnoci grup terrorystycznych
i rebelianckich, informuj¹ m.in. raporty Biura Narodów Zjednoczonych
ds. Narkotyków i Przestêpczoci (United Nations Office on Drugs and
Crime  UNODC)35.
Szczególn¹ aktywnoæ zwi¹zan¹ z zamachami na dzikie dziedzictwo
przyrody odnotowuje siê przede wszystkim w tych rejonach wiata, które
znane s¹ bogatych zasobów fauny i flory. Dodatkowym czynnikiem sprzyjaj¹cym pospolitej przestêpczoci, a tak¿e zorganizowanym strukturom przestêpczym jest masowy ruch turystyczny i zwi¹zany z nim popyt na wyroby
pami¹tkarskie pochodzenia zwierzêcego. Nie mniej istotnym czynnikiem kryminogennym jest globalny wzrost konsumpcji. Powoduje on, i¿ zapotrzebowanie na artyku³y pochodzenia zwierzêcego ci¹gle ronie, a legalne ród³a
pozyskiwania surowców dla poszczególnych bran¿ przemys³u kurcz¹ siê.
St¹d wiele wiatowych firm siêga po niedozwolone b¹d nie do koñca etyczne
rodki pozyskiwania tych surowców. W praktyce oznacza to, ¿e niektóre
z nich porednio kooperuj¹ z zorganizowanymi organizacjami przestêpczymi.
Przyk³adem takiej wspó³pracy mo¿e byæ nieformalny uk³ad istniej¹cy pomiêdzy wielkimi japoñskimi przetwórniami ryb a flotyllami rybackimi zarz¹dzanymi przez japoñskie i tajwañskie zorganizowane struktury przestêpcze36.
Trudno siê zatem dziwiæ, ¿e to w³anie japoñscy rybacy s¹ najczêciej obwiniani przez miêdzynarodowe organizacje ekologiczne o po³owy w strefach
34
35

Zob. [online] <www.interpol.int>, dostêp: 23 listopada 2010 r.
Zob. [online] <www.unodc.org/documents/southasia/Newsletter/other/TRAFFIC>, dostêp: 15 czerwca 2010 r.
36 Szerzej na temat dzia³alnoci japoñskiej przestêpczoci zorganizowanej zob. D. Southwell, Historia przestêpczoci zorganizowanej, MAK 2009, s. 57 i n. Zob. tak¿e J. Izydorczyk,
Hanzai znaczy przestêpstwo. ciganie przestêpstw pospolitych oraz white collar-crimes w Japonii, Warszawa 2008.
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zakazanych oraz naruszanie limitów po³owowych i stosowanie sieci powoduj¹cych spustoszenie w zasobach ryb37. Szczególnie g³one s¹ potyczki toczone
przez jednostki morskie proekologicznej organizacji Greenpeace z japoñskimi
statkami-przetwórniami od³awiaj¹cymi wieloryby. Wprawdzie Miêdzynarodowa Komisja Wielorybnicza38 w porozumieniu z ekologami wyznacza
roczne limity od³owów wieloryba dla poszczególnych krajów, jednak¿e  jak
dowodzi powy¿szy przyk³ad  s¹ one nagminnie naruszane39. Analogicznie
sytuacja wygl¹da w przypadku polowañ na foki i uchatki, które np. w Kanadzie s¹ zabijane poza wyznaczonymi limitami. Masowe zabijanie tych zwierz¹t, których skóry stanowi¹ poszukiwany towar w bran¿y futrzarskiej, odbywa siê w szczególnie niehumanitarny sposób, co od lat mobilizuje wiatow¹
opiniê publiczn¹ do podejmowania akcji na rzecz ochrony tych zwierz¹t
i bojkotowania wiatowych domów mody, które s¹ g³ównymi odbiorcami naturalnego surowca dla nowo projektowanych i promowanych kreacji.

Podsumowanie
Niszczenie i grabie¿ przyrody, zw³aszcza takich jej sk³adników jak fauna
i flora, prowadzi niew¹tpliwie do degradacji cennych przyrodniczo miejsc,
a w konsekwencji do powiêkszania siê obszarów dotkniêtych problemami
spo³ecznymi. Analizuj¹c te zjawiska z perspektywy globalnej, chocia¿by
w odniesieniu do problemu komercyjnego wycinania lasów deszczowych, nale¿y jedynie potwierdziæ, ¿e masowe niszczenie wiatowych zasobów lenych
powoduje bezpowrotn¹ eliminacjê wielu rzadkich gatunków rolin i zwierz¹t,
które stanowi¹ niemo¿liwe do zast¹pienia ogniwo ekosystemu. Negatywne
nastêpstwa takiego stosunku cz³owieka do otaczaj¹cej go przyrody widoczne
s¹ ju¿ dzi, chocia¿by w postaci zmian klimatycznych. Dramatyczna walka
polskich ekologów o zachowanie w stanie dzikim pog³owia ¿ubra potwierdza,
¿e ochrona rzadkich gatunków takich zwierz¹t nie musi k³óciæ siê z interesami lokalnych spo³ecznoci. Przeciwnie  mo¿e przypieszyæ ich spo³eczny
awans, gwarantuj¹c im zawodow¹ adaptacjê w takich bran¿ach jak hotelarstwo, agroturystyka, pami¹tkarstwo czy dzia³alnoæ rozrywkowa.
37
38

Podobne zarzuty stawia siê rybakom norweskim i islandzkim.
Zob. rozmowê J. ¯akowskiego ze wspó³za³o¿ycielem ekologicznej organizacji Greenpeace Rexem Weylerem pt. Wieloryb te¿ cz³owiek, Polityka nr 50 z 12 grudnia 2009, s. 3033.
Przyjête przez sygnatariuszy Komisji moratorium zakazuje od³awiania wielorybów, oprócz po³owów w celach naukowych. Wyj¹tek ten stanowi dla wielu cz³onków porozumienia dogodne alibi
uzasadniaj¹ce po³owy wielorybów.
39 Niechlubnym liderem naruszaj¹cym limity po³owowe ustalone przez Miêdzynarodow¹
Komisjê Wielorybnicz¹ jest niew¹tpliwie Japonia. W 2010 r. Australia zapowiedzia³a pozwanie
tego kraju do Miêdzynarodowego Trybuna³u Sprawiedliwoci w Hadze za ³amanie miêdzynarodowych zakazów po³owu tych morskich ssaków.
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Tak¹ perspektywê staraj¹ siê prezentowaæ w ramach realizowanych programów proekologicznych liczne krajowe, regionalne oraz miêdzynarodowe
organizacje ekologiczne. Jako przyk³ad mo¿e s³u¿yæ przedstawiona wczeniej
dzia³alnoæ Greenpeace, World Widlife Fund (WWF), Regionalnego Centrum
Ekologicznego na Europê rodkow¹ i Wschodni¹ (REC) oraz wielu innych
inicjatyw obywatelskich. Szczególnie cenne s¹ przedsiêwziêcia adresowane
do m³odzie¿y szkolnej oraz osób korzystaj¹cych z ofert renomowanych agencji turystycznych40. Warsztaty prowadzone przez ekspertów-ekologów uwiadamiaj¹ bowiem m³odym ludziom zgubne konsekwencje nieprzemylanej
ingerencji cz³owieka w naturalne rodowisko, w tym siedliska rzadkich zwierz¹t i rolin. Wymownym przyk³adem takiej dzia³alnoci by³a katastrofa ekologiczna w Zatoce Meksykañskiej w maju 2010 r. zwi¹zana z niekontrolowanym wyciekiem ropy. Na skutek kontaktu z oleistym p³ynem zginê³o wiele
tysiêcy ¿ywych organizmów, zarówno morskich, jak te¿ ¿yj¹cych na wybrze¿u
USA41. To dramatyczne wydarzenie pokazuje, jak w pogoni za zyskiem wielkie miêdzynarodowe korporacje, w tym przypadku British Petroleum, lekcewa¿¹c wczeniejsze ostrze¿enia organizacji ekologicznych, przyczyniaj¹ siê
do degradacji cennych przyrodniczo obszarów wiata.
Problematyka ochrony rzadkich gatunków fauny i flory wpisuje siê
w system globalnej ochrony naturalnych zasobów naszego globu. Do najwa¿niejszych zjawisk zagra¿aj¹cych unikatowym gatunkom zwierz¹t i rolin
 porednio lub bezporednio zwi¹zanych tak¿e ze zorganizowanymi formami
przestêpczoci  nale¿y zaliczyæ:
a) komercyjn¹ wycinkê lasów, zw³aszcza lasów tropikalnych, stanowi¹cych m.in. g³ówn¹ ostojê dzikich zwierz¹t;
b) wojny oraz konflikty zbrojne na obszarach uznanych za szczególnie
cenne przyrodniczo;
c) zjawisko ubóstwa i braku edukacji, zw³aszcza zorientowanej na
uwiadomienie mieszkañcom roli cennych przyrodniczo obszarów oraz dzikich zwierz¹t i rzadkich rolin w ¿yciu cz³owieka;
d) zjawisko k³usownictwa, w tym tzw. polowania sportowe;
e) nielimitowane pozyskiwanie chronionych gatunków fauny i flory oraz
ich pochodnych, w tym przemys³owe od³awianie rzadkich gatunków ryb;
f) bezprawne przeznaczanie cennych obszarów przyrodniczych na cele
inwestycyjne;
40 Niektóre organizacje ekologiczne podejmuj¹ cenne akcje na rzecz przeciwdzia³ania zjawisku przywo¿enia przez turystów pami¹tek w postaci zakazanych okazów zwierz¹t lub rolin
oraz ich pochodnych. Na przyk³ad WWF Polska zorganizowa³a konkurs fotograficzny adresowany do m³odzie¿y szkolnej oraz potencjalnych turystów, którego motto brzmi: Pami¹tka, która
nie krzywdzi. Zob. [online] <http://konkurs.wwf.polska>, dostêp: 4 sierpnia 2010 r.
41 Dziennie na powierzchniê wody wyp³ywa³o ok. 800 tys. ton ropy  zob. J.K. Bourne,
G³êboki dylemat, National Geographic  Polska 2010, nr 10(133), s. 108117; B. Barcott,
Dramat w Bayou, ibidem, s. 118123.
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g) masow¹ turystykê zorientowan¹ na pozyskiwanie rzadkich gatunków
zwierz¹t lub ich pochodnych;
h) zjawisko korupcji wród funkcjonariuszy policji, s³u¿b granicznych,
celnych, stra¿ników parków przyrodniczych oraz pracowników inspekcji sanitarnej;
i) utrwalone stereotypy zwi¹zane z tradycyjnym, przedmiotowym postrzeganiem rodowiska naturalnego jako przestrzeni o nieograniczonych zasobach42.
Podobnie jak w przypadku wielu innych zjawisk przestêpczych o zasiêgu
miêdzynarodowym, jednym ze znacz¹cych determinantów wzrostu liczby zamachów na rodowisko naturalne jest ubóstwo oraz deficyt edukacji, w tym
konkretnym przypadku edukacji ekologicznej. Sytuacjê tê z ca³¹ premedytacj¹ wykorzystuj¹ zorganizowane syndykaty przestêpcze. Skuteczna walka
z nimi jest mo¿liwa pod warunkiem uwzglêdnienia wszystkich mo¿liwoci,
jakie daje miêdzynarodowa wspó³praca podmiotów zaanga¿owanych w dzia³ania na rzecz ochrony wiatowego dziedzictwa naturalnego. Szeroko rozumiana edukacja piêtnuj¹ca zamachy na rodowisko przyrodnicze oraz ukazuj¹ca negatywne skutki niszczenia naturalnych zasobów przyrody adresowana
do spo³ecznoci lokalnych to niezwykle wa¿ny segment dzia³añ zapobiegawczych realizowanych przez organizacje ekologiczne. Wspó³czesny ruch turystyczny, obok niew¹tpliwych negatywnych nastêpstw, daje jednoczenie tym
spo³ecznociom szansê na promocjê tych nieska¿onych obszarów przyrody,
które znane s¹ z unikatowych gatunków zwierz¹t i rolin. Tego rodzaju
promocja poci¹ga za sob¹ rozwój proekologicznej infrastruktury turystycznej
(hotele, us³ugi turystyczne), a tym samym daje miejscowej ludnoci szansê
na wyrwanie siê z krêgu ubóstwa43.
Prawo karne oraz kryminologia nale¿¹ do tych dziedzin nauki, przed
którymi stoj¹ niezwykle donios³e zadania zwi¹zane z okrelaniem róde³
zagro¿eñ, ich przejawów oraz wyznaczania najskuteczniejszych sposobów
przeciwdzia³ania patologiom skierowanym przeciwko rodowisku naturalnemu, w tym rodowisku rzadkich zwierz¹t i rolin. Bogaty dorobek tzw. zielonej kryminologii nie tylko zawiadcza o rozmiarach zjawisk kryminogennych
w przedmiotowym obszarze, ale równie¿ wyznacza skuteczne kierunki dzia³añ zapobiegawczych44.
Jako interesuj¹cy przyk³ad wsparcia przez naukê dzia³alnoci na rzecz
zachowania cennych przyrodniczo obszarów mo¿e s³u¿yæ dotychczasowy do42 Zob. J. Blindell, 21st Century Policing  The Role of Police in the Detection, Investigation and Prosecution of Environmental Crime, Australasian Centre for Policing Research, Adelaide, ACPR Issues 2006, nr 2, s. 4 i n.; por. te¿: P. Stretesky, Corporate Self-policing and the
Environmental, Criminology 2006, nr 44(3), s. 671708.
43 J. Korbel, Dobór nienaturalny, Dzikie ¯ycie 2010, nr 78(193194), s. 15.
44 Por. G. Kêdzierska, W. P³ywaczewski (red.), Kryminologia wobec wspó³czesnych wyzwañ cywilizacyjnych, Olsztyn 2010, s. 7789.

288

Wies³aw P³ywaczewski

robek Forum Naukowego Podlasie  Warmia i Mazur, którego sygnatariusze w swoich wyst¹pieniach na ró¿nych forach eksponuj¹ problematykê ekologiczn¹45. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e uczestnicy II Forum, które mia³o miejsce
1619 maja 2010 r. w Bia³owie¿y, w specjalnej uchwale skierowanej do Ministra rodowiska kategorycznie sprzeciwili siê zjawisku nieuzasadnionego
uszczuplania cennych historycznie i przyrodniczo obszarów puszczañskich.
Jednoczenie poparli dzia³ania licznych podmiotów, w tym organizacji pozarz¹dowych, na rzecz poszerzenia Bia³owieskiego Parku Narodowego oraz powo³ania Mazurskiego Parku Narodowego. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e tego
rodzaju inicjatywy, wpisuj¹ce siê w szerok¹ platformê dzia³alnoci proekologicznej na ca³ym wiecie, stanowiæ mog¹ skuteczny instrument w walce
z przestêpczoci¹ skierowana przeciwko chronionym gatunkom fauny i flory.

Summary
Non-Governmental Organizations and the Problem of Illegal Trading
of Endangered Species of the Fauna and the Flora
The article deals with counteracting and combating crime against the
natural environment of humans. Discussed is the role of green organizations in fighting for preservation of our planets natural resources. The output of domestic as well as international initiatives or projects designed for
protection of the fauna and the flora is described. A need is primarily emphasized for strict collaboration between law enforcement agencies and representatives of NGOs monitoring pathologies in the environmental protection
area. What these organizations have succeeded in to date is chiefly discussed
on the example of education projects, with particular focus on training initiatives. In this latter case, these include, inter alia, the training offer targeted
at representatives of enforcement agencies (policepersons, public prosecutors) and the judiciary (judges). Discussed in detail are individual schemes
or programmes, particularly those attended by policepersons and representatives of frontier and customs services. The conclusive section presents those
major threats impending on natural environment that may assume the form
of organized crime. The considerations are concluded with a summary highlighting the most efficient means counteracting wildlife crime.
45 Zob. E.M. Guzik-Makaruk, Sprawozdanie z I Forum Naukowego Podlasie-Warmia
i Mazury pt. Wspó³czesne zagro¿enia przestêpczoci¹ i innymi zjawiskami patologicznymi
a prawo karne i kryminologia (2022 maja 2009, Ryn), Przegl¹d Policyjny 2010, nr 1(97),
s. 175178. Dorobek naukowy I Forum zosta³ zaprezentowany w: Bia³ostockie Studia Prawnicze 2009, z. 6, pod red. E.W. P³ywaczewskiego; tak¿e: W. Jaroch, Sprawozdanie z II Forum
Naukowego Podlasie-Warmia i Mazury (1619 maja 2010 r., Bia³owie¿a), Przegl¹d Policyjny
2010, nr 3(99), s. 165170.
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Kilka uwag o stanie refleksyjnej równowagi
w Teorii sprawiedliwoci Johna Rawlsa
W niniejszym artykule odniosê siê wskazanego w tytule elementu Teorii
sprawiedliwoci Johna Rawlsa z perspektywy systematyki teorii umowy spo³ecznej. Zrekonstruujê ponadto zamys³, jakim kierowa³ siê Rawls, kreuj¹c
wybrany do analizy element teorii. ród³em wspomnianej rekonstrukcji bêd¹
pisma Rawlsa oraz twierdzenia sformu³owane w literaturze przedmiotu.
Rozpocz¹æ nale¿a³oby od ogólnej charakterystyki istoty rozumowañ
Rawlsa oraz uwag dotycz¹cych sposobu, w jaki rozumie on stan refleksyjnej
równowagi (ang. reflective equilibrium). Chodzi w nich tak¿e o mechanizm
kszta³towania tego stanu. Rozumowania Rawlsa maj¹ swój pocz¹tek w intuicyjnych przekonaniach o sprawiedliwoci. Jego teoria ma dostarczyæ uzasadnienia ich s³usznoci, a w konsekwencji umo¿liwiæ rekonstrukcjê normatywnych przekonañ o sprawiedliwoci1. Upraszczaj¹c zamys³ Rawlsa  idzie o to,
by poprzez kontrfaktyczn¹ sytuacjê pocz¹tkow¹, w której umiejscowiono racjonalne jednostki, zrekonstruowaæ zasady sprawiedliwoci le¿¹ce u podstaw
organizacji spo³eczeñstwa oraz warunki ich wyboru. Uwarunkowania sytuacji pocz¹tkowej koncypowane s¹ tak, by ujawni³ siê w niej zmys³ sprawiedliwoci, czyli zdolnoæ anga¿uj¹ca mylenie, której korzenie maj¹ naturê intuicyjn¹. Innymi s³owy, warunki sytuacji pocz¹tkowej s¹ opisem zmys³u
sprawiedliwoci. S³u¿y on wyjanieniu posiadania tego zmys³u oraz wyt³umaczeniu s¹dów moralnych dotycz¹cych sprawiedliwoci2. Dlatego sytuacja
pocz¹tkowa jest ród³em rekonstrukcji zasad sprawiedliwoci.
Mechanizm kszta³towania stanu refleksyjnej równowagi polega na interpretacji hipotetycznej sytuacji pierwotnej. Do najs³abszych, wstêpnych za³o¿eñ przyjêtych na poziomie sytuacji pierwotnej odnoszone s¹ s¹dy prowizo1 J. Rawls, Teoria sprawiedliwoci, prze³. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, Warszawa
2009, s. 30.
2 Ibidem, s. 97.
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ryczne, których ród³em s¹ ró¿ne koncepcje sprawiedliwoci. Opis sytuacji
pierwotnej, tj. jej warunki, s¹ odpowiednio rewidowane. Z drugiej strony
rewidowane s¹ tak¿e s¹dy odnoszone do sytuacji pierwotnej. W toku interpretacji klaruj¹ siê zatem racje, przes³anki, z jakich wyprowadzono s¹dy
dotycz¹ce sprawiedliwoci. Przes³anki te s¹ uwzglêdniane w opisie sytuacji
pierwotnej, która wp³ywa na s¹dy prowizoryczne a¿ do sformu³owania przemylanego s¹du (ang. well-considered judgements). Stan, w którym przemylane s¹dy koresponduj¹ z zasadami sprawiedliwoci oraz mamy wiedzê
o racjach za tymi s¹dami przemawiaj¹cymi, okrelany jest mianem stanu
refleksyjnej równowagi3.
Odniesienie siê do stanu refleksyjnej równowagi z perspektywy systematyki umowy spo³ecznej wymaga kilku uwag wprowadzaj¹cych. Uzasadnieniem tego zabiegu jest pogl¹d Rawlsa, zgodnie z którym jego teoria sprawiedliwoci nawi¹zuje do tradycyjnych teorii umowy spo³ecznej. Jego model
uzasadniania ma co do zasady charakter kontraktowy, tyle ¿e przedmiotem
tradycyjnych teorii umowy spo³ecznej jest organizacja spo³eczeñstwa w wymiarze politycznym, podczas gdy uzgodnienie zasad sprawiedliwoci u Rawlsa
jest niejako pierwotne wobec przedmiotu refleksji tradycyjnych teorii umowy
spo³ecznej4. Dodaæ nale¿y, ¿e chodzi o tak¹ organizacjê, któr¹ uzasadniæ
mo¿na zgod¹ racjonalnych podmiotów kieruj¹cych siê w³asnym interesem,
wyra¿on¹ w hipotetycznych warunkach5. W tradycyjnych koncepcjach kontraktowych kategoria racjonalnoci jednostek jest bowiem fundamentem uzasadnienia organizacji politycznej spo³eczeñstwa. Twierdzi siê, ¿e stanowi ona
swoiste ogniowo ³¹cz¹ce opis funkcjonowania wspólnoty w fazie przedpolitycznej i sferê normatywn¹. Ta ostatnia obejmuje wypowiedzi o wzorcowej
organizacji politycznej. Z tych te¿ wzglêdów tradycyjne teorie kontraktowe
charakteryzuje eksponowanie donios³oci momentu zawarcia hipotetycznej
umowy. Nastêpuje wówczas przejcie do instytucji politycznych uzasadnionych
poprzez wspólny wybór racjonalnych jednostek6. Trzecim elementem charakterystyki tradycyjnych koncepcji umowy spo³ecznej jest zatem idea wyboru.
W krytycznej analizie tradycyjnej struktury argumentacji kontraktowej
zwraca siê uwagê na tê oto okolicznoæ, ¿e kategoria racjonalnoci podmiotów
nie przes¹dza o tym, czy równie racjonalne jak zawarcie umowy bêdzie jej
dotrzymanie. Innymi s³owy, kategoria racjonalnoci jednostek postêpuj¹cych
z dba³oci¹ o interesy w³asne wskazuje jedynie na racjonalne powody zawarcia
hipotetycznej umowy. Natomiast stabilnoæ uzgodnionego umownie porz¹dku
3
4
5

Ibidem, s. 49, 5253, 9192, 192194.
Ibidem, s. 3031.
Por. charakterystykê teorii umowy spo³ecznej zamieszczon¹ w W. Kersting, John Rawls
zur Einführung, Hamburg 1993, s. 25.
6 Th. Schmidt, Die Idee des Sozialvertrages. Rationale Rechtfertigung in der politischen
Philosophie, Paderborn 2000, s. 1719, 2629.
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politycznego jest kwesti¹ sankcji. Wymierza je ukonstytuowany podmiot
zbiorowy, co o tyle problematyczne, ¿e koncepcja umowy spo³ecznej z natury
swej argumentacji zorientowana jest indywidualistycznie. Twierdzi siê, ¿e
tradycyjna struktura argumentacji kontraktowej stwarza ograniczone mo¿liwoci rozwi¹zania problemu przestrzegania uzgodnionych w umowie warunków7.
Powy¿sze niedostatki prowadz¹ do prób przedstawienia organizacji politycznej jako pochodnej interakcji racjonalnych jednostek znajduj¹cych siê
w stanie pierwotnym. Tak ukierunkowana analiza hipotetycznych uwarunkowañ daje szersze mo¿liwoci argumentacyjne od tradycyjnych koncepcji
kontraktowych. Rozumowania oparte na schemacie ³¹cz¹cym opis hipotetycznego stanu pierwotnego, analizê interakcji zachodz¹cych pomiêdzy racjonalnymi jednostkami oraz przedstawienie powodów, dla których i w granicach
których rezultat takiej analizy mo¿e uchodziæ za uzasadniony, tworz¹ j¹dro
tzw. kontraktualizmu interakcyjnego (niem. Interaktionskontraktualismus,
interaktionstheoretischer Kontraktalismus). Przeciwstawia siê mu tzw. kontraktualizm decyzyjny (niem. entscheidungstheoretischer Kontraktualismus),
w którym struktura instytucjonalna pomylana jest jako wyraz zgody wyra¿onej przez racjonalne jednostki. Analizê interakcji pomiêdzy jednostkami
zastêpuje siê tu racjonaln¹ decyzj¹ podmiotów8.
Oba typy kontraktualizmu zalicza siê do kontraktualizmu uzasadniaj¹cego (niem. rechtfertigungstheoretischer Kontraktualismus). Przeciwstawiany
jest mu tzw. kontraktualizm eksplanacyjny (niem. explanatorischer Kontraktualismus), w którym punktem wyjcia s¹ istniej¹ce stosunki polityczne
i spo³eczne. Ich opis poddawany jest analizie pod k¹tem racjonalnoci jednostek. Rekonstruuje siê w ten sposób scenariusze mo¿liwych reakcji zachodz¹cych w rzeczywistoci spo³ecznej. Nie poszukuje siê tu zatem odpowiedzi na
pytanie, w jaki sposób powinny siê zachowaæ podmioty w okrelonej sytuacji,
lecz jakie jest ich faktyczne zachowanie. Taki kierunek argumentacji umo¿liwia wyjanienie istniej¹cych instytucji oraz okrelenie prognozowanych kierunków rozwoju spo³ecznego i politycznego9.
Ostatni podzia³ teorii umowy spo³ecznej opiera siê na stopniu, w jakim
zintegrowane s¹ w niej przes³anki natury racjonalistycznej. Oparcie siê wy³¹cznie na nich prowadzi do wyodrêbnienia tzw. kontraktualizmu mocnego
(niem. starker Kontraktualismus). Przeciwstawiany mu kontraktualizm
w wersji s³abej (niem. schwacher Kontraktualismus) wykracza argumentacyj7
8

Ibidem, s. 1723, 2931.
Ibidem, s. 3235. Schmidt powiada, ¿e kontraktualizm decyzyjny pozyskuje dla swej
argumentacji intuicjê, zgodnie z któr¹ instytucje polityczne wymagaj¹ racjonalnej zgody tych,
których dotycz¹. Nie jest wszak jasne, jak dalece jednostki dzia³aæ bêd¹ w myl tej zgody.
Innymi s³owy, kontraktualizm decyzyjny nie jest w stanie przedstawiæ w sposób zrozumia³y
przejcia od stanu pierwotnego do organizacji politycznej uzasadnionej zgod¹ racjonalnych jednostek. W tym sensie argumentacja z tego kierunku nie jest zupe³na.
9 Ibidem, s. 3537; zob. tak¿e szczegó³ow¹ analizê kontraktualizmu eksplanacyjnego (s. 103).
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nie poza za³o¿enia racjonalistyczne. Zbiega siê przy tym z typem kontraktualizmu uzasadniaj¹cego tak, jak w przypadku teorii sprawiedliwoci Johna
Rawlsa, która uchodzi za przyk³ad s³abego kontraktualizmu decyzyjnego10.
Powy¿szy zarys systematyki teorii umowy spo³ecznej pozwala spojrzeæ
na teoriê sprawiedliwoci Rawlsa w szerszym kontekcie  z perspektywy
sposobu argumentacji, jaki przyjmuje siê na gruncie s³abego kontraktualizmu decyzyjnego. Idzie o uzasadnienie zasad sprawiedliwoci w oparciu
o kategoriê racjonalnoci jednostek i sytuacjê, w jakiej wysuwaj¹ one propozycjê przyjêcia tych zasad oraz wyra¿aj¹ zgodê na zasady postulowane
w koncepcji Rawlsa. Elementem tej argumentacji jest stan refleksyjnej równowagi. Zawiera siê w nim racje  pochodz¹ce z ró¿nych koncepcji sprawiedliwoci  mog¹ce sk³oniæ racjonalne jednostki do przemylanej decyzji
o wyborze okrelonych, postulowanych przez Rawlsa zasad. Rozwa¿ania dotycz¹ce refleksyjnej równowagi stanowi¹ zatem tê czêæ schematu uzasadniania w kontraktualizmie s³abym, która wykracza poza kategoriê racjonalnoci
podmiotów. Podkreliæ wszak nale¿y, ¿e stan refleksyjnej równowagi jest tym
elementem teorii, który wykracza poza tradycyjne ujêcie kontraktowej struktury argumentacji w zakresie, w jakim ³¹czy siê j¹ z kategori¹ racjonalnoci
jednostek. Mechanizm kszta³towania refleksyjnej równowagi wzmacnia natomiast ideê wyboru, któr¹ Rawls uwa¿a za integraln¹ czêæ tradycyjnych
teorii umowy spo³ecznej11. Taki sens nale¿a³oby przypisaæ odwo³aniu siê do
ró¿nych koncepcji sprawiedliwoci i rewizji opisu sytuacji pierwotnej na
gruncie schematu s³abego kontraktualizmu decyzyjnego. Pozostaje rozwa¿yæ
analizowany element struktury teorii, odnosz¹c siê do niego z poziomu za³o¿eñ przyjêtych przez Rawlsa.
Rozpocz¹æ nale¿a³oby od charakterystyki przekonañ o sprawiedliwoci,
które Rawls przytacza w za³o¿eniach swojej teorii. Stwierdza mianowicie, ¿e
przekonania o sprawiedliwoci maj¹ charakter intuicyjny i dotycz¹ pierwszeñstwa sprawiedliwoci przed innymi cnotami. Sprawiedliwoæ, jak powiada, jest pierwsz¹ cnot¹ spo³ecznych instytucji12. Tak te¿ za niesprawiedliwe
10 Ibidem, s. 3739; zob. tak¿e szczegó³ow¹ analizê kontraktualizmu mocnego (s. 55103,
143194).
11 J. Rawls, op. cit., s. 4647, 201202. Zob. tak¿e charakterystykê argumentów za recepcj¹ teorii umowy spo³ecznej przedstawion¹ w: P. Polaczuk, Kilka uwag o kontraktowym uzasadnieniu zasad sprawiedliwoci Johna Rawlsa, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Spo³ecznej
2011, nr 1; idem, Teoria sprawiedliwoci Johna Rawlsa. Zarys, [w:] Sprawiedliwoæ. Wybrane
koncepcje, red. B. Kruszewska, P. Polaczuk, L. wito, Olsztyn 2010, s. 75-77; idem P. Polaczuk,
O podstawowych problemach z umownym uzasadnianiem zasad sprawiedliwoci w Teorii sprawiedliwoci Johna Rawlsa, [w:] Sprawiedliwoæ..., s. 105132.
12 Th. Pogge, John Rawls, München 1994, s. 3941. Pogge w kontekcie tego stwierdzenia
zwraca uwagê na to, ¿e koncepcja oceny instytucji spo³ecznych pod k¹tem sprawiedliwoci
stanowi wyraz dokonanej przez Rawlsa oceny niepowodzenia tradycyjnej etyki wobec fenomenów wystêpuj¹cych we wspó³czesnych spo³eczeñstwach. Pozosta³¹ czêæ tego stanowiska zrekonstruujê w dalszych wywodach.
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uznajemy pozbawienie nietykalnoci osobistej nawet przez wzgl¹d na dobrobyt spo³eczeñstwa. Przyznaj¹c sprawiedliwoci prymat, nie godzimy siê równie¿ na to, by suma korzyci odnoszonych przez wszystkich usprawiedliwia³a
wyrzeczenia narzucone nielicznym. Jednak¿e ocena dotycz¹ca tego, co jest
sprawiedliwe, a co sprawiedliwe nie jest, pozostaje zazwyczaj sporna. Mimo
tych ró¿nic wspólna jest nam jakoby idea niearbitralnego zró¿nicowania
i w³aciwego wa¿enia konkuruj¹cych roszczeñ. Obie te idee zawarte s¹
w samym pojêciu sprawiedliwoci. Intuicyjnym pogl¹dom dotycz¹cym sprawiedliwoci Rawls przypisuje tak¿e otwartoæ na interpretacje13, co pozwala
za³o¿yæ, ¿e ró¿ne od siebie przekonania dadz¹ siê uj¹æ w koncepcjê sprawiedliwoci.
Z powy¿szej charakterystyki wynika, ¿e przytoczone pogl¹dy o sprawiedliwoci dotycz¹ sprawiedliwego urz¹dzenia spo³eczeñstwa. W ostatnim ze
stwierdzeñ Rawls wprowadza pojêcie konfliktu interesów. Ich wyrazem s¹
konkuruj¹ce z sob¹ roszczenia, ród³em za potencjalne korzyci. Rozumowanie Rawlsa w tej czêci nawi¹zuje do paradygmatu kontraktowego uzasadniania, opartego na racjonalnoci podmiotów dzia³aj¹cych w interesie w³asnym. Przyj¹æ nale¿a³oby, ¿e treæ analizowanego pogl¹du o sprawiedliwoci
wi¹¿e siê z za³o¿eniem dotycz¹cym spo³eczeñstwa jako stowarzyszenia kooperuj¹cych ze sob¹ ludzi14. Twierdziæ mo¿na, ¿e odniesienie siê z poziomu
wspomnianych za³o¿eñ do intuicyjnych pogl¹dów o sprawiedliwoci pogl¹dy
te uszczegó³awia. W istocie intuicyjne pogl¹dy o sprawiedliwoci maj¹ charakter ogólny. Potwierdza to uwaga Rawlsa, ¿e ich treæ zosta³a na poziomie
za³o¿eñ zamierzenie przerysowana15. Uwaga ta dotyczy przy tym nie tylko
tego pogl¹du, w którego charakterystyce pojawiaj¹ siê pojêcia interesu czy
konkurencji roszczeñ, lecz tak¿e takich, których przyk³adem jest przekonanie o niesprawiedliwoci wobec tego, kogo nietykalnoæ cielesn¹ naruszamy
w imiê dobrobytu ogó³u. Relacja pojêæ dobrobytu spo³eczeñstwa i korzyci
jest bowiem najwyraniej kwesti¹ za³o¿eñ, za w wietle tych, które przyjmuje Rawls, pojêcia te s¹ sobie bliskie. Uwaga ta dotyczy tak¿e relacji miêdzy
pozbawieniem nietykalnoci i wyrzeczeniami narzuconymi nielicznym.
Drug¹ okolicznoci¹ wart¹ uwzglêdnienia jest miejsce intuicyjnych pogl¹dów o sprawiedliwoci w rozumowaniach Rawlsa. Wskaza³em je na samym wstêpie. Otó¿ pogl¹dy dotycz¹ce sprawiedliwoci znajduj¹ siê na po13
14

J. Rawls, op. cit., s. 3233.
Ibidem, s. 4647, 201202. Obecnoæ wspomnianego za³o¿enia w tej czêci rozumowañ
Rawlsa mo¿na wyjaniæ na podstawie twierdzenia dotycz¹cego pozycji idei wyboru w s³abym
kontraktualizmie decyzyjnym oraz w oparciu o strukturê argumentacji za recepcj¹ idei umowy
spo³ecznej. Drugi z przytoczonych przez niego argumentów dotyczy w³anie idei wyboru, trzecim jest charakterystyczne dla teorii umowy spo³ecznej za³o¿enie, zgodnie z którym spo³eczeñstwo jest stowarzyszeniem, którego cz³onkowie kooperuj¹ ze sob¹. W strukturze argumentacji
za recepcj¹ idei umowy spo³ecznej drugi i trzeci argument s¹ najsilniej powi¹zane.
15 Ibidem, s. 30.
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cz¹tku ³añcucha rozumowañ prowadz¹cych do uzasadnienia zasad, na których oparta jest koncepcja sprawiedliwoci. Uwagi dotycz¹ce umiejscowienia
wspomnianych pogl¹dów w strukturze rozumowañ Rawlsa nale¿a³oby uzupe³niæ o jeszcze jedno spostrze¿enie16. W charakterystyce tych pogl¹dów
przekonanie o randze cnoty sprawiedliwoci pojawia siê jako pierwsze i temu
pogl¹dowi Rawls przypisuje ogólny charakter. Oceniaj¹c zatem charakter
intuicyjnych pogl¹dów o sprawiedliwoci z perspektywy przedstawionego
schematu rozumowañ Rawlsa, przyj¹æ nale¿a³oby, ¿e pogl¹dy te maj¹ charakter ogólny, choæ stopieñ ogólnoci jest zró¿nicowany. Najbardziej ogólny
pozostawa³by pogl¹d o pierwszeñstwie cnoty sprawiedliwoci. Zró¿nicowanie
stopnia ogólnoci dwóch pozosta³ych pogl¹dów by³o za kwesti¹ rozwa¿enia
relacji miêdzy znaczeniem, jakie nadaje siê pojêciom dobrobytu wszystkich
i korzyci ka¿dego oraz pozbawienia nietykalnoci i wyrzeczeniom narzuconym nielicznym.
Powy¿sze uwagi pozwalaj¹ uciliæ ustalenia dotycz¹ce schematu przyjêtych przez Rawlsa rozumowañ oraz ods³oniæ niewys³owione za³o¿enia le¿¹ce
u jego podstaw. Rawls przyjmuje mianowicie najbardziej ogólny pogl¹d
o sprawiedliwoci, który mo¿na odczytywaæ jako ród³o rekonstrukcji pozosta³ych pogl¹dów o sprawiedliwym urz¹dzeniu spo³eczeñstwa. Mylê tu
w pierwszej kolejnoci o przekonaniu dotycz¹cym niesprawiedliwoci wobec
tego, kogo nietykalnoæ osobista zostanie naruszona przez wzgl¹d na dobrobyt spo³eczeñstwa. Zauwa¿yæ jednak nale¿y, ¿e pogl¹d o pierwszeñstwie cnoty sprawiedliwoci ma charakter formalny (pierwszeñstwo). Jego funkcja ogranicza siê w rzeczywistoci do wyjciowego uzasadnienia za³o¿enia, zgodnie
z którym zasady sprawiedliwoci stanowi¹ fundament urz¹dzenia spo³eczeñstwa17. Poniewa¿ pogl¹d ten integruje za³o¿enia dotycz¹ce spo³eczeñstwa
jako stowarzyszenia i paradygmat racjonalnoci podmiotów dzia³aj¹cych
w interesie w³asnym, przyj¹æ nale¿y, ¿e jego funkcja sprowadza siê tak¿e do
zaprojektowania struktury elementów teorii w okrelonym przez wspomniane za³o¿enie i paradygmat fragmencie. Jako ¿e chodzi tu o elementy schematu uzasadniania eksponowane w s³abym kontraktualizmie decyzyjnym18, za16

O. Höffe, Überlegungsgleichgewicht In Zeiten der Globalisierung, [w:] Eine Theorie der
Gerechtigkeit, ed. O. Höffe, Berlin 1998, s. 279. Höffe podkrela, ¿e cis³y dowód (apodeixis)
stanowi w rozumowaniach Rawlsa hipotetyczna umowa spo³eczna. Rawls relatywizuje wszak jej
donios³oæ poprzez stan refleksyjnej równowagi.
17 P. Polaczuk, Kilka uwag... W dalszej czêci rozwa¿añ wprowadzone zostaj¹ do teorii
sprawiedliwoci takie elementy, które integruj¹ mo¿liwie szerokie spektrum problemów wystêpuj¹cych w porz¹dku spo³ecznym. Mylê tu przede wszystkim o tzw. podstawowej strukturze
spo³ecznej. Rawls kierowaæ siê bêdzie przekonaniem o potrzebie sprecyzowania ród³a preferencji wobec zasad, na których oparta jest jego koncepcja i które maj¹ byæ fundamentem organizacji wspó³dzia³ania ludzi.
18 J. Rawls, op. cit., s. 4647, 201202 (zob. uwagi dotycz¹ce rangi za³o¿enia dotycz¹cego
spo³eczeñstwa jako stowarzyszenia w zwi¹zku z ide¹ wyboru).
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sadnie jest twierdziæ, ¿e pogl¹d o pierwszeñstwie cnoty sprawiedliwoci stanowi fundament zaprojektowanej struktury teorii sprawiedliwoci.
Pokazuje siê, ¿e w rozumowaniach Rawlsa pojawiaj¹ siê niejako dwie
p³aszczyzny zale¿noci. Z jednej strony argumentacja mia³aby przekonywaæ,
¿e z pogl¹du o pierwszeñstwie cnoty sprawiedliwoci wywodzone s¹ pozosta³e
pogl¹dy dotycz¹ce sprawiedliwoci. Z drugiej za przedstawiona analiza pozwala twierdziæ, ¿e zale¿noci pomiêdzy przyjêtymi na poziomie za³o¿eñ pogl¹dami nie da siê w prosty sposób zredukowaæ do pogl¹du wyjciowego.
Rawls przypisuje mu rolê odmienn¹, czego dotyczy³a konkluzja o funkcji
pogl¹du o pierwszeñstwie cnoty sprawiedliwoci.
Ta zawi³oæ interpretacyjna ma swoje ród³a w dwóch za³o¿eniach, które
Rawls stara siê pogodziæ. Z jednej strony chodzi o strukturê g³oszonych
w spo³eczeñstwie pogl¹dów o sprawiedliwoci. W literaturze przedmiotu
twierdzi siê, ¿e nie da siê ich zredukowaæ do powszechnie aprobowanej podstawy. S¹ one bowiem zró¿nicowane. Z punktu widzenia ich struktury kluczowe pozostaje zró¿nicowanie stopnia ogólnoci poszczególnych pogl¹dów
dotycz¹cych sprawiedliwoci. Sprzyja ono powstawaniu powi¹zañ pomiêdzy
nimi i decyduje o kszta³cie, jaki przybiera ich ogólna struktura. Okrela siê
j¹ mianem sieciowej. Twierdzi siê przy tym, ¿e Rawls tak¹ w³anie strukturê
pogl¹dów o sprawiedliwoci zak³ada19. O zasadnoci tego twierdzenia przekonuje przedstawione w zarysie rozumowanie Rawlsa, w którym, jak wspomina³em, ró¿nicuje siê stopieñ ogólnoci poszczególnych pogl¹dów przywo³ywanych na poziomie za³o¿eñ, choæ relacje treciowe miêdzy nimi dadz¹ siê
sprecyzowaæ jedynie w niewielkim stopniu (np. w zakresie relacji dobrobytu
spo³eczeñstwa do korzyci wszystkich). Rawls nie wskazuje tak¿e pogl¹du
o sprawiedliwoci, którego funkcja wykracza³aby poza zaprojektowanie
struktury elementów teorii, mimo ¿e przytacza pogl¹dy o mniejszym stopniu
ogólnoci od pogl¹du wyjciowego. Z drugiej strony kszta³t rozumowañ Rawlsa, który tworzy pierwsz¹ z p³aszczyzn zale¿noci, pozwala twierdziæ, ¿e
zak³ada on istnienie takiego pogl¹du o sprawiedliwoci. Rozumie go jako
swoisty punkt odniesienia do dalszych zabiegów rekonstrukcyjnych. Winien
on zostaæ uwzglêdniony wraz z uzasadnieniem w sytuacji pocz¹tkowej, pomylanej jako ród³o rekonstrukcji normatywnych pogl¹dów o sprawiedliwoci20. Rolê wyznaczon¹ tym za³o¿eniem pe³ni stan refleksyjnej równowagi,
w którym s¹dy dotycz¹ce sprawiedliwoci s¹ przemylane. Uzasadnieniem
przemylanych s¹dów bêdzie wówczas procedura kszta³towania stanu refleksyjnej równowagi, która wspó³kszta³tuje opis warunków sytuacji pocz¹tko19 O. Höffe, op. cit., s. 279. Höffe, od którego twierdzenie to pochodzi, nadmienia, ¿e
za³o¿enie to nie jest oryginalnym pomys³em Rawlsa. Twierdzenie dotycz¹ce sieciowej struktury
pogl¹dów o sprawiedliwoci przypisaæ nale¿y W.V.O. Quinnowi. Höffe odsy³a do W.V.O. Quine,
Two Dogmas of Empiricism, The Philosophical Review 1951, nr 60, s. 2043.
20 Th. Schmidt, op. cit., s. 201 i nast.
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wej. Mechanizm ten bazuje wszak na za³o¿eniu dotycz¹cym ogólnej struktury pogl¹dów o sprawiedliwoci.
W powy¿szych rozwa¿aniach odnios³em siê do zró¿nicowania stopnia
ogólnoci pogl¹dów o sprawiedliwoci. Wspomniane zró¿nicowanie stanowi
dla Rawlsa argument za twierdzeniem o mo¿liwoci interpretacji tych pogl¹dów i ujêcia w ramach jednej koncepcji. Twierdzi³em tak¿e, ¿e s¹ to pogl¹dy
intuicyjne. Ta w³aciwoæ determinuje rozwa¿an¹ przeze mnie cechê, jak¹
jest ogólnoæ. Intuicyjny charakter pogl¹dów o sprawiedliwoci dostarcza
tak¿e innych argumentów za otwartoci¹ interpretacyjn¹. Pozwala mianowicie twierdziæ, ¿e pogl¹dy dotycz¹ce sprawiedliwoci s¹ obecne w kulturze
politycznej. Nie s¹ one jednak zwi¹zane z konkretnymi warunkami spo³ecznymi. Jako zastane mog¹ byæ rozwa¿ane bez kontekstu w postaci rzeczywistych warunków, w jakich siê kszta³tuj¹21, co stanowi najpewniej gwarancjê
ich interpretacyjnej otwartoci.
Rawls akcentuje tak¿e inny wymiar zró¿nicowania. Powiada, ¿e ró¿nice
w obecnych w kulturze politycznej pogl¹dach o sprawiedliwoci dowodz¹, ¿e
wszyscy maj¹ jak¹ koncepcjê sprawiedliwoci i rozumiej¹ potrzebê przyjêcia
zbioru zasad przypisuj¹cych podstawowe prawa i obowi¹zki22. Pokazuje siê
zatem, ¿e za twierdzeniem o mo¿liwoci interpretacji intuicyjnych pogl¹dów
sprawiedliwoci kryje siê za³o¿enie ich zró¿nicowania nie tylko z uwagi na
stopieñ ich ogólnoci. Chodzi o zró¿nicowanie ich treci, wynik³e ze zwi¹zków
z koncepcjami sprawiedliwoci. Ods³ania ono now¹ p³aszczyznê analizy stanu
refleksyjnej równowagi, do której odniosê siê w dalszych rozwa¿aniach
wpierw z poziomu za³o¿eñ. Chodzi o zwi¹zek pomiêdzy zagadnieniem zró¿nicowania intuicyjnych pogl¹dów o sprawiedliwoci a ide¹ konsensu (ang. overlapping consensus) w zakresie sprawiedliwego urz¹dzenia spo³eczeñstwa23.
Jej wyrazem jest koncepcja sprawiedliwoci, która poddaje interpretacji zró¿nicowane pogl¹dy dotycz¹ce sprawiedliwoci i ³¹czy je w ramach jednej koncepcji poprzez stan refleksyjnej równowagi.
Zwi¹zek pomiêdzy zagadnieniem treciowego zró¿nicowania pogl¹dów
o sprawiedliwoci a ide¹ konsensu ma swoje interpretacyjne podstawy m.in.
w dokonanej przez Rawlsa ocenie tradycyjnej etyki. Ocena ta stanowi pierwsz¹ czêæ uzasadnienia idei konsensu w zakresie sprawiedliwego urz¹dzenia
spo³eczeñstwa. W literaturze przedmiotu zwraca siê w tym kontekcie uwagê
na granice tradycyjnej etyki, któr¹ charakteryzuje pluralizm pogl¹dów i idei.
21 R. Bittner, Die Hoffnung auf politischen Konsens, [w:] Zur Idee des politischen Liberalismus. John Rawls in der Diskussion ed. W. Hinsch, Frankfurt am Main 1997, s. 4243.
22 J. Rawls, op. cit., s. 32.
23 R. Bittner, op. cit., s. 42. Mo¿na tu tak¿e rozwa¿aæ problematykê intuicyjnoci pogl¹dów
w kontekcie idei konsensu. Bittner trafnie spostrzega, ¿e Rawls suponuje intuicyjny charakter
pogl¹dów dotycz¹cych sprawiedliwoci przez wzgl¹d na ideê konsensu w zakresie sprawiedliwej
organizacji spo³eczeñstwa.
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Tradycyjnej etyce przypisuje siê ponadto zorientowanie ku jednostkowemu
dzia³aniu i cechom charakteru. Powiada siê wszak, odnosz¹c siê do za³o¿eñ
teorii sprawiedliwoci zrekonstruowanych z pism jej autora, ¿e tradycyjna
etyka nie pozwala na okrelenie postawy pojedynczego cz³owieka wobec problemów etycznych, których ilustracj¹ s¹ zjawiska takie, jak ubóstwo czy
nierównoci pomiêdzy grupami spo³ecznymi. ród³em tej oceny jest wykraczaj¹cy poza mo¿liwoci dzia³ania pojedynczego cz³owieka wzrost z³o¿onoci
zjawisk ekonomicznych. Wyraz tych przekonañ stanowi teoria sprawiedliwoci, w której sprawiedliwoæ staje siê cnot¹ instytucji. Rozumie siê je jako
regu³y organizuj¹ce porz¹dek wspólnoty. System tych regu³  okrelany tak¿e mianem systemu spo³ecznego  jest przedmiotem politycznego wyboru,
który dotyczy zasad sprawiedliwoci le¿¹cych u podstaw organizacji wspólnoty24. W zarysowanych warunkach wyrazem etycznie odpowiedzialnej postawy bêdzie wybór takich zasad czy te¿ regu³, których stosowanie prowadzi do
sprawiedliwego rozwi¹zania problemów uznawanych przez nas za moralnie
donios³e25. Moment wyboru jest tu o tyle istotny, ¿e staje siê on form¹
konsensu dotycz¹cego urz¹dzenia spo³eczeñstwa w tzw. podstawowej strukturze spo³ecznej26.
Potrzeba konsensu ma swoje g³êbsze uzasadnienie w negatywnej ocenie
rozbie¿noci pogl¹dów politycznych dotycz¹cych organizacji podstawowej
struktury spo³ecznej. Ró¿nice wiatopogl¹dowe, których wyrazem s¹ odmienne przekonania moralne, religijne czy filozoficzne27, s¹ dla Rawlsa now¹
okolicznoci¹ historyczn¹, powsta³¹ w warunkach demokracji i wolnoci.
Okrela siê j¹ mianem faktu pluralizmu. Jego ród³em jest powszechne
przekonanie, ¿e jednolitoæ wiatopogl¹dow¹ mo¿na osi¹gn¹æ jedynie poprzez
represje28. Twierdzi siê, ¿e Rawls upatruje w tym przekonaniu szansy dla
koncepcji sprawiedliwoci pozwalaj¹cej na moraln¹ ocenê porz¹dków spo³ecznych, za któr¹ mog¹ siê opowiedzieæ zwolennicy konkuruj¹cych z sob¹ wiatopogl¹dów29. Kosztem realizacji tego zamys³u jest wyeliminowanie spornych
problemów etycznych z rozwa¿añ o sprawiedliwym urz¹dzeniu spo³eczeñstwa oraz doktryn etycznych, które owe problemy podejmuj¹30. Te ostatnie
nie s¹ uwzglêdniane w mechanizmie kszta³tuj¹cym stan refleksyjnej równo24
25

Th. Pogge, op. cit., s. 39-44; R. Bittner, op. cit., s. 41.
Th. Pogge, op. cit., s. 39. Zob. uwagi R. Bittnera (op. cit., s. 3941) dotycz¹ce kontrowersji powsta³ych na gruncie praktycznego zorientowania teorii. S¹ one zwi¹zane z charakterystyk¹ teorii sprawiedliwoci jako koncepcji politycznej.
26 Zob. uwagi o podstawowej strukturze spo³ecznej w: P. Polaczuk, Teoria sprawiedliwoci..., s. 6872.
27 O. Höffe, op. cit., s. 274 i nast.; zob. tak¿e R. Bittner, op. cit., s. 41.
28 Pojêcie faktu pluralizmu (niem. das Faktum des Pluralismus) oraz jego znaczenie
zaczerpn¹³em od Th. Poggea, op. cit., s. 4344.
29 Ibidem.
30 O. Höffe, op. cit., s. 279.
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wagi. Teoria sprawiedliwoci pomylana jest zatem tak, by negatywnie oceniane zró¿nicowanie pogl¹dów dotycz¹cych urz¹dzenia podstawowej struktury spo³ecznej z³agodziæ do poziomu, który umo¿liwia zorganizowanie spo³eczeñstwa w jeden, bêd¹cy przedmiotem wyboru, sposób.
Przedstawione powy¿ej za³o¿enie dotycz¹ce zró¿nicowania pogl¹dów
o urz¹dzeniu podstawowej struktury spo³ecznej jest ród³em licznych kontrowersji. Nie idzie przy tym o to, czy Rawls pogl¹d ten podziela  to bowiem
pozostaje bezsporne w wietle dokonanej przez niego oceny  ale o uznanie
faktu pluralnoci za cechê wspó³czesnych demokracji i w konsekwencji
o sam¹ trafnoæ negatywnej oceny tego zró¿nicowania. Krytyka dotyczy zatem za³o¿eñ, które stanowi¹ drugie z analizowanych uzasadnieñ stanu refleksyjnej równowagi. Uzasadnienie krytyki dotyczy bezporednio spornego
faktu pluralizmu, jego konsekwencji oraz twierdzeñ, z których pogl¹d o fakcie pluralnoci zosta³ wywiedziony. Sk³ada siê na ni¹ piêæ tez. Pierwsza, co
zrozumia³e, dotyczy komentowanego za³o¿enia, zgodnie z którym fakt pluralizmu jest swoistym novum. Druga dotyczy za³o¿enia, zgodnie z którym nie
jest mo¿liwe pogodzenie fundamentalnych ró¿nic wiatopogl¹dowych. Trzecia
dotyczy traktowania religii i filozofii jako bliskich sobie (równoleg³ych) porz¹dków. Czwarta teza odnosi siê do roszczenia do formu³owania true and
comprehensive doctrines, tj. doktryn, systemów czy kompleksowych nauk,
aspiruj¹cych do absorbowania na warunkach wy³¹cznoci problemów moralnych i politycznych. Rawls odstêpuje od zamiaru sformu³owania tak ukierunkowanej teorii sprawiedliwoci, twierdz¹c, ¿e wspomnianego roszczenia dotychczas wyranie nie uniewa¿niono. Upatruje w tym  i tego dotyczy
ostatnia z wyodrêbnionych tez  inspiracji dla w³adzy pañstwowej opartej na
ucisku31.
W swej krytycznej argumentacji O. Höffe podnosi, ¿e historyczne korzenie pluralizmu pogl¹dów siêgaj¹ dalej ni¿ demokratyczna organizacja spo³eczeñstw. Dopatruje siê ich w rozbiciu jednolitoci wyznaniowej Europy. Dodaje wszak, ¿e nawet jeli traktowaæ ów fakt jako wydarzenie wyj¹tkowe,
kszta³towania siê wiatopogl¹dowej ró¿norodnoci Zachodu nie da siê do
sprowadziæ wy³¹cznie do tego faktu. Dzieje siê tak ju¿ choæby przez wzgl¹d
na spuciznê staro¿ytnoci helleñskiej z widocznym na poziomie praktyki
zwi¹zkiem pluralizmu i tolerancji czy nawet wieloci form ¿ycia32. Istota
argumentacji Höffego sprowadza siê zatem do polemiki z dwojakiego rodzaju
uproszczeniem, jakich dopuszcza siê Rawls. Idzie o wyjanianie tak zawi³ego
zjawiska, jakim jest pluralizm pogl¹dów, w oparciu o jedno wydarzenie.
Z natury rzeczy przes³ania ono z³o¿onoæ procesu kszta³towania siê wieloci
wiatopogl¹dowej czy te¿ j¹ zafa³szowuje, przedstawiaj¹c jego rezultat jako
31
32

Ibidem, s. 274 i nast.
Ibidem, s. 274275.
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novum i szansê demokratycznej organizacji spo³eczeñstwa. Höffe przekonuje tak¿e do innego spojrzenia na problem ró¿nic wiatopogl¹dowych. Przypomnê, ¿e Rawls dopatruje siê w wieloci wiatopogl¹dowej przeszkody dla
trwa³ego u³o¿enia relacji spo³ecznych. Tymczasem Höffe dowodzi, ¿e ró¿nice
wiatopogl¹dowe same w sobie nie kreuj¹ negatywnego potencja³u w takim
znaczeniu, jaki przypisuje im Rawls. Pojawia siê on wskutek zwi¹zków pogl¹dów na prawo i pañstwo z religi¹, które ani z perspektywy pojêcia prawa,
ani te¿ religii nie s¹ konieczne33.
Polemika z tez¹ trzeci¹ i czwart¹ mo¿e zostaæ przedstawiona ³¹cznie. Oto
bowiem Rawls zalicza do true and comprehensive doctrines zarówno filozofiê
metafizyczn¹, jak i religiê, czym eksponuje tezê o pierwszeñstwie demokracji
przed filozofi¹. Innymi s³owy, jednolite spojrzenie na religiê i filozofiê upraszcza donios³¹ interpretacyjnie okolicznoæ, jak¹ jest z³o¿onoæ relacji miêdzy
nimi. Tymczasem obraz tej relacji nie jest tak jednoznaczny, jak mia³oby to
wynikaæ z ram argumentacji na rzecz pierwszeñstwa demokracji. Pomijaj¹c
przypadek ortodoksyjnego marksizmu  argumentuje Höffe  w najlepszym
razie jedynie czêæ pojêæ w³aciwych religii odgrywa w filozofii jak¹kolwiek
rolê. Do tego rola pojêæ religijnych absorbowanych przez filozofiê ulega zmianie. Natomiast filozofia prawa czy pañstwa pojêcia takie jak Objawienie
lub Zbawienie nawet wyklucza. Miast tego pojawiaj¹ siê w niej w¹tki obce
religiom monoteistycznym, np. koegzystencja wyznañ w ramach pañstwa
i jego systemu prawnego. Filozofia  twierdzi Höffe  nie mo¿e uchodziæ za
true and comprehensive doctrines. Nie opiera bowiem twierdzeñ dotycz¹cych
organizacji podstaw wspólnoty na religii, tj. religia nie determinuje formu³owanych w ramach filozofii politycznej twierdzeñ o fundamentach organizacji
wspólnoty. Zagadnienia religijne mog¹ i s¹ niejednokrotnie jej przedmiotem.
Przesta³y wszak byæ jej podstaw¹ najdalej od prze³omu nominalistycznego34.
Przedmiotem powy¿szych rozwa¿añ by³ stan refleksyjnej równowagi.
Przedstawi³em jego charakterystykê oraz odnios³em siê do niego z poziomu
systematyki umowy spo³ecznej oraz za³o¿eñ teorii sprawiedliwoci. Okaza³o
siê, ¿e stan refleksyjnej równowagi jest elementem teorii sprawiedliwoci,
który wykracza poza schemat uzasadniania oparty na paradygmacie racjonalnoci jednostek. Mechanizm kszta³towania refleksyjnej równowagi
wzmacnia natomiast ideê wyboru, uznawan¹ przez Rawlsa za integraln¹
czêæ tradycyjnych teorii umowy spo³ecznej. Ustali³em tak¿e, jaki charakter
Rawls przypisuje intuicyjnym pogl¹dom o sprawiedliwoci oraz ich miejsce
w strukturze jego rozumowañ. W wietle tych ustaleñ pokaza³o siê, ¿e Rawls
przyjmuje za³o¿enie dotycz¹ce sieciowej struktury intuicyjnych pogl¹dów
o sprawiedliwoci. Wiele argumentów przemawia wszak za tym, ¿e przyjmuje
33
34

Ibidem, s. 275.
Ibidem, s. 275276.
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jednoczenie za³o¿enie odmienne. Chodzi o istnienie takiego pogl¹du
o sprawiedliwoci, który mo¿e byæ uznany jako ród³o rekonstrukcji pozosta³ych pogl¹dów o sprawiedliwym urz¹dzeniu spo³eczeñstwa. Rolê wyznaczon¹ tymi za³o¿eniami pe³ni¹ stan refleksyjnej równowagi i mechanizm jego
kszta³towania. W toku analizy zrekonstruowa³em tak¿e zwi¹zek tej w³asnoci intuicyjnych pogl¹dów o sprawiedliwoci, jakim jest ich zró¿nicowanie
treciowe, z ide¹ konsensu politycznego dotycz¹cego urz¹dzenia spo³eczeñstwa w podstawowej strukturze spo³ecznej. rodkiem realizacji idei konsensu
politycznego jest stan refleksyjnej równowagi. Analiza argumentacji za ide¹
konsensu ujawni³a donios³e za³o¿enia, jakie leg³y o podstaw wprowadzenia
do teorii sprawiedliwoci analizowanego elementu. Pierwszym jest negatywna
ocena roli tradycyjnej etyki w rozwi¹zywaniu donios³ych moralnie problemów
spo³ecznych. Za³o¿enie to nie budzi kontrowersji. Z drugiej strony  i tego
dotyczy³a polemiczna argumentacja Höffego  idea konsensu ma swoje korzenie w negatywnej ocenie zró¿nicowania wiatopogl¹dowego oraz traktowania
faktu pluralizmu jako szansy.
Z punktu widzenia tych za³o¿eñ twierdzenia dotycz¹ce stanu refleksyjnej
równowagi mo¿na uzupe³niæ o kilka koñcowych uwag. Stan refleksyjnej równowagi jest elementem teorii Rawlsa, który ma umo¿liwiæ zintegrowanie
w sytuacji pocz¹tkowej zró¿nicowanych pogl¹dów o sprawiedliwoci w sposób
adekwatny do uznania faktu pluralizmu za szansê oraz negatywnej oceny
wieloci pogl¹dów natury zasadniczej. Za³o¿enia te stanowi¹ uzasadnienie
dla koniecznoci wprowadzenia refleksyjnej równowagi do procedury uzasadniania. Negatywnym aspektem zwi¹zku tych za³o¿eñ jest pominiêcie przez
Rawlsa tych pogl¹dów i kszta³tuj¹cych je koncepcji, które w jego ocenie idee
konsensu podwa¿aj¹. Mo¿na rozwa¿aæ tu tak¿e dalsze konsekwencje tej tezy.
Pierwsza warta odnotowania konsekwencja ma charakter ogólny. Wi¹¿e siê
z faktem, ¿e mechanizm kszta³towania stanu refleksyjnej równowagi jest
uzasadnieniem dla przemylanych s¹dów, których wyrazem s¹ wybrane
w sytuacji pocz¹tkowej zasady sprawiedliwoci35. Upraszczaj¹c  mechanizm
kszta³towania refleksyjnej równowagi i stan tej równowagi zyskuj¹ w rozumowaniach Rawlsa rangê swoistego uzasadnienia warunków sytuacji pocz¹tkowej. Krytyka za³o¿eñ dotycz¹cych zró¿nicowania wiatopogl¹dowego jest
dlatego polemik¹ z uzasadnieniem warunków wspomnianej sytuacji. Druga
konsekwencja dotyczy jednej z tez sformu³owanych w niniejszym artykule.
Wspomnia³em, ¿e argumenty zaczerpniête z koncepcji sprawiedliwoci
wspó³kszta³tuj¹ opis sytuacji pocz¹tkowej. Jest ona ród³em rekonstrukcji
przemylanych s¹dów dotycz¹cych sprawiedliwoci oraz sfer¹ wyboru zasad
postulowanych przez Rawlsa. Wieloæ koncepcji sprawiedliwoci traktowaæ
nale¿y jako jeden z istotniejszych argumentów za ide¹ wyboru. Selektywne
35

J. Rawls, op. cit., s. 189.
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podejcie do koncepcji sprawiedliwoci mo¿na rozwa¿aæ jako podstawê do
rewizji tezy, zgodnie z któr¹ mechanizm kszta³towania refleksyjnej równowagi wzmacnia ideê wyboru.

Summary
Some Remarks on Reflective Equilibrium as Set forth in John Rawlss
A Theory of Justice
This paper discusses reflective equilibrium from the perspective of
a taxonomy of social contract theories. It also reconstructs the idea behind
Rawlss creation of this theoretical construct. In the light of the taxonomy of
contractarian theories, reflective equilibrium is the theoretical element that
goes beyond a traditional view of a structure of social contract argument to
the extent to which this structure is connected with the notion of individual
rationality. The mechanism shaping reflective equilibrium strengthens, however, the idea of choice, which according to Rawls is an integral part of
traditional social contract theories. The analysis of reflective equilibrium
from the perspective of assumptions adopted by Rawls, has shown that
reflective equilibrium and achieving it refer to two divergent premises. Both
assumptions concern the structure of the beliefs about justice (network
structure, assuming the existence of the initial belief). The analysis has also
revealed that reflective equilibrium links content diversity of beliefs about
justice with the notion of consensus concerning the basic social structure.
The assumption underlying the idea of consensus has been critically evaluated. Its possible theoretical consequences have been pointed out.
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Pena di morte
1. La pena di morte nella sua evoluzione storica tra diritto e morale
Come è stato acutamente osservato, il punto di snodo fondamentale del dibattito
ormai plurisecolare sulla pena di morte “verte sulla questione se sia moralmente e/o
giuridicamente lecito da parte dello stato uccidere per punire, pure nel rispetto di tutte
le garanzie procedurali proprie dello stato di diritto”1; in altri termini, se il diritto di
punire da parte dello stato possa spingersi “sino al diritto di infliggere una condanna
a morte, se pure nelle forme del processo legale”2.
E’ noto in proposito come prima del periodo illuminista – ed in particolare della
pubblicazione dello studio di Cesare Beccaria3 – la pena di morte sia stata sempre
considerata come un istituto non solo del tutto legittimo, ma quasi “naturale” – sarebbe
sufficiente, sul punto, il richiamo al ben conosciuto passo de Le Leggi di Platone nel
quale si evidenzia la necessità che gli omicidi debbano “necessariamente pagare la
pena naturale”, consistente nel “patire ciò che hanno fatto”4.
Proprio nella prospettazione di Beccaria sono delineate le prime due argomentazioni utilizzate per contrastare la concezione dominante all’epoca, riconducibili al
convincimento che il miglior deterrente rispetto alla commissione di reati non è tanto
la severità o crudeltà della pena, quanto la certezza della sua applicazione, accompagnata, altresì, dalla sua “estensione” nel tempo piuttosto che dalla sua “intensità”5.
1
2
3

N. Bobbio, L’età dei diritti, Einaudi, Torino 1990, p. 206.
Ibidem.
C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, il cui testo può essere letto nell’edizione a cura di P. Calamandrei, Le Monnier, Firenze 1992.
4 Platone, Le Leggi, trad. dal greco con proemio e note di A. Cassarà, Cedam, Padova 1947, p. 56.
5 Il terzo argomento (ormai sostanzialmente abbandonato) dedotto da Beccaria a sostegno
della sua teorizzazione della inutilità e non necessarietà della pena di morte è quello connesso
alla teoria del contratto sociale, ossia alla impossibilità che luomo che abbia aderito allaccordo
possa aver reso disponibile ai suoi simili anche il proprio diritto alla vita. Cfr. sul punto anche
le riflessioni di N. Bobbio, op. cit., p. 184.
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Non è certo possibile in questa sede ripercorrere estesamente il percorso logicoargomentativo dell’intuizione di Beccaria. Ma non ne si può tuttavia neppure non
evidenziare la portata estremamente innovativa che condusse in breve tempo – come fu
costretto ad ammettere anche Hegel, il quale certo non concordava con la teorizzazione
di Beccaria6 – ad una consistente riduzione dell’applicazione della pena di morte in
Europa (come è attestato all’epoca, tra gli altri, dalla legge toscana del 1786 e dalla
Istruzione di Caterina II di Russia del 1765)7.
A ben vedere, le concezioni illuministiche e post-illuministiche (con l’esclusione
della sola teoria contrattualistica), continuano ancora oggi a contrapporsi nel dibattito
sulla pena capitale, coagulandolo sui due opposti versanti della concezione retributiva
e di quella preventiva della pena (o se si vuole, sulle concezioni etica ed utilitaristica
della stessa), seppure i termini della questione siano da considerare oggi ben più ampi8,
in relazione all’affinamento di ulteriori teorizzazioni sulla finalità della pena che,
parzialmente discostandosi dalle due prevalenti sopra menzionate, tendono a rimarcare
talune specificità che vengono volta a volta utilizzate per legittimare o delegittimare la
pena di morte (si allude ai concetti di pena – in generale – come espiazione, come
emenda o come difesa sociale)9.

2. La normativa internazionale in materia di pena di morte
Se si volesse procedere ad una catalogazione sistematica dei diversi ordinamenti
in relazione al loro atteggiarsi nei confronti della pena di morte, potrebbe utilizzarsi
quale criterio scriminante quello della eventuale presenza o meno di una espressa
prescrizione normativa abolitrice della pena capitale.
Da questo punto di vista deve anzitutto rilevarsi la attuale vigenza di numerosi testi
normativi di tipo pattizio destinati ad operare a livello mondiale che, in modo più o meno
esplicito, tendono ad una sostanziale limitazione dei casi di applicazione di tale pena.
In tal senso depone certamente l’art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti
dell’Uomo del 10 dicembre 1948 che, pur non menzionando esplicitamente la pena di
6 G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, nella edizione curata da V. Cicero, Rusconi, Milano
1996, § 100, che insieme a I. Kant, Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto, Utet, Torino 1956,
p. 522, era notoriamente sostenitore della teoria retributiva della pena (che per Kant rappresentava addirittura
un imperativo categorico, finalizzato non alla prevenzione dei delitti, ma solo a rendere la doverosa giustizia).
7 Su tali testi normativi finalizzati all’abolizione della pena capitale cfr. più diffusamente N. Bobbio,
op. cit., p. 185.
8 Un interessante riscontro della vivacità e complessità del dibattito in ordine alle diverse concezioni in
materia di pena di morte e, più in generale, sugli scopi e le finalità della pena, può essere rintracciato nelle
sedute dell’Assemblea Costituente italiana (in particolare in quella del 27 marzo 1947, il cui testo è pubblicato
in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente, Camera dei Deputati, Roma 1976, vol. I, p. 712 ss.), sinteticamente riportate anche in: V. Falzone, F. Palermo e F. Cosentino, La
Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori e corredata di note e riferimenti,
Mondadori, Milano 1976, p. 97 ss.
9 Sulle quali non può non rinviarsi ancora una volta a N. Bobbio, op. cit., p. 195–194 ss.
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morte, tuttavia assume una chiara posizione tendenzialmente abolizionista nel momento in cui afferma che “ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza
della propria persona”, in tal modo esaltando un valore (il diritto alla vita) certamente
incompatibile con l’ulteriore sussistenza della pena in questione.
In termini parzialmente diversi si pone, invece, la successiva Convenzione europea dei diritti dell’Uomo del 4 novembre 1950, il cui art. 2, pur ribadendo che “il
diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge”, purtuttavia continua a consentire la pena di morte nella parte in cui dispone che “nessuno può essere intenzionalmente
privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un
tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena”10.
Per quanto attiene il settore della pena di morte in tempo di guerra (e non di pace,
diversamente dai testi normativi appena citati), è tuttora vigente la III Convenzione di
Ginevra del 1949, i cui artt. 100, 101 e 107 disciplinano in modo sufficientemente
analitico e dettagliato i casi di applicazione di tale pena e le garanzie procedurali
minime necessarie.
Il concetto del rispetto del diritto alla vita è ulteriormente ripreso ed approfondito
dal Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dall’Assemblea Generale
dell’O.N.U. il 16 dicembre 1966 (ed entrato in vigore il 23 marzo 1976), che all’art. 6
stabilisce che “il diritto alla vita è inerente alla persona umana”, “deve essere protetto
dalla legge” e “nessuno può essere arbitrariamente privato della vita”. In ogni caso,
“nei paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può essere
pronunciata soltanto per i delitti più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento
in cui il delitto fu commesso” (comma 2) e comunque “una sentenza capitale non può
essere pronunciata per delitti commessi da minori di 18 anni e non può essere eseguita
nei confronti di donne incinte” (comma 6)11.
Sebbene in termini più programmatici che precettivi, anche la Convenzione interamericana dei diritti dell’Uomo del 1969 (entrata in vigore nel 1978) delimita ulteriormente i limiti di applicazione della pena capitale, statuendone l’inapplicabilità “per
i reati politici” (comma 4 dell’art. 4), per “i minori di 18 anni o gli anziani oltre i 70
anni [...] o le donne incinte” (comma 5 dell’art. 4) e, in sostanziale applicazione della
risoluzione O.N.U. 2393/1968, introduce una moratoria delle esecuzioni già comminate stabilendo (all’art. 4, comma 6) la non irrogabilità della pena di morte “in attesa di
conoscere la decisione dell’autorità competente in merito alla richiesta del condannato” di amnistia, di grazia o di commutazione della pena.
Ed un ulteriore passo in avanti è operato dal Consiglio Economico e Sociale
(Ecosoc) dell’O.N.U. con la Risoluzione 1984/50 della primavera del 1984 con la
10 Deve in proposito ricordarsi, in ogni caso, che tale disposizione è stata radicalmente modificata dal
VI Protocollo alla Cedu promulgato nel 1983 (ed entrato in vigore nel 1985), il cui art. 1 ha sancito in modo
netto ed inequivocabile che “la pena di morte sarà abolita. Nessuna persona sarà condannata a tale pena
o subirà esecuzione”, così stabilendo per la prima volta a livello internazionale l’abolizione della pena di
morte in tempo di pace.
11 Un riepilogo sintetico ma efficace della legislazione internazionale in materia di pena di morte può
essere letto nel sito [online] <http://library/thinkquest.org/23685/data>.
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quale, da un lato, si ribadisce la possibilità di comminare la pena di morte “solo per
i crimini più gravi” (con l’esclusione, in ogni caso, “dei reati non commessi intenzionalmente”); dall’altro, si escludono dalla applicazione di tale pena le persone “minori
di 18 anni al momento del reato”, “le donne incinte, le puerpere ed i malati di mente”
(par. 3). I criteri di inapplicabilità della pena capitale vengono peraltro estesi non solo
sotto il profilo soggettivo, ma anche sotto quello oggettivo, prevedendosi che la pena
capitale possa essere comminata “solo quando la colpevolezza di un imputato sia
basata su prove chiare e convincenti che non lascino spazio a ricostruzioni diverse dei
fatti” (par. 4) e possa essere eseguita solo “dopo che la sentenza sia passata in giudicato” (par. 5) e non siano “in corso processi d’appello o richieste di grazia o di commutazione della pena” (par. 8). In ogni caso, ove si giunga alla effettiva esecuzione della
sentenza, “al condannato debbono essere inflitte le minori sofferenze possibili” (par. 9).
Da ultimo, in ordine temporale, non può poi mancare il richiamo alla Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000 la quale, pur nei suoi limiti di
applicazione territoriale (limitati alla sola Unione) e di cogenza normativa12, ha portato un indubbio passo in avanti – almeno, per ora, quale strumento di orientamento
ermeneutico per l’interprete – verso la tutela dei diritti umani, stabilendo in modo
inequivoco all’art. II-62 che “ogni persona ha diritto alla vita” e che “nessuno può
essere condannato alla pena di morte, né giustiziato” (oltre alla proibizione della applicazione della tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti, come stabilito dal
successivo art. II-64).

3. La pena di morte nei sistemi giuridici europei
Nel quadro generale della normativa internazionale sopra richiamata devono collocarsi, poi, le distinte situazioni degli ordinamenti costituzionali dei singoli Stati. Non
essendo possibile, per ovvi motivi, soffermarsi in questa sede in modo puntuale su tutti
i diversi sistemi, l’analisi sarà limitata a sottolineare i più rilevanti punti di convergenza e le eventuali più significative divergenze rispetto a questi ultimi.
12 E’ nota, infatti, la non concordanza, in dottrina, in ordine alla efficacia prescrittiva delle disposizioni
contenute nella Carta europea dei diritti dell’Uomo, proclamata a Nizza il 7.12.2000. Sul punto cfr., tra i tanti,
R. Bifulco, M. Cartabia, A. Celotto (a cura di), L’Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Il Mulino, Bologna 2001; J.A. Carrello Salcedo, Note sul significato politico
e giuridico della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, [in:] Riv. dir. com. europ., 2001, p. 23 ss.;
M. Cartabia, L’efficacia giuridica della Carta dei diritti: un problema del futuro o una realtà del presente?, [in:] Quad. cost., p. 423 ss.; M.P. Chiti, La Carta europea dei diritti fondamentali: una carta di carattere
funzionale?, [in:] Riv. trim. dir. pubbl., 2002, p. 1 ss.; G.F. Ferrari (a cura di), I diritti fondamentali dopo la
Carta di Nizza, Giuffrè, Milano 2002; L. Ferrari Bravo, F.M. Di Maio, A. Rizzo, La Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, Giuffrè, Milano 2001; S. Ninatti, Verso una costituzionalizzazione dei
Trattati?, [in:] Quad. cost., 2001, p. 224 ss.; G. Rivosecchi, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea tra codificazione sui generis e diritto previgente, [in:] Rass. dir. pubbl. europ., 2002, p. 63 ss.;
A. Weber, II futuro della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, [in:] Riv. it. dir. pubbl. com.,
2002, p. 32 ss.

Pena di morte

307

A fronte di una sostanzialmente unanime condanna (più o meno esplicita)13,
a livello costituzionale, della pena di morte14, l’esame delle Costituzioni vigenti evidenzia tuttavia la persistenza di talune aree di “opacità” di sicuro incompatibili con le
espresse dichiarazioni di inviolabilità della vita umana, quali il mantenimento della
pena capitale nei casi di reati commessi in periodo di guerra o comunque riferiti ad
attività militari15.
Un dato che comunque pare accomunare i testi costituzionali europei – con l’eccezione di quelli più risalenti nel tempo16 – è rinvenibile nel rapporto che è possibile
individuare tra abolizione della pena di morte e tutela del diritto alla vita e dichiarazione della sua inviolabilità; rapporto che non solo va rafforzandosi sempre più nel costituzionalismo europeo, ma che costituisce un tratto differenziale non indifferente rispetto ad altri sistemi (come quello statunitense) nei quali la persistenza della pena capitale
sembra legata ad una concezione più strettamente retributiva della sanzione intesa nei
suoi aspetti più generali (come pare confermare anche il particolare accento posto dalle
costituzioni europee sull’elemento della rieducazione del reo17 e sul problema degli
errori giudiziari e della possibilità della loro riparazione).
A ciò si aggiunga, poi, l’ulteriore elemento della correlazione tra abolizione della
pena di morte e divieto di applicazione di pene o trattamenti crudeli o degradanti,
anch’essa diffusamente esplicitata in numerosi testi costituzionali europei18.
Sotto un diverso profilo, peraltro, non può omettersi di sottolineare come anche in
quei paesi dell’Unione che hanno conservato qualche ipotesi residuale di previsione di
pene capitali, di fatto tali ipotesi non risultano realizzate da un arco di tempo ultracinquantennale; potendosi così classificare tutti i sistemi europei come sostanzialmente
abolizionisti (de facto) rispetto alla pena di morte, indipendentemente dallo formulazioni dei loro testi costituzionali, che potrebbero indurre a qualificarli, ove testualmente considerati, come “mantenitori per reati eccezionali” della pena in questione.
13 Mentre quasi tutte le Costituzioni europee, infatti, stabiliscono in modo esplicito e diretto l’abolizione, nei relativi sistemi, della pena di morte (come avviene nel caso dell’art. 85 della Costituzione austriaca,
dell’art. 18 di quella del Lussemburgo, dell’art. 4 cap. 2 di quella svedese o dell’art. 114 di quella olandese), in
numerosi testi costituzionali continuano a sopravvivere disposizioni che –seppure nelle limitatissime ipotesi
previste dalle leggi militari in tempo di guerra– comunque legittimano l’applicazione della pena capitale
(com’è per l’art. 27, comma 4, della Costituzione italiana o per l’art. 15 di quella spagnola).
14 Peculiare è il caso della Costituzione belga, che all’art. 18 non solo abolisce espressamente “la pena
di morte contro i civili”, ma ne stabilisce altresì l’impossibilità di reintroduzione in futuro.
15 Per una esaustiva disamina della pena di morte per i reati militari nell’ordinamento italiano cfr.
P. Stellacci (aggiorn. G. Mazzi), Sanzione III. Sanzione penale militare, [in:] Enc. Giur. Treccani, Treccani,
Roma 1992, ad vocem.
16 Si allude alla Costituzione austriaca, modificata da ultimo nel 1929 ed a quella del Lussemburgo del
1868.
17 Cfr. in proposito il 3° comma dell’art. 27 della Costituzione italiana.
18 Il profilo costituzionale della pena di morte nei diversi paesi costituisce l’oggetto del dettagliato
documento Constitutional Prohibitions of the Death Penalty redatto dal Segretariato Internazionale di Amnesty International, il cui testo può essere letto nel sito internet di tale organizzazione. Per una dettagliata
illustrazione dei testi costituzionali europei non può non rinviarsi a E. Palici di Suni Prat, F. Cassella,
M. Comba, Le Costituzioni dei Paesi dell’Unione Europea, Cedam, Padova 2001.
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Al di fuori dell’Unione, ma sempre nell’ambito del continente europeo, alla generale tendenza abolizionista della pena capitale – riscontrabile in modo particolarmente
evidente a partire dagli anni ’80 – si contrappone ancora qualche sacca di resistenza
quale quella dell’Albania e della Lettonia (seppure solo per reati eccezionali), della
Bielorussia e della Russia (quest’ultima, comunque, con una moratoria ormai ultradecennale delle esecuzioni).

4. L’esperienza della common law statunitense
Un dibattito parzialmente diverso e peculiare si è invece sviluppato – ed è tuttora
in corso – nella common law statunitense. In tale sistema la pena capitale è tuttora
prevista non solo a livello federale (sia per reati contemplati dalla Legge federale
militare, sia per altri 42 crimini, quasi tutti riconducibili all’omicidio), ma anche dalla
legislazione di ben 38 stati sui 50 della federazione, per reati anche diversi dall’omicidio (quali stupri di minori, spionaggio, sequestro di persona).
Il nodo centrale oggetto di discussione – specie nella giurisprudenza della Corte
Suprema degli Stati Uniti – è costituito dalla individuazione dei limiti di operatività
dell’VIII Emendamento alla Costituzione (che proibisce sanzioni “eccessive”, “crudeli
ed inusuali”19), in relazione al quale la stessa Corte ha riconosciuto (già nel caso Trop
v. Dulles, 356 U.S. 86 [1958]) che “il concetto basilare sotteso all’VIII Emendamento
è nient’altro che la dignità dell’uomo” e che tale disposizione “deve essere interpretata
in relazione alla evoluzione dei livelli di rispetto dei valori umani che segnano il
progresso di una società in maturazione”.
Proprio un’interpretazione estensiva dell’VIII Emendamento (in correlazione anche con il XIV) aveva condotto la Corte nei primi anni ’70 (caso Furman v. Georgia,
408 U.S. 238 [1972] a ritenere la pena capitale non conforme al dettato costituzionale
nella misura in cui la stessa fosse conseguenza di una eccessiva discrezionalità lasciata
dagli Statutes alle giurie nella scelta ed applicazione della pena.
Senonchè, neppure quattro anni dopo la Corte aveva ritenuto di ritornare sui
propri passi, con una sofferta e contrastata decisione (caso Gregg v. Georgia, 428 U.S.
153 [1976]) nella quale – proprio con riferimento nuovamente allo statutory system
dello Stato della Georgia, nella sua nuova formulazione dopo gli emendamenti apportati a seguito della decisione del citato caso Furman – aveva ritenuto la pena di morte
compatibile con il sistema costituzionale, purchè conseguente ad un processo nel quale
si fossero attentamente vagliate le circostanze attenuanti ed aggravanti del caso e ad
una decisione nella quale fossero stati adeguatamente ponderati e comparati i casi
precedenti. In sostanza, in quella sentenza i caratteri “retributivo e deterrente rispetto
a crimini capitali futuri” erano stati individuati come “lo scopo principale assolto dalla
19 L’VIII Emendamento impone, infatti, che “Excessive bail shall not be required, nor excessive fines
imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted”.
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pena di morte”, pur se, in ogni caso, non si era mancato di evidenziare la necessità di
restringere l’applicazione di tale pena ai soli casi di most serious crimes20.
Proprio la continua ricerca di questa narrowest category di crimini ai quali applicare la pena capitale ha caratterizzato la giurisprudenza della Corte Suprema negli anni
successivi, sino a condurla a prendere atto (sentenza Perry v. Lynaugh, 492 U.S. 302
[1989]) di un mutato atteggiamento sociale rispetto alla pena di morte e quindi della
diminuzione del consenso nazionale in ordine a tale sanzione, pur riaffermando nella
specie che “non può affermarsi che l’esecuzione capitale di omicidi che siano mentalmente ritardati violi il requisito di proporzionalità imposto dall’VIII Emendamento” (il
quale, pertanto, “non proibisce categoricamente” tale tipo di pena).
Solo nel 2002, tuttavia, la Corte ha dato avvio ad una effettiva e sostanziale
ridelimitazione dei confini di applicabilità della pena capitale, statuendo anzitutto
(caso Atkins v. Virginia, 536 U.S. 302 [2002]) l’incostituzionalità della pena di morte
applicata a minorati o ritardati mentali, in relazione ai cruel and unusual punishments
proibiti dall’VIII Emendamento (così superando l’orientamento restrittivo a suo tempo
espresso nei casi Gregg v. Georgia (cit.) e Godfrey v. Georgia, 446 U.S. 420 [1980])21.
In secondo luogo, con la recente ed assai contrastata decisione Roper, Superintendent Potosi Correctional Center v. Simmons, 03 U.S. 633 [2005], ha stabilito – peraltro
con dichiarata efficacia retroattiva22 – la non conformità a Costituzione della pena di
morte nel caso di condannato minorenne all’epoca della commissione del delitto. La
motivazione di tale storico passo in avanti della Corte è naturalmente ancora una volta
incentrata sulla rilettura dell’VIII Emendamento alla Costituzione, la cui proibizione di
“pene crudeli ed inusuali” si ritiene “debba oggi essere interpretata in senso letterale,
considerando anche la storia, la tradizione ed i precedenti, con il dovuto riguardo per il
suo scopo e la sua funzione nel disegno costituzionale”. Di qui la necessità, ancora una
volta, di tenere nella doverosa considerazione gli evolving standards of decency that
20 Sulla evoluzione della giurisprudenza della Corte Suprema e su talune sue marcate contraddizioni si
sofferma ampiamente R.J. Allen, Evidence, Inference, Rules and Judgement in Constitutional Adjudication.
The Intriguing Case of Walton v. Arizona, [in:] J. Crim. L. & Crim. 1991, n. 81, p. 727 ss.
21 Il ragionamento seguito dalla Corte Suprema in tale decisione è estremamente interessante, partendo
dalla considerazione che “those mentally retarded persons who meet the law’s requirements for criminal
responsibility should be tried and punished when they commit crimes. Because of their disabilities in areas of
reasoning, judgment, and control of their impulses, however, they do not act with the level of moral culpability that characterizes the most serious adult criminal conduct. Moreover, their impairments can jeopardize the
reliability and fairness of capital proceedings against mentally retarded defendants. Presumably for these
reasons, in the 13 years since we decided Penry v. Lynaugh, 492 U.S. 302 (1989), the American public,
legislators, scholars, and judges have deliberated over the question whether the death penalty should ever be
imposed on a mentally retarded criminal. The consensus reflected in those deliberations informs our answer to
the question presented by this case: whether such executions are “cruel and unusual punishments” prohibited
by the Eighth Amendment to the Federal Constitution”.
22 Com’è noto, nei sistemi di common law l’overruling di un precedente giudiziario ha normalmente
efficacia retroattiva. Di tale naturale effetto la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva tuttavia avuto modo di
dubitare nella pur recente decisione Schriro v. Summerlin, 03 U.S. 526 [2004], nella quale si era avuto modo
di puntualizzare l’inefficacia retroattiva di overruling incidenti solo su norme processuali e non sostanziali
(“the changed announced in Ring v. Arizona was merely procedural and therefore not retroactively applicable”). Siffatto orientamento è stato ampiamente disatteso nel citato caso Simmons.
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mark the progress of a maturing society, al fine di “determinare quali pene siano così
sproporzionate da poter essere considerate crudeli ed inusuali”; e questi “indicatori”
ostativi alla punizione dei minorenni vengono rintracciati dalla Corte in primo luogo
nella evoluzione legislativa nella maggioranza degli Stati dell’Unione, dalla quale risulta evidente un sostanziale dissenso verso l’applicazione della pena capitale nei
confronti di minori, nonché nella sempre più frequente sospensione in via di fatto delle
condanne inflitte, nel mutamento di opinione della stessa Corte “nell’esercizio della sua
giurisdizione indipendente” ed infine, anche se in via del tutto residuale, nell’evoluzione
“dell’opinione pubblica internazionale contro la pena di morte inflitta ai giovani”23.

5. Altre esperienze: in particolare i paesi musulmani ed i paesi
orientali
Al di fuori delle esperienze europee e nordamericane il panorama a livello mondiale si presenta estremamente composito, coprendo tutte le ipotesi possibili tra i due
opposti estremi della abolizione totale ed esplicita della pena di morte e del suo
mantenimento (per un numero più o meno ampio di reati e mediante esecuzione secondo metodi più o meno crudeli).
Se nel continente americano (nei paesi centroamericani e sudamericani) può evidenziarsi una ormai generale tendenza all’abolizionismo, seppure spesso solo in via di
fatto – il che, comunque, costituisce indubbiamente un primo passo la cui importanza
non può essere sottovalutata24 – una situazione diametralmente opposta può essere
rilevata nei paesi del sud-est asiatico ed in quelli arabi, nei quali la regola è costituita
dal mantenimento della pena di morte e solo in casi eccezionali è dato riscontrare
qualche tentativo abolizionista o finalizzato almeno ad una moratoria delle esecuzioni.
Le differenziazioni storiche, culturali e politiche tra questi ultimi sistemi sono
talmente profonde da rendere sostanzialmente sterile qualunque tentativo di indagare
sinteticamente sulle eventuali concezioni comuni sottese ad una così diffusa applicazione della pena di morte, se non riducendo tale dato unitario al mero aspetto della fore
caratterizzazione della pena capitale in termini “retributivi”. E anche tale conclusione
sarebbe solo parzialmente corretta, attesa, ad esempio, la notevole connotazione “politica” (non solo nel senso di strumento di repressione politica, ma anche di tecnica di
difesa sociale dell’ideologia politica) riscontrabile nel sistema cinese ed anche in altri
23

Non può omettersi di evidenziare, in questa sede, come nel sistema statunitense sia particolarmente
vivace anche il dibattito sui profili economici della pena di morte, ovverosia sul costo che tale tipo di pena
comporta a carico della collettività. L’argomento è ampiamente trattato da R. Spangerberg, E. Walsh, Capital
Punishment or Life Imprisonment? Some Cost Considerations, [in:] Loyola L.A. L. Rev., 1989, n. 23, p. 45 ss.
e da M. Carey, The Cost of Taking a Life: Dollars and Sens of the Death Penalty., [in:] U.C. Davis L.Rev.,
1985, n. 18, p. 1221 ss.
24 Nella delineata tendenza all’abolizionismo in Centro e Sud America spiccano le eccezioni delle
Bahamas, Cuba e Trinidad Tobago, mantenitori della pena di morte e per un numero anche elevato di ipotesi
delittuose (in particolare nel sistema cubano).
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del sud-est asiatico, che li allontana in modo significativo dal modello (se tale può
definirsi) alla base della shari’a.
Peraltro, le difficoltà di lettura ed interpretazione di tali sistemi sono ulteriormente
aggravate dalla sostanziale secretazione, che in tali paesi viene attuata, dei dati relativi
ai procedimenti giurisdizionali o, in alcuni casi, addirittura sommari, seguiti per l’applicazione della pena capitale e dalla scarsità di informazioni relative all’organizzazione dei sistemi giudiziari ed al correlato apparato di garanzie per l’imputato.
In un siffatto contesto l’unico approccio possibile – seppur, evidentemente, estremamente limitato e limitante – è quello della mera rilevazione del dato formale di una
previsione costituzionale della pen di morte e della sua articolazione a livello legislativo. Rilevazione che evidenzia – con rare eccezioni – non solo una diffusa radicazione
della pena capitale, ma anche un notevole incremento delle ipotesi della sua applicazione, assai spesso non legata alla commissione di quelli che vengono comunemente
individuati come reati particolarmente gravi.

Streszczenie
Kara mierci
Artyku³ odnosi siê do moralnych i prawnych podstaw orzekania kary mierci.
Autor wyszed³ od postrzegania kary mierci jako wynikaj¹cej z prawa naturalnego,
gdzie za zabójstwo grozi adekwatna kara fizyczna, potem przedstawi³ owieceniowy
pogl¹d, i¿ najlepszym rodkiem prewencyjnym jest nie tyle surowoæ czy okrucieñstwo kary, co przewiadczenie o pewnoci jej stosowania. Przechodz¹c do wspó³czesnych aspektów prawnych, zwróci³ uwagê na kilka dokumentów rangi europejskiej
i miêdzynarodowej: art. 3 Powszechnej Deklaracja Praw Cz³owieka z 10 grudnia 1948 r.,
art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka z 4 listopada 1950 r. oraz art. 2 Karty
Praw Podstawowych z 2000 r. Poruszy³ m.in. kwestiê wp³ywu zró¿nicowania politycznego i kulturowego na instytucjê kary mierci na przyk³adzie systemu common law
w USA, w po³udniowo-wschodniej Azji i wiecie arabskim.
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Politycznokryminalne aspekty stalkingu
w Polsce
Uwagi wstêpne
Stalking  okrelany równie¿ jako uporczywe nêkanie b¹d przeladowanie  jest problemem spo³ecznym podlegaj¹cym licznym interpretacjom.
Przybieraj¹ one g³ównie formê ostrze¿eñ medialnych albo publikacji z zakresu psychologii. Niemal od pocz¹tku zaobserwowania tego zjawiska pojawiaj¹
siê liczne pytania o mo¿liwoci zapewnienia ofiarom skutecznej ochrony
prawnej.
W wielu pañstwach stalking jest czynem zabronionym pod grob¹ kary.
Niedawno dokonano kryminalizacji tego zachowania równie¿ w Polsce. Ustawa nowelizuj¹ca kodeks karny z dnia 25 lutego 2011 r. z moc¹ obowi¹zuj¹c¹
od 6 czerwca 2011 r.1 wprowadzi³a do naszego porz¹dku nowy typ przestêpstwa. Ratio legis ustawodawcy wydaje siê w tym zakresie co do zasady jasne.
Interesuj¹cy natomiast jest przebieg procesu legislacyjnego z punktu widzenia zasad polityki kryminalnej w pañstwie prawa. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie tych zasad i pokrelenie ich wagi w procesie kryminalizacji czynów uznanych przez ustawodawcê za karygodne na przyk³adzie
stalkingu. Do eksplikacji tego problemu konieczna jest uprzednia analiza tego
zjawiska zarówno w sensie terminologicznym, spo³ecznym, jak i prawnym.

1. Pojêcie stalkingu
Termin stalking wywodzi siê z jêzyka angielskiego i oznacza podchody,
skradanie siê, ledzenie, tropienie. Jest terminem o z³o¿onych konota1 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy  Kodeks karny (Dz.U. 2011, nr 72,
poz. 381).
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cjach. Jego pierwotne znaczenie odpowiada zachowaniom myliwych podczas
polowania na zwierzynê ³own¹, czyli mieci siê w zakresie ³owiectwa. Na
skutek zaobserwowania nowego zjawiska spo³ecznego od lat 80. ubieg³ego
stulecia stalkingiem zaczêto równie¿ nazywaæ natrêtne wyrazy uwielbienia
ze strony fanów wielkich gwiazd ekranu i muzyki oraz niezwykle uci¹¿liwe
zachowania niektórych dziennikarzy czy fotoreporterów. Wydaje siê, ¿e stalking w tym drugim znaczeniu jest pojêciem wci¹¿ dynamicznym i stale zyskuje nowe przyporz¹dkowanie. Wynika to z faktu, ¿e w XXI wieku nie
trzeba byæ kim znanym i wyj¹tkowym, aby mieæ w³asnego stalkera. Zjawisko to wystêpuje ju¿ w ró¿nych krêgach spo³ecznych i jako przemoc psychiczna b¹d emocjonalna staje siê swoistym signum temporis, które domaga siê
precyzyjnego okrelenia.
Niestety stalking nie zosta³ jednoznacznie zdefiniowany. Jako problem
makrozjawiskowy jest badany pod k¹tem zró¿nicowanych kryteriów. Wed³ug
amerykañskiego psychologa J. R. Meloya jest to forma z³oliwego i powtarzaj¹cego siê przeladowania i dokuczania innej osobie, przy czym to zachowanie wzbudza w pokrzywdzonym poczucie zagro¿enia2. W tej definicji k³adzie siê wiêc nacisk na konsekwencje stalkingu w postaci swoistego efektu
psychologicznego. Inni badacze zwracaj¹ natomiast uwagê na sposób zachowania sprawcy wobec ofiar stalkingu. Zdaniem L. Royakkersa jest to forma
psychicznej napaci, w której sprawca w sposób powtarzalny i niepo¿¹dany
przez ofiarê, burz¹c jej spokój, wdziera siê do sfery prywatnoci tej¿e osoby,
z któr¹ nic go nie ³¹czy (albo ju¿ nie ³¹czy) z pobudek wskazuj¹cych na
uczuciowe pod³o¿e dzia³añ3.
Nauka niemiecka zdefiniowa³a to zjawisko podobnie. G³ówny nacisk k³adzie siê tam na wystêpowanie pewnych typowych cech, takich jak: powtarzalnoæ okrelonych zachowañ sprawcy wobec pokrzywdzonego, wywo³ywanie lêku lub poczucia zagro¿enia u ofiary oraz pewien kontekst dzia³ania
stalkera, który jest zasadniczym motywem jego dzia³ania, np. zazdroæ, nieodwzajemnione uczucie, z³oæ lub zdrada4.
Tak¿e i w polskim jêzyku pojawi³o siê s³owo stalking, gdy zaobserwowano przejawy tego zjawiska w naszym kraju, co nast¹pi³o w latach 90. XX
wieku. Okrelane jest ono w psychologii jako przemoc emocjonalna, nêkanie na tle emocjonalnym, uporczywe nêkanie oraz przeladowanie na tle
emocjonalnym5. Jak wskazuje B. Ho³yst, stalking polega na celowym, z³oli2 Rz¹dowy projekt ustawy o zmianie ustawy  Kodeks karny (druk 3553). Uzasadnienie,
s. 3, [online] <www.sejm.gov.pl>, dostêp: 29.01.2011.
3 Ibidem.
4 E. Winter, Stalking  nowe zjawisko? Jak pomagaæ pokrzywdzonym stalkingiem? Model
rozwi¹zañ systemowych z Bremen/Niemcy, Materia³y z konferencji z okazji Miêdzynarodowego
Dnia Ofiar Przestêpstw, Bytów, 22 lutego 2008, Ministerstwo Sprawiedliwoci, Warszawa
2008, s. 61.
5 Rz¹dowy projekt... Uzasadnienie, s. 3.
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wym, wielokrotnym przeladowaniu i molestowaniu innej osoby, zagra¿aj¹cym jej bezpieczeñstwu6.
W dniu 31 sierpnia 2010 r. przyjêto rz¹dowy projekt nowelizacji obowi¹zuj¹cego kodeksu karnego, który przedstawi³ propozycjê kryminalizacji tzw.
stalkingu, tworz¹c konstrukcjê w nastêpuj¹cym brzmieniu: Art. 190a § 1.
Kto przez uporczywe nêkanie innej osoby lub osoby jej najbli¿szej wzbudza
u niej uzasadnione okolicznociami poczucie zagro¿enia lub istotnie narusza
jej prywatnoæ, podlega karze pozbawienia wolnoci do lat trzech. § 2. Tej
samej karze podlega, kto wykorzystuje wizerunek innej osoby lub inne jej
dane osobowe w celu wyrz¹dzenia jej szkody maj¹tkowej lub osobistej. § 3.
Je¿eli nastêpstwem czynu okrelonego w § 1 i § 2 jest targniêcie siê pokrzywdzonego na w³asne ¿ycie, sprawca podlega karze pozbawienia wolnoci od
roku do lat 10. § 4. ciganie przestêpstw okrelonych w § 1 i § 2 nastêpuje na
wniosek skazanego7.
Przytoczona propozycja definicji legalnej mo¿e na pierwszy rzut oka budziæ pewne w¹tpliwoci ze wzglêdu na u¿ycie w niej licznych zwrotów nie
poddaj¹cych siê wyk³adni autentycznej, jak uporczywoæ, nêkanie, poczucie zagro¿enia czy prywatnoæ8. S¹ to terminy z pewnoci¹ nieostre,
o niewyranym zakresie znaczeniowym, jednak w polskim prawie funkcjonuj¹ce od dawna, a ich wyk³adnia s¹dowa nie budzi wiêkszych zastrze¿eñ.
U¿ycie wyra¿enia uporczywe nêkanie, jak siê wydaje, dostatecznie oddaje sens zachowañ okrelanych mianem stalkingu, w szczególnoci zachowañ powtarzalnych, drêcz¹cych ofiarê, które same w sobie s¹ oddzia³ywaniem na wolnoæ jednostki, a w rezultacie jej ograniczeniem, skutkuj¹cym
wywo³aniem poczucia zagro¿enia lub naruszeniem prywatnoci9.
Uporczywy to powtarzaj¹cy siê  nieustanny, trwaj¹cy ci¹gle, nie przerywany, trudny do usuniêcia, utrzymuj¹cy siê d³ugo lub ci¹gle powtarzaj¹cy
siê, nieustanny, uci¹¿liwy; natomiast nêkaæ to ustawicznie drêczyæ, trapiæ,
niepokoiæ (czym) kogo, dokuczaæ komu, nie dawaæ spokoju10. Jak widaæ,
okrelenia te k³ad¹ nacisk na odbiór zachowania sprawcy przez ofiarê, nie
za na jego intencje, które przy tej konstrukcji przepisu, s¹ w istocie bez
znaczenia. Wydawaæ by siê te¿ mog³o, ¿e u¿ycie s³owa nêkanie bez dodatkowego okrelenia w postaci uporczywoci mog³oby byæ wystarczaj¹ce dla zobrazowania czynnoci wykonawczej11, jednak¿e zamiarem projektodawców
6
7

B. Ho³yst, Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2004, s. 628.
Rz¹dowy projekt ustawy o zmianie ustawy  Kodeks karny (druk 3553), [online]
<www.sejm.gov.pl>, dostêp: 29.01.2011.
8 Zob wypowied M. Filara w: Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej ds.
Zmian w Kodyfikacjach, Biuletyn Sejmowy 2010, nr 4442/VI, [online] <www.sejm.gov.pl>,
dostêp: 29.01.2011.
9 Rz¹dowy projekt... Uzasadnienie, s. 9.
10 Por. M. Szymczak (red.), S³ownik jêzyka polskiego, PWN, Warszawa 1998; S. Dubisz
(red.), Uniwersalny s³ownik jêzyka polskiego, PWN, Warszawa.
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by³o wyrane wskazanie, ¿e chodzi o zachowania nie tylko powtarzalne,
ró¿norakie czy wielokrotne, ale tak¿e nacechowane absolutnie z³¹ wol¹,
zw³aszcza ¿e wród synonimów dla pojêcia uporczywy mo¿na znaleæ chocia¿by takie okrelenia jak: nawracaj¹cy, natarczywy, nieustêpliwy,
przeladuj¹cy, chroniczny, natrêtny12.
Ustawodawca w obszarze obowi¹zuj¹cego prawa karnego materialnego
pos³uguje siê od dawna pojêciem uporczywoci w odniesieniu do przestêpstwa uporczywej niealimentacji okrelonego w art. 209 § 1 k.k., na podstawie
którego do odpowiedzialnoci karnej mo¿e byæ poci¹gniêta jedynie ta osoba,
która nie tylko w obiektywnie d³ugim okresie czasu nie ³o¿y na utrzymanie
innej osoby, ale jednoczenie i taka, która w sposób obiektywny mo¿e to
uczyniæ, lecz ze z³ej woli takich dzia³añ nie podejmuje.
S¹d Najwy¿szy, interpretuj¹c pojêcie uporczywoci w odniesieniu do
przestêpstwa z art. 186 § 1 d.k.k., wypowiedzia³ siê jednoznacznie, ¿e znamiê uporczywoci ³¹czy w sobie dwa elementy [...], jeden z nich charakteryzuje postêpowanie sprawcy od strony podmiotowej, a polega na szczególnym
nastawieniu psychicznym wyra¿aj¹cym siê w nieustêpliwoci, chêci postawienia na swoim (obojêtne, z jakich pobudek), podtrzymywaniu w³asnego
stanowiska na przekór ewentualnym próbom jego zmiany; [...] drugi element,
obiektywny, polega na trwaniu takiego stanu rzeczy przez pewien d³u¿szy
czas13.
W odniesieniu do obowi¹zuj¹cego kodeksu karnego SN stanowisko swoje
podtrzyma³, wskazuj¹c ¿e: W przepisie w art. 209 § 1 k.k. ustawodawca
pos³u¿y³ siê znamieniem podmiotowo-przedmiotowym uporczywoci, które
oznacza, ¿e musi wyst¹piæ w³anie wielokrotnoæ zaniechañ na przestrzeni
pewnego czasu, a ponadto znamiê to wyra¿a psychiczne nastawienie sprawcy, który uchyla siê od obowi¹zku wykonania wiadczeñ alimentacyjnych,
pomimo realnej mo¿liwoci ich spe³nienia; »uporczywoæ« jest [...] antynomi¹
jednorazowego czy nawet kilkakrotnego zaniechania sprawcy14.
Pojêcie zagro¿enie w rozumieniu nowo wprowadzonego przepisu jest
obiektywnie oceniane jako brak poczucia bezpieczeñstwa u pokrzywdzonego,
co wynika z wielokrotnych, natarczywych i nawracaj¹cych zachowañ podjêtych przez nêkaj¹cego15.
Pojêcie prywatnoæ pojawia siê po raz pierwszy w obszarze przepisów
polskiego prawa karnego. Wystêpuje jednak wprost jako dobro chronione
11 Zob. M. Mozgawa, Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny,
Biuro Analiz Sejmowych, [online] <www.sejm.gov.pl>, dostêp: 29.01.2011.
12 Rz¹dowy projekt... Uzasadnienie, s. 10.
13 Uchwa³a SN z 9 czerwca 1976 r., VI KZP 13/75, OSNKW 1976, nr 7, poz. 86.
14 Uzasadnienie wyroku SN z 5 stycznia 2001 r., V KKN 504/2000, OSNKW 2001, nr 78,
poz. 57.
15 Rz¹dowy projekt... Uzasadnienie, s. 11.
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w art. 76, a tak¿e w postaci prawa do ochrony prawnej ¿ycia prywatnego
w art. 47 Konstytucji RP. Ochrona prawa do prywatnoci mo¿e mieæ charakter cywilnoprawny, administracyjny, ale równie¿  jak w niniejszym przypadku  prawnokarny. W przedmiocie prawa do prywatnoci wypowiedzia³ siê
m.in. Trybuna³ Konstytucyjny, uznaj¹c, ¿e stanowi¹ j¹ zasady i regu³y odnosz¹ce siê do ró¿nych sfer ¿ycia jednostki, a ich wspólnym mianownikiem jest
przyznanie jednostce prawa do ¿ycia w³asnym ¿yciem uk³adanym wed³ug
w³asnej woli z ograniczeniem do niezbêdnego minimum wszelkiej ingerencji
zewnêtrznej16. Zatem aktualizacja przez sprawcê znamion tego wystêpku
nast¹pi wtedy, gdy wkroczy w sferê ¿ycia prywatnego pokrzywdzonego
wbrew jego woli. Ponadto ingerencja ta w zobiektywizowany sposób bêdzie
istotna i niedopuszczalna na podstawie przepisów prawa. Naruszenie prywatnoci powinno byæ ka¿dorazowo oceniane pod tym w³anie k¹tem  musi
byæ ono znacz¹ce dla ka¿dej osoby racjonalnie myl¹cej i dokonuj¹cej obiektywnej analizy sytuacji. Podkreliæ tak¿e nale¿y, ¿e pojêcie prywatnoci nie
mo¿e i nie powinno byæ uto¿samiane wy³¹cznie z naszym centrum ¿yciowym,
takim jak posesja, mieszkanie czy dom. Prywatnoæ to bowiem nie tylko
miejsce w wiecie, ale przede wszystkim sfera swobody decyzji o wszystkim,
co istotne z punktu widzenia naszego ¿ycia osobistego i brak obowi¹zku
znoszenia stanów naruszaj¹cych w sposób istotny nasze dobra osobiste, takie
jak: zdrowie, wolnoæ, czeæ, nazwisko, wizerunek czy tajemnica korespondencji17.
Pewn¹ odmian¹ stalkingu jest cyberstalking polegaj¹cy na zamieszczaniu zdjêæ ofiar i komentarzy ujawniaj¹cych informacje o nich w Internecie,
uniemo¿liwianiu korzystania ze skrzynki pocztowej, zamawianiu na koszt
ofiar ró¿nych niechcianych towarów i us³ug, a przede wszystkim rozpowszechnianiu informacji o pokrzywdzonym, np. w ramach tworzonych bez
wiedzy i zgody ofiary kont osobistych na popularnych portalach spo³ecznociowych18. Tego rodzaju zachowania z regu³y nie bêd¹ mieciæ siê w ramach
wieloczynowego zachowania okrelanego jako uporczywe nêkanie, gdy¿ wykorzystanie danych osobowych mo¿e mieæ charakter dzia³ania jednorazowego, dlatego te¿ ustawodawca zdecydowa³ siê na dokonanie odrêbnej kryminalizacji takich negatywnych zjawisk. W art. 190a § 2 k.k. okrelono, ¿e tej
samej karze podlega sprawca, który wykorzystuje dane osobowe innej osoby
w celu wyrz¹dzenia jej szkody materialnej lub osobistej. Penalizowane jest
w ten sposób wy¿ej wymienione zjawisko przyw³aszczenia to¿samoci pokrzywdzonego. W stronie podmiotowej tego typu przestêpstwa nale¿y wskazaæ bezporednioæ zamiaru sprawcy, gdy¿ ustawodawca wyranie okrela cel
16
17
18

Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 1997 r., sygn. akt K 21/96.
Rz¹dowy projekt... Uzasadnienie, s. 13.
J. Kosiñska, Prawnokarna problematyka stalkingu, Prokuratura i Prawo 2008, nr 10,
s. 34. Por. B. Ho³yst, op. cit., s. 635.
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jego dzia³ania, jakim jest chêæ wyrz¹dzenia szkody o charakterze materialnym lub osobistym19.
Ten ostatni pogl¹d jest dyskusyjny. M. Mozgawa poddaje w w¹tpliwoæ,
czy zasadne jest zawê¿enie sfery kryminalizacji jedynie do zachowañ z zamiarem kierunkowym (w celu wyrz¹dzenia jej szkody). Dlaczego ma byæ
wolna od odpowiedzialnoci osoba, która wykorzystuje wizerunek innej osoby
lub jej dane, godz¹c siê jedynie na to, ¿e swoim zachowaniem wyrz¹dzi jej
szkodê (maj¹tkow¹ lub osobist¹). Zdaniem tego specjalisty udowodnienie
w procesie karnym strony podmiotowej (a w szczególnoci istnienia dolus
coloratus) jest niezwykle trudne. Proponuje on modyfikacjê przepisu, u¿ywaj¹c zamiast okrelenia w celu sformu³owania w zamiarze20 .
W § 3 uchwalono typ kwalifikowany przestêpstwa uporczywego nêkania
przez nastêpstwo w postaci targniêcia siê pokrzywdzonego na w³asne ¿ycie.
W takiej sytuacji sprawca podlega karze pozbawienia wolnoci na czas od
roku do 10 lat. Granice ustawowego zagro¿enia zosta³y okrelone na tym
poziomie dla zapewnienia pe³nej spójnoci z innymi rozwi¹zaniami kodeksowymi, w szczególnoci do sankcji przewidzianej w przepisie art. 151 k.k.,
która za doprowadzenie do targniêcia siê na w³asne ¿ycie za porednictwem
namowy lub udzielenia pomocy przewiduje odpowiedzialnoæ karn¹ w granicach od 3 miesiêcy do 5 lat21.
Wydaje siê, ¿e wy¿ej przedstawiona regulacja cechuje siê pewn¹ elastycznoci¹ i funkcjonalnoci¹ ze wzglêdu na szeroki katalog zachowañ, jakie
faktycznie mog¹ wype³niæ znamiona przestêpstwa stalkingu. Jest on niezmiernie obszerny i nadal otwarty. Odpowied na pytanie, czy nale¿y i czy
w ogóle mo¿na zdefiniowaæ to zjawisko cilej, nale¿y poprzedziæ jego problemowym rozpoznaniem na p³aszczynie spo³ecznej.

2. Stalking jako problem spo³eczny i prawny
Stalking jest rodzajem uzale¿nienia emocjonalnego i uczuciowego innej
osoby i jako taki jest kategori¹ przynale¿n¹ psychologii. To równie¿ zjawisko
spo³eczne, definiowane jako powtarzalny ci¹g zachowañ podejmowanych
przez napastnika, stanowi¹cych uporczywe nêkanie okrelonej osoby, wymierzone w jej wolnoæ, intymnoæ i spokój22. Stalking zosta³ zanotowany jako
niepokoj¹ce zjawisko spo³eczne stosunkowo niedawno. W tym okresie mo¿na
19
20
21
22

Rz¹dowy projekt... Uzasadnienie, op.cit., s. 14.
M. Mozgawa, Opinia w sprawie projektu....
Rz¹dowy projekt... Uzasadnienie, op.cit., s. 1516.
Odpowied podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoci na imterpelacjê
nr 8503 w sprawie ograniczenia zjawiska stalkingu, [online] <www.sejm.gov.pl>, dostêp:
29.01.2011.
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tak¿e zauwa¿yæ jego dynamiczny rozwój zarówno w sensie ilociowym, jak i
jakociowym.
W 2001 r. we W³oszech M. Lattanzi przeprowadzi³ badania nad wystêpowaniem stalkingu. Okaza³o siê, ¿e 20% sporód 8400 badanych dowiadcza
lub dowiadcza³o aktów charakteryzuj¹cych stalking23. Podobne ankiety
przeprowadzano w innych krajach na wiecie.
Pierwsze badania przekrojowe nad wystêpowaniem stalkingu w Polsce
zosta³y przeprowadzone w okresie od stycznia do czerwca 2006 r. przez
J. Skar¿yñsk¹ na próbie reprezentatywnej 2000 osób (984 mê¿czyzn i 1016
kobiet) w wieku 1669 lat. Badania te zosta³y poprzedzone badaniem pilota¿owym w grudniu 2004 oraz maju i czerwcu 2005 r. na grupie badawczej 240
osób. Okaza³o siê wówczas, i¿: 12% badanych jest lub by³o ofiar¹ stalkingu24.
W zwi¹zku z narastaj¹cym spo³ecznym niepokojem w roku 2009 Ministerstwo Sprawiedliwoci zainicjowa³o badania analityczne maj¹ce na celu
rozpoznanie skali zjawiska stalkingu w Polsce. Przeprowadzono je na reprezentatywnej, losowej próbie 10 200 respondentów, z których niemal co dziesi¹ty (9,9%) odpowiedzia³ twierdz¹co na pytanie, czy by³ ofiar¹ uporczywego
nêkania. Mo¿na zatem wnioskowaæ, ¿e ofiarami tego zjawiska mog³o zostaæ
ponad trzy miliony Polaków, z czego co najmniej 80% w ci¹gu ostatnich 5 lat25.
Na podstawie powy¿szych danych mo¿na jednoznacznie stwierdziæ, ¿e
zjawisko stalkingu w Polsce jest istotne ilociowo. Jeli chodzi o jego jakoæ,
nale¿y przyjrzeæ siê poszczególnym przejawom, jakich doznali respondenci
okrelaj¹cy siê jako osoby pokrzywdzone. Badania wiktymizacyjne w Polsce
wykaza³y, ¿e sposób szykanowania ofiar przez sprawców by³ niezmiernie
zró¿nicowany. Najczêciej polega³ na rozpowszechnianiu plotek i oszczerstw,
nawi¹zywaniu kontaktu za pomoc¹ osób trzecich, grobach lub szanta¿u,
czêstych g³uchych lub obscenicznych telefonach, grobach pod adresem najbli¿szych, niechcianych zdjêciach, listach, e-mailach lub sms-ach, niszczeniu
rzeczy, niechcianym dotyku, upublicznianiu wizerunku ofiary i innych26.
Analiza poszczególnych przypadków pokrzywdzenia stalkingiem w Polsce i na wiecie daje podstawy do twierdzenia, ¿e zachowania sprawcy mog¹
stopniowo rozwijaæ siê w kierunku form bardziej agresywnych, opartych na
przemocy fizycznej. Mog¹ stanowiæ wstêp do ciê¿kiego przestêpstwa, jak w³a23 Zob. W. Woniak, M. Lattanzi, Stalking jako rodzaj uzale¿nienia emocjonalnego i uczuciowego od osoby, [w:] M. Jêdrzejko, W. Bo¿ejewicz (red.), Cz³owiek w sieci zniewolonych dróg,
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pu³tusk 2007, s. 311314.
24 Narzêdziem badawczym by³a polska wersja Questionario Stalking (autorzy: Massimo
Lattanzi i Gaia Oddi, t³umaczenie J. Skar¿yñska, 17.09.2004). Zob. J. Skar¿yñska, Stalking
w Polsce  wystêpowanie i charakterystyka zjawiska, [online] <www.psychologia.net.pl>, dostêp:
29.01.2011.
25 Fragment raportu Insytutu Wymiaru Sprawiedliwoci pt. Stalking w Polsce, Prawo
Europejskie w Praktyce, nr 7/8 (73/74), s. 14.
26 Rz¹dowy projekt... Uzasadnienie, s. 4.
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manie, zgwa³cenie, uszkodzenie cia³a b¹d zabójstwo27. Potwierdzaj¹ to badania przeprowadzone we W³oszech w latach 20032005. Wskaza³y one, ¿e
oko³o 10% wszystkich zabójstw wczeniej poprzedza³y zachowania, które
mo¿na mia³o zakwalifikowaæ jako stalking28.
Czêstotliwoæ u¿ycia u¿ycia form przemocy w przypadku stalkingu waha
siê od 2540%, a jeli wziêci zostan¹ pod uwagê nêkaj¹cy, którzy s¹ by³ymi
partnerami seksualnymi ofiar, to wzrasta do 5989%29. Wszelkie obawy ofiary nale¿y zatem traktowaæ powa¿nie. Wed³ug National Violence Against Women ka¿de dzia³anie przeladowcy, wskutek którego nêkana osoba odczuwa
strach i przera¿enie, ma zachwiane poczucie bezpieczeñstwa, znajduje siê na
licie dzia³añ przyjmuj¹cych postaæ stalkingu  wiadomego i z³oliwego nêkania obiektu swoich uczuæ30.
Ka¿de z wy¿ej zakrelonego katalogu zachowañ, które zreszt¹ s¹ niejednokrotnie podejmowane ³¹cznie, jest w stanie wywo³aæ liczne negatywne
konsekwencje dla ofiary. Badania przeprowadzone w naszym kraju wykaza³y,
¿e ponad po³owa pokrzywdzonych mia³a w zwi¹zku z takim zdarzeniem
problemy natury emocjonalnej lub inne natury psychicznej. Respondenci
wskazywali najczêciej na przygnêbienie, utratê poczucia bezpieczeñstwa
i strach, a tak¿e z³oæ i irytacjê. Co trzecia ofiara obawia³a siê wyjcia
z domu, co czwarta deklarowa³a objawy agresji lub rozkojarzenia. U wielu
pokrzywdzonych wyst¹pi³y symptomy powa¿nych zaburzeñ psychiki  u co
pi¹tej ataki paniki, co dziewi¹tej myli lub próby samobójcze, natrêctwo
myli i urojenia. Dolegliwoci fizyczne odczuwa³ co czwarty pokrzywdzony,
a niespe³na po³owa respondentów by³a zmuszona do korzystania z pomocy
lekarskiej. Co szósta ofiara w wyniku uporczywego nêkania utraci³a lub
zmieni³a pracê, za co dziewi¹ta by³a zmuszona do zmiany miejsca zamieszkania. Po³owa pokrzywdzonych stwierdzi³a, ¿e zaczê³a unikaæ pewnych
miejsc, ludzi lub sytuacji, a ponad 40% wskaza³o na pogorszenie siê funkcjonowania w ¿yciu zawodowym lub rodzinnym31.
Konsekwencj¹ negatywnych konotacji spo³ecznych zwi¹zanych z takimi
zachowaniami oraz opublikowanych badañ i analiz co do skali wystêpowania
zjawiska by³o wydanie prawa chroni¹cego przed zachowaniami stalkerów we
wszystkich 50 stanach USA, w Kanadzie, Australii i dziewiêciu pañstwach
27
28

B. Ho³yst, op. cit., s. 629.
Dane na podstawie Osservazione Nazionale dello Stalking, [online] <www. stalking.it>,
cyt. za: J. Kosiñska, op. cit., s. 44. Por. J. Skar¿yñska-Sergnalia, Stalking: od mi³oci do zbrodni
 nowe wyzwanie dla psychologii, kryminologii i zespo³ów interdyscyplinarnych przeciwdzia³aj¹cych przemocy, [w:] E. Szafrañska, A. Szo³tek (red.), Psychologia na rzecz bezpieczeñstwa publicznego, Szczytno 2009, s. 73.
29 M. Szpond, Stalking, Niebieska Linia 2006, nr 6 (47), s. 28.
30 A. Paczkowska, Stalking  niebezpieczne rozstania, [online] <www.psychologia.net.pl>,
dostêp: 29.01.2011.
31 Rz¹dowy projekt ... Uzasadnienie, s. 5.

Politycznokryminalne aspekty stalkingu w Polsce

321

Unii Europejskiej (Austrii, Belgii, Danii, Niemczech, Irlandii, Holandii, Wielkiej Brytanii, we W³oszech i na Malcie)32.
Analiza wyników badañ przeprowadzonych w Polsce prowadzi do wniosku, ¿e nasze instrumenty prawne niedostatecznie zabezpiecza³y dot¹d obywateli przed zachowaniami mieszcz¹cymi siê w ramach stalkingu i niezbêdne jest wprowadzenie nowych rozwi¹zañ prawnych, szczególnie w zakresie
kryminalizacji tego rodzaju zachowañ.

3. Stalking jako problem polityki kryminalizacyjnej
Mówi¹c o kryminalizacji, mamy na myli formalny zakres czynów karalnych wynikaj¹cy z obowi¹zuj¹cego ustawodawstwa karnego. Niekiedy nie
pokrywa sie on z faktycznym zakresem kryminalizacji33. W omawianym
przypadku przed wprowadzeniem przestêpstwa stalkingu do polskiego porz¹dku prawnego by³ on wê¿szy, co wi¹za³o siê z selektywnym stosowaniem
przepisów wobec czynów zwi¹zanych z multikauzaln¹ i niezwykle z³o¿on¹
praktyk¹ stalkingow¹. Prawo karne zapewnia³o wprawdzie ochronê przed
niektórymi zachowaniami stalkerów, ale ochrona ta w odniesieniu do praktyki by³a raczej symboliczna. Do czasu kryminalizacji czynu nazwanego expressis verbis stalkingiem ochrona prawna przed tego typu zachowaniami oparta
by³a na przepisach obejmuj¹cych swoimi znamionami wy³¹cznie niektóre
z nich.
Podstawow¹ regulacj¹, która mog³a byæ wczeniej odnoszona do zachowañ stalkingu by³ art. 107 k.w. typizuj¹cy czyn z³oliwego niepokojenia34.
Trzeba jednak zwróciæ uwagê na fakt, ¿e realizacja znamion tego wykroczenia nastêpuje jedynie wówczas, gdy sprawca zmierza do dokuczenia ofierze.
Tymczasem osoby podejmuj¹ce dzia³ania, które mog¹ byæ ocenione w ramach
zjawiska stalkingu, niejednokrotnie wykazuj¹ zamiary zgo³a odmienne, np.
chêæ okazania adoracji, admiracji, wrêcz mi³oci, oczywicie bez uwzglêdnienia rzeczywistych emocji czy odczuæ pokrzywdzonych. Ponadto wykroczenie w tej postaci ma charakter formalny i jego realizacja nie jest uzale¿niona
od wyst¹pienia jakiegokolwiek skutku, czyli faktycznego wprowadzenia
w b³¹d lub wzbudzenia u pokrzywdzonego uczucia niepokoju. Podkrelenia
tak¿e wymaga fakt, ¿e dzia³anie sprawcy, który z³oliwie niepokoi inn¹ oso32 M. Królikowski, Opinia dotycz¹ca zasadnoci kryminalizacji tzw. stalkingu oraz konstrukcji ewentualnego typu czynu zabronionego, [online] <http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/komisje-kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-karnego/opinie-komisji-kodyfikacyjnej-prawa-karnego/> dostêp: 29.01.2011; J. Kêdzierski, Stalking w polskim prawie karnym  de lege
lata i de lege ferenda, Palestra 2010, nr 12, s. 7073.
33 Zob. L. Gardocki, Zagadnienia teorii kryminalizacji, Warszawa 1990, s. 22.
34 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r.  Kodeks wykroczeñ (tekst jedn.: Dz.U. 2007, nr 109,
poz. 756).
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bê, mo¿e mieæ charakter jednorazowy, gdy tymczasem dzia³ania podejmowane w ramach zjawiska stalkingu s¹ z regu³y kilkukrotne lub wielokrotne35.
Równie¿ kodeks karny przewiduje liczne typy przestêpstw, których znamiona selektywnie spe³niaj¹ poszczególne zachowania stalkerów. Jednym
z nich jest przestêpstwo fizycznego lub psychicznego znêcania siê nad osob¹
najbli¿sz¹ lub nad inn¹ osob¹ pozostaj¹c¹ w sta³ym lub przemijaj¹cym stosunku zale¿noci od sprawcy albo nad ma³oletnim lub osob¹ nieporadn¹ ze
wzglêdu na jej stan psychiczny lub fizyczny. Typ kwalifikowany po³¹czony
jest ze stosowaniem szczególnego okrucieñstwa. Jeszcze surowsza kwalifikacja zwi¹zana jest z nastêpstwem w postaci targniêcia siê pokrzywdzonego na
w³asne ¿ycie (art. 207 k.k.)36. Samo znêcanie jest definiowane najczêciej
jako umylne zadawanie bólu fizycznego lub dolegliwych cierpieñ psychicznych, z regu³y powtarzaj¹cych siê, z wykorzystaniem stosunku zale¿noci
miêdzy sprawc¹ a ofiar¹ lub jej ma³oletnioci lub nieporadnoci. Nietrudno
zatem zauwa¿yæ, ¿e ochrona zapewniona przez ten przepis nie obejmuje
sytuacji, w których wczeniejsze relacje miêdzy nêkaj¹cym a ofiar¹ mo¿na
okreliæ tylko jako znajomoæ albo gdy sprawca jest osob¹ zupe³nie obc¹37.
Trzeba równie¿ nadmieniæ, ¿e czêæ zachowañ sk³adaj¹cych siê na stalking mo¿e byæ objêta zakresem przestêpstwa groby karalnej (art. 190 k.k.)
oraz zmuszania (art. 191 k.k.). W przypadku groby karalnej wystarczaj¹c¹
do tego podstaw¹ jest subiektywne odczucie przez ofiarê obawy jej spe³nienia38. Groba stanowi jednak tylko jeden z wielu przejawów stalkingu.
W stosunku do przestêpstwa zmuszania chodzi oczywicie tylko o takie zachowania, które zawieraj¹ przemoc oraz u¿ycie groby bezprawnej i prowadz¹ ofiarê do okrelonego dzia³ania, zaniechania lub znoszenia. Jednak
zachowanie sprawcy oceniane w ramach przestêpstwa zmuszania mo¿e byæ
tak¿e jednorazowe, za w przypadku zachowañ charakterystycznych dla
stalkingu mamy zazwyczaj do czynienia z powtarzalnoci¹ i wieloczynowoci¹39.
Kodeks karny ustaw¹ z dnia 5 listopada 2009 r. z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od
8 czerwca 2010 r. wprowadzi³ nowy typ przestêpstwa, przedmiotem ochrony
prawnej czyni¹c wolnoæ. Art. 191a k.k. przewiduje karalnoæ utrwalania
przemoc¹, grob¹ jej u¿ycia lub podstêpem wizerunku nagiej osoby lub osoby
w trakcie czynnoci seksualnej, jak równie¿ rozpowszechanianie takiego wizerunku bez jej zgody. Pomijaj¹c zasadnoæ okrelenia przez ustawodawcê
rodzajowego przedmiotu ochrony i umieszczenie go w rozdziale XXIII Prze35
36
37
38

poz. 44.
39

Rz¹dowy projekt... Uzasadnienie, s. 6.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553 ze zm.).
J. Kosiñska, op. cit., s. 36.
Wyrok S¹du Apelacyjnego z dnia 4 lipca 2002 r., IIAKa 162/2002, KZS 2002, nr 78,
Rz¹dowy projekt... Uzasadnienie, s. 8.
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stêpstwa przeciwko wolnoci40, zachowanie wskazuj¹ce na czynnoæ sprawcz¹
w tym przypadku realizuje w pewnym zakresie znamiona przestêpstwa stalkingu, z ca³¹ pewnoci¹ jednak ich nie wyczerpuje.
Pewne zachowania stalkera mog¹ równie¿ realizowaæ znamiona przestêpstwa zniewagi (art. 216 k.k.), naruszenia nietykalnoci cielesnej (art. 217
k.k.), a w niektórych okolicznociach znies³awienia (art. 212 k.k.)41. Nale¿y
pamiêtaæ, ¿e drêczyciel realizuje równie¿ dzia³ania, które z perspektywy prawa karnego do czasu kryminalizacji delictum sui generis by³y ca³kowicie
indyferentne42.
Uprzedni porz¹dek prawny obejmowa³ wiêc szereg wycinkowych zachowañ, mimo to nie oddawa³ ca³ej istoty zachowania przeladowcy. W przypadku stalkingu nie decyduje jedno, drugie czy te¿ trzecie zachowanie, tylko
suma p³yn¹cych z nich dolegliwoci powtarzaj¹cych siê przez d³u¿szy okres,
co powoduje, ¿e ofiara znajduje siê w okrelonym stanie psychicznym i fizycznym43.
Multikauzalnoæ zjawiska stalkingu wywo³ywa³a liczne w¹tpliwoci interpretacyjne w zakresie przytoczonych przepisów prawa karnego. Coraz
wiêkszy deficyt zdolnoci wykonawczych44 prawa karnego, tzn. zjawisko
niezdolnoci wymiaru sprawiedliwoci nie tylko do ukarania, ale wrêcz ujawniania znacznej nawet wiêkszoci pope³nianych przestêpstw, powodowa³a
tendencjê do rozszerzania zakresu kryminalizacji w tym obszarze45. Dyskusja nad tym deficytem by³a szczególnie aktualna w wypadku negatywnych
przejawów stalkingu, które ze wzglêdu na swoje konotacje psychologiczne,
a nawet psychiatryczne zdawa³y siê byæ poza realnymi mo¿liwociami rozpoznawczymi organów cigania.
Kluczowe zagadnienie sprowadza³o siê do tego, czy zachowanie o charakterze stalkingu stanowi naruszenie istotnych dóbr konstytucyjnych. Nale¿a³o
ustaliæ, czy dzia³ania te bêdzie mo¿na uznaæ za istotne z perspektywy dóbr
wspólnych, które uzasadni¹ prze³amanie zasady subsydiarnoci ograniczenia
wolnoci cz³owieka i pozwol¹ na pos³ugiwanie siê reakcj¹ represyjn¹ wobec
40 Zob. uwagi krytyczne wobec takiego zakrelenia przedmiotu ochrony w: M. Budyn-Kulik, P. Koz³owska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, wyd. 3, Warszawa 2010, s. 391.
41 M. Pokrzywa, Zjawisko stalkingu (mo¿liwoci prawnokarnej reakcji na typowe zachowania stalkera), [online] <www.policja.pl>, dostêp: 29.01.2011.
42 M. Szpond, Kryminologiczna problematyka stalkingu, [online] <www.kobietaiprawo.pl>,
dostêp: 29.01.2011.
43 Zob. wypowied¿ T. Szafrañskiego: Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej
ds. Zmian w Kodyfikacjach, Biuletyn Sejmowy 2010, nr 4442/VI, [online] <www.sejm.gov.pl>,
dostêp: 29.01.2011.
44 Pojêcie to przytacza K. Krajewski, Kilka uwag w kwestii tzw. prewencji generalnej,
Problemy Nauk Penalnych, Katowice 1996, s. 94, cyt. za: W. Hassemer, Entkriminalisierung
im Behandlungsmittelstrafrecht (niepubl.).
45 K. Krajewski, op. cit., s. 9596.
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sprawców. Wa¿ne by³o znalezienie punktu odniesienia, tzn. ustalenie, czy
zjawiska stalkingu s¹ w jaki sposób  choæby czêciowo  rozpoznane
w systemie prawnym, jak równie¿, czy istniej¹ podobne do nich zakazy, które
pozwol¹ na zarysowanie konkluzji co do typowych rozstrzygniêæ ustawodawcy w zakresie podobnego ciê¿arem i charakterystyk¹ czynu naruszenia dóbr
jednostki46. Jednym s³owem  zastosowano tu, jak w ka¿dym przypadku
potencjalnej kryminalizacji nowego zachowania, analizê jej zasadnoci
w wietle zasady proprcjonalnoci na etapie stanowienia prawa.
Zasada proporcjonalnoci wymaga odpowiedzi na pytanie, jakiemu celowi mia³oby s³u¿yæ objêcie kryminalizacj¹ czynów okrelanych jako spo³ecznie
szkodliwe. W dalszej kolejnoci niezbêdne jest ustalenie, czy zabieg taki jest
konieczny, czy nie mo¿na go realizowaæ w inny, mniej dotkliwy sposób ni¿
obwarowanie tych czynów sankcjami karnymi. Nastêpnie nale¿y zwróciæ
uwagê na wszystkie potencjalne koszty takiej kryminalizacji, by ostatecznie
daæ odpowied, czy dana kryminalizacja jest op³acalna, czy jej efekty pozostawa³yby w odpowiedniej proporcji do ciê¿arów nak³adanych na obywatela47.
Pierwszym kryterium proporcjonalnoci jest zasada przydatnoci, która wyra¿a wymóg racjonaloci instrumentalnej, tzn. ¿e karê mo¿na usprawiedliwiæ wy³¹cznie jako rodek do osi¹gniêcia okrelonych celów spo³ecznych.
Oznacza ona, ¿e nale¿y odrzuciæ te cele, które nie mog¹ zostaæ osi¹gniête
poprzez kryminalizacjê danych zachowañ. Dopuszczalne cele kryminalizacji
zosta³y okrelone w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. S¹ to: bezpieczeñstwo
pañstwa, porz¹dek publiczny, ochrona rodowiska, zdrowie, moralnoæ publiczna lub wolnoæ i prawa innych osób. Celem w³adzy karania mo¿e byæ
zatem wy³¹cznie ochrona wymienionych wartoci. Ochrona ta przybiera
z regu³y postaæ prewencji ogólnej lub indywidualnej48.
Dokonuj¹c oceny relacji zachowañ okrelanych mianem stalkingu do
wzorców konstytucyjnych, nale¿y wskazaæ, ¿e przez analizowane czynnoci
sprawcze uszczerbku mo¿e doznaæ bezporednio godnoæ cz³owieka, rozumiana jako przestrzeñ jego podmiotowego traktowania, wynikaj¹ca z przyrodzonych i niezbywalnych jego w³aciwoci, w dalszej kolejnoci dobrostan pokrzywdzonego wynikaj¹cy z wolnoci od zastraszenia, prawa do prywatnoci
i decydowania o swoim ¿yciu, jak równie¿  w przypadkach skrajnych
 wolnoæ od nieludzkiego traktowania. S¹ to podstawowe wartoci zwi¹zane
ze statusem jednostki, które Konstytucja RP rozwija w art. 30, art. 31 ust. 1
i 2, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 4749.
46
47

M. Królikowski, op. cit.
Por. J. Maliszewska-Nienartowicz, Zasada proporcjonalnoci w prawie wspólnot europejskich, Toruñ 2001, s. 80.
48 K. Wojtyczek, Zasada proporcjonalnoci jako granica prawa karania, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 1999, z. 2, s. 3435.
49 M. Królikowski, op. cit.
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Reasumuj¹c stwierdziæ zatem nale¿y, ¿e zachowania rejestrowane w ramach zjawiska stalkingu godz¹ w istotne dobra cz³owieka, takie jak chocia¿by
wolnoæ, godnoæ i czeæ. Jednoczenie ró¿norodnoæ tych nagannych zachowañ
nie zawsze poddawa³a siê ocenie w ramach uprzednio obowi¹zuj¹cych przepisów ustawy karnej. Zgodnoæ projektowanej kryminalizacji tych zachowañ
z aksjologi¹ dóbr chronionych konstytucyjnie upowa¿nia³a ustawodawcê do
podjêcia prac legislacyjnych w zakresie odrêbnej kryminalizacji zjawiska
stalkingu i stworzenia nowego typu czynu zabronionego. Kryminalizacja ta
jest raczej racjonalna, nie opiera siê wy³¹cznie na emocjach, jakich w medialnym formacie przysparza nam to zjawisko. Zosta³a poprzedzona rzetelnymi
badaniami wiktymizacyjnymi, zatem potwierdzi³ siê w tym przypadku schemat triady: kryminologia  polityka kryminalizacyjna  prawo karne,
w której kryminalizacja jest ogniwem porednicz¹cym miêdzy wynikaj¹cymi
z badañ postulatami kryminologii a prawem karnym jako sankcjonowanym
systemem powinnoci i zakazów.
Ocena skutecznoci za³o¿onych celów wymaga odwo³ania siê do wiedzy
naukowej z zakresu nauk spo³ecznych. W obecnym stanie ich rozwoju mo¿liwoci przewidywania przysz³ych skutków decyzji prawodawczych, jak równie¿ mo¿liwoci okrelenia skutków regulacji ju¿ obowi¹zuj¹cych s¹ wci¹¿
ograniczone. Nale¿y przyznaæ, ¿e w praktyce stosowane rodki nigdy nie s¹
w pe³ni skuteczne, a zmiana warunków spo³ecznych mo¿e doprowadziæ do
zmiany skutecznoci danej regulacji50. W przypadku kryminalizacji stalkingu bêdziemy dopiero siê przygl¹daæ, czy uchwalona definicja tego przestêpstwa oka¿e siê wystarczaj¹ca w stosunku do wystêpuj¹cych w praktyce stanów faktycznych.
Kolejnym testem, jakiemu nale¿y poddaæ wszelkie propozycje kryminalizacyjne, jest warunek koniecznoci, który oznacza zachowanie proporcji
pomiêdzy ograniczeniem danego konstytucyjnego prawa lub wolnoci a zamierzonym celem regulacji. Wymóg ten zwykle zostaje spe³niony wówczas,
gdy liczba zalet wprowadzonego ograniczenia przekracza liczbê jego wad.
Skutkuje to zatem analiz¹ zysków i strat. Porównuj¹c stopieñ uci¹¿liwoci
alternatywnych sposobów realizacji zamierzonego celu, nale¿y pamiêtaæ, i¿
ingerencja pañstwa powinna mieæ jak najwê¿szy zakres pomiotowy, przedmiotowy, czasowy i przestrzenny51.
Kryminalizacja zawsze winna byæ poprzedzona rachunkiem zysków
i strat. Wród kosztów wymienia siê zwykle koszty publiczne (funkcjonowania organów pañstwowych, policji, prokuratury, s¹dów i administracji wiêziennej), prywatne (adwokackie, procesowe i trudno mierzalne, jak utrata
50
51

K. Wojtyczek, op. cit, s. 3637.
J. Zakolska, Zasada proporcjonalnoci w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, s. 26.
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przez jednostkê wolnoci, innych dóbr, mo¿liwoci zarobkowania) oraz mniej
uchwytne, jak chocia¿by to, ¿e kryminalizacja okrelonych zachowañ ma
tendencjê do produkowania innych niepo¿¹danych spo³ecznie zachowañ52.
Kryminalizacja stalkingu z pewnoci¹ spowoduje wzrost wydatków bud¿etowych z uwagi na ewentualnoæ zaistnienia wy¿szych kosztów zwi¹zanych
z wykonywaniem kar orzeczonych na podstawie przepisów przewiduj¹cych
rozszerzon¹, w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego, odpowiedzialnoæ karn¹. Niewykluczone jest równie¿ zwiêkszenie kosztów postêpowañ
karnych w zakresie wydatków na opinie bieg³ych psychologów, psychiatrów
lub w zwi¹zku z koniecznoci¹ przeprowadzenia obserwacji s¹dowo-psychiatrycznej53.
Koszty te jednak mog¹ zostaæ zrównowa¿one, a nawet przewy¿szone
przez korzyci bêd¹ce nastêpstwem wzmocnionego generalnoprewencyjnego
oddzia³ywania nowych przepisów, co mo¿e wp³yn¹æ na zmniejszenie siê liczby
tych kategorii przestêpstw, do których mog³oby dojæ w przypadku eskalacji
dzia³añ sprawcy w ramach zjawiska stalkingu. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e
dokonanie dok³adnych oszacowañ w tym zakresie nie jest w chwili obecnej
mo¿liwe, tak¿e z uwagi na okolicznoæ, ¿e istotny wp³yw na ostateczne skutki
stosowania projektowanych przepisów bêdzie mia³o ukszta³towane na ich
podstawie orzecznictwo s¹dów54.
Organy cigania i organy wykonuj¹ce czynnoci na etapie postêpowania
przygotowawczego ju¿ wczeniej prowadzi³y ju¿ postêpowania, w których
musia³y dokonaæ oceny zdarzeñ z zakresu stalkingu. Kryminalizacja tego
zjawiska spowoduje, ¿e postêpowanie karne bêdzie mo¿na zakoñczyæ na etapie postêpowania wykonawczego, a nie ledztwa lub dochodzenia55. Do przewidywanych korzyci tej kryminalizacji mo¿na równie¿ zaliczyæ ogólnoprewencyjne oddzia³ywanie, efekt sprawiedliwociowy, efekt symboliczny,
roz³adowanie napiêcia spo³ecznego w kierunku kryminalizacji tych zachowañ. Kryminalizacja umo¿liwia te¿ zapobieganie innym czynom, tak¿e tym
o wiêkszej szkodliwoci spo³ecznej (np. przeciwko ¿yciu i zdrowiu), które s¹
trudne do udowodnienia z powodu ma³ej wagi pojedynczych zachowañ,
a dopiero w ujêciu kompleksowym zyskuj¹ swój realny ciê¿ar gatunkowy.
Zasada proporcjonalnoci sensu stricto nakazuje zachowanie odpowiedniej proporcji miêdzy efektem regulacji a ciê¿arem na³o¿onym na jednostkê. Bywa spe³niona tylko wówczas, gdy podjêcia ingerencji w okrelone
dobro wymaga realizacja innego dobra chronionego konstytucyjnie56. Co wiê52 L. Gardocki, op. cit., s. 109. Szerzej na temat kosztów przestêpczoci K. S³awik, Jasne
i ciemne koszty przestêpczoci, Problemy Wspó³czesnej Kryminalistyki, t. XII, Warszawa
2008, s. 1119.
53 Rz¹dowy projekt... Uzasadnienie, s. 20.
54 Ibidem, s. 2021.
55 Ibidem, s. 21.
56 K. Wojtyczek, op. cit., s. 40.

Politycznokryminalne aspekty stalkingu w Polsce

327

cej, z Konstytucji mo¿na wyprowadziæ obowi¹zek kryminalizacji zachowañ
godz¹cych w dobra konstytucyjne, je¿eli nie istniej¹ inne sposoby zapewnienia efektywnej ich ochrony57. Zaniechania okrelonych dzia³añ wymaganych
przez Konstytucjê mo¿e byæ równie¿ oceniane pod k¹tem proporcji miêdzy
uci¹¿liwoci¹ dla jednostki wynik³¹ z bezczynnoci prawodawcy a wag¹ dóbr,
które chcia³ chroniæ, nie podejmuj¹c okrelonej ingerencji, pomimo ¿e z ustawy zasadniczej wynika prima facie obowi¹zek podjêcia okrelonych dzia³añ58 . Konstatuj¹c nale¿y wskazaæ na rangê dobra, które przez rozszerzenie
zakresu kryminalizacji zachowañ kwalifikowanych jako stalking jest poddane jeszcze bardziej cis³ej ochronie. Wolnoæ, godnoæ, nietykalnoæ osobista
jednostki, prawo do ¿ycia i prywatnoci ka¿dego cz³owieka stanowi¹ dobra,
którym Konstytucja RP nadaje status wartoci gwarantowanych.
Ocena przydatnoci ingerencji pawnokarnej obejmuje nie tylko przydatnoæ kryminalizacji danego zachowania, ale i przydatnoæ danej sankcji karnej59. Zasada koniecznoci natomiast nakazuje okrelenie zachowañ karalnych w mo¿liwie najwê¿szy sposób, a jednoczenie ustalenie sankcji
karnych na najni¿szym poziomie, przy którym mo¿na osi¹gn¹æ cele kary.
Surowe kary nie spe³niaj¹ warunku koniecznoci, gdy¿ te same efekty mo¿na
osi¹gn¹æ za pomoc¹ kar ³agodniejszych. Z zasady koniecznoci wynika zatem
zasada subsydiarnoci prawa karnego, która nakazuje traktowanie kryminalizacji jako ultima ratio60.
Przestêpstwo stalkingu zagro¿one jest kar¹ pozbawienia wolnoci do lat
3. Wysokoæ ustawowego zagro¿enia wydaje siê byæ odpowiednia dla podjêcia
trafnej reakcji prawnokarnej, umo¿liwia zarówno wymierzenie kary pozbawienia wolnoci w przypadkach niew¹tpliwie drastycznych nawet do 3 lat
pozbawienia wolnoci, ale tak¿e zawieszenie jej wykonania. Przy zastosowaniu art. 58 § 3 k.k. s¹d bêdzie móg³ z regu³y wymierzyæ karê grzywny
i ograniczenia wolnoci, zw³aszcza je¿eli orzeknie jednoczenie który ze
rodków karnych przewidzianych w nowelizowanym równoczenie art. 41 § 1
k.k. Przy tak skonstruowanej wysokoci ustawowego zagro¿enia dopuszczalne jest warunkowe umorzenie postêpowania karnego, a tak¿e mediacja, je¿eli rzecz jasna wyst¹pi¹ warunki do jej przeprowadzenia61.
Stalking jest przestêpstwem, które wymaga natychmiastowej reakcji ze
strony organów cigania w zakresie ujêcia i odizolowania sprawcy oraz za57

Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka brak prawnokarnej
ochrony danego prawa zagwarantowanego w EKPC mo¿e oznaczaæ naruszenie tego prawa. Zob.
K. Wojtyczek, op. cit., s. 45.
58 Ibidem, s. 46.
59 Ibidem, s. 37. Por. M. Klinowski, Ustawa o przeciwdzia³aniu narkomanii a konstytucyjna
zasada proporcjonalnoci, Prokuratura i Prawo 2009, nr 2, s. 70.
60 K. Wojtyczek, op. cit., s. 38.
61 Rz¹dowy projekt... Uzasadnienie, s. 1314. Por. A. Sakowicz, Opinia prawna o zmianie
ustawy Kodeks karny, Biuro Analiz Sejmowych, [online] <www.sejm.gov.pl>, dostêp:
29.01.2011.
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pewnienia pokrzywdzonemu nale¿ytej opieki62. Z uwagi na koniecznoæ u¿ycia trafnych rodków w ramach reakcji prawnokarnej na zjawisko uporczywego nêkania, zdecydowano o koniecznoci nowelizacji art. 41a § 1 k.k.,
reguluj¹cego warunki dopuszczalnoci orzeczenia takich rodków karnych,
jak: zakaz kontaktowania siê z okrelonymi osobami, zakaz przebywania
w okrelonych rodowiskach czy niedawno wprowadzony zakaz zbli¿ania
siê do okrelonych osób. Artyku³ ten w pierwotnym brzmieniu przewidywa³
jedynie tak¹ mo¿liwoæ w odniesieniu do przestêpstw przeciwko wolnoci
seksualnej i obyczajnoci pope³nionych na szkodê ma³oletniego oraz w przypadku skazania za przestêpstwo z u¿yciem przemocy wobec osoby najbli¿szej63.

4. Stalking jako przedmiot polityki predeliktualnej
Emocjonalne pod³o¿e zachowañ kwalifikowanych jako stalking, a niekiedy wrêcz afektywny ich charakter os³abiaj¹ mo¿liwoci indywidualnoprewencyjnego oddzia³ywania nowej regulacji. St¹d potrzeba prowadzenia dzia³añ
dwutorowych. Niezwykle istotne s¹ wszelkie spo³eczne inicjatywy, dziêki którym mo¿na próbowaæ ograniczyæ zjawisko stalkingu b¹d zatrzymaæ w przypadku indywidualnej relacji interpersonalnej sprawca  ofiara. Oprócz zmian
w prawie nale¿y zatem w pierwszej kolejnoci podj¹æ spo³eczne dzia³ania
edukacyjne, tzn. informowaæ spo³eczeñstwo o przejawach stalkingu i jego
konsekwencjach oraz sposobie, w jaki nale¿y postêpowaæ, aby móc siê skutecznie chroniæ. Wzorcem postêpowania dla krajów europejskich s¹ dzia³ania
niemieckiej organizacji Täter-Opfern-Ausgleich, która nie tylko doradza osobom poszkodowanym, ale tak¿e dysponuje ofert¹ dzia³añ prowadzonych we
wspó³pracy z prokuratur¹ i policj¹, dziêki którym ochrona ¿ycia ofiary przestaje byæ fikcj¹64.
Przede wszystkim trzeba umieæ chroniæ siebie przed tym zjawiskiem
i podejmowaæ wszelkie dzia³ania prewencyjne. J. Kosiñska zaleca, aby prowadziæ dziennik i odnotowywaæ wszystkie kolejne przypadki stalkingu, pamiêtaj¹c o zapisaniu daty, czasu (np. pora dnia), miejsca, w którym jestemy
obserwowani czy nagabywani, nazwisk wiadków lub osób nam towarzysz¹cych w danym momencie, nakreliæ przebieg zdarzenia, np. zaczepianie, wrêczanie prezentów, ledzenie itp. Nale¿y przechowywaæ otrzymane paczki,
62 Opinia Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka na temat projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny w zakresie penalizacji stalkingu, sygn. 1940/2010/MPL/AB/AP, Warszawa
4 sierpnia 2010 r., [online] <www.hfhrpol.waw.pl>, dostêp: 29.01.2010.
63 Rz¹dowy projekt... Uzasadnienie, s. 18.
64 N. Osica, Nienaturalna sytuacja. O stalkingu szerzej, [online] <www.psychologia.net.pl>,
dostêp: 29.01.2011.
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listy, e-maile, podarunki, kwiaty, liciki, które mog¹ pos³u¿yæ jako dowód
i byæ poddane specjalistycznym badaniom. Nale¿y gromadziæ wszystko, co
zapewni policji szczegó³owy obraz zdarzenia. Ponadto warto poinformowaæ
rodzinê, znajomych, pracodawcê o dzia³aniach stalkera, gdy¿ im wiêcej osób
o tym wie, tym lepiej dla pokrzywdzonego. Organy cigania we W³oszech czy
Stanach Zjednoczonych zalecaj¹, aby nie dzia³aæ na w³asn¹ rêkê, nie spotykaæ siê ze stalkerem w cztery oczy, nie rozmawiaæ i nie próbowaæ radziæ sobie
z tym problem we w³asnym zakresie65.
Niezwykle istotne jest równie¿, aby organy cigania wykazywa³y niezbêdn¹ dla tego rodzaju spraw wyrozumia³oæ wobec ofiary stalkingu. Wszelkie jej obawy nale¿y traktowaæ powa¿nie. Przy dzia³aniach polegaj¹cych na
stosowaniu rodków komunikacji elektronicznej mo¿na wzi¹æ pod uwagê
 jako uzupe³nienie ochrony pokrzywdzonej osoby  ró¿nego rodzaju rozwi¹zania techniczno-informatyczne, polegaj¹ce m.in. na zainstalowaniu aparatów telefonicznych, które odrzucaj¹ okrelone po³¹czenia66.
Aby kryminalizacja stalkingu przynios³a pok³adane w niej nadzieje, nale¿y obj¹æ stosownym szkoleniem przedstawicieli wymiaru sprawiedliwoci
i organów cigania w celu uwra¿liwienia ich na istnienie zjawiska, uwiadomienie im jego powagi i nauczenie prawid³owych sposobów wspierania osoby
pokrzywdzonej i skutecznego gromadzenia dowodów (np. wype³nianie po
ka¿dym zdarzeniu kart na podobieñstwo tzw. niebieskich kart stosowanych
w przypadku przemocy domowej)67.
Z uwagi na interdyscyplinarnoæ zjawiska dla skutecznego przeciwdzia³ania problemowi stalkingu nie wystarcz¹ osamotnione oddzia³ywania policji,
psychologów, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwoci czy s³u¿b spo³ecznych
(pracowników pomocy spo³ecznej). Konieczne jest wspó³dzia³anie poszczególnych specjalistów68. Do tej pory brakuje w Polsce organizacji, która mog³aby
skupiaæ fachowców z zakresu psychologii, psychiatrii, socjologii i prawa pracuj¹cych z ofiarami stalkingu69, czêsto zdezorientowanymi, bezbronnymi, nie
bêd¹cymi w stanie podejmowaæ jakiekolwiek kroków w kierunku zwiêkszenia poczucia w³asnej mocy i realizacji uzasadnionych roszczeñ na cie¿ce
prawa.

65
66
67

J. Kosiñska, op. cit., s. 47.
Ibidem.
D. Woniakowska-Fajst, Prawne mo¿liwoci walki ze zjawiskiem stalkingu  czy
w prawie polskim potrzebna jest penalizacja przeladowania?, Archiwum Kryminologii 2009,
t. XXXI, s. 207208.
68 J. Skar¿yñska-Sernaglia, Stalking....
69 Na piln¹ potrzebê interdyscyplinarnego wpó³dzia³ania wskazuje równie¿ A. Kloc, Stalking  interdyscyplinarne wyzwanie dla polskiego wymiaru sprawiedliwoci, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 9(75), s. 2122.
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Wnioski
Ze wglêdu na multikauzalnoæ zjawiska stalkingu oraz jego wewnêtrzn¹
dynamikê w okolicznociach konkretnego czynu nale¿y uznaæ kryminalizacjê
tego zjawiska za s³uszn¹ reakcjê ustawodawcy na wyran¹ potrzebê naszych
czasów. Mimo istnienia w polskim kodeksie karnym licznych typów przestêpstw, które odpowiadaj¹ poszczególnym zachowaniom stalkera, ochrona ta
mia³a do tej pory charakter selektywny. Ofiara realizuj¹ca swoje uprawnienia na podstawie prawa wykroczeñ, prawa karnego i cywilnego jednoczenie
skazana by³a na wieloletnie zmagania siê z Temid¹, zanim poczu³a odpowiednie zabezpieczenie swoich roszczeñ. Poza tym wiele zachowañ kwalifikowanych jako stalking by³o prawnie indyferentnych, a niekiedy nawet odbieranych jako przejaw uwielbienia. To czêstotliwoæ tych zachowañ i ich zakres
czasowy, a wiêc uporczywoæ, jest kluczem do zrozumienia specyficznego
rodzaju pokrzywdzenia ofiary  strachu i ograbienia z prywatnoci. Nieostroæ tego znamienia nie jest jego istotn¹ wad¹ przy za³o¿eniu, ¿e organy
cigania i s¹dy bêd¹ ocenia³y jego realizacjê w konkretnym przypadku
w sposób racjonalny.
Wydaje siê, ¿e oddzia³ywanie indywidualnoprewencyjne projektowanej
regulacji wzglêdem sprawcy mo¿e okazaæ siê czczym postulatem z powodu
emocjonalnego pod³o¿a motywacyjnego. Nale¿y siê tutaj skupiæ na pokrzywdzeniu ofiary, zapewnieniu jej realnej i w miarê szybkiej reakcji organów cigania. S³usznie wiêc ustawodawca zaproponowa³ rozrzerzenie zakresu stosowania rodka karnego polegaj¹cego na zakazie zbli¿ania siê
skazanego do osoby pokrzywdzonej równie¿ w reakcji na tego typu zachowania. Zakaz ten, po³¹czony z mo¿liwoci¹ na³o¿enia na skazanego obowi¹zku
zg³aszania siê na policjê w okrelonych odstêpach czasu, wydaje siê byæ
najbardziej adekwatnym do tego czynu rodkiem reakcji prawnokarnej.
Przy za³o¿eniu za poddania sprawcy próbie mo¿na by³oby równie¿ rozwa¿yæ
wprowadzenie obligatoryjnego dozoru b¹d dozoru wy³¹cznie profesjonalnego. Zwiêkszy³oby to wprawdzie koszty takiej regulacji, jednak z punktu widzenia bezpieczeñstwa ofiary mog³oby siê okazaæ skutecznym zabezpieczeniem przed nieprzewidywalnym zachowaniem sprawcy przebywaj¹cego na
wolnoci.
W zakresie przeciwdzia³ania negatywnym konsekwencjom omawianego
zjawiska ogromne znaczenie ma dzia³alnoæ organizacji pozarz¹dowych
udzielaj¹cych pomocy psychologicznej i prawnej ofiarom stalkingu. W Polsce
wystêpuje deficyt takich przedsiêwziêæ. Wszystkie szkodliwe zjawiska spo³eczne mo¿na w jakim stopniu zniwelowaæ na pozaprawnej p³aszczynie.
W przypadku stalkingu profesjonalna pomoc udzielona we wczesnym jego
stadium zdolna jest zahamowaæ lub nie dopuciæ do zachowañ bardziej uci¹¿liwych b¹d bardziej niebezpiecznych dla pokrzywdzonego. W pewnym sensie
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mo¿e wrêcz zapobiec pope³nieniu przez sprawcê przestêpstwa wiêkszej wagi
i tym samym realizowaæ za³o¿enia polityki predeliktualnej na przedpolu
prawnokarnej reakcji.

Summary
Political and Criminal Aspects of Stalking in Poland
This compilation presents selected aspects of criminal policy in relation
to persistent harassment called stalking. The author explains the concept of
stalking and outlines its social and legal aspects. The author specifically
describes the incomplete scope of legal and criminal protection against stalking and follows it with the governments submission to expand it in order to
include a new type of offence with complementary statutory features i.e.
persistent harassment. This proposal is analysed with regard to the basic
rules of criminalization  suitability, necessity and proportionality, and the
attention is drawn to the prevention of negative indications of stalking on
a non-legal level within so called pre-criminal policy.

332

UWM

Studia Prawnoustrojowe 13

333

2011

Agnieszka Rotkiewicz
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski

Zasada dwuinstancyjnoci postêpowania
podatkowego
W demokratycznym pañstwie prawnym niezwykle istotne jest, aby organy administracji publicznej kierowa³y siê w swoim postêpowaniu z góry okrelonymi, akceptowanymi spo³ecznie regu³ami. Zasady te mog¹ wynikaæ
wprost z Konstytucji1 i wówczas obowi¹zywaæ w ca³ym systemie prawa, jak
te¿ wystêpowaæ tylko w poszczególnych ustawach procesowych. Wród nich
szczególn¹ pozycjê zajmuje zamieszczona w rozdziale II ustawy zasadniczej
zasada dwuinstancyjnoci. Artyku³ 78 Konstytucji gwarantuje bowiem ka¿dej ze stron s³u¿y prawo do zaskar¿enia orzeczeñ i decyzji wydanych
w pierwszej instancji. Wyj¹tki od tej zasady oraz tryb zaskar¿ania okrela
ustawa2. Z regu³y tej wynika zatem prawo do obrony poprzez zaskar¿enie
orzeczeñ i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ sposób ujêcia tego prawa wskazuje na jego szerokie zastosowanie, nie ograniczaj¹ce siê tylko do postêpowania s¹dowego3, lecz równie¿ do innych postêpowañ, w tym tak¿e podatkowego.
Wyra¿one w art. 78 Konstytucji prawo do zaskar¿enia decyzji organu
pierwszej instancji zosta³o skonkretyzowane w przepisie art. 127 Ordynacji
podatkowej4 (dalej: O.p.), który stanowi: postêpowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. Przepis ten w zwi¹zku z art. 128 O.p. daje podstawê do sformu³owania wniosku, i¿ mo¿na zaskar¿yæ ka¿d¹ decyzjê, poza decyzj¹ wydan¹
1

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78,
poz. 483 ze zm.).
2 Jej ustanowienie w Konstytucji uznaje siê za istotny czynnik gwarantuj¹cy prawid³ow¹
realizacjê konstytucyjnej zasady demokratycznego pañstwa prawnego. Zob. B. Adamiak, Konstytucyjna zasada dwuinstancyjnoci postêpowania administracyjnego, [w:] Cz. Martysza,
A. Matana (red.), Pozycja samorz¹dowych kolegiów odwo³awczych w postêpowaniu administracyjnym, Kraków 2005, s. 22.
3 Zob. W. Skrzyd³o, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kraków 2002, s. 94.
4 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r., nr 8,
poz. 60 ze zm.).
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w wyniku zaskar¿enia. W stosunku do decyzji organu podatkowego wydanej
w pierwszej instancji prawo zaskar¿enia jest realizowane poprzez przyznanie
stronie w art. 220 § 1 O.p. prawa do wniesienia odwo³ania. Przy czym prawo
to obejmuje zarówno wniesienie odwo³ania od decyzji wydanych w postêpowaniu zwyk³ym (g³ównym), jak i w nadzwyczajnych trybach postêpowania
podatkowego. Odwo³anie przys³uguje zatem od decyzji wydanych w pierwszej
instancji, które uchylaj¹ albo zmieniaj¹ decyzje ostateczne albo stwierdzaj¹
ich niewa¿noæ, jak równie¿ od decyzji wydanych w ramach przepisów
o wznowieniu postêpowania5.
Tak szerokie zastosowanie zasady dwuinstancyjnoci niew¹tpliwie ma na
celu zagwarantowanie stronie niezadowolonej z rozstrzygniêcia organu
pierwszej instancji jak najpe³niejszego prawa do obrony6. Dlatego te¿ w nauce prawa procesowego uprawnienie strony do skutecznego kwestionowania
decyzji, w tym okolicznoci, w jakich zosta³a wydana, uznawane jest za
kamieñ wêgielny instytucji procesowych gwarantuj¹cych udzia³ strony
w danym postêpowaniu7. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, i¿ prawna mo¿liwoæ
zastosowania zwyk³ych rodków zaskar¿enia jest czynnoci¹ dyspozytywn¹
strony, poniewa¿ jedynie od jej woli, zg³oszonej w odpowiednim terminie,
uzale¿nione jest wszczêcie postêpowania odwo³awczego. Zatem konsekwencj¹
przyjêcia zasady dwuinstancyjnoci jest uaktywnienie siê strony w postêpowaniu poprzez zapocz¹tkowanie czynnoci organów podatkowych. Wskazuje
to na silny zwi¹zek zasady dwuinstancyjnoci z wyra¿on¹ w art. 123 § 1 O.p.
zasad¹ czynnego udzia³u strony w postêpowaniu. Organ podatkowy nie mo¿e
bowiem wszcz¹æ postêpowania odwo³awczego z urzêdu, bez wniosku strony
w tym zakresie. Mo¿e ono byæ uruchomione tylko w wyniku podjêcia przez
uprawniony podmiot czynnoci procesowej, jak¹ jest wniesienie odwo³ania8.
Równie¿ od woli strony zale¿y, czy odwo³a siê od korzystnej dla siebie
decyzji. Przepisy Ordynacji podatkowej nie ograniczaj¹ prawa odwo³ania od
decyzji ze wzglêdu na to, czy decyzja uwzglêdnia ¿¹danie strony, czy te¿ jest
dla niej negatywna. Tak¿e w orzecznictwie s¹dowym panuje pogl¹d, zgodnie
5 Zob. B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja
podatkowa, Wroc³aw 2007, s. 873. W orzecznictwie utrwali³ siê pogl¹d o prawnej mo¿liwoci
wniesienia odwo³ania od decyzji wydanych w pierwszej instancji w trybach nadzwyczajnych.
Por. postanowienia NSA z dnia: 5 czerwca 1981 r., II SA 147/81, ONSA 1981, nr 1, poz. 51, oraz
17 marca 1982 r., II SA 1188/81, Gazeta Prawnicza 1982, nr 14, s. 5.
6 Nie mo¿na bowiem pogodziæ z podstawowymi zasadami praworz¹dnoci sytuacji, w której organ pañstwowy nak³ada na obywateli obowi¹zki podatkowe z za³o¿eniem, i¿ decyzje te nie
mog¹ byæ przez nich zaskar¿one do organu odwo³awczego. Por. wyrok NSA z 11 lutego 1999 r.,
SA/Bk 1629/97, niepubl.
7 Zob. E. Bojanowski, Prawo strony do udzia³u w postêpowaniu administracyjnym, Zeszyty Naukowe Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdañskiego 1990, nr 2, s. 13.
8 Wskazuje na to NSA w wyroku z dnia 25 maja 1984 r., II SA 2048/83, ONSA 1984, nr 1,
poz. 51: Organ odwo³awczy nie mo¿e dzia³aæ z urzêdu. Dopiero czynnoæ strony, któr¹ jest
wniesienie odwo³ania, powoduje, ¿e organ wy¿szego stopnia mo¿e korzystaæ z uprawnieñ, jakie
s¹ przewidziane dla organu odwo³awczego.
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z którym tylko strona postêpowania broni¹ca swojego interesu prawnego
mo¿e dokonaæ oceny tego, czy jej interes zosta³ zrealizowany w postêpowaniu
przed organem pierwszej instancji9. Dlatego te¿ przyjmuje siê, i¿ wniesienie
przez stronê odwo³ania od korzystnej dla niej decyzji nie powoduje bezprzedmiotowoci postêpowania odwo³awczego. Organ odwo³awczy jest nadal zobowi¹zany merytorycznie ustosunkowaæ siê do treci odwo³ania i orzec o prawid³owoci b¹d nieprawid³owoci zaskar¿onej decyzji10.
Z zasad¹ dwuinstancyjnoci zwi¹zany jest równie¿ tok instancji. Nauka
prawa ujmuje tok instancji jako dzia³anie dwóch instancji rozpatrywane
³¹cznie, jednak okrelenie »tok« zak³ada pewien dynamizm (przesuniêcie,
przekszta³cenie) i zwraca uwagê zw³aszcza na wszystko to, co stanowi przejcie od jednej instancji do drugiej11. Przedmiotem tego przejcia jest sprawa
administracyjna (podatkowa) po raz pierwszy rozpatrzona i rozstrzygniêta
decyzj¹ organu pierwszej instancji, podlegaj¹ca w wyniku ¿¹dania strony
przesuniêciu do kolejnej, czyli drugiej instancji12. Tok instancji okrela zatem kolejnoæ, w jakiej sprawa powinna siê znaleæ w poszczególnych instancjach13.
W przedstawionej definicji toku instancji brak jest jednak wskazania,
w jakim celu powinien byæ on uruchomiony. Najogólniej rzecz bior¹c, chodzi
o zapewnienie stronom odwo³uj¹cym siê mo¿liwoci obrony swoich praw
i interesów14. Jednak¿e osi¹gniêcie powy¿szego celu mo¿liwe jest jedynie
wówczas, gdy organ drugiej instancji bêdzie móg³ dokonaæ merytorycznej
oceny prawid³owoci rozstrzygniêtej sprawy. Z istoty zasady dwuinstancyjnoci wynika bowiem, i¿: sprawa podatkowa na ¿¹danie strony z³o¿ona
w szczególnej formie nazwanej odwo³aniem powinna podlegaæ ponownemu
zbadaniu przez organ podatkowy drugiej instancji15. Tym samym uruchomienie toku instancji powinno zapewniæ stronie mo¿liwoæ dwukrotnego, merytorycznego rozpoznania i rozstrzygniêcia jej sprawy podatkowej. Jak wskazuje siê w literaturze przedmiotu, realizacja tego celu powinna nast¹piæ przy
pionowym ukszta³towaniu toku instancji i przyjêciu, ¿e organem odwo³aw9
10
11
12
13

Por. wyrok NSA z dnia 3 lipca 1992 r., SA/Wr 455/92, ONSA 1993, nr 3, poz. 62.
Por. wyrok NSA z dnia 23 czerwca 1995 r., II SA 286/94, ONSA 1996, nr 3, poz. 130.
J. Zimmermann, Administracyjny tok instancji, Kraków 1986, s. 12.
Zob. ibidem, s. 14.
Zob. A. Wiktorowska, Zasada ogólna dwuinstancyjnoci w postêpowaniu administracyjnym, Samorz¹d Terytorialny 1995, nr 6, s. 80; B. Adamiak, Tok instancji przed organami
samorz¹du terytorialnego, Samorz¹d Terytorialny 1991, nr 9, s. 3 i n.
14 Zob. J. Zimmermann, Administracyjny tok..., s. 15, a tak¿e wyrok NSA z dnia 12 listopada 1992, V SA 721/92, ONSA 1992, nr 34, poz. 95.
15 A. Hanusz, P. Czerski, Zasady ogólne postêpowania podatkowego, [w:] Pañstwo. Prawo.
Myl Prawnicza. Prace dedykowane profesorowi Grzegorzowi Leopoldowi Seidlerowi w dziewiêædziesi¹t¹ rocznicê urodzin, Lublin 2003, s. 91; zob. tak¿e B. Adamiak, [w:] Ordynacja podatkowa..., s. 560; P. Witkowski, Zasady ogólne postêpowania administracyjnego w postêpowaniu
podatkowym, Przegl¹d Podatkowy 1997, nr 78, s. 24; Z. Kmieciak, Zasada dwuinstancyjnoci
postêpowania administracyjnego, Glosa 1997, nr 1, s. 11.
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czym jest organ bezporednio wy¿szego stopnia16. Oznacza to, ¿e struktura
toku instancji ograniczona jest do dwóch szczebli: organu pierwszej instancji
i organu odwo³awczego jako organu drugiej instancji17. Miêdzy nimi rozdzielone s¹ poszczególne role i funkcje procesowe, tj. organ pierwszej instancji
zobowi¹zany jest do merytorycznego rozpoznania sprawy, za organ drugiej
instancji w wyniku wniesienia odwo³ania przez uprawniony podmiot  do jej
ponownego rozpatrzenia i rozstrzygniêcia.
Realizacja powy¿szych funkcji procesowych uzale¿niona jest jednak od
odpowiedniego przeprowadzenia postêpowania przez ka¿dy z tych organów.
W orzecznictwie s¹dowym zgodnie wskazuje siê, by dwukrotnie przeprowadzono merytoryczne postêpowanie, dwukrotnie oceniono dowody oraz w sposób rzeczowy przeanalizowano wszelkie argumenty i opinie, aby w konsekwencji doprowadziæ do wydania takiego rozstrzygniêcia, które najlepiej
odpowiadaæ bêdzie prawu, interesowi publicznemu i s³usznym interesom
stron18. W wypadku zatem z³o¿enia rodka zaskar¿enia powinno nast¹piæ
ponowne przeprowadzenie procesu stosowania prawa materialnego i ponowne wydanie decyzji w danej sprawie. Dwukrotnoæ rozstrzygniêcia polega
w zwi¹zku z tym na koniecznoci pokrywania siê postêpowañ w obydwu
instancjach. Jak siê niekiedy podnosi w literaturze przedmiotu, chodzi³oby tu
o dwukrotne rozstrzygniêcie tej samej sprawy19. Oznacza to jednoczenie, i¿
organ drugiej instancji zajmuje siê spraw¹ podatkow¹ tylko w zakresie
rozstrzygniêtym przez organ I instancji. W przypadku, gdy organ I instancji
nie rozstrzygn¹³ sprawy administracyjnej w ca³oci, organ II instancji nie
mo¿e wkroczyæ w zakres spraw nie objêty rozstrzygniêciem20.
Zasada dwuinstancyjnoci nak³ada zatem na organ odwo³awczy obowi¹zek ponownego przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego. W postêpowaniu tym kluczow¹ rolê odgrywaæ z kolei bêdzie wyra¿ona w art. 122 O.p.
zasada prawdy materialnej. Zgodnie z t¹ regu³¹ organy podatkowe zobowi¹zane s¹ podejmowaæ wszelkie niezbêdne dzia³ania w celu dok³adnego wyjanienia stanu faktycznego oraz za³atwienia sprawy w postêpowaniu podatkowym.
Prawid³owa realizacja tej zasady wymaga spe³nienia szeregu obowi¹zków
przez organ odwo³awczy. Przede wszystkim organ drugiej instancji jest zobowi¹zany do dokonania ustaleñ faktycznych zgodnie z rzeczywistoci¹, gdy¿
16
17

Zob. M. Stahl, Tok instancji i rodki prawne w kpa, Pañstwo i Prawo 1980, nr 9, s. 35.
Zob. A. Wiktorowska, [w:] M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Postêpowanie administracyjne  ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed s¹dami administracyjnymi,
Warszawa 2006, s. 171.
18 Por. wyroki NSA z dnia 12 listopada 1992 r., V SA 721/92, ONSA 1992, nr 34, poz. 95;
oraz z dnia 29 kwietnia 1999 r., I SA/£d 112/98, niepubl.
19 H. Dzwonkowski, [w:] C. Kosikowski, H. Dzwonkowski, A. Huchla, Ustawa Ordynacja
podatkowa. Komentarz, Toruñ 2000, s. 327.
20 B. Adamiak, J. Borkowski, Glosa do wyroku NSA z dnia 7 kwietnia 1992 r., I SA 1547/92,
Prokuratura i Prawo 1995, nr 3, poz. 76.
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tylko wówczas otrzyma prawid³ow¹ podstawê faktyczn¹ do wydania rozstrzygniêcia w drugiej instancji. Z kolei wynikaj¹cy z zasady prawdy materialnej
nakaz podejmowania wszelkich niezbêdnych dzia³añ w celu rozstrzygniêcia
sprawy powoduje, i¿ organ odwo³awczy jako dowód w sprawie podatkowej
powinien dopuciæ wszystko, co mo¿e przyczyniæ siê do wyjanienia badanego
stanu faktycznego, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególnoci dowodami
mog¹ byæ ksiêgi podatkowe, deklaracje z³o¿one przez stronê, zeznania wiadków, opinie bieg³ych, dokumenty urzêdowe21. Jednoczenie organ odwo³awczy, d¹¿¹c do ustalenia prawdy, musi uwzglêdniaæ wszystkie dowody przeprowadzone w postêpowaniu przed organem pierwszej instancji, a tak¿e
w postêpowaniu odwo³awczym, zarówno na wniosek, jak i z urzêdu. Tylko
bowiem rozpatrzenie ca³ego zebranego materia³u dowodowego umo¿liwi prawid³ow¹ realizacjê zasady prawdy materialnej przez organ odwo³awczy22.
Zgodnie z zasad¹ prawdy materialnej, ka¿dy z organów powinien samodzielnie wyjaniæ stan faktyczny sprawy bêd¹cej przedmiotem postêpowania
podatkowego, aby móc go nastêpnie porównaæ z hipotetycznym stanem faktycznym, zawartym w normie prawa materialnego. Dok³adne wyjanienie
stanu faktycznego wymaga przede wszystkim ustalenia w sposób zindywidualizowany, uzale¿niony od przedmiotu postêpowania, jakie fakty s¹ potrzebne do ustalenia podatkowego stanu faktycznego oraz jakie dowody bêd¹
pomocne w ustaleniu wspomnianych faktów. W zwi¹zku z tym organ pierwszej instancji nie mo¿e byæ zwi¹zany wskazaniami organu odwo³awczego co
do oceny przydatnoci poszczególnych dowodów dla rozstrzygniêcia sprawy,
ich wiarygodnoci czy te¿ mocy dowodowej23. Zwi¹zanie organu pierwszej
instancji w procesie ustalania stanu faktycznego ustanowionymi przez organ
odwo³awczy wytycznymi stwarza bowiem warunki jednostronnego, a wiêc
subiektywnego rozstrzygania spraw podatkowych przez organy znajduj¹ce
siê w tej samej strukturze organizacyjnej.
Nale¿y przy tym podkreliæ, i¿ praktyka wydawania przez organ odwo³awczy wytycznych, instrukcji, poleceñ skierowanych do organu pierwszej
instancji spotka³a siê z ostr¹ krytyk¹ zarówno wród przedstawicieli nauki
prawa24, jak i w orzecznictwie s¹dowym. W wyroku z dnia 12 lutego 1985 r.
NSA podkreli³: narzucenie organowi administracji pañstwowej przez organ
II instancji sposobu rozstrzygniêcia sprawy sprowadza postêpowanie admini21 Zob. szerzej A. Hanusz, Dowód z dokumentu w postêpowaniu podatkowym, [w:]
A. Gomu³owicz, J. Ma³ecki (red.), Ex iniuria non oritur ius. Ksiêga ku czci profesora Wojciecha
£¹czkowskiego, Prace Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, t. IX, Poznañ 2003, s. 313 i n.
22 Zob. A. Hanusz, Zasada prawdy materialnej w postêpowaniu podatkowym, Pañstwo
i Prawo 2004, nr 6, s. 3 i n.
23 Ibidem, s. 78.
24 Zob. B. Adamiak, Model dwuinstancyjnoci postêpowania podatkowego, Pañstwo i Prawo 1998, nr 12, s. 53 oraz A. Wiktorowska, Zasada dwuinstancyjnoci..., s. 8182.
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stracyjne faktycznie do jednej instancji i pozbawia organ stopnia podstawowego samodzielnoci nieodzownej w orzecznictwie administracyjnym25. Dlatego te¿ jako ra¿¹ce naruszenie prawa ocenia siê sytuacjê, w której organ
podatkowy drugiej instancji dokonuje wszelkich ustaleñ dotycz¹cych podstaw
opodatkowania, a w³aciwy do rozstrzygniêcia sprawy organ pierwszej instancji jedynie nadaje tym ustaleniom zewnêtrzn¹ formê decyzji26. W wyroku z dnia 22 lutego 1984 r. NSA przyj¹³: ograniczenie siê urzêdu skarbowego
do roli wykonawcy wczeniejszych ustaleñ izby skarbowej w przedmiocie
wymiaru podatku i uznanie tych ustaleñ a priori za prawid³owe i wi¹¿¹ce
stanowi ra¿¹ce naruszenie zasady dwuinstancyjnoci postêpowania27.
Omawiaj¹c rolê, jak¹ ma do spe³nienia zasada prawdy materialnej
w postêpowaniu odwo³awczym, nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na uzasadnienie rozstrzygniêcia wydanego przez organ odwo³awczy. Podstawowym jego
zadaniem jest bowiem wyjanienie treci rozstrzygniêcia (osnowy decyzji).
Interpretacja jêzykowa tego pojêcia prowadzi do wniosku, ¿e uzasadniaæ
decyzjê to przedstawiaæ argumenty, motywy, dowody i pobudki wskazuj¹ce
jej s³usznoæ28. Jednak¿e, aby uzasadnienie spe³ni³o swoj¹ funkcjê jako rodek zmierzaj¹cy do przekonania adresata decyzji o s³usznoci zajêtego przez
organ stanowiska, powinno byæ sporz¹dzone zgodnie z przepisami reguluj¹cymi jego strukturê. Treæ uzasadnienia, obejmuj¹cego zarówno uzasadnienie
faktyczne, jak i prawne, zosta³a okrelona w art. 210 § 4 O.p. W zakresie
uzasadnienia faktycznego organ powinien dok³adnie wskazaæ podstawê faktyczn¹ rozstrzygniêcia. Zawiera ona okolicznoci, które organ podatkowy
uzna³ za udowodnione i w oparciu o które wyda³ stosowne orzeczenie29.
W szczególnoci powinno ono zawieraæ wskazanie faktów, które organ uzna³
za udowodnione, dowodów, którym da³ wiarê oraz motywy, dla których innym dowodom odmówi³ wiarygodnoci. Natomiast uzasadnienie prawne polega na wyjanieniu podstawy prawnej decyzji z przytoczeniem przepisów prawa. W uzasadnieniu prawnym organ powinien zatem przytoczyæ przepis
w pe³nym brzmieniu, dokonaæ oceny stanu faktycznego w wietle obowi¹zu25 Wyrok NSA z dnia 12 lutego 1985 r., II SA 1811/84, ONSA 1985, nr 1, poz. 7. Podobnie
w wyroku NSA z dnia 12 lutego 1987, II SA 1092/86, OSPiKA 1988, nr 1, poz. 24 S¹d stwierdzi³:
dokonanie przez izbê skarbow¹ wszelkich ustaleñ dotycz¹cych podstawy opodatkowania powoduje, ¿e urz¹d skarbowy daje jedynie zewnêtrzny wyraz tych ustaleñ w formie decyzji, stanowi
bezporedni¹ ingerencjê w sposób za³atwienia sprawy zastrze¿onej dla organów ni¿szego stopnia, pozbawia te organy samodzielnoci i czyni wrêcz iluzoryczn¹ kontrolê instancyjn¹ izby
skarbowej, która w postêpowaniu odwo³awczym dokonuje w istocie oceny prawid³owoci swoich
w³asnych ustaleñ.
26 Zob. H. Dzwonkowski, [w:] Ustawa Ordynacja..., s. 328329.
27 Wyrok NSA z dnia 22 lutego 1984 r., II SA 1678/83, ONSA 1984, nr 1, poz. 21.
28 Zob. S³ownik jêzyka polskiego, pod. red. M. Szymczaka, t. III, Warszawa 1989, s. 640.
29 A. Hanusz, Podstawa faktyczna decyzji podatkowej a swobodna ocena dowodów, [w:]
Regulacje prawnopodatkowe i rozwi¹zania finansowe. Ksiêga jubileuszowa prof. Jana G³uchowskiego, Toruñ 2002, s. 89.
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j¹cego stanu prawnego oraz wskazaæ zwi¹zek pomiêdzy t¹ ocen¹ a rozstrzygniêciem decyzji30.
W literaturze przedmiotu podnosi siê, i¿ tylko prawid³owo sporz¹dzone
przez organ pierwszej instancji uzasadnienie pozwala na dokonanie przez
organ wy¿szego stopnia weryfikacji decyzji31. W szczególnoci umo¿liwia dokonanie oceny, czy organ pierwszej instancji nie pozostawi³ poza swoimi
rozwa¿aniami argumentów podnoszonych przez stronê, czy nie pomin¹³ istotnych dla rozstrzygniêcia sprawy materia³ów dowodowych oraz czy nie dokona³ oceny tych materia³ów wbrew zasadom logiki czy dowiadczenia ¿yciowego32. Wa¿ne jest zatem, aby uzasadnienie w sposób rzetelny i kompletny
wskazywa³o zakres czynnoci dowodowych przeprowadzonych w toku postêpowania. W przeciwnym razie brak obligatoryjnego uzasadnienia, jego pozornoæ czy te¿ niepe³ne uzasadnienie33 uniemo¿liwi sprawdzenie przez organ
podatkowy drugiej instancji, czy zaskar¿ona decyzja opiera siê na prawid³owych przes³ankach. Zaniechanie sporz¹dzenia przez organy w³aciwego uzasadnienia mo¿e wiêc mieæ istotny wp³yw na wynik sprawy, skutkuj¹cy uchyleniem zaskar¿onej decyzji34.
Nie sposób równie¿ omin¹æ zwi¹zku, jaki ³¹czy zasadê prawdy materialnej z zasad¹ praworz¹dnoci w postêpowaniu odwo³awczym. Wyra¿ona w art.
120 O.p. regu³a zobowi¹zuje organ odwo³awczy do dzia³ania na podstawie
przepisów prawa. Organ drugiej instancji zobowi¹zany jest zatem do dzia³ania zgodnie z przepisami procesowymi oraz na podstawie przepisów prawa
materialnego. Aby jednak decyzja organu odwo³awczego mia³a oparcie
w przepisie prawa materialnego, niezbêdne jest prawid³owe ustalenie stanu
faktycznego sprawy. Tylko bowiem prawid³owo odczytany stan faktyczny pozwoli na porównanie go z podatkowoprawnym stanem faktycznym zawartym
w hipotezie normy prawa materialnego. Warunkiem zatem wydania prawid³owej decyzji przez organ odwo³awczy jest dokonanie ustaleñ faktycznych
zgodnych z prawd¹ materialn¹35.
Omawiaj¹c kwestie zwi¹zane z rol¹, jak¹ ma do spe³nienia zasada dwuinstancyjnoci, nale¿y te¿ zwróciæ uwagê na to, aby nie uto¿samiaæ zasady
dwuinstancyjnoci wy³¹cznie z kontrol¹ zaskar¿onego rozstrzygniêcia.
W doktrynie prawa36 oraz orzecznictwie s¹dowym dominuj¹ pogl¹dy, które
wyranie odró¿niaj¹ merytoryczne rozpoznanie sprawy od kontroli prawid³o30
31
32
33

Zob. W. Olszowy, Decyzja podatkowa. Podejmowanie i kontrola, Warszawa 1997, s. 90.
A. Hanusz, Podstawa faktyczna rozstrzygniêcia podatkowego, Kraków 2004, s. 41.
Wyrok WSA z dnia 2 czerwca 2004 r., III SA 3143/2003, niepubl.
Zob. szerzej na temat rodzajów naruszeñ przepisów dotycz¹cych uzasadnienia decyzji:
J. Zimmermann, Motywy decyzji administracyjnej i jej uzasadnienie, Warszawa 1981, s. 135147.
34 A. Hanusz, Podstawa faktyczna..., s. 4142; oraz A. Mariañski, D. Strzelec, Uzasadnienie
decyzji podatkowej a gwarancje ochrony praw podatnika, Monitor Podatkowy 2006, nr 2, s. 31.
35 Zob. A. Hanusz, Podstawa faktyczna..., s. 23.
36 Zob. Z. Kmieciak, Zasada dwuinstancyjnoci..., s. 11.
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woci zaskar¿onej decyzji. Miêdzy innymi NSA wskazuje, i¿ organ odwo³awczy nie mo¿e ograniczaæ siê tylko do kontroli decyzji organu pierwszej instancji, lecz jest zobowi¹zany ponownie merytorycznie j¹ rozstrzygn¹æ37. Równie¿
w orzeczeniu z dnia 14 padziernika 1999 r. wskazano: w myl obowi¹zuj¹cej zasady ustrojowej dwuinstancyjnoci, organ odwo³awczy pe³ni kompetencje zarówno kontrolne, jak i merytoryczne. Oznacza to, ¿e organ ten winien
rozpatrzyæ sprawê na nowo w jej ca³okszta³cie38. Wyodrêbnienie kompetencji kontrolnych oraz merytorycznych organu odwo³awczego ma istotne znaczenie w procesie prawid³owej realizacji zasady dwuinstancyjnoci postêpowania podatkowego. Ograniczenie siê organu drugiej instancji przy
ponownym rozpoznaniu sprawy tylko do kontroli formalnej decyzji organu
pierwszej instancji, a nie do badania zasadnoci merytorycznej wniesionego
odwo³ania, stanowi podstawê do stwierdzenia naruszenia powy¿szej zasady39. W skrajnych przypadkach naruszenie zasady dwuinstancyjnoci, na tle
konkretnej sprawy, mo¿e byæ ocenione jako ra¿¹ce naruszenie prawa40, poci¹gaj¹ce za sob¹ obowi¹zek stwierdzenia niewa¿noci decyzji41.
Podsumowuj¹c, nale¿y podkreliæ szczególn¹ rolê zasady dwuinstancyjnoci w zakresie ochrony praw i wolnoci jednostki. Dokonana analiza pogl¹dów doktryny oraz orzecznictwa s¹dów administracyjnych prowadzi do wniosku, i¿ mo¿na mówiæ o skutecznym prawie do obrony w postêpowaniu
podatkowym. Istota tego prawa polega na tym, i¿ ka¿da sprawa rozstrzygniêta decyzj¹ organu pierwszej instancji mo¿e podlegaæ zaskar¿eniu, co
w konsekwencji doprowadziæ powinno do jej kontroli oraz merytorycznego
rozstrzygniêcia w postêpowaniu odwo³awczym.
Szczególna rola zasady dwuinstancyjnoci polega równie¿ na tym, i¿
wp³ywa ona na konstrukcjê ca³ego postêpowania podatkowego. Zasada ta
formu³uje bowiem ogólne za³o¿enia, które nastêpnie s¹ uzupe³niane szczegó³owymi rozwi¹zaniami zawartymi w innych przepisach Ordynacji podatkowej. Odnosz¹ siê one zw³aszcza do ustanowienia odwo³ania jako rodka zaskar¿enia, odpowiedniego ukszta³towania struktury organów, okrelenia ich
w³aciwoci, a tak¿e trybu postêpowania przed nimi. Natomiast prawid³owa
realizacja tej zasady uzale¿niona jest nie tylko od jej odpowiedniego ukszta³towania w dalszych przepisach Ordynacji podatkowej, lecz równie¿ od w³aciwej realizacji i zabezpieczenia wszystkich pozosta³ych zasad ogólnych,
a w szczególnoci zasady prawdy materialnej oraz praworz¹dnoci.
37 Wyroki NSA z dnia 29 kwietnia 1999 r., I SA/£d 112/98, niepubl.; oraz z dnia 6 czerwca
1997, III SA 515/96, Wspólnota 1997, nr 45, poz. 26.
38 Por. wyrok z dnia 14 padziernika 1999 r., IV SA 1313/98, LEX nr 48725.
39 Por. wyrok NSA z dnia 6 czerwca 1997 r., III SA 515/96, Wspólnota 1997, nr 45, s. 26.
40 Por. wyrok NSA z dnia 10 kwietnia 1989 r., II SA 1198/88, ONSA 1989, nr 1, poz. 36.
41 Por. wyrok NSA z dnia 2 grudnia 1986 r., IV SA 620/86, Gazeta Prawnicza 1987,
nr 21, s. 8.
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Summary
The rule of a dual  instance in the tax proceedings
This article includes deliberations about one of the most important principle in the Tax Code. Its aim was to present the basic elements of the rule of
a dual  instance in the tax proceedings. Referring to the regulation included
in Art. 127 of the Act of 29 August 1997 the author emphasises that the
aforementioned rule gives the right to review the administrative decision to
the higher-ranking tax authority. Moreover, the appeal should lead to cognisance as to the merits of the case by the second instance.
The author also raises that the rule obliges the legislator to form the
procedure that will provide practical review of a tax case.
Finally, the considerations concerning the rule of a dual  instance lead
to the conclusion that the realization of this principle depends whether the
other general rules are also properly secured in the Tax Code.
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Symbole pañstw wspó³czesnych
Symbole pañstwowe s¹ wyrazem suwerennoci wewnêtrznej i zewnêtrznej ka¿dej organizacji pañstwowej. Posiadaj¹ je zarówno pañstwa, jak i czêci sk³adowe pañstw suwerennych (stany, landy, terytoria zwi¹zkowe) oraz
jednostki autonomiczne. Wspó³czenie staraj¹ siê je tworzyæ pañstwa fikcyjne i wirtualne. Odrêbne symbole maj¹ tak¿e organizacje miêdzynarodowe.
We wspó³czesnych pañstwach symbole pañstwowe regulowane s¹ w ustawach zasadniczych, za symbolika organizacji miêdzynarodowych  w ich
statutach. Symbole pañstwowe posiadaj¹ tak¿e szczególn¹ ochronê prawnokarn¹.
Zazwyczaj pañstwa umieszczaj¹ regulacje dotycz¹ce symboli w rozdzia³ach pierwszych konstytucji, powiêconych naczelnym zasadom ustroju.
W tzw. pañstwach demokracji ludowej przepisy te  wzorem konstytucji
radzieckich  umieszczano w rozdzia³ach ostatnich, zawieraj¹cych przepisy
intertemporalne. Tak by³o w polskiej Konstytucji z 1952 r. Zakres regulacji
konstytucyjnych bywa ró¿ny. Niektóre ograniczaj¹ siê do wskazania barw
narodowych, zapowiadaj¹c ich unormowanie w ustawach zwyk³ych. Ustawa
Zasadnicza Republiki Czeskiej1 (art. 14) jedynie wymienia symbole pañstwowe, zaliczaj¹c do nich tak¿e flagê prezydenta i pieczêæ pañstwow¹. Konstytucja w³oska2 (art. 12) ogranicza siê natomiast do uregulowania barw i flagi
pañstwowej. Tak czyni te¿ Ustawa Zwi¹zkowa RFN3 (art. 22 pkt 2) oraz
Zwi¹zkowa Ustawa Konstytucyjna Republiki Austrii4 (art. 8a), a tak¿e Kon1 Konstytucja Republiki Czeskiej z 16 grudnia 1992 r., [w:] Konstytucja Republiki Czeskiej,
t³umaczenie i wstêp M. Kruk, Warszawa 2000.
2 Konstytucja Republiki W³oskiej z 27 grudnia 1947 r., [w:] Konstytucja Republiki W³oskiej, t³umaczenie i wstêp Z. Witkowski, Warszawa 2004.
3 Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r., [w:] Konstytucja
Niemiec, t³umaczenie B. Banaszak i A. Malicka, wstêp B. Banaszak, Warszawa 2008.
4 Zwi¹zkowa Ustawa Konstytucyjna Republiki Austrii z 1 padziernika 1920 r., [w:]
Zwi¹zkowa Ustawa Konstytucyjnej Republiki Austrii, t³umaczenie i redakcja S. Sagan, wstêp
R. Grabowski, Czêstochowa 2002.
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stytucja Hiszpanii5 (art. 4) i Irlandii6 (art. 7). Inne ustawy zasadnicze szczegó³owo reguluj¹ symbole narodowe  tak czyni¹ konstytucje Chorwacji7 (art. 11),
S³owenii8 (art. 6), Ukrainy9 (art. 20). Natomiast symboli pañstwowych nie
reguluj¹ ustawy zasadnicze pañstw nordyckich, uwa¿aj¹c je za materiê ustawow¹.
Objanianiem znaczenia i genez¹ god³a i barw narodowych zajmuj¹ siê
poddyscypliny nauk historycznych: heraldyka, sfragistyka10 i vexilologia11.
Zwykle do symboli pañstwowych w cis³ym znaczeniu zalicza siê god³o,
flagê i hymn, w szerszym za s¹ nimi tak¿e dewiza i pieczêæ.

God³o
Pod pojêciem god³a pañstwowego rozumie siê znak graficzny bêd¹cy
symbolem pañstwa, nawi¹zuj¹cy zwykle do tradycji historycznej danego pañstwa (narodu). Ów znak graficzny wraz z tarcz¹ herbow¹ stanowi herb pañstwa. God³a pañstwowe maj¹ bardzo star¹ tradycjê, która siêga totemów
rodowych, czyli znaków identyfikacji plemiennej.
W Europie herby pojawi³y jako rodowe znaki szlacheckie. Owe znaki
rycerskie umieszczane by³y niegdy na tarczach i proporcach, a z czasem na
pieczêciach. W XIII wieku jeszcze osobiste, potem przybra³y nazwy i sta³y siê
herbami rodzinnymi, przekazywanymi z pokolenia na pokolenie12. Zwykle
bywa³y ustalane wed³ug okrelonych regu³ heraldycznych. Przypuszcza siê, ¿e
inspiracj¹ do ich powstania by³o zetkniêcie siê rycerstwa europejskiego ze
wiatem Orientu w okresie wypraw krzy¿owych. Podstawa konstrukcji god³a to
kszta³t tarczy rycerskiej, z czasem za dodano do tego koronê, he³m, labry, klejnot, p³aszcz, podpory tarczowe, insygnia w³adzy, ordery, dewizy i zawo³ania13.
Od XIV stulecia elementy herbu panuj¹cego zaczê³y korespondowaæ
z herbem ziemi. Z wolna stawa³y siê one symbolem ludzi zamieszkuj¹cych na
5 Konstytucja Hiszpanii z 27 grudnia 1978 r., [w:] Konstytucja Hiszpanii, t³umaczenie
i wstêp T. Mo³dawa, Warszawa 2008.
6 Konstytucja Irlandii z 1 lipca 1937 r., [w:] Konstytucja Irlandii, t³umaczenie S. Grabowska, wstêp S. Sagan, Warszawa 2006.
7 Konstytucja Republiki Chorwacji z 22 grudnia 1990 r., [w:] Konstytucja Republiki Chorwacji, t³umaczenie T.M. Wójcik i M. Pertyñska, wstêp A. i L. Garliccy, Warszawa 2007.
8 Konstytucja Republiki S³owenii z 23 grudnia 1991 r., [w:] Konstytucja Republiki S³owenii, t³umaczenie i wstêp P. Winczorek, Warszawa 1994.
9 Konstytucja Ukrainy z 28 czerwca 1996 r., [w:] Konstytucja Ukrainy, wstêp i t³umaczenie E. Toczek, Warszawa 1999.
10 Sfragistyka (gr. sphragís  pieczêæ)  nauka pomocnicza historii, zajmuj¹ca siê badaniem pieczêci jako ród³a historycznego.
11 Vexilologia (³ac. vexillum  sztandar, chor¹giew)  nauka o historii i znaczeniu flag
(sztandarów), wyodrêbniona z heraldyki.
12 P. Dudziñski, Alfabet heraldyczny, Warszawa 1997, s. 11.
13 O zasadach budowy herbu zob. ibidem, s. 15 i n.
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okrelonym terytorium. Momentem zwrotnym w ewolucji god³a pañstwowego
sta³ siê fakt przyjmowania przez kolejnych w³adców herbów ziem, nad którymi panowali. Herb pañstwowy wykszta³ci³ siê z herbu osobistego w³adcy,
wzglêdnie dynastii. W redniowieczu w jego sk³ad wchodzi³ herb terytorium,
którym w³adca w³ada³, oraz herby terytoriów nabytych. Czasem dodawane
by³y herby ziem, do których w³adcy rocili sobie pretensje, nie posiadaj¹c
jednak faktycznego zwierzchnictwa feudalnego (np. herb Francji w dawnym
herbie Anglii). Najczêciej powtarzaj¹ce siê motywy w znakach herbowych
stanowi³y rysunki zwierz¹t (lwy, gryfy), ptaków (or³y) lub te¿ rolin (ró¿e,
lilie). Niektóre znaki, obce przyrodzie i tradycji europejskiej, przyjê³o byæ
mo¿e zachodnie rycerstwo od Arabów w czasie walk toczonych podczas tzw.
wojen krzy¿owych XII i XIII stulecia lub ewentualnie w drodze poredniej
 z Bizancjum. Znaków na tarczach nie przedstawiano naturalistycznie, wiernie w stosunku do pierwowzoru. Przeciwnie, niektóre god³a by³y poddawane
daleko posuniêtej deformacji i odrealnieniu. Naczeln¹ zasad¹ rysunku heraldycznego sta³a siê stylizacja przedmiotów. St¹d te¿ po dzi dzieñ mówi siê
o »heraldycznej czystoci« rysunku gode³, przeciwstawiaj¹c jej, jako z tego tytu³u
niew³aciwe, wszelkie próby zbytniego upodabniania wizerunku do natury14.
Herby pañstwowe ulega³y historycznym przemianom zwi¹zanym z wstêpowaniem na tron nowych dynastii, nabywaniem lub podbojem nowych ziem
b¹d utrat¹ dawnych. W wiêkszoci pañstw o dawnym rodowodzie zasadnicze elementy herbu pozostawa³y wszelako te same, choæ ulega³y stylizacji
zgodnie z duchem epoki.
Rewolucja francuska odrzuci³a heraldykê monarchii, a Republika nie
przyjê³a ¿adnego oficjalnego god³a, st¹d i dzisiaj Francja posiada szereg symboli pañstwowych u¿ywanych przez ró¿ne organy pañstwa. Osi¹ symboliki
pañstwa francuskiego sta³ siê pêk rózeg liktorskich  stary znak etruski,
przyjêty przez Rzymian, symbolizuje w³adzê i mo¿liwoæ karania.
Stany Zjednoczone tak¿e formalnie nie maj¹ herbu pañstwowego, a symbolem pañstwa pozostaje pieczêæ (seal), która zastêpuje god³o. Na Wielkiej
Pieczêci Pañstwowej Stanów Zjednoczonych widnieje orze³ bielik, który trzyma trzynacie strza³ w lewym szponie i ga³¹zkê oliwn¹ w prawym. Dziobem
chwyta szarfê z dewiz¹ E pluribus unum  Z wieloci jednoæ. Nad jego
g³ow¹ umieszczony jest nimb z trzynastoma gwiazdami. Dodaæ trzeba, ¿e
z or³em konkurowa³ niedwied, bêd¹cy obecnie symbolem stanu Kalifornia.
Herby pañstw azjatyckich nie poddawa³y siê regu³om heraldyki europejskiej. S¹ oryginalnymi god³ami, wyros³ymi z tradycji narodowych. Do najstarszych nale¿y cesarski herb Japonii  z³ota chryzantema o szesnastu
p³atkach. Indie natomiast nawi¹za³y do narodowej symboliki buddyjskiej.
14

S. Russocki, S.K. Kuczyñski, J. Willaume, God³o, barwy i hymn Rzeczypospolitej. Zarys
dziejów, Warszawa 1978, s. 2021.
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W ich herbie widniej¹ lwy, które wyra¿aj¹ cztery szlachetne prawdy religii
i wi¹¿¹ siê z królem Aok¹ z dynastii Maurjów. Przeszed³ on oko³o 250 r.
p.n.e. na buddyzm i zjednoczy³ Indie. Do tej grupy herbów nale¿y tak¿e
garuda Tajlandii. W symbolice azjatyckiej czêsto wystêpuj¹ elementy mistyczne. Tak jest w przypadku god³a Tajwanu, który przyj¹³ znak solarny
 dwanacie promieni s³onecznych, oznaczaj¹cych postêp oraz porz¹dek, tak
jak na tarczy zegarowej.
W³asnych herbów nie posiadaj¹ czêsto pañstwa nowo powsta³e, np. Sudan Po³udniowy, który dopiero po referendum w 2011 r. uzyska³ niepodleg³oæ. Herby nowych pañstw lub krajów, np. postkolonialnych, s¹ zreszt¹
tworzone bez respektowania zasad heraldyki. Ze wzglêdu na brak tradycji
dynastycznych czy historycznych zawieraj¹ wspó³czenie utworzone symbole.
W pañstwach socjalistycznych i ludowo-demokratycznych czêst¹ praktyk¹ by³o kszta³towanie herbu w stylizacji wywodz¹cej siê od god³a ZSRR.
Z by³ych europejskich krajów socjalistycznych tylko Polska zachowa³a swój
dawny herb pañstwowy, chocia¿ orze³ zosta³ pozbawiony korony. Tak¿e Bu³garia utrzyma³a z³otego lwa, jakkolwiek w nowej, socjalistycznej tarczy
herbowej. Lwa z dwoma ogonami w godle pañstwowym zachowa³a Czechos³owacja, choæ zmieniono tarczê herbow¹ na tzw. pawê¿ husyck¹ i dodano czerwon¹ gwiazdê. W Albanii za pozostawiono dwug³owego czarnego or³a, dodano jednak¿e czerwon¹ gwiazdê i socjalistyczn¹ stylizacjê tarczy herbowej.
Poza Europ¹ swojego tradycyjnego herbu nie zmieni³a równie¿ Kuba.
Herby pañstw socjalistycznych by³y i nadal s¹ nasycone symbolami klasowymi, takimi jak: sierp i m³ot w Zwi¹zku Radzieckim (i republikach wchodz¹cych w jego sk³ad), cyrkiel i m³ot w NRD, hydroelektrownia w Koreañskiej
Republice Ludowo-Demokratycznej czy te¿ wie¿a wiertnicza w Rumunii.
Trendowi temu podda³y siê tak¿e kraje ideologicznie bliskie marksizmowileninizmowi w Afryce i Azji. Swoiste kuriozum stanowi tu Mozambik, który
umieci³ w herbie karabin Ka³asznikowa AK skrzy¿owany z motyk¹15. Podobna symbolika wystêpuje w godle Timoru Wschodniego16.
Paradoksalnie sierp i m³ot przetrwa³ do naszych czasów jedynie w Austrii. W herbie tego kraju figuruje bowiem czarny orze³ trzymaj¹cy te symbole ruchu robotniczego w szponach17.
W herbach wielu pañstw wystêpuj¹ motywy religijne. Bia³y krzy¿ na
niebieskim tle to herb Grecji  oznacza przywi¹zanie do wiary prawos³awnej.
Znak krzy¿a spotkaæ te¿ mo¿na w godle S³owacji18. Tak¿e Gruzja w najnow15
16

A. Broek, Lexikon vlajek a znakù zemí svìta, Praha 2003, s. 131.
Zob. [online] <http://pl.wikipedia.org/wiki/God³o_Timoru_Wschodniego>, dostêp:
1.03.2011.
17 H.U. Herzog, F. Wolf, Flaggen Und Wappen, Leipzig 1967, s. 60.
18 J. Vrte¾, Na troch vàkoch biely krí. Rozpravanie o naom znaku, Bratislava 1990,
passim.
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szej stylizacji swojego herbu nawi¹zuje do symboliki religijnej, gdy¿ na tarczy herbowej umieszczono patrona kraju  w. Jerzego przebijaj¹cego w³óczni¹ smoka. W tej konwencji pozostaje te¿ herb Izraela, którym jest menora
 z³oty siedmioramienny wiecznik. Od trzech tysiêcy lat, zgodnie z tradycj¹
pentachonty, stanowi on symbol narodu ¿ydowskiego. Tak¿e w herbach
pañstw islamskich, np. Algierii, Mauretanii, Malezji, Singapuru, Tunezji,
Turcji i wielu innych, odnaleæ mo¿na symbolikê religijn¹  pó³ksiê¿yc
i gwiazdê.
Do wyj¹tkowo oryginalnych nale¿y herb pañstwowy Irlandii  harfa
Briana Boru (pierwowzór znajduje siê w Trinity College w Dublinie). To
jedyne pañstwo, które posiada w swojej symbolice instrument muzyczny19.
W herbach kilku pañstw (Bia³oru, Myanmar, Kosowo, Cypr, Kamerun,
Madagaskar) centralnym elementem jest kontur granic.
Wyzwolenie ludów afrykañskich wnios³o do heraldyki now¹ symbolikê,
której osi¹ pozostaje tzw. tarcza Masajów, tworzona przez dwa przecinaj¹ce
siê ³uki, a jej pierwowzorem by³y plemienne tarcze bojowe. Dotyczy to m.in.
herbów Kenii, Tanzanii, Botswany.
Herby pañstwowe czêsto wystêpuj¹ w wersjach bardziej uroczystych,
pe³nych (tzw. herb wielki) b¹d skromniejszych (herb redni lub ma³y), przedstawiaj¹cych czasem sam¹ tarczê herbow¹. Dawne herby Polski w wersji uroczystej przedstawiane by³y z insygniami orderów (Z³otego Runa lub w. Stanis³awa), z p³aszczem heraldycznym i trzymaczami20. W wersji uproszczonej
przedstawiana by³a zazwyczaj sama tarcza herbowa zwieñczona koron¹. Podwójne herby posiadaj¹ obecnie m.in. Szwecja, Belgia, Wêgry, Dania, Holandia, Litwa, Gruzja i inne. W wielu krajach przyjêto jednak¿e uproszczone
wersje herbów pañstwowych, ograniczaj¹ce siê do tarczy herbowej z god³em
i tarcz¹.
Po obaleniu systemu socjalistycznego szereg pañstw, które odzyska³y
niepodleg³oæ, powróci³o do dawnej symboliki narodowej. Nierzadko jednak¿e
przyjê³y one wierne kopie herbów pañstwowych z okresu monarchii, mimo i¿
s¹ obecnie republikami. Paradoksalnie zatem korona umieszczona nad tarcz¹
herbow¹, która jest oznak¹ monarchii, widnieje obecnie w herbach np. Bu³garii, Wêgier, Serbii, Rosji21.

19 J. Andrychowska-Biegacz, D. Biegacz, Hymny, flagi, god³a. Unia Europejska, cz³onkowie i kandydaci, Rzeszów 2004, s. 60; A. Broek, op. cit., s. 83.
20 A. Znamierowski, Insygnia, symbole i herby polskie, Warszawa 2003, s. 125; tak¿e
S. Russocki, S.K. Kuczyñski, J. Willaume, op. cit., s. 24 i n. Interesuj¹ce próby wyjanienia
pochodzenia god³a polskiego znaleæ mo¿na w opracowaniach miêdzywojennych: S. Mikucki,
W sprawie genezy or³a polskiego, Wiadomoci Numizmatyczno-Archeologiczne 1928/1929,
t. XII, s. 114129; H. Polaczkówna, Geneza Or³a Piastowskiego, Poznañ 1930, passim.
21 J. Wrona, Flagi i herby pañstw postradzieckich, [online] <www.wsp.kraków.pl/ptg/index_pliki/czasopismo/tom_1/flagi_herby.pdf>, dostêp: 1.03.2011.
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Flaga
Flaga to p³at tkaniny o okrelonej barwie i formie, przymocowany do
drzewca (ratyszcza). Odró¿nia siê flagê pañstwow¹, która zawiera god³o pañstwa i ma ustalone prawnie wymiary, i flagê narodow¹, czyli uproszczon¹
wersj¹ flagi pañstwowej bez god³a i w ró¿nych rozmiarach. Wygl¹d flagi
pañstwowej jest w ogromnej wiêkszoci pañstw okrelony przez ustawê zasadnicz¹ i ustawy szczegó³owe.
Flaga pañstwowa najczêciej jest prostok¹tna (inne kszta³ty spotyka siê
tylko wyj¹tkowo: kwadratowy  Watykan, Szwajcaria czy dwuspiczasty
 Nepal). Podlega ochronie prawnej i jej zniszczenie traktowane jest jako
obraza narodu. W niektórych pañstwach obchodzone jest wiêto flagi pañstwowej, np. w Szwecji, Holandii USA czy w Polsce (2 maja).
Flaga narodowa u¿ywana jest tak¿e przez narody i grupy etniczne nie
posiadaj¹ce w³asnego pañstwa, np. flaga Kurdów, Bretoñczyków, Cyganów.
Niektóre maj¹ oficjalny status flag jednostek administracyjnych, np. Senyera
 postrzegana jako flaga narodowa Kataloñczyków  jest jednoczenie oficjaln¹ flag¹ regionu autonomicznego Katalonii22. Do nich nale¿y tak¿e flaga
Szkocji (krzy¿ w. Andrzeja) czy Quebeku (trzy z³ote lilie).
Niektóre obecnie u¿ywane flagi pañstwowe i narodowe maj¹ kilkusetletni¹ tradycjê23. Za najstarsz¹ sporód obecnie u¿ywanych w Europie, a co za
tym idzie  na wiecie, uchodzi flaga Danii, zwana dannebrog. Wed³ug legendy spad³a z nieba 15 czerwca 1219 r. w czasie krucjaty króla Waldemara do
Estonii, po zwyciêskiej bitwie w okolicach Tallina24. Dannebrog stanowi³
wzór dla flag innych pañstw nordyckich oraz Wysp Owczych, Wysp Alandzkich i Szetlandów.
Nowo¿ytna flaga pañstwowa i narodowa pojawia siê w koñcu XVIII wieku w zwi¹zku z amerykañsk¹ wojn¹ o niepodleg³oæ i rewolucj¹ francusk¹.
W XIX wieku europejski zwyczaj u¿ywania flagi narodowej przyj¹³ siê w tych
krajach pozaeuropejskich, które by³y uznawane za podmioty prawa miêdzynarodowego, m.in. w Chinach, Japonii, Syjamie (dzisiejszej Tajlandii).
Pojawienie siê kolejnych flag narodowych wi¹za³o siê ka¿dorazowo
z powstaniem nowych pañstw na mapie politycznej wiata, mia³y na to
wp³yw dekolonizacja Ameryki £aciñskiej w XIX wieku, upadek Imperium
Osmañskiego, Austro-Wêgier i carskiej Rosji po pierwszej wojnie wiatowej,
dekolonizacja Azji i Afryki po drugiej wojnie wiatowej, wreszcie rozpad
ZSRR, Jugos³awii czy Czechos³owacji.

22
23
24

B.J. Barker, Vlajky. Kapesni atlas, Frýdek-Místek 2005, s. 16 i n.
A. Znamierowski, Flagi wiata. Ilustrowany przewodnik, Warszawa 2002, passim.
Vlajky znaky zemí svìta, Praha 1974, s. 18.
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Wród czêsto pojawiaj¹cych siê elementów flag znajdujemy:
 pasy poziome (dwa lub trzy, rzadziej wiêcej) lub pionowe (zazwyczaj trzy);
 krzy¿ (np. flagi pañstw skandynawskich, krzy¿ w. Andrzeja  Wielka
Brytania, krzy¿ równoramienny  Grecja);
 pó³ksiê¿yc (flagi pañstw muzu³mañskich, m.in. Azerbejd¿anu, Uzbekistanu, Turcji, Tunezji, Pakistanu, Algierii, Mauretanii);
 ko³a (flagi Japonii, Korei, Grenlandii, Bangladeszu, Palau);
 gwiazdy (pojedyncze lub konstelacje, np. Wietnam, Australia, Somali);
 god³o pañstwowe (S³owacja, Chorwacja, S³owenia, Austria, Hiszpania).
Flagi pañstw i narodów bliskich kulturowo, politycznie i geograficznie s¹
czêsto podobne do siebie. I tak np.:
 flagi wszystkich pañstw nordyckich s¹ skomponowane na bazie krzy¿a
skandynawskiego, tj. krzy¿a z lewym ramieniem (w stronê drzewca flagi)
krótszym od prawego;
 flagi pañstw i narodów s³owiañskich sk³adaj¹ siê w znacznej czêci
z tzw. barw pans³owiañskich, tj. b³êkitnej, bia³ej i czerwonej, np. flaga
Chorwacji, Czech, Rosji, Serbii, S³owacji, S³owenii25;
 flagi pañstw arabskich maj¹ czêsto panarabskie barwy czarno-bia³o-czerwono-zielone, postrzegane jako symbole rodu Mahometa oraz trzech historycznych kalifatów: Abbasydów, Fatymidów i Umajjadów, a przy tym nawi¹zuj¹ do flagi u¿ywanej przez Arabów podczas powstania zbrojnego
przeciw Imperium Osmañskiemu w 1916 r.;
 flagi pañstw islamskich maj¹ czêsto barwê zielon¹ oraz symbol pó³ksiê¿yca
i gwiazdy (gwiazd), np. flagi Mauretanii, Komorów, Pakistanu, Malediwów;
 flagi pañstw afrykañskich maj¹ na ogó³ barwy czerwono-¿ó³to-zielone, nawi¹zuj¹ce do flagi Etiopii  pañstwa postrzeganego jako bastion skutecznego oporu przeciw kolonializmowi, dodatkowo lub zamiennie z jednym
z tych trzech kolorów wystêpuje barwa czarna, symbolizuj¹ca Afrykê;
 flagi pañstw nale¿¹cych do Wspólnoty Narodów maj¹ czêsto w kantonie pomniejszon¹ flagê Wielkiej Brytanii, np. flagi Australii, Nowej Zelandii, Fid¿i.
Flaga jest odzwierciedleniem pola herbowego. Mo¿e byæ przedstawiana
figuralnie  i wówczas jest wiernym odbiciem barw oraz rysunku god³a, albo
w formie uproszczonej  wówczas sk³ada siê tylko z barw, które w nim siê
znajduj¹. U¿ywanie flagi bêd¹cej odzwierciedleniem god³a pañstwowego ma
ju¿ znaczenie historyczne.
Ró¿ne s¹ regu³y umieszczania barw (tynktur) god³a na fladze uproszczonej. Wyró¿nia siê tu tzw. miejsca pierwsze (g³ówne)  zarezerwowane dla
barw god³a, i drugie  dla barw pozosta³ych. Przy konstrukcji flagi w uk³adzie barw poziomych za miejsce pierwsze (g³ówne) uwa¿a siê pole górne.
25 Kolory te znalaz³y siê po raz pierwszy na fladze Rosji i zosta³y zatwierdzone przez cara
Piotra I w 1699 r. Przypuszcza siê, ¿e inspiracj¹ by³a tu flaga Holandii.
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I

pole pierwsze (g³ówne) flagi

II

pole drugie flagi

Przy uk³adaniu barw w pionie za pole pierwsze uchodzi to, które znajduje siê przy ratyszczu.

I

II

Z tych w³anie wzglêdów w wypadku Polski barwa bia³a, bêd¹ca kolorem
god³a (or³a), znajduje siê w polu górnym, natomiast czerwona  jako t³o
 znajduje siê na polu ni¿szym.
Symbolika barw stosowanych na flagach stanowi nierzadko substytut
god³a czy herbu, a same barwy s¹ swoistym kodem okrelonych cnót przypisywanych narodom b¹d te¿ ich pragnieñ.
I tak:
 barwa ¿ó³ta symbolizuje s³oñce, wietlan¹ przysz³oæ i dostatek, a tak¿e
owiecenie i inteligencjê;
 barwa pomarañczowa, rzadko stosowana, jest przede wszystkim kolorem
Holendrów i czci narodowego bohatera Wilhelma I Orañskiego, który wyzwoli³ kraj spod panowania Hiszpanii; jest te¿ barw¹ symbolizuj¹c¹ protestantyzm, a tak¿e religiê hinduistyczn¹; niekiedy odczytuje siê je jako
symbol terenów stepowych;
 barwa czerwona symbolizuje dzia³anie, przelan¹ krew, rewolucjê, socjalizm;
 barwa purpurowa oznacza majestat, bogactwo i panowanie;
 barwa niebieska jest przeciwstawieniem czerwieni, wyra¿a pokój i stabilizacjê;

Symbole pañstw wspó³czesnych

351

 barwa zielona symbolizuje nadziejê, przyrodê i odnowienie; jest kolorem
islamu i irlandzkich katolików;
 barwa bia³a oznacza czystoæ, niewinnoæ i pokój;
 barwa czarna w kulturze europejskiej to symbol mierci i ¿a³oby, natomiast w kulturach afrykañskich i islamu jest symbolem dumy i jednoci.

Hymn
Sam termin hymn jest pochodzenia greckiego. Oznacza uroczyst¹,
a nawet podnios³¹ pieñ wyra¿aj¹c¹ ogólnie uznane wartoci moralne, spo³eczne lub kulturalne.
Przyjmuje siê, ¿e jednym z najstarszych hymnów na wiecie jest holenderski Wilhelmus. Wywodzi siê on ze starej francuskiej pieni ¿o³nierskiej
z okresu redniowiecza. Oficjalnie zosta³ przyjêty dopiero w 1932 r. Nowo¿ytne hymny powstawa³y na prze³omie XVIII i XIX wieku i wi¹za³y siê z umocnieniem siê pañstw narodowych w Europie oraz rewolucjami mieszczañskimi, w szczególnoci w okresie Wiosny Ludów w 1848 r. Czêsto tworzono je na
kanwie pieni patriotycznych i wojskowych. Taki rodowód ma m.in. Marsylianka, która z pieni marszowej oddzia³ów francuskich awansowa³a do roli
hymnu w 1975 r. Do tej grupy nale¿y te¿ zaliczyæ hymn Republiki Irlandzkiej, przyjêty w 1926 r.
Najd³u¿szy hymn posiada Grecja. Sk³ada siê on bowiem ze 158 zwrotek
i zosta³ wpisany do Ksiêgi Rekordów Guinessa. Ustanowi³ go w 1864 r. król
Jerzy I. Natomiast hiszpañski Marsz Królewski, jako jeden z nielicznych
hymnów pañstwowych, nie ma s³ów.
Niekiedy, jak w Danii, Szwecji czy Luksemburgu, równolegle istniej¹
dwie pieni  hymn królewski i hymn narodowy.

Dewiza
Dewizy, inaczej sentencje, s¹ mylami przewodnimi, umieszczonymi zwykle na wstêdze pod tarcz¹, chocia¿ zdarzaj¹ siê i w innych miejscach herbu.
Bior¹ swój pocz¹tek z okrzyków rycerskich maj¹cych dodaæ ducha walki.
Do najstarszych dewiz nale¿y sentencja Dieu et mon droit (Bóg i moje
prawo) umieszczona przez króla Ryszarda Lwie Serce. Z czasem sta³a siê
ona dewiz¹ heraldyczn¹ kolejnych królów Anglii, a póniej Wielkiej Brytanii.
Motto La Union fait la force (Jednoæ wiedzie do si³y) figuruje w herbie
belgijskim. W nieco innej tylko stylizacji  Jednoæ tworzy si³ê  znalaz³o
siê ono w nowym godle pañstwowym Bu³garii, która w roku 1997 przywróci³a symbol pañstwa u¿ywany w latach 19301946.
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Motto dynastyczne, które sta³o siê dewiz¹ narodow¹, widnieje tak¿e
w herbie wywodz¹cego siê z XIII wieku rodu Orange-Nassau  Je maintendrei (franc.), co mo¿na przet³umaczyæ Bêdê broni³. Natomiast dewiza Plus
Ultra (Wci¹¿ dalej) w godle hiszpañskim to aluzja do odkrycia Nowego
wiata przez Kolumba.
Dewizy w postaci triady rozpowszechnione zosta³y po rewolucji francuskiej. S³ynne Liberté  Egalité  Fraternité (Wolnoæ  Równoæ  Braterstwo) do dzi towarzyszy oficjalnym symbolom Francji. Motta-triady s¹ czêsto u¿ywane w herbach pañstwowych krajów afrykañskich bêd¹cych niegdy
pod dominacj¹ francusk¹: Unité  Dignité  Travail (Jednoæ  Dostojeñstwo
 Praca) w Republice rodkowej Afryki; Unité  Travail  Progres (Jednoæ
 Praca  Postêp) w Czadzie; Un Peuple  Un But  Une Foit (Jeden Naród
 Jeden Cel  Jedna Wiara) w Mali i Senegalu. Benin przyj¹³ dewizê Fraternité  Justice  Travail (Braterstwo  Sprawiedliwoæ  Praca). Mottem
Kenii sta³o siê Harambee, co z jêzyka suahili mo¿na prze³o¿yæ jako Trwamy
razem. £aciñska dewiza Finis coronat opus (Koniec wieñczy dzie³o) znalaz³a siê w godle Seszeli.
Tak¿e pañstwa Ameryki Po³udniowej i rodkowej po zrzuceniu jarzma
kolonialnego przyjmowa³y w swoich herbach dewizy. Mottem narodowym
Haiti sta³o siê LUnion Fait La Force (W jednoci si³a); s¹siedniej Dominikany: Dios  Patria  Libertad (Bóg  Ojczyzna  Wolnoæ). Chile przyjê³o
dewizê Por La Razon o La Fuerza (Rozumem lub si³¹), natomiast Panama
 Pro Mundi Beneficio (Dla dobra wiata). Mottem narodowym Kolumbii s¹
s³owa Libertad y Orden (Wolnoæ i porz¹dek), za Paragwaju  Paz y Justicia (Pokój i Sprawiedliwoæ).
Rewolucja amerykañska zaowocowa³a umieszczeniem w herbie USA dewizy, która odzwierciedla³a ró¿norodnoæ kulturow¹ kszta³tuj¹cego siê spo³eczeñstwa amerykañskiego  E Pluribus Unum (Z wieloci jednoæ). Kanada
natomiast przyjê³a za swoj¹ dewizê A Mari Usque Ad Mare (Od morza do
morza), która nawi¹zuje do po³o¿enia kraju, rozci¹gniêtego miêdzy brzegami dwóch oceanów  Atlantyckiego i Spokojnego. Podobn¹, nawi¹zuj¹c¹ do
po³o¿enia geograficznego, dewizê znaleæ mo¿na w godle Mauritiusa  Stella
Clavisque Maris Indici (Gwiazda i Klucz Oceanu Indyjskiego).
Tak¿e wiele pañstw arabskich umieszcza w swych god³ach dewizy. Tak
czyni Tunezja, w herbie której widnieje Porz¹dek  Wolnoæ  Sprawiedliwoæ. Natomiast na szarfie w godle Sudanu znajdujemy motto: Zwyciêstwo
jest nasze. W krajach, w których islam sta³ siê religi¹ pañstwow¹, m.in.
w Afganistanie, przyjêto werset z Koranu: Nie ma innego Boga oprócz Allacha, a Mahomet jest jego prorokiem.
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Symbolika organizacji miêdzynarodowych
i ponadnarodowych
Symbole pañstw s¹ desygnatem ich odrêbnoci. Podkreliæ jednak¿e trzeba, ¿e nie zawsze suwerennoci, bowiem posiadaj¹ je tak¿e organizmy polityczne, które nie s¹ uznawane za pañstwa. Swoje symbole maj¹ tak¿e organizacjê miêdzynarodowe, np.: Czerwony Krzy¿, Liga Pañstw Arabskich,
Wspólnota Pacyfiku, Organizacja Pañstw Amerykañskich, Organizacja Paktu
Pó³nocnoatlantyckiego (NATO), Organizacje Jednoci Afrykañskiej, Stowarzyszenie Narodów Azji Po³udniowo-Wschodniej, Organizacja Konferencji Islamskiej, Wspólnota Niepodleg³ych Pañstw i inne.
Do najbardziej znanych nale¿¹ symbole ONZ, które przyjêto w lutym
1945 r., a zmodyfikowano 7 grudnia 1946 r. Przedstawiaj¹ one kontynenty na
tle siatki po³udników i równole¿ników, a oznaczaj¹ globalny charakter organizacji, a otacza je wianek z ga³¹zek oliwnych symbolizuj¹cy pokój. Bia³y
emblemat umieszczony zosta³ na b³êkitnym tle. Identycznie skonstruowano
flagê ONZ, której wzór zatwierdzono 20 padziernika 1947 r.
Tak¿e Wspólnoty Europejskie ustanowi³y w³asne symbole. Pañstwa
cz³onkowskie UE równolegle z flagami narodowymi u¿ywaj¹ flagi unijnej,
któr¹ zaprojektowali hiszpañski dyplomata Madriaga y Rojo oraz francuski
plastyk Arsène Heitz. Przyjêta przez Komitet Ministrów Rady Europy
w 1955 r., od 1986 sta³a siê równie¿ symbolem Wspólnot Europejskich,
a obecnie Unii. Z³ote gwiazdy na b³êkitnym tle, roz³o¿one w okrêgu, symbolizuj¹ jednoæ wszystkich obywateli Unii, perfekcjê i ca³oæ. Flaga ta powsta³a
z inspiracji chrzecijañskiej  wizerunku Matki Bo¿ej Niepokalanie Poczêtej,
której g³owê okala dwanacie gwiazd, przedstawianej na lazurowym tle. Nie
da siê nie zauwa¿yæ, i¿ okrêg dwunastu gwiazd na fladze przypomina aureolê wokó³ g³owy Matki Bo¿ej w sztuce sakralnej. Wizerunek Maryi z okrêgiem gwiazd znajduje siê m.in. na witra¿u w katedrze w Strasburgu  miecie bêd¹cym siedzib¹ Rady Europy. Zreszt¹ Arsène Hertz sam przyzna³, ¿e
projektuj¹c flagê, inspirowa³ siê fragmentem Apokalipsy w. Jana. Za akt
symboliczny mo¿na uznaæ tak¿e to, ¿e flaga zosta³a przyjêta przez Radê
Europy 8 grudnia, tj. w dniu uroczystoci Niepokalanego Poczêcia Najwiêtszej Maryi Panny, choæ pierwotnie g³osowanie w sprawie przyjêcia flagi planowane by³o na 9 grudnia.
Próby wprowadzenia przepisów unijnych zawieraj¹cych regulacje dotycz¹ce symboli UE, podjête w 2004 r. w Rzymie, zosta³y odrzucone wraz
z Traktatem ustanawiaj¹cym Konstytucjê dla Europy. Nie uda³o siê tego
uczyniæ równie¿ w Traktacie z Lizbony, bowiem usuniêto z niego wszelkie
postanowienia sugeruj¹ce pañstwowoæ Unii Europejskiej, takie jak sama
nazwa Traktatu  Konstytucja oraz artyku³y o symbolach unijnych: fladze,
hymnie, dewizie.
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Symbole posiadaj¹ zatem swoje odrêbne regulacje w ustawach zasadniczych poszczególnych pañstw, a tak¿e traktatach powo³uj¹cych organizacje
miêdzynarodowe. W przypadku pañstw kszta³t god³a i barw pañstwowych
detalizowany jest w ustawach zwyk³ych, które reguluj¹ zarazem sposoby
pos³ugiwania siê nimi. Niezale¿nie od tego chroni je tak¿e prawo karne.
U¿ywanie symboli narodowych podkrela nie tylko suwerennoæ pañstwa, ale w prze³omowych momentach historycznych jednoczy w walce
o utrzymanie jego niepodleg³oci, jest wyrazem dumy narodowej itd. Niekiedy tak¿e symbolika pañstwowa nader wyrazicie odzwierciedla orientacjê
rozwojow¹ kraju, zawiera imperatyw zmiany i nieustawania w poszukiwaniu
coraz lepszego ³adu spo³ecznego26.

Summary
Symbols of modern states
This article applies to state symbols, which are an expression of internal
and external sovereignty of each state organization. They establish the object of regulations in constitutions, whose scope varies. Detailed rules of
using them are determined in ordinary law. National symbols are protected
by criminal law. In the article there is discussed from the Polish and comparative perspective such symbols as the emblem, flag, anthem, motto. The
analysis included also the symbolism of international and supranational
organizations, especially the European Union.

26

M. Bankowicz, System polityczny Singapuru, Kraków 2005, s. 93.
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De administratione rerum ad civitates
pertinentium.
Zasady wydatkowania rodków publicznych
na przyk³adzie zakupu zbo¿a
Wprowadzenie
Dysponowanie rodkami publicznymi od zawsze budzi³o wiele politycznych i spo³ecznych emocji, a to z kolei rodzi³o koniecznoæ rzetelnego i przejrzystego rozliczenia siê decydentów z powierzonego im zarz¹du. W tym te¿
duchu nieustannie podejmowane s¹ próby nowelizacji zasad, na których opiera siê ca³y system finansów publicznych w Polsce. Z dniem 1 stycznia 2010 r.
wesz³a w ¿ycie ustawa o finansach publicznych1 (dalej: u.f.p.) oraz przepisy
wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych2. Ponadto od 1 stycznia 2010 r.
obowi¹zuje rozporz¹dzenie Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji czêci
bud¿etowych oraz okrelenia ich dysponentów3. Nowe regulacje wprowadzi³y
doæ istotne zmiany w systemie finansów publicznych, a mianowicie likwidacji
uleg³y zak³ady bud¿etowe oraz gospodarstwa pomocnicze. Przewiduje siê jedynie funkcjonowanie samorz¹dowych zak³adów bud¿etowych w cile okrelonym zakresie (art. 14 u.f.p.)4. Celem tego zabiegu legislacyjnego by³o wprowadzenie wiêkszej przejrzystoci do funkcjonowania finansów publicznych.
Wspó³czesne uregulowania prawne dotycz¹ce jawnoci i przejrzystoci
finansów publicznych ustawodawca zamieci³ w rozdz. 4 ustawy o finansach
publicznych (art. 3341). Fundamentem tej zasady jest za³o¿enie, ¿e gospo1
2

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.  Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241).
3 Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. (Dz.U. nr 211, poz. 1633).
4 Zob. M. Malinowski, Nowa ustawa o finansach publicznych, [online] <http://lex.pl/
?cmd=artykul,3254>, dostêp: 4.10.2010.
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darka finansami publicznymi jest jawna (art. 33 ust. 1). Oznacza to, ¿e
dyskusja nad ich kszta³tem musi byæ publiczna, za wszelkie dokumenty
zwi¹zane z bud¿etem winny byæ podawane do wiadomoci publicznej. Istnieje te¿ mo¿liwoæ dostêpu do dokumentacji finansowej, równie¿ w wersji elektronicznej, np. na stronie internetowej urzêdu gminy (art. 34). Wed³ug pogl¹dów doktryny przez przejrzystoæ finansów publicznych rozumie siê sytuacjê,
w której:
 sektor finansów publicznych jest wyranie oddzielony od reszty gospodarki,
 okrelone s¹ zasady podzia³u odpowiedzialnoci za decyzje w sprawach
finansowych,
 powszechnie znane i dostêpne s¹ zasady podejmowania decyzji5.
To, co wspó³czenie wydaje siê oczywiste poprzez stworzenie odpowiedniego systemu pojêæ, definicji i zadañ, nie zawsze by³o oczywiste w czasach
imperium rzymskiego. W prawie rzymskim znajdujemy zasadniczo kazuistyczne rozwi¹zania, wspierane pewnymi uogólnieniami. Ich analiza mo¿e
jednak pomóc w zobrazowaniu zasady funkcjonowania i odpowiedzialnoci
dotycz¹cej finansów publicznych zarówno pañstwa Rzymu, jak i poszczególnych miast okrelanych jako municypia.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ukazanie niektórych zasad
dysponowania finansami publicznymi w antycznym Rzymie i municypiach.
W szczególnoci rozwa¿ania zostan¹ zacienione do dysponowania rodkami
publicznymi przeznaczonymi na zakup zbo¿a, czyli na zabezpieczenie podstawowych potrzeb spo³ecznych. W artykule znajd¹ siê równie¿ odniesienia do
wspó³czesnych rozwi¹zañ w celu ukazania ró¿nic i podobieñstw pomiêdzy
rozwi¹zaniami dawnymi a obecnymi.

1. Ogólne za³o¿enia finansów publicznych w prawie
rzymskim
Analiza pimiennictwa6, a tak¿e samych róde³ prawa rzymskiego nie
pozwala jednoznacznie stwierdziæ, czy w antycznym Rzymie lub w municypiach istnia³ bud¿et we wspó³czesnym tego s³owa znaczeniu, a w konsekwencji ustawa bud¿etowa. Nie oznacza to jednak, ¿e nie prowadzono wówczas
polityki finansów publicznych, dotycz¹cej zarówno ca³ego imperium, jak
i poszczególnych miast. rodki publiczne w ród³ach zasadniczo okrela siê
terminem pecuniae publicae, niezale¿nie od tego, czy by³y to pieni¹dze nale5 E. Malinowska-Mis¹g, W. Misi¹g, Finanse publiczne w Polsce, Warszawa 2007, s. 4546;
C. Kosikowski, Polskie prawo finansowe na tle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008, s. 80 n.
6 Zob. E. Lo Cascio, La dimensione finanziaria, [w:] L. Capogrossi Colognesi, E Gabba
(red.), Gli statuti Municipali, Pavia 2006, s. 673 n.
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¿¹ce do kasy pañstwa czy municypium7. Ale stosowano równie¿ inne okrelenia finansów publicznych w municypiach, np. pecunia communis, arca communis8, aerarium, peculium9.
Stworzenie w imperium rzymskim ram prawnych zarz¹dzania finansami
publicznymi by³o wyrazem potrzeby finansowania kosztów utrzymania wojska, urzêdów oraz prac publicznych (opera publica) prowadzonych m.in. przy
murach miejskich, drogach publicznych, akweduktach, wi¹tyniach. Ponadto
z kasy publicznej finansowano niektóre uroczystoci religijne, zawody sportowe, wysy³anie poselstw do innych miast czy pañstw. W koñcu ze rodków
publicznych finansowano dzia³ania z zakresu pomocy spo³ecznej, np. zakup
zbo¿a dla zaspokojenia potrzeb biedniejszej czêci spo³eczeñstwa rzymskiego
czy municypalnego10.
W okresie republikañskim podstawê zarz¹dzania rodkami publicznymi
stanowi³y uchwa³y senatu rzymskiego oraz zarz¹dzenia konsulów lub podleg³ych im urzêdników. W okresie pryncypatu i dominatu podstawê tê stanowi³y konstytucje i decyzje cesarskie11.
Uchwa³ê w sprawach dotycz¹cych zarz¹dzania rodkami publicznymi podejmowano zazwyczaj kwalifikowan¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci przynajmniej 2/3 wszystkich dekurionów. W taki sam sposób ustanawiano audytora, zadaniem którego by³o coroczne zrewidowanie wydatków i dochodów
municypium12, sprzeda¿ gruntów publicznych13, wyzwolenie niewolników
publicznych14, wyznaczenie obwodów podatkowych15. Niektóre wydatki municypalne mog³y byæ uchwalane przy mniejszym kworum, a mianowicie
w obecnoci po³owy dekurionów, np. wydatki przeznaczone na kult i zabawy
publiczne, wynagrodzenie apparitores, legacje, remonty budynków sakralnych i publicznych, zakup niewolników. Do tego zakresu zaliczano równie¿
pieni¹dze wydatkowane przez duumwirów, edylów i kwestorów na organizacjê ceremonii religijnych dla mieszkañców municypium oraz na funkcjonowanie urzêdów i realizacjê zadañ zwi¹zanych z tymi urzêdami. W tych
przypadkach nie przeprowadzano g³osowania per tabellam oraz nie sk³adano przysiêgi16.
7 Plin. Epist. 10.54. Zob. Ch. Gabrielli, Pecuniae publicae.. ne otiosae iaceant (Plin. Epist.
10.54). Strategie finanziarie nellamministrazione provinciale, [w:] Gli statuti Municipali..., s. 283.
8 G. 3 ad ed. provinc. (D. 3,4,1,1).
9 Zob. W. Liebenam, Städteverwaltung im Römischen Kaiserreiche, Leipzig 1900, s. 297.
10 Zob. F.M. Ausbüttel, Die Verwaltung des Römischen Kaiserreiches. Von der Herrschaft
des Augustus bis zum Niedergang des Weströmischen Reiches, Darmstadt 1998, s. 69.
11 Zob. R. Ducan-Jones, Money and Government in the Roman Empire, Cambridge 1994,
s. 36.
12 Lex Irnitana, cap. 45.
13 Ibidem, cap. 64.
14 Ibidem, cap. 72.
15 Ibidem, cap. 76.
16 Ibidem, cap. 77.
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O znaczeniu decyzji finansowych wiadczy fakt, ¿e senatorowie oraz radni (decuriones) musieli sk³adaæ przysiêgê na bogów, zobowi¹zuj¹c siê do kierowania siê wy³¹cznie dobrem publicznym przy podejmowaniu decyzji finansowej17. G³osowanie by³o tajne (per tabulam), aby osoby bardziej wp³ywowe
w senacie czy radzie miejskiej nie mia³y wp³ywu na kszta³t decyzji senatora
czy radnego18. Wykonawcami decyzji organów kolegialnych byli konsulowie,
pretorzy, edylowie i kwestorzy  ka¿dy w zakresie okrelonym w ustawach
czy konstytucjach cesarskich, za na prowincji duumwirowie, edylowie i kwestorzy19.
Wymóg jawnoci finansów publicznych w antycznym Rzymie realizowany by³ poprzez publiczn¹ dysputê nad treci¹ uchwa³y oraz obwieszczenie
stosownego aktu prawnego lub podjêtej decyzji20. By³a to praktyka powszechnie stosowana m.in. do publikacji dekretu namiestnika prowincji.
Treæ dokumentów zapisywano na tablicach drewnianych lub spi¿owych,
a sam dokument zamieszczano w miejscu publicznym, czyli tam, gdzie przebywa³o najwiêcej ludzi. Najczêciej by³o to forum, czyli miejsce targowe lub
miejsce zgromadzeñ w centrum miasta. Tablice takie zawieszano na wysokoci oczu, tak aby ka¿dy przechodzeñ móg³ zapoznaæ siê z ich treci¹. W koñcu
tablice te trafia³y do archiwum miejskiego21.
W tej te¿ optyce nale¿y widzieæ rzymsk¹ politykê w zakresie dostaw
zbo¿a, które obok wody by³o najbardziej istotnym elementem bezpieczeñstwa
miast. Sprowadzone zbo¿e nastêpnie rozdawano lub sprzedawano mieszkañcom po niskiej cenie. Istnieje na ten temat doæ obszerne pimiennictwo22,
17 Ibidem, cap. 68 i 79. Zob. F. Lamberti, Tabulae Irnitanae. Municipalità e ius romanorum, Napoli 1993, s. 341, przyp. 125.
18 Zob. M. Stahl, Imperiale herrschaft und provinziale Stadt. Strukturprobleme der römischen Reichsorganisation im 13 Jh der Kaiserzeit, Göttingen 1978, s. 20 n.; P. Garnsey, Social
status and legal privilege in the Roman Empire, Oxford 1970, s. 244.
19 B. Sitek, Zadania municipium w wietle lex Irnitana. Przyczynek do studiów nad prawem
municypalnym w Staro¿ytnym Rzymie, Zeszyty Prawnicze UKSW 2006, nr 6 (1), s. 159172.
20 Zob. A. Guarino, Storia..., s. 217.
21 Zob. R. Haensch, Das Statthalterarchiv, ZSS 1992, nr 109, s. 209297. Ulp. l. 10 de off.
proconsulis (D. 48.19.9.6): Solet et sic, ne eo loci sedeant, quo in publico instrumenta deponuntur, archio forte vel grammatophylacio. Archiwa w staro¿ytnym Rzymie nie mia³y takiego charakteru jak archiwa wspó³czesne. By³y to raczej zbiory dokumentów urzêdowych, gromadzonych czêsto w ró¿nych miejscach i zwi¹zanych z danym urzêdnikiem. Te archiwa odgrywa³y
znacz¹c¹ rolê, bowiem czêsto siêgano do nich w ró¿nych celach, zw³aszcza przy rozstrzyganiu
sporów s¹dowych czy administracyjnych. Znane s¹ te¿ przypadki siêgania do archiwów
w przypadkach procesów kanonizacyjnych mêczenników pierwszych wieków chrzecijañstwa.
Cyprian Epist. 72,2: nam quasi bonus et verus doctor quid nos discipuli secuti apud praesidem
dicere deberemus priori aput acta proconsulis pronuntiasti.
22 U. Fantasia, Distribuzioni di grano e archivi della polis: il caso di Samo, [w:]
Le mémoire perdue. Recherches sur lamministration romaine, Roma 1998, s. 205228; S. Panciera, Les archives de laministration de blé public à Rome travers le témoignage dês inscriptions, Rome 1998; G. Geraci, LEgitto provincia frumentaria, [w:] Le revitaillement en blé de
Rome et des centres urbains des débuts de la Rèpublique jusqau Haut Empire, Naples  Rome
1994; P. Pruenti, Transfermimenti contabili di grano: tetimonianze e formulari, An. Pap. 1994,
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na uboczu za pozostaje kwestia sposobu p³atnoci z publicznej kasy za zbo¿e
i jego dostarczanie. Te kwestie w³anie stanowi¹ przedmiot niniejszego opracowania.

2. Polityka Rzymu wobec dostawców zbo¿a
Zbo¿e potrzebne do zaspokojenia potrzeb mieszkañców Rzymu oraz licznych miast, zw³aszcza w Azji Mniejszej, przewo¿ono drog¹ morsk¹ z Afryki
i Sardynii23. Pochodzi³o ono albo z wolnych zakupów zlecanych przez pañstwo, albo z podatków p³aconych w naturze przez miejscow¹ ludnoæ. Zbo¿e
ros³o g³ównie na gruntach prywatnych, tylko czêæ na publicznych (fundi
patrimoniales) lub nale¿¹cych do cesarza (fundi rei privatae)24, ale w ostatecznym rozrachunku nie mia³o to wiêkszego znaczenia. Dopuszczano te¿,
aby podatek gruntowy (vectigalia) by³ p³acony czêciowo w zbo¿u, a czêciowo w gotówce. Zbo¿e dostarczane do Rzymu jako podatek nazywano canon
Urbanus lub canon frumentarius25.
Odbiorem zbo¿a od prywatnych producentów lub lokalnych handlarzy
zajmowali siê publikanie, z którymi pañstwo zawiera³o kontrakty, a nastêpnie pod kontrol¹ by³o ono transportowane statkami przez navicularii26 do
italskich portów (np. w Puteoli)27 i sk³adowane tam w magazynach portowych (horrea)28. Nastêpnie rozprowadzano je miêdzy uprawnionych w Rzymie lub innych miastach.
nr 6, s. 5391; M. Pagano, F.L. Reduzzi Merola, Italia meridionale e i rifornimenti di grano
a Roma e nei centri urbani, Index 1992, nr 20, s. 667670; D. Musti, Il commercio degli schiavi
e del grano di Puteoli, Memoirs of the Amer. Acad. in Rome 1980, nr 36, s. 197215; D. Van
Berchem, Les distributions de blé et dargnet à la plèbe romaine soue lempire, New York 1975.
23 Zbo¿e pochodzi³o g³ównie z Egiptu, pó³nocnej Afryki i Sardynii. Pobierano je kilka razy
w roku, nawet co kwarta³ (C.Th 11,1,16). Bywa³y te¿ okrêgi podatkowe, w których zbo¿e
zbierano co miesi¹c. W okresach pomiêdzy zbiórkami zbo¿e przechowywano u p³atnika.
W czasach Augusta Rzym otrzymywa³ z Afryki Pó³nocnej ok. 40 mln modii zbo¿a, a z Egiptu ok.
20 mln modii. Zob. T. Franck, Economic survey of ancient Rome = An economic survey of ancient
Rome, Baltimore 1936, s. 4244.
24 C.Th. 7.38.3.
25 C.Th. 14.15.
26 Naviculari otrzymywali 14% przewo¿onego zbo¿a jako wynagrodzenie i mogli go
sprzedaæ na wolnym rynku. Z otrzymanych rodków pokrywali koszty prowadzenia firmy. Navicularii nie musieli byæ na statkach, byli to bowiem przedsiêbiorcy. Statkiem dowodzi³ za
magister navi lub proreus.
27 Transport zbo¿a by³ zorganizowany podobnie jak transport pocztowy, a wiêc cursus
clabularius. Zbo¿e wo¿ono raczej ma³ymi statkami, których ³adownoæ wynosi³a od 2 tys. do 10 tys.
modii. Ale niektóre statki by³ w stanie zabraæ na pok³ad nawet 50 tys. modii (G. 1.32.2;
D. 50.5.3). Zbo¿e wo¿ono g³ównie w okresie od kwietnia do padziernika. Nastêpnie ze wygl¹du
na sztormy transport morski by³ zawieszany (C.Th. 13.9.3). Zob. E. Tengström, Bread for the
People. Studies of the Corn-Supply of Rome Turing the Late Empire, Stockholm 1974, s. 37 n.
28 Do l¹dowego transportu zbo¿a u¿ywano os³ów lub mu³y. W portach by³y magazyny
zbo¿owe, którymi opiekowali siê praepositi horreorum (C.Th 7.4.1).
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Na przewóz zbo¿a nale¿a³o mieæ licencjê, a nie ka¿dy móg³ j¹ otrzymaæ.
Klaudiusz uzale¿ni³ udzielenie licencji od regu³ zapisanych przez Augusta
w lex Papia Poppaea. Pierwszeñstwo mieli ci, którzy posiadali dzieci zrodzone w legalnych zwi¹zkach ma³¿eñskich (iustum matrimonium). W okresie
póniejszym przewonicy byli zwalniani z innych obowi¹zków publicznych29.
Za zbo¿e p³acono pieniêdzmi pochodz¹cymi z kasy pañstwowej lub miejskiej. Osoby zajmuj¹ce siê skupem dzia³a³y na podstawie umowy, ale byli to
zawodowi handlarze30. Im te¿ powierzano pieni¹dze publiczne, z których
musieli siê oczywicie rozliczyæ.
Ulp. l. 3 opin. (D. 50.8.2.2): Quod de frumentaria ratione in alium usum conversum est, sua causa cum incremento debito restituatur: idque etsi contra absentem
pronuntiatum est, inanis est querella. Ratio tamen administrationis secundum
fidem acceptorum et datorum ponatur. (Ten, kto pieni¹dze przeznaczone na zakup zbo¿a przeznaczy³by na inne cele, powinien je zwróciæ wraz z tym, o co
wzbogaci³ siê z tego powodu. Nie ma znacznie te¿, czy powództwo przeciwko
niemu zostanie wniesione wówczas, gdy jest on nieobecny. rodkami publicznymi powinno zarz¹dzaæ siê zgodnie z zasad¹ dobrej wiary.)

Wed³ug przekazu Ulpiana rodki publiczne przeznaczone na zakup zbo¿a
publicznego nie mog³y byæ wykorzystywane na inne cele. Wydatkowanie ich
niezgodne z przeznaczeniem, nawet gdyby nowy cel powi¹zany by³ z realizacj¹ innych wa¿nych zadañ publicznych, np. napraw¹ drogi czy akweduktu,
rodzi³o zawsze koniecznoæ zwrotu tych rodków do kasy publicznej. Bezwzglêdny obowi¹zek restytucji niew³aciwie wydatkowanych rodków publicznych wnika³ z faktu, ¿e zawarta umowa na dostawê zbo¿a oparta by³a
na dobrej wierze, podobnie zreszt¹ jak i sk³adanie rachunku z zarz¹du (administratione ratio). Zakres odpowiedzialnoci obejmowa³ nie tylko kwotê
przedmiotow¹, ale równie¿ wszelkie korzyci, jakie dysponent uzyska³. Powództwo o zwrot funduszy publicznych wraz ze wzbogaceniem mog³o byæ
wytoczone nawet pod nieobecnoæ oskar¿onego. Wed³ug Ulpiana rodkami
publicznymi powinno zarz¹dzaæ siê zgodnie z zasad¹ dobrej wiary (Ratio
tamen administrationis secundum fidem acceptorum et datorum ponatur)31.
29 Svet. Claud. 18.3-4.19; G. 1.32. Zob. P. Garnsey, R. Saller, The Roman Empire. Economy, Society and Culture, London 1987, s. 87 n.
30 Odbiorem nale¿nych iloci zbo¿a zajmowali siê susceptores, czyli poborcy podatkowi,
op³acani najczêciej raz w roku (C.Th 12.6.9). Prowadzili oni ksiêgi, w których zapisywali
podatników i iloæ zbo¿a przez nich dostarczonego. Do pomocy mieli pisarzy (scribae), których
w ci¹gu roku podatkowego nie mogli zmieniæ (C.Th. 12.6.27). Pisarze ci niekiedy byli nazywani
annotatores. Wykaz osób zobowi¹zanych do oddania zbo¿a zamieszczany by³ w archiwum prowincjonalnym (tabularii publici) lub miejskim (C.Th. 12.6.27). W ten sposób tworzono obowi¹zki podatkowe (C.Th. 12.6.27). Zbieranie zbo¿a i podatków w ród³ach nazywa siê collatio.
Czynnoæ ta odbywa³a siê pod nadzorem rationalis Africae (C.Th. 11.7.11), ich za nadzorowali
namiestnicy prowincji. Kontrolê nad ca³oci¹ sprawowa³ zwierzchnik administracyjny w Afryce
(vicarius Africae) (C.Th. 1.15.17).
31 B. Santalucia, Libri opnionum di Ulpiano, Milano 1971, s. 145 n.
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Chodzi³o zatem o zachowanie uczciwoci, rzetelnoci oraz kierowanie siê
interesem publicznym w zarz¹dzaniu rodkami publicznymi. Celowoæ wydatkowania rodków publicznych by³a zatem zasad¹ w prawie rzymskim,
chocia¿ niesformu³owan¹ wówczas expressis verbis, jako koncepcja prawnodogmatyczna.
Ulp. l. 10 opin. (D. 50.8.1): Quod ad certam speciem civitatis relinquitur, in alios
usus convertere non licet. (To, co zosta³o przekazane miastu na okrelony cel, nie
powinno byæ wykorzystane w inny sposób.)

Prawdopodobnie fragment powy¿szy równie¿ odnosi³ siê do konkretnego
kazusu, jednak kompilatorzy justyniañscy nadali tej wypowiedzi charakter
zasady prawnej. Podobne rozwi¹zania znajduj¹ siê w ustawach municypalnych, np. w lex colonia Genetiva Iulia seu Ursonensis znajduje siê zakaz
zmiany celu przeznaczenia pieniêdzy publicznych, które winny byæ wydatkowane na kult publiczny (cap. 65)32.
Doæ sztywne rozwi¹zania prawne w odniesieniu do wydatkowania rodków publicznych przeznaczonych na zakup zbo¿a wynika³y st¹d, ¿e skup
zbo¿a zaliczano do specjalnych zadañ publicznych. Dlatego te¿ d³ug pochodz¹cy z tego rodzaju czynnoci prawnych by³ traktowany odmiennie od innych form d³ugu zaci¹gniêtych wobec skarbu pañstwa czy gminy33.

3. Pozycja prawna zobowi¹zanego do dostarczenia zbo¿a
Zobowi¹zany na podstawie umowy do dostarczenia zbo¿a do Rzymu stawa³ siê d³u¿nikiem pañstwa lub municypium. W zamian za pieni¹dze otrzymane z kasy publicznej (frumentariae pecuniae) musia³ dostarczyæ odpowiednie iloci zbo¿a. Otrzymana kwota pieniê¿na tylko w przybli¿eniu sugerowa³a
iloæ towaru, zbo¿e bowiem czêsto by³o kupowane od innych handlarzy wed³ug zasad wolnego rynku. A zatem za tê sam¹ kwotê raz mo¿na by³o nabyæ
znacznie wiêcej zbo¿a, raz mniej. Po dokonaniu czynnoci zakupu zobowi¹zany musia³ rozliczyæ siê z fiskusem lub kas¹ miejsk¹.
Ulp. l. 3 opin. (D. 50.8.2.3): Frumentariae pecuniae suo nomine debitor quam
primum solvat: necessaria enim omnibus rebus publicis frumentaria pecunia moram solutionis accipere non debet: sed debitores, quos ex eadem causa habet, ad
solutionem per praesidem provinciae compellantur. (D³u¿nik, który zobowi¹za³
32 Quae pecunia poenae nomine ob vectiga[l]ia, quae / colon(iae) G(enetivae) Iul(iae) erunt,
in publicum redacta erit, eam / pecuniam ne quis erogare neve cui dare neve attri/buere
potestatem habeto nisi at ea sacra, quae in / colon(ia) aliove quo loco colonorum nomine fiant.
Tekst podajê za B. Sitek, Lex Coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis i lex Irnitana. Ustawy
municypalne antycznego Rzymu. Tekst, t³umaczenie i komentarz, Poznañ 2008, s. 29.
33 Zob. W. Osuchowski, Historyczny rozwój kompensacji w prawie rzymskim, Warszawa
1970, s. 299.
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siê do zakupu zbo¿a za pieni¹dze publiczne, winien bez zbêdnej zw³oki czynnoci
tej dokonaæ. Konieczne jest bowiem, aby w sprawach zwi¹zanych z zakupem
zbo¿a nie akceptowano dopuszczania siê zw³oki. D³u¿nicy, którzy z tego powodu
popadli w zw³okê, powinni byæ ponagleni przez namiestnika prowincji do spe³nienia swojego zobowi¹zania.)

D³u¿nik, który zobowi¹za³ siê do zakupu zbo¿a za pieni¹dze publiczne,
winien bez zbêdnej zw³oki (mora debitoris) dokonaæ tej czynnoci. Okres
rozliczenia siê z pieniêdzy publicznych by³ stosunkowo krótki. W inskrypcjach najczêciej jest mowa o 30 dniach.
Lex Irnitana cap. 67: At quem pecunia communis municipum eius municipi /
pervenerit, <is> heresve eius isve at quem ea res pertine/bit, in diebus XXX proximis, quibus ea pecunia ad eum / pervenerit, in publicum municipum eius municipi eam / referto.

Podobne rozwi¹zania znajduj¹ siê w lex Tarentina (cap. 1) i lex Ursonensis (cap. 80). Obowi¹zek rozliczenia siê z zarz¹dzania pieniêdzmi publicznymi (reddere rationem) spoczywa³ przede wszystkim na urzêdnikach municypalnych, którzy winni jak najszybciej przedstawiæ dekurionom sprawozdanie
finansowe za okres sprawowania swojej funkcji. Od momentu zakoñczenia
pe³nienia funkcji publicznej mieli na to 30 dni. Ten sam obowi¹zek spoczywa³
na tych, którzy nie bêd¹c urzêdnikami, na podstawie umowy (lex venditionis)
wykonywali zadania w imieniu municypium, a wiêc tak¿e na handlarzach
dostarczaj¹cych zbo¿e34. Szczególny obowi¹zek zwrotu niewydatkowanych
rodków publicznych ci¹¿y³ na urzêdnikach pañstwowych. Poza tym nie mo¿na by³o zmieniæ ich celowoci, nawet gdy by³ to cel szlachetny, np. budowa
czy remont ³ani miejskiej.
Ulp. l. tertio opinionum (D. 50.8.2.3-4): Ad frumenti comparationem pecuniam
datam restitui civitati, non compensari in erogata debet. Sin autem frumentaria
pecunia in alios usus, quam quibus destinata est, conversa fuerit, veluti in opus
balneorum publicorum, licet ex bona fide datum probatur, compensari quidem
frumentariae pecuniae non oportet, solvi autem a curatore rei publicae iubetur.
(Niewykorzystane pieni¹dze na zakup zbo¿a musz¹ zostaæ zwrócone do kasy
miejskiej i nie powinny byæ przeznaczane na inny cel. Jeli jednak pieni¹dze
zosta³yby przeznaczone na inny cel ni¿ ten, na jaki mia³y byæ wydane, na
przyk³ad na prace przy ³ani publicznej, i chocia¿by zosta³o wykazane, ¿e uczyniono to w dobrej wierze, jako ¿e nie zosta³y one wydane na zakup zbo¿a,
administrator municypium niech za¿¹da ich zwrotu).

Przy tej okazji rodzi siê pytanie o odpowiedzialnoæ d³u¿nika, który pomimo obowi¹zku natychmiastowego rozliczenia siê z posiadanych rodków
publicznych, popad³by w zw³okê. Z tej racji, i¿ d³u¿nika z municypium ³¹czy³
kontrakt, nale¿y przyj¹æ, ¿e ponosi³ on odpowiedzialnoæ cywiln¹. Kontrolê
administracyjn¹ nad realizacj¹ umowy sprawowa³ namiestnik prowincji.
34

Zob. F. Lamberti, op. cit., s. 118.
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Uprawnienie do kontroli zosta³o wyra¿one za pomoc¹ czasownika compello,
-are, który oznacza czynnoæ nak³aniania, zmuszania, ale równie¿ pozywania
do s¹du35. Namiestnik prowincji w zakresie swoich uprawnieñ w³adczych
mia³ w³adzê cywiln¹, karn¹ i administracyjn¹. Móg³ zatem wydawaæ nie
tylko zarz¹dzenia ponaglaj¹ce d³u¿nika do wywi¹zania siê z zaci¹gniêtego
zobowi¹zania, ale równie¿ skierowaæ sprawê do s¹du36. W tym przypadku
sprawa by³a rozpatrywana w ramach procesu extra ordinem.

4. Mo¿liwoæ potr¹cenia wierzytelnoci wobec fiskusa
w przypadku frumentariae pecuniae
Zgodnie z art. 498 § 1 polskiego prawa cywilnego, kompensacja staje siê
mo¿liwa wówczas, gdy dwie osoby s¹ jednoczenie wzglêdem siebie d³u¿nikami i wierzycielami. Ka¿da z nich mo¿e potr¹ciæ swoj¹ wierzytelnoæ z wierzytelnoci drugiej strony po spe³nieniu okrelonych przez ustawodawcê warunków. Kompensacja dochodzi do skutku poprzez jednostronne z³o¿enie
wiadczenia woli. Wierzytelnoci umarzaj¹ siê nawzajem do wysokoci wierzytelnoci ni¿szej. Artyku³ 64 §1 ustawy Ordynacja podatkowa wprowadzi³
mo¿liwoæ dokonania kompensacji zobowi¹zañ podatkowych oraz zaleg³oci
podatkowych wraz z odsetkami za zw³okê w podatkach stanowi¹cych dochód
bud¿etu pañstwa wobec wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelnoci
podatnika wobec Skarbu Pañstwa. Tej czynnoci mo¿na jednak dokonaæ tylko
na wniosek podatnika, za organ niekoniecznie musi siê na to zgodziæ37.
Instytucja kompensacji jako formy umorzenia zobowi¹zania pojawi³a siê
dopiero w procesie formu³kowym. Wed³ug Gajusa 4.66 potr¹cenie by³o stosowane w powództwach cis³ego prawa (stricte iuris) pomiêdzy bankierem
a jego klientem. Rozszerzenie stosowania tej instytucji równie¿ na powództwa dobrej wiary dokona³o siê w prawie pretorskim i pismach prawników
rzymskich38. Kompensacja sta³a siê mo¿liwa równie¿ w relacjach obywatel
 pañstwo w procesie extra ordinem, czego przyk³adem s¹ poni¿sze fragmenty dotycz¹ce wzajemnych rozliczeñ pomiêdzy d³u¿nikiem a pañstwem.
W zachowanym fragmencie autorstwa Papiniana znajduje siê dyspozycja
mówi¹ca o mo¿liwoci potr¹cenia pomiêdzy d³u¿nikiem a fiskusem lub kas¹
municypaln¹.
35 J. Sondel, s.v. compello, [w:] S³ownik ³aciñsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 2001, s. 181.
36 Cic. Verr. 1,40; G. Dulckeit, F. Schwarz, W. Waldstein, Römische Rechtsgeschichte,
München 1989, s. 216.
37 Zob. E. Fojcik-Mastalska, Dopuszczalnoæ potr¹cenia wobec Skarbu Pañstwa, Prawo
Bankowe 2002, nr 3 s. 15.
38 Zob. W. Rozwadowski, Studi sulla compensazione nel diritto romano, BIDR 1978, nr 81,
s. 71150; W.L. Burdick, The Principles of Roman Law and their Relation to Modern Law, New
Jersey 2004, s. 539 n.
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Papin. l. primo respons. (D. 16.2.17): Ideo condemnatus, quod artiorem annonam aedilitatis tempore praebuit, frumentariae pecuniae debitor non videbitur,
et ideo compensationem habebit. (Edyl, który zosta³ skazany z powodu sprzeniewierzenia rodków przeznaczonych na zakup zbo¿a w okresie pe³nienia urzêdu,
a nastêpnie zakupi³ je z w³asnych pieniêdzy, nie mo¿e byæ uwa¿any za d³u¿nika
kas publicznej, bowiem w tym przypadku zachodzi kompensacja.)

Szczegó³owej analizy przedstawionego fragmentu i rekonstrukcji stanu
faktycznego oraz prawnego dokona³ W. Osuchowski39. Wed³ug tego autora,
edyl w trakcie pe³nionej funkcji dokona³ zmiany celowoci wydatkowania
kwot jemu powierzonych. Nie chodzi³o zatem o zaw³aszczenie rodków publicznych (crimen peculatus). Zmiana celowoci by³a niedopuszczalna, nawet
gdy zosta³a dokonana w dobrej wierze40. Po zas¹dzeniu edyla na zwrot powierzonych mu rodków, z w³asnych pieniêdzy dokona³ on zakupu przedmiotowego zbo¿a i wówczas to fiskus sta³ siê jego d³u¿nikiem. Zaistnia³a sytuacja
umo¿liwi³a kompensacjê obu wierzytelnoci.

5. Zakres obowi¹zku zwrotu pieniêdzy publicznych
Odrêbn¹ kwesti¹ prawn¹ wymagaj¹c¹ rozstrzygniêcia jest zakres zwrotu
rodków publicznych przez dysponenta, który niew³aciwie je wydatkowa³.
rodki te, jeli by³y wykorzystywane dla celów prywatnych, mog³y przynosiæ
dysponentowi okrelone korzyci. Czy zatem obowi¹zek zwrotu obejmowa³
sumê nominaln¹, czy równie¿ owe korzyci? Odpowiedz na to pytanie mo¿na
znaleæ w poni¿szym fragmencie autorstwa Ulpiana:
Ulp. l. tertio opinionum (D. 50.8.2.5): Si indemnitas debiti frumentariae pecuniae
cum suis usuris fit, immodicae et illicitae computationis modus non adhibetur: id
est ne commodorum commoda et usurae usurarum incrementum faciant. (Je¿eli
nale¿ne pieni¹dze z tytu³u niewydania ich na zakup zbo¿a wraz z odsetkami
maj¹ byæ zwrócone, to wówczas nadmiernie i niew³aciwie naliczona nale¿noæ
nie powinna byæ ¿¹dana: to jest ani korzyæ od korzyci, ani odsetki od odsetek
nie powinny byæ p³acone.)

Fragment ten nale¿y widzieæ w kontekcie obowi¹zku zwrotu do kasy
miejskiej pieniêdzy publicznych, wydatkowanych niezgodnie z ich przeznaczeniem. Jak ju¿ stwierdzono, na dysponencie ci¹¿y³ obowi¹zek rozliczenia
siê z powierzonych mu rodków publicznych, w przeciwnym razie popada³
w zw³okê, a jego odpowiedzialnoæ podlega³a zaostrzeniu. Wed³ug Ulpiana by³
to nie tylko obowi¹zek zwrotu nominalnej kwoty, ale równie¿ odsetek i wszelkich innych korzyci, jakie urzêdnik móg³ uzyskaæ. Nie by³o zatem w¹tpliwoci co do zwrotu kwoty nominalnej. Zwrotowi podlega³y równie¿ odsetki nali39
40

W. Osuchowski, op. cit., s. 192.
Ulp. l. 3 opin. (D. 50.8.2.2).
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czane za okres bezpodstawnego dysponowania rodkami publicznymi oraz
wszelkie inne korzyci osi¹gniête z tego tytu³u.
Ulpian odrzuca jednak rozwi¹zanie wyra¿one zwrotem immodicae et illicitae computationis modus non adhibetur. Pojêcie immodicus oznacza nadmierne czy przesadne ¿¹danie, za illicitus to ¿¹danie bezprawne lub niegodziwe41. Wyjanienie tych terminów wymaga jednak zdefiniowania kolejnych
pojêæ u¿ytych w tekcie Ulpiana, a mianowicie commodorum commoda
i usurae usurarum. W przypadku usurae usurarum mo¿e chodziæ o anatocyzm, czyli o ¿¹danie odsetek od zaleg³ych odsetek. Taka interpretacja wynika
z pimiennictwa, zw³aszcza z lektury opracowania A. Pikulskiej-Robaszkiewicz42. Wed³ug tej autorki zwrot usurae usurarum w ród³ach prawniczych
oznacza³ w³anie praktykê pobierania odsetek od odsetek, ale niekiedy te¿
ci¹gania zbyt wysokich odsetek. W tym przypadku nie by³o ¿adnej ustawy
okrelaj¹cej górn¹ granicê pobierania takich odsetek. Analiza róde³ pokazuje, ¿e w niektórych okresach dopuszczano nawet odsetki do 100% rocznie
(unicarium fenus). Pierwszy ustawowy zakaz pobierania odsetek wprowadzi³
dopiero Dioklecjan w 290 r. (C. 2.11.20: Improbum fenus exercentibus et
usuras usurarum illicitae extentibus infamiae macula inroganda est).
Dioklecjan wprowadzi³ karê infamii dla osób ¿¹daj¹cych niegodziwych
odsetek, w tym przypadku nie mia³o znaczenia, czy by³y to odsetki od odsetek, czy te¿ po prostu zbyt wysokie odsetki. By³a to lex imperfecta, za
wprowadzenie kary infamii odstrasza³o nie doæ wystarczaj¹co. Dlatego te¿
Justynian w konstytucji z 529 r. stwierdzi³, ¿e wczeniejsze zakazy nie by³y
skuteczne43. Okrelenie commodorum commoda oznacza inne korzyci ni¿
odsetki uzyskane przez osobê, która bezpodstawnie dysponowa³a publicznymi pieniêdzmi44. Nale¿a³o jednak ¿¹daæ tylko bezporednich korzyci, nie za
korzyci od korzyci45.
Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e obowi¹zek zwrotu nale¿nych fiskusowi czy
kasie miejskiej pieniêdzy obejmowa³ nie tylko kwotê nominaln¹, ale równie¿
odsetki za okres bezpodstawnego dysponowania oraz inne korzyci z tego
tytu³u osi¹gniête. Ich zwrot musia³ byæ zawsze usprawiedliwiony i niewygórowany.

41 Zob. H. Honsell, Quod interest im bonae-fidei-iudicium. Studien Zum Römischen Schadensersatzrecht, München 1968, s. 171 n.
42 A. Pikulska-Robaszkiewicz, Anatocyzm. C.4.32.28.1: Usuras semper usura manere, [w:]
Profesorowi Janowi Kodrêbskiemu in memoriam, £ód 2000, s. 303.
43 C. 4.32.28 pr: Ut nullo modo usurae usurarum a debitoribus exigantur, et veteribus
quidem legi bus constitutu Eufrat, sed non perfectissimae cautum.
44 Zob. H. Honsell, op. cit., s. 172.
45 Zob. M. Bauer, Periculum eptoris. Eine dogmengeschichtliche Untersuchung zur Gefahrtagung beim Kauf, Berlin 1998, s. 68.
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6. Actio arbitraria  instrument rozstrzygania sporów
Wszelkie spory pomiêdzy dysponentem rodków publicznych, edylem lub
prywatnym porednikiem a skarbem pañstwa lub miastem, maj¹ce miejsce
przy zakupie ¿ywnoci, zw³aszcza zbo¿a, wina i oliwy, by³y rozstrzygane przy
pomocy actio arbitraria.
G. 9 ad ed. (D. 13.4.3): Ideo in arbitrium iudicis refertur haec actio, quia scimus,
quam varia sint pretia rerum per singulas civitates regionisque, maxime vini olei
frumenti: pecuniarum quoque licet videatur una et eadem potestas ubique esse,
tamem aliis locis facilius et levibus usuris inveniuntur, aliis difficilius et gravibus
usuris. (Ta sprawa jest przed³o¿ona do decyzji sêdziego z tego powodu, ¿e jak
wiemy, ceny artyku³ów s¹ ró¿ne w poszczególnych miastach i regionach, w szczególnoci wina, oliwy i zbo¿a. Chocia¿ wydaje siê, ¿e si³a nabywcza pieni¹dza jest
wszêdzie taka sama, to jednak w pewnych miejscowociach z ³atwoci¹ mo¿na za
tak¹ sama kwotê nabyæ wiêcej produktów i na niewielkie raty, w innych za
z trudnoci¹ to siê czyni i nale¿y p³aciæ wiêksze raty.)

W przytoczonym wy¿ej tekcie Gajusa porednio zosta³a wyra¿ona jedna
z podstawowych zasad wspó³czesnej gospodarki rynkowej, wed³ug której
wszystko ma swoj¹ cenê, a na jej wielkoæ wp³ywa wiele czynników. Najistotniejszy jednak jest mechanizm poda¿y i popytu. To on ju¿ w czasach antycznych istotnie kszta³towa³ ceny produktów, zw³aszcza ich zró¿nicowanie.
Wiêksza poda¿ towarów zawsze prowadzi do obni¿ki cen, za wiêkszy popyt
do wzrostu cen46. Kolejnym wa¿nym czynnikiem by³a cena pracy i poziomu
¿ycia mieszkañców danej prowincji. W koñcu nale¿y wymieniæ te¿ znaczne
ró¿nice klimatyczne poszczególnych czêci pañstwa rzymskiego  rozleg³oæ
terenów imperium rozci¹gaj¹cego siê od ówczesnego wschodu po zachód powodowa³a zró¿nicowanie cen produktów ¿ywnociowych.
Ró¿na si³a nabywcza pieni¹dza sprawia³a, ¿e za okrelon¹ kwotê pieniê¿n¹ mo¿na by³o nabyæ ró¿n¹ iloæ produktów ¿ywnociowych. Zadaniem sêdziego by³o zatem uwzglêdnienie okolicznoci maj¹cych wp³yw na ceny produktów ¿ywnociowych. Takie upowa¿nienie sêdzia otrzymywa³ w procesach
(iudicia arbitraria) wytaczanych na postawie actio arbitraria.
Zgo³a odmienna sytuacja mia³a miejsce w przypadku, gdy zakupione
zbo¿e zosta³oby skradzione:
G. 9 ad ed. (D. 13.4.6): Grani aestimationem per iniuriam post emptionem ablati,
quae rationibus publicis refertur, curator rei publicae domino restitui iubeat. (Je¿eli zbo¿e, po zawarciu umowy zakupu, bezpodstawnie zniknie, wówczas kurator
zobowi¹zany jest do zap³aty w³acicielowi zbo¿a nale¿nej kwoty wpisanej do
dokumentów rachunkowych municypium.)
46 Zob. B. Klimczak, Mikroekonomia, Wroc³aw 2006, s. 82; P.A. Samuelson, W.D. Nordhausen, Ekonomia 1, prze³. H. Hegemajer, K. Hegemajer, J. Czekaj, Warszawa 2003, s. 82.
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U¿yty w tekcie przez Gajusa termin ablatio oznacza kradzie¿ lub rabunek. Mamy zatem do czynienia z sytuacj¹ kradzie¿y zbo¿a zakupionego ze
rodków publicznych. W tym przypadku sêdzia rozstrzygaj¹cy dan¹ sprawê
nie otrzyma³ uprawnienia do oszacowania strat spowodowanych kradzie¿¹,
lecz jedynie zas¹dza³ od kuratora zap³atê wartoci ksiêgowej, czyli niezale¿nej od wartoci tej rzeczy w momencie wydania wyroku. Wa¿ne, ¿e odpowiedzialnoæ za poniesione straty ponosi³ nie urzêdnik lub inna osoba, lecz
curator rei publicae, który by³ odpowiednikiem dzisiejszego pe³nomocnika.
Jego odpowiedzialnoæ mia³a charakter obiektywny.

Wnioski
Jednym z podstawowych zadañ ka¿dego miasta w antycznym wiecie
by³o zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkañców, w tym zaopatrzenie
w ¿ywnoæ, zw³aszcza w tanie lub darmowe zbo¿e. System gromadzenia zbo¿a polega³ na jego skupie od prywatnych producentów w Afryce lub na Sardynii. Zupe³nie wyj¹tkowo zbo¿e pochodzi³o z gruntów publicznych czy te¿
z podatku p³aconego w naturze.
Odpowiedzialnoæ za gromadzenie zapasów spoczywa³a na magistratus,
zw³aszcza na edylach. Sam¹ czynnoæ zakupu zbo¿a mogli oni jednak scedowaæ na podmioty prywatne, np. na publikanów. Niezale¿nie jednak od tego,
kto dokonywa³ zakupu zbo¿a, musia³ rozliczyæ siê z powierzonych mu publicznych pieniêdzy.
Kwestia rozliczeñ by³a dokonywana zgodnie z zasadami polityki finansowej, która opiera³a siê na zasadach podobnych do wspó³czenie obowi¹zuj¹cych w finansach publicznych. Ze wzglêdu na zró¿nicowanie cenowe zbo¿a
w poszczególnych czêciach imperium wszelkie spory wynikaj¹ce z rozliczeñ
pomiêdzy dysponentem rodków publicznych a fiskusem czy kas¹ miejsk¹ rozwi¹zywano na podstawie actio arbitraria. Sêdzia otrzymywa³ wiêc uprawnienie
do uwzglêdniania wszelkich okolicznoci maj¹cych wp³yw na cenê zbo¿a.

Summary
De administratione rerum ad civitates pertinentium.
The principles of expenditure the public appropriations,
quoting the example of corn purchasing
One of the basic tasks of each city in the ancient world was the protection of the basic citizens needs of food supply, in particular cheap or free
corn. The system of stocking up the corn consisted in its purchasing from the
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individual producers from Africa or Sardinia, and only exceptionally, the
corn came from the public lands, or was a form of tax, payable in kind.
The magistratus and chiefly the ediles were responsible for stocking up
the corn, both in Rome and in municipalities. The purchasing act itself, they
could assign to the individual subjects, e.g. to the publicans. However, regardless of the person who purchased the corn, he had to account for the public
money entrusted with him.
The question of settlements took place according to the principles of
financial policy, which was based on some principles similar to the ones
binding nowadays in public finances. By virtue of the price differentiation of
corn, in some particular parts of the empire, all kinds of the disputes arouse
due to settlements between the public finances disposer and the Inland
Revenue or the municipal money, were solved on the basis of actio arbitraria. On that basis the judge obtained the right to take into consideration all
sorts of circumstances influencing on the corn price.

Studia Prawnoustrojowe 13

UWM

369

2011

Janusz S³ugocki
Uniwersytet Szczeciñski

Dylematy nowelizacji ustawodawstwa
dotycz¹cego szkolnictwa wy¿szego
Ustawa z 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz.U. nr 164,
poz. 1365, ze zm.) zast¹pi³a ustawê z 12 wrzenia 1990 r. o szkolnictwie
wy¿szym oraz ustawê z 26 czerwca 1997 r. o wy¿szych szko³ach zawodowych.
Prawo o szkolnictwie wy¿szym ma g³ównie porz¹dkuj¹cy charakter i pomimo
licznych zmian szczegó³owych utrzyma³o podstawowe za³o¿enia dotychczasowego ustroju szkolnictwa wy¿szego w Polsce. Ju¿ jednak po kilku latach od
wejcia w ¿ycie ustawy (niektóre jej przepisy, np. dotycz¹ce nazewnictwa
uczelni mia³y wejæ w ¿ycie w póniejszym okresie) podjêto prace nad za³o¿eniami istotnej przebudowy tego ustroju. Zgodnie z rz¹dowymi zapowiedziami,
w kierunku planowanych zmian maj¹ pod¹¿aæ za³o¿enia ustawy z 4 lutego
2011 r. o zmianie ustawy  Prawo o szkolnictwie wy¿szym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która w chwili pisania niniejszego tekstu przekazana zosta³a do Senatu1.
W ramach prac nad reform¹ szkolnictwa wy¿szego w Polsce przygotowano w 2009 r. szereg dokumentów, takich jak Strategia rozwoju szkolnictwa
wy¿szego w Polsce do 2020 roku oraz Strategia rozwoju szkolnictwa wy¿szego w Polsce do 2020 roku  wariant drugi, opracowanych na zlecenie
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego przez konsorcjum firm Ernst
& Young Business Advisory oraz Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹.
Zespó³ ten przygotowa³ równie¿ szereg innych opracowañ, do których nale¿y
zw³aszcza: Analiza zadañ i celów strategicznych szkolnictwa wy¿szego wynikaj¹cych z krajowych dokumentów strategicznych, Analiza zadañ i celów
1 Zosta³a ona ostatecznie uchwalona przez Sejm 18 marca 2011 r. jako ustawa o zmianie
ustawy  Prawo o szkolnictwie wy¿szym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84,
poz. 455)  przyp. red.
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strategicznych szkolnictwa wy¿szego, wynikaj¹cych z zagranicznych dokumentów strategicznych, Analiza trendów i najlepszych praktyk wynikaj¹cych z dokumentów definiuj¹cych strategie szkolnictwa wy¿szego na wiecie, Diagnoza stanu szkolnictwa wy¿szego w Polsce, Uwarunkowania
przysz³ego rozwoju szkolnictwa wy¿szego w Polsce: globalizacja, demografia
i zmiany spo³eczno-gospodarcze w Polsce, Uwarunkowania rozwoju szkolnictwa wy¿szego: prawo, finanse publiczne, czynniki kulturowe, przygotowanie absolwentów, a tak¿e Misja, wizja i cele strategiczne szkolnictwa wy¿szego w Polsce w perspektywie 2020 roku. Zbiorczej analizy tych
dokumentów dokona³a nastêpnie Julita Jab³ecka2. Powsta³o te¿ kilka innych
dokumentów, w tym zw³aszcza przygotowane przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego Za³o¿enia do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 28 padziernika 2009 r. (przyjête 28 padziernika 2009 r. przez Radê Ministrów), a tak¿e
dokumenty opracowane przez Fundacjê Rektorów Polskich: Strategia rozwoju szkolnictwa wy¿szego 20102020  projekt rodowiskowy oraz Polskie
szkolnictwo wy¿sze: stan, uwarunkowania i perspektywy.
Z perspektywy koncepcyjnych za³o¿eñ reformy kluczowe znaczenie winien mieæ wspomniany ju¿ raport Strategia rozwoju szkolnictwa wy¿szego
w Polsce do 2020 roku  drugi wariant z marca 2010 r., który przewiduje
osi¹gniêcie celów strategicznych rozwoju szkolnictwa wy¿szego z uwzglêdnieniem dokonania szeregu zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wy¿szym.
Jednym z istotnych celów strategicznych rozwoju szkolnictwa wy¿szego
mia³a byæ ró¿norodnoæ uczelni i programów studiów. Cel ten zamierzano
osi¹gn¹æ poprzez wprowadzenie programów dyplomowych w miejsce kierunków studiów oraz studiów w trybie standardowym i przed³u¿onym w miejsce
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, upowszechnienie trójstopniowego
systemu studiów, promowanie studiów I stopnia, wprowadzenie kursów wyrównawczych oraz nowej typologii uczelni, a tak¿e wzmocnienie i powi¹zanie
systemów akredytacji kszta³cenia i ewaluacji badañ (Strategia, s. 4563).
Za³o¿ono równie¿ pog³êbienie otwartoci szkó³ wy¿szych na otoczenie spo³eczne i gospodarcze, m.in. poprzez wzmocnienie i usprawnienie systemu pomocy
materialnej dla studentów, rozszerzenie oferty edukacyjnej uczelni dla osób
w ró¿nym wieku, wsparcie wspó³pracy uczelni ze szko³ami ponadgimnazjalnymi oraz wzmocnienie partnerstwa uczelni z przedsiêbiorstwami i pracodawcami (s. 6474). Za istotny cel uznano mobilnoæ kadry akademickiej
i studentów, co zamierzano osi¹gn¹æ poprzez wprowadzenie obowi¹zku mo2 J. Jab³ecka, Ewaluacja I i II wariantu Strategii rozwoju szkolnictwa wy¿szego w Polsce
do 2020 roku przygotowanej przez Ernst & Young i Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹
[online] <http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie/
PO_KL/Projekty_systemowe/20100727_Raporty_z_ewaluacji_dwoch_wariantow_strategii_rozwoju_SW_w_Polsce_do_2020.pdf >.
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bilnoci do polityki zatrudniania, upowszechnienie badawczych stanowisk
podoktorskich, pobudzanie mobilnoci miêdzysektorowej kadry akademickiej,
uwzglêdnienie mobilnoci w organizacji studiów oraz utworzenie Krajowej
Agencji Wymiany Akademickiej (s. 7582). Instrumentem poprawy jakoci
mia³a staæ siê konkurencja w wyniku wprowadzenia kontraktów na zadania
dydaktyczne uczelni, rozszerzenia konkursowego finansowania badañ oraz
wzmocnienia roli marki uczelni w konkurowaniu o studentów (s. 8388).
Z kolei efektywnoæ wykorzystania zasobów zamierzano osi¹gn¹æ poprzez
usprawnienie zarz¹dzania strategicznego szkolnictwem wy¿szym przez pañstwo, racjonalizacjê systemu publicznego szkolnictwa wy¿szego, zwiêkszenie
elastycznoci systemu wynagrodzeñ nauczycieli akademickich oraz usprawnienie systemów informatycznych zarz¹dzania uczelniami publicznymi,
a tak¿e wprowadzenie semestru wakacyjnego (s. 8995). Za³o¿ono równie¿
wprowadzenie przejrzystego ustroju uczelni publicznych opartego na czytelnej odpowiedzialnoci jej organów, poszerzenie obowi¹zków informacyjnych
oraz wprowadzenie przejrzystych zasad polityki kadrowej (s. 96106). Realizacji powy¿szych celów mia³y s³u¿yæ równie¿ zmiany systemu finansowania
szkolnictwa wy¿szego poprzez okrelenie zakresu finansowania kszta³cenia
ze rodków publicznych oraz wprowadzenie ró¿nych rodzajów dotacji na finansowanie dzia³alnoci uczelni (s. 107108).
Zak³adane zmiany w ustawie  Prawo o szkolnictwie wy¿szym mia³y
obejmowaæ m.in. wprowadzenie przepisu stanowi¹cego, ¿e tworzenie i likwidowanie uczelni publicznych nale¿y do kompetencji Rady Ministrów, a przekszta³cania uczelni publicznych  do ministra w³aciwego ds. szkolnictwa
wy¿szego. Planowano tak¿e zdefiniowanie nowych typów uczelni i podzia³u
uczelni w ramach poszczególnych typów, przy czym typ uczelni mia³ byæ
okrelany w wyniku decyzji o akredytacji wydawanej po przeprowadzeniu
postêpowania w trybie akredytacji instytucjonalnej przez w³aciwy organ
akredytuj¹cy. Jednoczenie za³o¿ono wprowadzenie powi¹zania ocen dotycz¹cych dzia³alnoci dydaktycznej w uczelniach dydaktyczno-badawczych z ewaluacj¹ dzia³alnoci badawczej oraz dokonywanie ocen badañ naukowych prowadzonych w uczelni w ramach dziedzin i dyscyplin naukowych. Na
poziomie ustawowym mia³y byæ równie¿ ustanowione podstawowe zasady
ustroju wewnêtrznego uczelni, w tym nowy uk³ad organów uczelni, którymi
powinny byæ: rada powiernicza jako organ nadzoru (powo³ywana przez ministra w³aciwego ds. szkolnictwa wy¿szego), kolegium rektorskie jako organ
zarz¹dzaj¹cy uczelni¹ z rektorem jako przewodnicz¹cym kolegium, a tak¿e
senat akademicki jako organ stanowi¹cy i nadzoru w zakresie kszta³cenia
i badañ naukowych. Regulacje dotycz¹ce kierunków studiów mia³y zostaæ
zast¹pione podstawowymi zasadami dotycz¹cymi programów dyplomowych.
Przewidziano równie¿ nowy system studiowania, wprowadzaj¹cy standardowy i przed³u¿ony tryb studiów (przy likwidacji studiów niestacjonarnych),
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trójstopniowy system studiów z mo¿liwoci¹ prowadzenia przez uczelnie studiów zintegrowanych I i II oraz II i III stopnia, wraz z zasad¹ pe³nej dro¿noci pomiêdzy poszczególnymi typami programów i dziedzinami studiów na
kolejnych stopniach kszta³cenia. Ponadto w celu zbli¿enia szkolnictwa wy¿szego do potrzeb gospodarczych i spo³ecznych proponowano ustawowe
wprowadzenie zespo³u przepisów reguluj¹cych wspó³pracê uczelni z przedsiêbiorcami oraz innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoæ edukacyjn¹
i naukowo-badawcz¹ (s. 128132).
Zarysowana w Strategii... koncepcja zmian w ustawie zawiera wprawdzie szereg interesuj¹cych elementów, ale rozczarowuje z jednej strony
 brakiem wnikliwej syntezy, jakiej nale¿a³o siê spodziewaæ po raporcie podsumowuj¹cym wspomniany wy¿ej cykl opracowañ analitycznych, a z drugiej
 powierzchown¹ wizj¹ planowanych nowelizacji ustawowych, w której zabrak³o propozycji konkretnych rozwi¹zañ prawnych i gruntownej analizy
skutków przyjêcia takich czy innych rozwi¹zañ. W ca³ym cyklu brakuje
zreszt¹ pog³êbionej refleksji prawniczej na poziomie skali wyzwañ, które
pojawiaj¹ siê tej materii. Za ewidentnie oderwany od polskiej tradycji prawnej nale¿y uznaæ postulat przyznania Radzie Ministrów kompetencji tworzenia i likwidowania uczelni publicznych, co przywo³uje na myl podobne,
powszechnie póniej krytykowane, rozwi¹zania z okresu PRL (tak¹ kompetencjê Rady Ministrów przewidywa³a ustawa z 31 marca 1965 r.).
Braki koncepcyjne pierwszego etapu przygotowañ do reformy znalaz³y
swoje odzwierciedlenie w treci przygotowanego projektu rz¹dowego, a nastêpnie w treci ustawy z 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy  Prawo
o szkolnictwie wy¿szym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych
ustaw. Wbrew zapowiedziom projektodawców ustawa ta nie przyczyni siê do
znacz¹cej poprawy sytuacji szkolnictwa wy¿szego w Polsce. Zamiast sprzyjaæ
jego rozwojowi oraz rozwojowi nauki polskiej, wywo³a szereg skutków dalekich od deklarowanych za³o¿eñ, przy czym nale¿y podkreliæ, ¿e realnoæ
i skala zagro¿eñ zwi¹zanych z wyst¹pieniem efektów ubocznych nie by³y
przedmiotem odpowiednich analiz.
Moim zdaniem podstawowym problemem jest przyjêcie fa³szywej tezy
o pozytywnym rozwi¹zaniu kwestii rozmiarów kszta³cenia w polskich uczelniach i mo¿liwoci skoncentrowania siê na wzmocnieniu i rozwoju drugiej,
równie przecie¿ wa¿nej, funkcji uczelni jako orodków badawczo-naukowych.
Obserwuj¹c przygotowania do kolejnych zmian ustawodawstwa o szkolnictwie wy¿szym, uderzaj¹cy jest zw³aszcza brak rzetelnej i pog³êbionej analizy
szeroko rozumianych kosztów znacznego zwiêkszenia rozmiarów kszta³cenia
w ostatnich dwudziestu latach. Przypomnijmy, ¿e od roku 1990 a¿ do 2004
liczba wzros³a prawie piêciokrotnie, czyli o ok. 1,5 mln, przy czym 60%
wzrostu liczby studentów w tym okresie mia³o miejsce w szko³ach publicz-
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nych, pozosta³e 40% w szko³ach niepublicznych i dopiero w kolejnych latach
nast¹pi³o nieznaczne ograniczenie skali kszta³cenia  w latach 20042008
o 1,3% (Diagnoza..., s. 31). We wspomnianych wy¿ej analizach tego zjawiska
podkrela siê lakonicznie, ¿e: wielkim osi¹gniêciem rodowisk akademickich
by³o upowszechnienie w Polsce wy¿szego wykszta³cenia. Poziom powszechnoci studiów wy¿szych nale¿y dzi do najwy¿szych w Europie (s. 3). Wyjanienie tego fenomenu i jego skutków jest jednak doæ powierzchowne: Proces
upowszechnienia odbywa³ siê w znacznej mierze spontanicznie, przez zak³adanie nowych, niepublicznych uczelni oraz dynamiczny rozwój studiów p³atnych w uczelniach publicznych w w¹skim zakresie kierunków studiów. Masowe, tanie studia zdominowa³y dzia³alnoæ wielu uczelni, wp³ywaj¹c
niekorzystnie na ich inne wa¿ne zadania, w szczególnoci prowadzenie badañ naukowych. Ponadto systemy zarz¹dzania uczelniami (w szczególnoci
zapewniania jakoci), okaza³y siê nieprzygotowane na tak du¿e zwiêkszenie
liczby studiuj¹cych (s. 6).
Koncentracja wokó³ osi¹gniêcia politycznego celu, jakim sta³o siê podniesienie za wszelk¹ cenê wskanika skolaryzacji na poziomie szkolnictwa wy¿szego, przynios³a w rezultacie radykalne obni¿enie poziomu kszta³cenia.
Znacz¹ce sukcesy w rozwoju skali kszta³cenia wy¿szego mia³y w du¿ym stopniu charakter pozorny. Nie chodzi tylko o doæ marginalne ewidentnie patologiczne dzia³ania tych uczelni, które oferowa³y dyplomy po studiach jedynie
na papierze (za odpowiedni¹ op³at¹) czy te¿ w postaci firmowania kszta³cenia przez wyk³adowców, którzy nigdy nie widzieli uczelni (jako ¿e byli zatrudnieni na kilkunastu etatach). W istocie kszta³cenie w polskich uczelniach
oparto w znacznym stopniu na radykalnym obni¿aniu kosztów poprzez koncentracjê na tañszych formach studiowania (pocz¹tkowo zaocznych, a od
2005 r. niestacjonarnych) oraz na tañszych kierunkach studiów (czyli
w praktyce wymagaj¹cych g³ównie zaanga¿owania taniej kadry nauczycieli
akademickich), które jednak w ograniczonym stopniu odpowiadaj¹ na potrzeby rynku pracy dla absolwentów. W omawianych analizach podkrelano, ¿e
53% studentów studiuje na ok. 5% kierunków (Diagnoza..., s. 4).
Niew¹tpliwie podniesienie jakoci kszta³cenia nale¿y do istotnych elementów poprawy funkcjonowania szkolnictwa wy¿szego. Nowelizacja z 4 lutego 2011 r. przewiduje w art. 48 ust. 1 zmianê nazwy Pañstwowej Komisji
Akredytacyjnej na Polsk¹ Komisjê Akredytacyjn¹. Pomimo ¿e Komisjê powo³uje minister w³aciwy do spraw szkolnictwa wy¿szego, przy czym minister
zosta³ zobowi¹zany do uwzglêdnienia wymogu reprezentowania w sk³adzie
PKA przedstawicieli wszystkich obszarów kszta³cenia oraz zapewnienia co
najmniej 30% udzia³u kobiet w jej sk³adzie (art. 48 ust. 4), w dodanym art.
48a okrelono, ¿e Komisja jest instytucj¹ dzia³aj¹c¹ niezale¿nie na rzecz
doskonalenia jakoci kszta³cenia, a w swoich pracach powinna kierowaæ siê
zasad¹ rzetelnoci, bezstronnoci i przejrzystoci oraz d¹¿eniem do wyrów-
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nywania udzia³u kobiet i mê¿czyzn w jej pracach. Doprecyzowanie zadañ
PKA nale¿y uznaæ za rozwi¹zanie, które mo¿e pozytywnie wp³yn¹æ na poprawê jakoci kszta³cenia, ale nadal nie jest jasne, jakie bêd¹ rzeczywiste mo¿liwoci dzia³ania Komisji w tym zakresie.
Dotychczasowe dowiadczenia dowodz¹, ¿e opinie Komisji zale¿¹ w du¿ym stopniu od prawnej konstrukcji wymogów stawianych uczelniom.
W omawianych analizach podkrelono, ¿e zadania PKA s¹ niestety sprowadzone do weryfikacji zgodnoci sposobu prowadzenia studiów z przepisami
prawa, co nie pozwala na docenianie innowacji wychodz¹cych poza sztywne
przepisy, a z drugiej strony utrudnia napiêtnowanie niskiej jakoci (Diagnoza..., s. 7), a tak¿e, i¿ obecnie system zapewniania jakoci kszta³cenia sprowadza siê jedynie do weryfikowania za pomoc¹ ³atwych do sprawdzenia,
formalnych kryteriów osi¹gniêcia przez uczelnie wymaganego poziomu minimum (s. 76). W rezultacie oceny PKA jedynie czêciowo odzwierciedlaj¹
rzeczywisty poziom kszta³cenia. Komisja sformu³owa³a opinie w czterech kategoriach: wyró¿niaj¹ce: 2%, pozytywne: 82%, negatywne: 3%, warunkowe
13% (s. 4). Z tego punktu widzenia wydawa³oby siê, ¿e w Polsce prawie nie
wystêpuje problem niskiego poziomu kszta³cenia, gdy¿ w polskich uczelniach
odbywa siê ono w 85% na wysokim lub bardzo wysokim poziomie, a jedynie
w 3% przypadków jest to kszta³cenie zdecydowanie nieprawid³owe (opinie
warunkowe maj¹ charakter czasowy i z regu³y prowadz¹ w póniejszym
czasie do uzyskania oceny pozytywnej). W omawianych analizach s³usznie
wskazuje siê jednak, ¿e jakoæ kszta³cenia na najpopularniejszych, masowych kierunkach studiów nie mo¿e byæ zadowalaj¹ca. Na jednego nauczyciela akademickiego z tytu³em doktora habilitowanego przypada nawet kilkuset
studentów! To w tych obszarach skala wielozatrudnienia nauczycieli akademickich w postaci dodatkowych etatów lub umów jest najwiêksza. Odbija siê
to fatalnie na dzia³alnoci naukowej oraz mo¿liwociach modernizacji dydaktyki (s. 67).
Nale¿y przy tym podkreliæ, ¿e wymogi formalnoprawne dotycz¹ce
kszta³cenia s¹ systematycznie obni¿anie, np. wymogi kadrowe dotycz¹ce
kszta³cenia na poziomie licencjackim pod rz¹dami ustawy z 1990 r. wi¹za³y
siê z minimum kadrowym czterech profesorów lub doktorów habilitowanych
oraz szeciu doktorów, a pod rz¹dami ustawy z 2005 r. minimum w pierwszej
grupie zosta³o obni¿one do trzech profesorów lub doktorów habilitowanych.
W ustawie z 4 lutego 2011 r. przewidziano dalsze obni¿enie wymagañ w tym
zakresie. W myl nowego przepisu art. 9a w odniesieniu do nowej kategorii
studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym mo¿na bêdzie zaliczyæ do
minimum kadrowego dwie osoby, które posiadaj¹ stopieñ naukowy doktora,
w miejsce nauczyciela akademickiego posiadaj¹cego tytu³ naukowy lub stopieñ naukowy doktora habilitowanego lub osoby, która naby³a uprawnienie
równowa¿ne z uprawnieniami doktora habilitowanego. Z kolei nauczyciela
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akademickiego posiadaj¹cego stopieñ naukowy doktora bêd¹ mog³y zast¹piæ
dwie osoby posiadaj¹ce tytu³ zawodowy magistra i znaczne dowiadczenie
zawodowe zdobyte poza uczelni¹ w dziedzinie zwi¹zanej z kierunkiem studiów. W obu tych kategoriach nowe rozwi¹zanie nie mo¿e przekroczyæ 50%
liczby osób zaliczanych do minimum kadrowego. Ponadto nale¿y uwzglêdniæ
pominiêcie w nowej procedurze uzyskiwania stopnia doktora habilitowanego
kolokwium i prezentacji wyk³adu, co mo¿e skutkowaæ uzyskiwaniem tego
stopnia przez osoby pozbawione umiejêtnoci dydaktycznych.
W ustawie z 4 lutego 2011 r. zupe³nie zignorowano problem podesz³ego
wieku kadry nauczaj¹cej, w tym zw³aszcza zatrudniania na masow¹ skalê
emerytów, szczególnie w uczelniach niepublicznych. O tym, ¿e stanowi to
istotny problem rzutuj¹cy na jakoæ kszta³cenia w polskich uczelniach, dowodzi stanowisko Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej. W uwagach PKA do
projektu tej ustawy wskazano, ¿e nale¿a³oby rozwa¿yæ wprowadzenie ograniczenia wieku przy konstruowaniu minimum kadrowego3, ale kwestia ta
w ustawie zosta³a ca³kowicie pominiêta. W rezultacie emerytowany nauczyciel akademicki w uczelni publicznej nie mo¿e byæ zaliczony do minimum
kadrowego, ale jednoczenie w uczelni niepañstwowej minimum kadrowe
mo¿e tworzyæ wy³¹cznie grupa profesorów o rednim wieku powy¿ej 80 lat
i z powa¿nymi problemami zdrowotnymi, które w zasadzie uniemo¿liwiaj¹
wykonywanie tej pracy.
Korzystny dla Polski wysoki wskanik skolaryzacji wi¹¿e siê równie¿ ze
zjawiskiem kszta³cenia tylko pozornie pe³nowartociowego. Specyfik¹ polsk¹
sta³o siê kszta³cenie formalnie równoprawne, ale w rzeczywistoci o ograniczonym programie kszta³cenia, a zatem tañsze i stawiaj¹ce ni¿sze wymagania studentom. W omawianych analizach wskazywano na fakt, ¿e w Polsce
52% studentów kszta³ci siê na studiach niestacjonarnych, nieznanych w tej
formie w wiêkszoci krajów. Czyni to wiele miêdzynarodowych odniesieñ do
liczby studentów trudno porównywalnymi (Diagnoza..., s. 75). Propozycje
rozwi¹zania tego problemu poprzez likwidacjê studiów niestacjonarnych
i zast¹pienie ich studiami wyd³u¿onymi nie znalaz³y odzwierciedlenia
w ustawie z 4 lutego 2011 r.
Zarówno w omawianych pracach analitycznych, jak i w ustawie z 4 lutego 2011 r. za kluczowy problem uznano zagadnienie wieloetatowoci nauczycieli akademickich. Stwierdzono w szczególnoci, ¿e skala wieloetatowoci (pe³ne drugie lub kolejne etaty) i wielozatrudnienia (dodatkowa praca
dydaktyczna na umowy zlecenia i umowy o dzie³o) w Polsce jest bardzo du¿a.
Zjawisko to wystêpuje przede wszystkim w naukach o zarz¹dzaniu, naukach
ekonomicznych, prawnych i edukacyjnych. Koncentracja dziedzinowa wieloetatowoci odpowiada koncentracji dziedzinowej niepublicznego szkolnictwa
3
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wy¿szego oraz studiów niestacjonarnych (Diagnoza..., s. 48), a tak¿e, i¿
wieloetatowoæ i wielozatrudnienie kadry akademickiej odegra³y funkcjonaln¹ rolê w pierwszej dekadzie transformacji szkolnictwa wy¿szego, umo¿liwiaj¹c otwieranie wielu uczelni niepublicznych. Obecnie system równoleg³ej
pracy w wielu uczelniach staje siê balastem szkolnictwa wy¿szego w Polsce
(s. 49).
W rezultacie w ustawie z 4 lutego 2011 r. zmieniono treæ art. 129 Prawa
o szkolnictwie wy¿szym i w myl tego znowelizowanego artyku³u nauczyciel
akademicki zatrudniony w uczelni publicznej mo¿e podj¹æ lub kontynuowaæ
zatrudnienie w ramach stosunku pracy tylko u jednego dodatkowego pracodawcy prowadz¹cego dzia³alnoæ dydaktyczn¹ lub naukowo-badawcz¹, przy
czym podjêcie lub kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia wymaga zgody rektora. Rektor zosta³ zobowi¹zany do
odmowy wyra¿enia takiej zgody, je¿eli wiadczenie us³ug dydaktycznych lub
naukowych u innego pracodawcy zmniejsza zdolnoæ prawid³owego funkcjonowania uczelni lub wi¹¿e siê z wykorzystaniem jej urz¹dzeñ technicznych
i zasobów. Dla tego przepisu przewidziano trzyletnie vacatio legis w odniesieniu do kontynuowania obecnego dodatkowego zatrudnienia nauczyciela akademickiego. Jednoczenie nauczyciel akademicki prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ ma jedynie obowi¹zek poinformowania o tym rektora uczelni,
która jest dla niego podstawowym miejscem pracy, ale nie musi uzyskaæ jego
zgody.
Rozwi¹zanie powy¿sze wydaje siê z pozoru racjonalne i w zamierzeniu
projektodawców ma umo¿liwiæ pracownikom naukowo-dydaktycznym uczelni
publicznych skoncentrowanie siê na pracy naukowej. Wed³ug przeprowadzonych analiz w polskich uczelniach zatrudnionych jest 75% osób prowadz¹cych badania naukowe w Polsce i powstaje w nich wiêkszoæ produkcji naukowej. Stan badañ naukowych jest jednak niezadowalaj¹cy (Diagnoza...,
s. 8). W za³o¿eniu ograniczenia dodatkowego zatrudnienia winny przynieæ
wymierne efekty w postaci rozwoju nauki polskiej i wzmocnienia jej pozycji
w wiecie. W tych samych analizach podkrela siê, ¿e wielozatrudnienie
etatowe dotyczy zw³aszcza grupy profesorów  66% oraz adiunktów  35% (s. 3),
co oznacza, ¿e i obecnie 44% profesorów i 65% adiunktów pracuje wy³¹cznie
na jednym etacie. Nie dokonano jednak powa¿niejszych analiz, z których
wynika³oby jednoznacznie, ¿e grupa jednoetatowców osi¹ga znacz¹co lepsze
wyniki w dzia³alnoci naukowej, co po czêci zwi¹zane jest z faktem, ¿e
wieloetatowoæ dotyczy z regu³y przedstawicieli innych dyscyplin naukowych
ni¿ reprezentowanych przez jednoetatowców. Wprowadzane przepisy ograniczaj¹ce w sposób administracyjny mo¿liwoci dodatkowego zatrudnienia
u pracodawcy prowadz¹cego dzia³alnoæ dydaktyczn¹ lub naukowo-badawcz¹, ale z pozostawieniem innych mo¿liwoci zatrudnienia oraz prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej stwarzaj¹ przy tym realne zagro¿enie powtórzenia
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siê zjawiska znanego z pocz¹tkowych lat transformacji ustrojowej, polegaj¹cego na odejciu znacznej czêci kadry naukowo-dydaktycznej do innych zawodów, co do dzi skutkuje istotn¹ luk¹ pokoleniow¹ (s. 45). Zjawisko to jest
tym bardziej realne, ¿e dotyczy zw³aszcza takich nauczycieli akademickich,
którzy bez wiêkszych problemów bêd¹ mogli znaleæ na rynku pracy korzystniejsze finansowo mo¿liwoci zatrudnienia albo bêd¹ próbowali ³¹czyæ inn¹
pracê zawodow¹ z prac¹ w szkolnictwie wy¿szym (np. prawnicy czy ekonomici). Co wiêcej, powrót do znanego z przesz³oci obrazu biednego naukowca
doprowadzi do odejcia z uczelni zw³aszcza najzdolniejszych przedstawicieli
m³odego pokolenia nauczycieli akademickich. W konsekwencji osi¹gniêcie
zamierzonego przez ustawodawcê rezultatu bêdzie ma³o realne. Ustawodawca przewiduje wprawdzie dzia³ania zaradcze w postaci wyranego obni¿enia
wymagañ stawianych na poszczególnych etapach kariery naukowej, ale mo¿e
to prowadziæ jedynie do rezultatów pozornych, z których ani polska nauka,
ani szkolnictwo wy¿sze nie odniesie realnych korzyci.

Summary
Dilemmas of the amendment of legislation on higher education
The subject of the article is actual reconstruction of the system of higher
education in Poland. There was discussed the course of diagnostic, analytical
and conceptual works and assumptions of the reform of higher education.
Polemically the reference was made to its strategic objectives. There was
criticized the concept of changes in the Law on Higher Education. There was
made a conclusion, that contrary to previous announcements of projectors
the act does not contribute to a significant improvement of higher education
in Poland.
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Federalism and the American court organization
The study tries to provide some guidance and identify the court organization in the United States and to show the influence of federalism on this
system. Instead of a single, unified court system the United States have fifty
one court systems. The courts of the United States include both: the Unites
States federal courts comprising the judicial branch of the federal government of the United States and state and territorial courts of individual U.S.
states and territories. This situation results in serious consequences for the
American legal system. There is tremendous diversity among the individual
states. A trial court may be called a district court in one state, a superior or
supreme court in another. Each state is free to determinate for itself what
behavior is forbidden, and each is free to establish reasonable punishment
for defined crimes. But it is noticeable that state courts have their jurisdiction limited in some way.

1. Federalism
It is impossible to understand the legal system of the United States
without understanding its structure of government. The governmental structure was established by the Constitution of 1789. The two characteristics of
that structure which most directly affect the legal system are separation of
powers and federalism. The separation of powers principle assures that
three branches of federal government  legislative, executive or judicial  are
not able to overstep the boundaries of its proper constitutional role and take
over power belonging to the others. It will be shown that the separation of
powers influences significantly the legal system, especially, the role of the
federal courts.
There are different national governance systems all over the world.
Governments may be classified in terms of the geographic distribution of
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political power as unitary, confederate, and federal. In the eighteen century,
the terms of confederation and federation were synonymous. An understanding of the federal system is promoted by comparing it with the unitary and
the confederate systems.
In the unitary form one central government has a supreme power over
all territorial divisions within the country. Provinces, cities, or other political
units owe their creation and continued existence to the central government
and they possess only such powers as the central government grants them.
The central government can make a broad or limited delegation of powers to
lower levels of government.
The unitary government is the most common form in the world and
subnational governments are viewed primarily as administrative subdivisions to carry out national policies. Very often the central government prescribes in detail the policies to be implemented and the procedures to be
followed. Since the lower units are subject to more or less continuous supervision and control, the unitary organization is able to achieve a degree of
national homogeneity, provide uniformity of policy and administration, and
concentrate power swiftly and completely1.
One major disadvantage of the unitary system is its lack of flexibility.
Identical methods and policies are applied to all local conditions regardless
of their applicability in specific areas. In some cases, they are suitable to
certain local problems, in some cases not. Historically the relationship between the state government and its political subdivisions in the United
States was unitary. These days, the relationship is unitary in some states
and federal in other states2.
A confederate system is one in which two or more independent states are
linked in order to establish a central government agency to accomplish certain specific common purposes. Typically, those purposes include the conduct of
foreign affairs and national defense. Each state retains its sovereignty and
control over all people and things within its boundaries with the exception of
the powers delegated to the central agency. A confederacy is a system which
is readily adaptable to regional policy preferences. A confederation is inherently an unstable form of government since individual states may nullify
the acts of the central agency and even withdraw from the confederation.
Despite its disadvantages, this system of government has been an instrument for cooperation in revolutionary emergencies and sometimes has
been a beginning to the establishment of a closer and more stable political
1 R.F. Nagel, The Implosion of American Federalism, Oxford University Press, New York
2002, p. 1617.
2 J.F. Zimmerman, Contemporary American Federalism. The Growth of National Power,
Praeger, Westport, Connecticut 1992, p. 34.
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union. The United States underwent a confederate form of government in
the period between 1781 and 1788.
In a federal system all governmental powers are divided between
a national government and several state (province, canton, land, etc.) governments with the exception of the concurrent powers exercised by the
central government3. That system combines the advantages of the unitary
system and the confederate system, and inherently involves exceedingly
complex intergovernmental relations. In addition, it may suffer from some
disadvantages of the two systems. The distribution is made by means of
a written constitution, the national government and each state government
in theory are supreme within the irrespective fields, and each possesses its
concurrent powers4.
In 1968 professor Carl J. Friedrich of Harvard University defined federalism as the process by which a number of separate political communities
enter into arrangements for working out solutions, adopting joint policies,
and making joint decisions on joint problems, and conversely, also the process by which a unitary political community becomes differentiated into
a federally organized whole5.
For Daniel J. Elazar of Temple University federalism can be defined as
the mode of political organization that unites smaller polities in an overarching political system by distributing power among general and constituent
governments in a manner designed to protect the existence and authority of
both6.
Professor Richard H. Leach of Duke University reveals that federalism
took root as well in the working relationship that evolved between the
English crown and government and colonies during the colonial period. Isolated geographically from England, the colonies were tied governmentally to
the mother country only loosely, and the nature of the ties varied from time
to time and from colony to colony. Nor was a successful attempt ever made to
rationalize and formalize the relationship7.
Supporters of the federal system show some of its advantages. Uniformity of policy and administration can be achieved in national affairs to the
extend needed while the states retain control over their respective internal
affairs. High costs that may be associated with nationally uniform policies
are avoided. The retention of a number of powers by the states act as
3 For the point of view of Larry N. Gerston see L.N. Gerston, American Federalism.
A Concise Introduction, M. E. Sharpe, Armonk, New York 2007, p. 56.
4 J.F. Zimmerman, op. cit., p. 5.
5 C.J. Friedrich, Trends of Federalism in Theory and Practice, Frederick A. Praeger Publishers, New York 1968, p. 7.
6 D.J. Elazar, American Federalism: a View from the States, Thomas Y. Crowell Company,
New York 1984, p. 2.
7 R.H. Leach, American Federalism, W.W. Norton and Company, New York 1970, p. 2.
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a safeguard against undue concentration of governmental authority in the
nation which might result in the abridgement of the rights of citizens or in
general policies harmful to a group of a large nation. Individual states may
serve as laboratories of political experimentation for innovations in governmental policies. The states do not have to wait for the national government
to formulate and implement a program to solve a problem since state can
use its own good judgment and sources in fashioning a remedy. Minorities
concentrated within one or more states are able to elect their members to
state and local government offices, and to influence national policies through
the pressure asserted by their state and local government officials upon the
national legislature. The political decentralization of powers provides citizens with additional opportunities to participate in the governance system.
There are more appointed and elected offices in a federal system and most of
these offices are located close to the residences of citizens. Supporters of
a federal system also claim that a federal system enhances confidence in and
loyalty too8.
On the other hand, some disadvantages of a federal system may be
identified. The federal system may be rigid if the power distribution can be
changed only by means of the formal constitutional amendment, a process
which is often prolonged and difficult. The existence of concurrent powers
exercised by the national government and the regional governments may
result in an uneconomical overlapping of functional responsibilities and conflicts between the two levels of government. The problem of conflicts is
especially apparent in times of rapid economic and social change when jurisdictional conflicts may delay or prevent effective action by either the national government or regional governments or both. Concentration of authority
in one government as in a unitary state would result in greater efficiency
during a period of rapid change. Serious problems may be also caused by the
lack of uniformity in important functional areas (banking, highway safety)
as the laws and regulations governing the areas may vary widely among the
regional governments. Problems may be created by the failure of one or more
regional governments to recognize the public acts and records9.
It should be underlined that two theories have been developed to explain
the nature of the governance system in the United States  dual federalism
and cooperative federalism. Professor Edward S. Corwin of Princeton
University in 1950 when defining dual federalism stated that the national
government is one of enumerated powers only; also the purposes which
it may constitutionally promote are few; within their respective spheres
8 J.F. Zimmerman, op.cit., p. 6. About political influences, economic impact and social
outcomes of the federal system see also L.N. Gerston, op. cit., p. 14.
9 Ibidem, p. 7. Compare disadvantages shown in: V. Gray, P. Eisinger, Politics in the
American States and Cities, Longman, New York 1997, p. 1822.
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the two centers of government are sovereign and hence equal; the relation of
the two centers with each other is one of tension rather than collaboration10.
Dual federalism is sometimes described as a layer cake which suggests
that the national government and a state each possesses sovereign powers
and may determine and implement policies within their respective competences unimpeded by the other plane. The dual federalism theory incorporates a simplistic and static model of national-state relations by explaining
that changes in such relations can be accomplished only by formal amendment of the United States Constitution. This point of view was promoted
early in the nineteenth century in South Carolina and was popular in the
southern states.
Daniel J. Elazar assumes that dual system of federalism has never
existed in the United States. Cooperation has been the hallmark of national
state relations11. Cooperative federalism implies the existence of two planes
of government which are essential feature of dual federalism, but differs
from it in terms of extensive interplane cooperation. The theory of cooperative federalism is based on the postulate that one plane of government does
not coerce or interfere with the sphere of the other plane. In addition to this,
President Lyndon Johnson in the 1960s employed the term creative federalism to describe an aspect of his Great Society programs involving the
mobilization of local government and private resources, to attack public
problems on a cooperative basis. In fact, the theory of cooperative federalism
is helpful in promoting understanding of the system12.

2. The complexity of the American judicial systems
Court organization in the United States is complicated by the form of
government  federalism. The term of the judicial system of the United
States is rather misleading, because actually there are 51 judicial systems in
the country: the federal court system and the court system in each state
instead of a single, unified court system such as exist in France or Poland.
Each state system is a separate closed system. And as Professor William
Burnham notices each state system has its own court of last resort that has
the last word on what state is. Only on issues of federal law, arising originally either in federal or state court, can it be said that there is the semblance
10 E.S. Corwin, The Passing of Dual Federalism, Virginia Law Review 1950, vol. 36,
no. 1, p. 124.
11 D.J. Elazar, The American Partnership, University of Chicago Press, Chicago 1962,
p. 20.
12 E.S. Corwin, op.cit., p. 5.
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of a single national judicial system with one court, the United States Supreme Court, serving as the court of last resort13.
Establishment of such system is strongly connected with the history of
the country. The Constitutional Conventions decisions in 1787 about the
national government were very important. There was an agreement that
there would be a separate federal judicial power and to exercise it there
would be a Supreme Court and other federal courts. Federalists generally
supported the Constitution and the policies of President Washingtons administration. They were interested in establishing a lower federal judiciary.
Anti-Federalists wanted significant changes and voted in favor of very limited federal judiciary14. On September 24 1789 George Washington signed
An act to Establish the Federal Courts of the United States and sent his
nominations for the first federal judges to the Senate15.
With the Judiciary act of 1789 Congress first implemented the constitutional provision that the judicial power of the United States, shall be vested
in one supreme court, and in such inferior courts as the Congress may from
time to time ordain and establish16. By studying the Judiciary Act of 1789
and the subsequent legislation we can learn why the judicial system looks as
it does today17. It should be underlined that, of course, in some ways, subsequent legislation changed many of the 1789 Acts specific provisions. The
1891 Circuit Courts of Appeals Act effected a major change; the basic design
established by the 1789 Act has wiped out a supreme appellate court to
interpret the federal Constitution and laws. A system of lower federal courts,
separated geographically by state boundaries and sharing basically the same
jurisdiction has been changed. The Act provided for two types of courts:
district and circuit courts. A limited appellate jurisdiction was given to the
circuit courts. It made specific provision for the Supreme Court created by
the Constitution. It defined federal jurisdiction and authorized the courts to
appoint clerks and to prescribe their procedural rules. There were created
thirteen district courts: one for each of the eleven states that had ratified the
Constitution plus separate district courts for Maine and Kentucky. The act
placed each district, except Kentucky and Maine, into one of three circuits:
13 W. Burnham, Introduction to the Law and Legal System of the United States, West
Group Publishing, St. Paul 2002 (3rd ed.), p. 163.
14 The opposition diminished quickly after the Constitution went into effect in 1789.
15 More about late eighteen-century attitudes towards judges and lawyers see: J. Goebel,
Antecedents and Beginnings to 1801, vol. 1 of The History of the Supreme Court of the United
States, The Oliver Wendell Holmes Devise, New York 1971, p. 472.
16 R.R. Wheeler, C. Harrisson, Creating the Federal Judicial System, Federal Judicial
Center 1994 (2nd ed.), p.1, [online] <http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_federal_courts>, date of access: 8.05.2010.
17 The evolution of the Judiciary Act can be fund in D. Eisenberg et al., The Birth of the
Federal Court System, Winter, New York 1987, p. 18.
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an Eastern, A Middle and a Southern, following the administrative divisions
used in the first year of the Revolutionary War18.
It can be observed that federalists made important concessions to create
a federal judicial system. The Judiciary Act bowed to anti-federalists in two
general ways: it restricted federal jurisdiction more than the Constitution
required, and it tied the federal courts to the legal and political cultures of
the states. The Federalists obtained their purpose of establishing a federal
trial judiciary rather than leaving all trials in the state courts. But the
federal courts created by the Act were not designed to be completely free of
the influences of their states politics and legal culture. The federal judiciarys independence in protecting national legal rights against occasional state
encroachment has been sustained by factors other than the geographic structure of national court system19.
The most curious aspect of the 1789 Judiciary Act was Congresss decision to create a major federal trial court but no to create any separate
judgeship for it. Two Supreme Court justices assigned to each circuit traveled to the designated places of holding circuit court and joined there the
district judge. In fact, early Supreme Court justices spent most of their time
serving as trial judges. Circuit riding was common in the states and attractive to Congress for a few reasons. The most important factor was saved
money.
A major nationalist victory in the Act was the implementation of the
constitutional authorization of jurisdiction in cases between citizens of different States and cases involving aliens. Under section 11, the circuit courts,
like the state courts, could hear suits when an alien is a party or the suit is
between a citizen of the State where the suit is brought and a citizen of
another state20. Federalists worried about the potential for control over
judges by state legislatures, which selected judges in most states and had
the authority to remove them in more than half states. They stated that
state judges may be reluctant to enforce unpopular contracts or generally to
foster the stable legal conditions necessary to avoid a return to the conditions under the Articles of Confederation.
Anti Federalists believed that law suits would be too expensive. To quiet
these fears, the Act established a jurisdictional minimum of $500, so that defendants would not have to travel long distances in relatively minor cases, and
made state laws the rules of decision in the absence of applicable federal law21.
18 R.B. Schlesinger, The Code Systems, [in:] John Honnold (ed.), The Life of the Law, Free
Press, London 1964, p. 494500.
19 J.V. Calvi, S. Coleman, American Law and Legal Systems, Prentice Hall, New Jersey
2009 (6th ed.), p. 30.
20 R.R. Wheeler, C. Harrisson, op. cit., p. 6.
21 H.C. Prichett, The American Constitutional System, McGraw-Hill, New York 1981, p. 20.
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From 1789 to 1855 the number of states increases to thirty one. The
logic of the 1789 judiciary act dictated that new states and territories have
their own district and their own circuit courts. Congress created new circuits
and gradually increased the size of the Supreme Court to provide justice for
them. The number of circuits reached its high point in 1885. Congress that
year created a separate California Circuit. The Supreme Court reached its
largest size in 1863.
Before the Civil War, a growing economy and the emergence of the
business corporation increased the federal courts workload as their decisions
created the legal conditions for the growth and expansion in maritime trade
and in domestic commercial activity. Congress steadily expanded the Supreme Courts jurisdiction. After the Civil war came statues to promote and
regulate economic growth, the enforcement of which fell to federal courts
through the diversity of jurisdiction or pursuant to statutory grants of jurisdiction. The definitely expanded federal court jurisdiction, especially that
established by the 1875 Judiciary act, had two effects. It established the
federal courts preeminent role as protectors of constitutional and statutory
rights and liberties and as interpreters of the growing amount of federal
statues and administrative regulations.
Since 1891, the Federal courts have achieved administrative autonomy
from the executive branch. Congress in 1939 shifted budgetary and personnel responsibility from the Department of Justice to the newly created Administrative Office of the U.S. Courts and directed the Administrative Office to
function under the supervision of the Judicial Conference of the United
States22. In 1967, Congress created the Federal Judicial Center, an agency to
provide federal court research and education, and in 1984, it created the
U.S. Sentencing Commission to promulgate presumptive guidelines for the
sentences of federal offenders.

3. The federal court system
The United States federal courts comprise the judiciary branch of the
federal government of the United States organized under the Constitution
and laws of the federal government of the United States. The Constitution
gives Congress the power to enact statues for certain limited purposes like
regulating interstate commerce and, in fact, federal law originates with the
Constitution. Almost all statutes have been codified in United States Code.
A huge number of statutes gives executive branch agencies the power to
22

R.R. Wheeler, Origins of the elements of Federal Court Governance, Federal Judicial
Center, Washington 1992, p. 210.
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create regulations, which are published in the Federal Register and codified
into the Code of Federal Regulations. Generally, regulations carry the force
of law under the Chevron doctrine23. A great deal of lawsuits turns on the
meaning of a federal statute or regulation, and judicial of interpretations of
such meaning carry legal force under the principle of stare decisions.
The federal court system is characterized by two types of courts: constitutional and legislative. Constitutional courts are sometimes referred to as
Article III courts because they are created under the Article III of the
Constitution, which gives Congress the power to ordain and establish courts
inferior to the Supreme Court (U.S. Constitution, art. III, § 1). U.S. district
courts, U.S. courts of appeal and the U.S. Supreme Court are examples of
constitutional courts. Legislative courts are also created by Congress. Article I
of the Constitution empowers Congress to make all laws for organizing,
arming, and disciplining the Militia (U.S. Constitution, art. I, § 3). Article IV
empowers Congress to make rules and regulations for the U.S. territories.
The judges who serve in the legislative courts dont have lifetime appointments and their salaries are not protected as those of Article III judges.
However, all federal judges are appointed by the president, subject to confirmation by the Senate. It should be noted that despite the fact that these and
other differences between constitutional and legislative courts exists, the
line is not always the clear one. Congress determines the status of federal
courts. For example, in 1956 Congress changed the status of the U.S. Customs Court from a legislative to a constitutional court24.
While federal courts are generally created by the United States Congress under the constitutional power described in Article III, many of the
specialized courts are created under the Article I. Much greater power is
vested in Article III courts because these courts are much more independent
of Congress and the President. If Article I courts were able to exercise that
level of power, the balance of power between the branches of government
would be threatened. Article III requires the establishment of a Supreme
Court and permits the Congress to create other federal courts and place
limitations on their jurisdiction. In theory Congress could eliminate the
entire federal judiciary except for a single Supreme Court Justice25.
Constitutional courts may be classified as either courts of general or
specialized jurisdiction. The federal courts of general jurisdiction are organized in three tires or levels. The first tier consists of the U.S. districts courts.
The United States District Court, which is located in 94 districts, is the basic
trial court in the federal system. When congress first created the lower
23 For more see American Legal System, [in:] Wikipedia. The free encyclopedia, [online]
<http://en.wikipedia.org/wiki/American_legal_system>, date of access 3.07.2010.
24 J.V. Calvi, S. Coleman, op. cit., p. 44.
25 R.R. Wheeler, op.cit., p. 810.
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federal courts in 1789, it merely created one for each state, or thirteen
federal districts courts26. As the nation grew, some states needed more than
one federal court. Congress created new ones while maintaining the tradition that district courts should not cross state lines. States that have more
than one federal district court use geographical designations to distinguish
among them. Districts vary in size. In the most populous states there are
three or four districts. In the less populous states, the entire state is one
district. For example, New York has southern, northern, eastern and western
districts while the state of Montana is one district27.
It should be underlined that districts courts are the main trial courts in
the United States. They entertain both: criminal and civil jurisdiction. When
the constitution came into existence, the states already had fully functioning
state court systems, and opponents of the Constitution were afraid of the
created federal courts and they thought that it would supplant state courts.
The judicial of the federal courts was limited to alleviate this fear so that
most legal controversies would continue to be settled by state courts.
Functioning of districts courts in the United States is the same like trial
courts in other countries. Federal courts have their own unique rules of
evidence, but evidence is submitted and a verdict is reached in the same
manner as in state trial courts. A single judge presides and a jury hears the
evidence. The number of federal judges assigned to each federal district is
different. For example, Southern District of New York has twenty eight
judgeships assigned to it, while the U.S. District Court for Eastern Oklahoma has 133 judgeships authorized. It is common for each big city within the
federal district to have at least one judge assigned to it. Each district has
a number of retired judges, called senior judges, who hear cases on a part-time
basis. Senior judges often handle about fifteen percent of the federal court
cases. The Congress has authorized 646 permanent federal district court
judges in the United States; although in 1990-ties there was an unusually
large number of vacancies in federal courts28.
Federal courts are not better or worse than state courts. They are just
different because of the different jurisdiction, organization and procedures.
Nor are state courts necessarily inferior to federal courts. Unless a case
raises a federal question or otherwise falls within the jurisdiction of the
federal courts, the decisions of the state courts are not reviewable by federal
courts. Federal judges are required to respect the interpretations of state
laws by state courts if there is not a federal question raised. Although
26 For more information on the history of district courts see The U.S. District Courts and
the Federal Judiciary, [online] <http://www.fjc.gov/history/home.nsf/page/dc_nd>, date of access 11.01.2010.
27 J.V. Calvi, S. Coleman, op. cit., p. 44.
28 Ibidem, p. 45.
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federal law claims are not as numerous as state claims, when issues of
federal law arise, they are often very important. Either the federal Constitution is involved or the case involves a problem of sufficient importance that
Congress has decided to regulate it by way of a federal statute. The importance of many of the cases that federal judges handle, plus the facts that
there are relatively few federal judges and they are appointed by the President for life, all combine to give federal district judges a certain prestige that
does not attach to state trial court judges.
Different branch of federal courts comprises courts with geographic
 based appellate jurisdiction. Eleven of the courts of appeals are designated
by number. For example, the U.S. Court of Appeals for the Fifth Circuit
includes Texas, Mississippi and Louisiana, and any appeal from one of the
nine district courts of those states can be heard by it. The U.S. Court of
Appeals for the District of Columbia  the twelfth court of appeals  mainly
hears appeals from District of Columbia government and various departments assigned by Congress. The thirteenth court of appeals is the U.S.
Court of Appeals for the Federal Circuit. This court hears appeals from some
of the Article III courts and some commissions and agencies. Since U.S.
courts of appeals hear only cases on appeal from U.S. districts courts or
federal regulatory agencies, they naturally have the same substantive jurisdiction. In 1996 a total of 51,963 cases were filed in the federal courts of
appeal29.
The federal courts of appeals are sometimes called circuit courts of
appeal because the judges at one point had to ride circuit, for example, to
travel through the states under their jurisdiction along a regular route,
usually on horseback, and hold their court in various places along the route.
There is a right to appeal from all final judgments of district courts to the
circuit courts of appeals of the appropriate circuit. In addition, the circuit
courts have jurisdiction to hear appeals from decisions of certain administrative agencies, such as the National Labor Relations Board and the Department of Health and Human Services30.
The number of appeals court judges consists of 167, with the number of
judges assigned to individual circuits varying from six for the first circuit to
twenty eight for the ninth Circuit. Normally appeals are heard by groups of
three judges. They are called panels. When an appeal reaches the court,
three judges assigned to hear it, and the decision of majority decides the
case. Sometimes, the court of appeals will decide to hear the case en banc,
which means that all of the judges assigned to that circuit will hear the case.
In a majority of federal cases, the court of appeals is the last stop. For
29
30

W. Burnham, op. cit., p. 60
R.R. Wheeler, op. cit., p. 22.
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a variety of reasons, including money and time, and the unlikely chance of
Supreme Court review; the parties abandon their fight, resulting in the
decision of the court of appeals being the final one31.
It should be noticed that the federal courts of appeal have the right to
disagree with one another and decisions from one circuit only have persuasive precedential effect in another circuit. The result is that there can be and
often is a different rule on a point of federal law in New York (a state in the
Second Circuit) and in California (a state in the Ninth Circuit). Just such
a split in the circuits forms one basis for the Supreme Court to exercise its
power to review decisions of the circuit courts of appeal32.
The United States Supreme Court is the third tier of the federal courts
of the general jurisdiction. Of course, it is the highest tire of the federal
courts of general jurisdiction. Article III of the Constitution places the Judicial power of the federal government in one supreme court, and in such
inferior courts as the Congress might establish. The constitution grants the
Supreme Court original jurisdiction in cases in which states are a party and
those involving diplomats, but leaves Congress to determine the size and
responsibilities of the Court that is the capstone of the federal judiciary. The
Judiciary act of 1789 established a Supreme Court with one chief of justice
and five associate justices. The further act defined the jurisdiction of the
Supreme Court to include appellate jurisdiction in larger civil cases in which
state courts ruled on federal statutes. Congress required the justices of the
Supreme Court to preside with the local federal judges on the U.S. circuit
courts that met in judicial districts throughout the nation, thus insuring that
members of the highest court would participate in the principal trial courts of
the federal judiciary and be familiar with the procedures of the state courts33.
As the nation expanded, the size of the Supreme Court grew to accommodate the establishment of new circuits. The duties of circuit riding required the Supreme Court justices to spend most of the time traveling and
prompted recurrent efforts to reduce or eliminate this responsibility. Congress in 1793 reduced the number of justices required to hold circuit from
two to one. In the Judiciary Act of 1801 Congress created separate circuit
judgeship and freed the justices from any circuit court duties. But in 1802
the justices were again assigned to serve on the U.S. circuit courts, although
the district was allowed to preside alone in some instances. The establishment of separate circuit judgeship in 1869 relieved the circuit obligations of
the justices.
31

p. 130.

B. Schwartz, The Law in America, American Heritage Publishing Co., New York 2004,

32 L. Brilmayer, Conflict of Laws, [in:] A.B. Morrison (ed.), Fundamentals of American
Law, Oxford University Press, Oxford 2004, p. 178180.
33 J.V. Calvi, S. Coleman, op. cit., p. 42.
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Throughout its first century, the Supreme Court was responsible for
deciding most civil appeals, and the justices had little control over a docket
that was increasingly overcrowded. The establishing circuit courts of appeals
in 1891 authorized the justices to grant review through certiorari and allowed the courts of appeals to certify other cases for appeal to the high Court
at the same time that it restricted the right of automatic appeal to the
Supreme Court. The Judges Bill of 1925 further increased the justices discretion in determining what cases to hear. In 1988 Congress eliminated
almost all types of mandatory jurisdiction34.
It is worth mentioning that the Supreme Court has exercised only limited administrative authority over the federal courts. In 1934 Congress granted the Supreme Court responsibility for drafting rules of federal procedure.
In 1939 law creating the Administrative Office of the U.S. Courts provided
that that the Supreme Court would appoint its director. Congress changed
the law in 1990, vesting that authority in the Chief Justice, in consultation
with the Judicial Conference. The Chief Justice also chairs the board of the
Federal Judicial Center35.
It should be underlined that the Supreme Court of the United States is
a part of the federal court system, but it has a hybrid function. It exercises
appellate jurisdiction over cases appealed from the United States Courts of
Appeals, but it also exercises appellate jurisdiction over state courts as to
federal issues. The Supreme Court is the only court that is specifically
created by the Constitution. However its composition and jurisdiction are
determined by Congress. These days (since 1868) it consists of a total of nine
judges: eight associate justices and one Chief of Justice of the United States.
The Court is located in Washington, D.C. and hears every case en banc. All
nine justices sit together and make final decision in all cases.
There are two ways to review in the U.S. Supreme Court: an appeal as a
matter of right and the discretionary grant of writ of certiorari. Very few
cases fall into the category of appeals as of right, so as a practical matter
certiorari is the only way to gain Supreme Court review. Certiorari means to
bring up the record, an essential first step for review of a case by an
appellate court. By exercising its appellate certiorari jurisdiction over cases
involving issues of federal law coming from the lower federal courts and the
highest courts of the states, the Court maintains the supremacy and consistency of federal law. Certiorari grants are decided according to the voting of
four Justices. As in the case with the state supreme courts exercising discretionary jurisdiction, the Supreme Court does not view its role as one of
34
35

W. Burnham, op. cit., p. 172.
More information connected with the history of the United States Supreme Court see,
e.g., The Supreme Court of the United States and the Federal Judiciary, [online] <http://
www.fjc.gov/history/home.nsf/page/ss_bdy>, date of access: 11.01.2010.
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correcting error, but also as one of serving the broader interests of the law
and the legal system. Its rules provide that certiorari will be granted only
when a federal appeals court or a state supreme court has decided a federal
law question in conflict with another federal appeals court or state supreme
court, or where a state court or a United states court of appeals has decided
an important question of federal law that has not been, but should be,
settled by this court, or has decided an important federal question in way
that conflicts with relevant decisions of this court36.
It is interesting to consider original jurisdiction of the Supreme Court in
a narrow category of cases. These cases form a negligible part of its business,
usually less than one-tenth of the number in which certiorari is granted. All
the original jurisdiction cases handled by the Court involve disputes between
states. In conclusion, the Supreme Court of the United States is the court of
last resort, which primarily has appellate jurisdiction but also has original
jurisdiction over a very narrow range of cases.
Among federal courts there are also constitutional and legislative courts
that have specialized jurisdiction. Courts with the original jurisdiction
over specific subject matter are:
 United States Tax Court
 United States Court of Private Land Claims
 United States bankruptcy courts
 United States Foreign Intelligence Surveillance Court
 United States Court of Federal Claims
 United States Court of International Trade.
Courts with appellate jurisdiction over specific subject matter are:
 United States Court of Appeals for the Armed Forces
 United States Court of Appeals for the Federal Circuit
 United States court of Appeals for Veterans Claims37.
The judges of all these specialized courts, except the Court if International Trade and Foreign Intelligence Surveillance Court, are called Article III
judges and their courts Article I courts. They are not appointed for life,
but for specific terms.
The volume of cases those specialized courts handle is significant in
comparison to district courts. The U.S. Congress has generally resisted pressures to create more federal courts with specialized jurisdiction, delegating
that most federal judicial business to Article III judges who handle all kinds
of cases.
In conclusion, the federal system is composed of courts created by Congress under the power of the Constitution. The federal courts are not supe36
37
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US Law Information and News, [online] <http://uslawinfo.com>, date of access:
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rior to state courts. The majority of cases are held in state courts. That
means, that state courts resolve many important cases. The federal courts
remain an alternative forum that citizens can turn to relief if state courts
prove unresponsive.

4. State court systems
The states are fundamental building-blocks of legal authority in the
United States. Each state has its own constitution and laws, and the organic
source of state authority is conceived as arising from these state constitutions. The federal Constitution presumes the existence of the states, and it is
clear that the states could not be abolished or fundamentally reshaped without doing violence to the scheme of governmental authority contemplated
by the Constitution. The organic power of the states is understood to be
coextensive with the police power  the power of government over its
citizens generally. Federal constitutional limitations on state authority accordingly are understood to function as subtractions from the general warrant
of the police power enjoyed by the states38.
Counties, cities, towns and other governmental entities inferior to the
states are understood to be the delegates of state authority. The legal status
of these entities is largely a function of state constitutional and statutory
law. As a result, there is considerable diversity among the states as to the
form and authority of local government. As far as state system of courts is
concerned, there is no typical state court system because federalism allows
each state to adopt a court system fitted to its individual needs. Describing
all fifty state systems would be repetitious, although there are enough similarities among state court systems to allow some generalization.
The basic component of the state courts are trial courts of general jurisdiction. This kind of court has jurisdiction over major civil disputes and all
serious criminal offences, called felonies39. These courts are called by various names. The most common are: the Superior Court, the Circuit Court or
the District Court. Of course, there some exceptions, for example in New
York these trial courts are called the Supreme Courts, while the highest
court is called the Court of Appeals. On the whole, the territorial subdivisions over which these state trial courts preside correspond to the county
lines of a state. A court of general jurisdiction has the authority to render
a verdict in any case capable of judicial resolution under the constitution and
38

p. 28.
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laws of the state. Cases involving the states criminal laws, civil code, or
state constitution fall within the judicial power of the state. Laws regulating
marriage, corporations, real estate, insurance, and education are just a few
categories of law within the states authority40.
Courts of general jurisdiction tend to be the major trial courts of the
state. Usually, the state legislature divides the state into numbered judicial
districts that have definite boundaries. These boundaries may coincide with
county lines, consists of several counties, or even disregard county lines.
Most judicial districts have a single judge assigned to each unit; some of
them are multijudge districts. The judges may agree to specialize by allowing one judge to hear only criminal cases, and another to hear only civil
cases. This specialization is typical in large metropolitan areas41.
There is a layer of trial courts below the circuit or superior courts level
which exercise limited general jurisdiction in many states. In many cases
they have jurisdiction over all types of civil cases up to a certain amount of
money42. The civil jurisdiction of district courts has no upper limit as to the
amount in controversy. Lawsuits may run into millions of dollars and cases
can range from the typical divorce case to multimillion dollar tort. This
might show the importance of the state courts. Even if the stakes are high,
the state courts are as not less important than the federal courts.
The second component of the state courts are state courts of limited
jurisdiction called also trial courts with specialized jurisdiction. All states
have their jurisdiction specialized in some way. Among the are probate or
surrogates courts (for juvenile matters, for mental commitments and guardianships over adults unable to handle their cases, for overseeing distribution of descendants estates), courts of claims to handle money claims against
the state and juvenile courts (if juvenile matters are not handled by the
probate court). In same states the courts with specialized subject matter
jurisdiction are considered equal to the superior courts of general jurisdiction. In different states specialized courts are considered inferior to the
circuit or superior court. Courts of limited jurisdiction are created to handle
cases of a limited or specialized nature43.
The municipal court is one of the most common courts of limited jurisdiction. Their main function is to hear cases involving traffic violation within
the city limits. They often have jurisdiction over cases involving violations of
city ordinances. Ordinance power of the city means the power to enact laws
enforceable within the city limits. Such laws include prohibitions against
40 R.A. Carp, R. Stidham, The Federal Courts, Congressional Quarterly Press, Washington D.C. 1998, p. 250.
41 J.V. Calvi, S. Coleman, op. cit., p. 70.
42 Such cases are often called as misdemeanors.
43 A.B. Morrison, op.cit., p. 58.
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discharging firearms, burning trash, letting animals run loose. People who
receive traffic citations or citations for the offenses may have their cases in
municipal court. Its surprising that in some cases the judge may not be
a lawyer. Although many municipal court judges are lawyers, some state
allows the city officials, such as the mayor, to double as municipal court
judge, especially in small towns. Appeals dont occur very often.
The justice of the peace court, often called JP court, is the second common type of court of limited jurisdiction. These JP courts have a great
amount of function that is not always of judicial nature. Most justices of the
peace have minor administrative duties like preparing the courts yearly
budget and hearing court personnel. In some states JP courts are still permitted to perform marriages, and in some states they serve as coroner in
cases in which foul play is suspected in someones death.
Justice of the Peace courts usually have both civil and criminal jurisdiction. The civil jurisdiction is limited to small monetary amounts. Of course,
it depends on the state. If it is $3,000, the lawsuit not exceeds $3,000 and JP
court has the jurisdiction. This is why JP courts are often called small claim
courts. Although lawyers are allowed to appear in JP courts in most states,
the litigants often just represent themselves and let the judge decide the
case without the jury. The Criminal jurisdiction of JP courts extends to
misdemeanor offenses that occur within the limits of their geographic boundaries. Crimes such as petty larceny and simple battery are kinds that are
most likely to be tried in JP court. Most states limits the amount of the
punishment a JP court can handle out. In addition to hearing trials, justice
of the peace often conduct arrangements for people accused of more serious
crimes.
It is noticeable that the kinds of cases handled by JP courts are more
varied than those of a municipal court. Procedure in small claims courts is
very informal and there is generally no appeal from a judgment. Sometimes
lawyers are prohibited from representing parties in such courts. Many states
do not require justices of the peace to be licensed attorneys44.
County courts are the third category of courts of limited jurisdiction.
County courts jurisdiction has a greater expanse of jurisdiction than municipal or JP courts, but is limited to the county lines. For civil cases the amount
of controversy may be as high as several thousand dollars. In criminal cases
county courts may have jurisdiction over offenses with penalties as great as
one year imprisonment or adequately high fines. They may also function as
courts of appeal for lower courts with specialized jurisdiction. When an
appeal is made to a county court from lower court, it isnt an appeal in the
usual sense. Actually, the county court starts a trial de novo  a wholly new
44

Many writers underline that the JP system is inadequate these days.
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trial, or a trial from the scratch. It is possible because some county courts
are often called courts of record, which means that a transcript is made of
the proceedings. If no record exists in the lower court, the county court may
conduct a trial de novo45.
There are attempts in particular states to modernize their judicial systems, but as far the judges of the county courts are not required to be
licensed attorneys like other judges in courts of limited jurisdiction. Many
states retain the tradition of the county judge as the political leader of the
county. In such states county judges are as much administrative officials as
judicial ones. A county judge may be responsible for budget preparation or
the county welfare system. County judges take responsibility for wards of
the county, serve as juvenile court judges, commit persons to mental institutions and probate wills. Characterizing the office of county judge as a purely
judicial one is rather misleading.
The third component of state courts are appellate courts. Appeals mechanism is available in every state. Most states have created an intermediate appeals court between the trial courts and the states highest court of
appeal. The purpose of existing such courts is to guarantee the litigants the
right to at least one appeal while preventing the states highest court from
having routine appeals. Only the most important cases can reach the states
highest court.
It is noticeable that every state has a court of last resort often called the
state supreme court. In New York, for example, trial courts are called supreme courts and the highest appellate court is called the Court of Appeals.
Most states have a single court of last resort that handles civil and criminal
appeals, but Texas and Oklahoma have two such courts. Everywhere a court
of last resort is the last litigants chance to have the case decided favorably
once the case has exhausted all other appellate avenues46.
State supreme courts duties are identical to those of other appellate
courts except that their decisions are final unless an appeal is made to the
U.S. Supreme Court. When a states highest court makes a ruling involving
the interpretation of the state constitution, a state statue, or a precedent in
earlier state case, that ruling is final47. The exception is when the case
raises a federal question. It may be taken to the Supreme Court of the
United States. State supreme courts have also further obligations: ruling on
opinions of the states attorney general. Some states permit the attorney
general to make preliminary interpretations of state laws, which are binding
unless overturned by a state court. State supreme court justices, especially
45
46
47

J.V. Calvi, S. Coleman, op. cit., p. 68.
L. Baum, American Courts: Process and Policy, Houghton Mifflin, Boston 1998, p. 3747.
J.V. Calvi, S. Coleman, op. cit., p. 44.
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the chief justice, are often given additional duties by the state. The states
chief justice often presides over impeachment trials. Other justices may have
to serve on various state boards or commissions dealing with the judiciary48.
It should be underlined that there is a possibility that each state may
approach court organization in its own unique fashion. It makes federalism
an attractive form of government. Nevertheless, the coexistence of state and
federal court systems adds an element of complexity present in the American
federal system.

Conclusions
It has been demonstrated that federalism in the United States is the
relationship between U.S. state governments and the federal government. At
any given time, the average American citizen is subject to the rules and
regulations of several different agencies at the federal, state and local levels
depending on ones current location and behavior. American federalism has
two dimensions. Vertical federalism describes the relationship between the
states and the federal government. Horizontal or interstate federalism
describes the relationship of the states to each other. Both relationships have
changed considerably since 1789. The history of vertical federalism has largely been the story of the growth of federal power over state power. Horizontal federalism has been marked by a steady decrease in the legal significance
of state boundaries.
A new theoretical trend called new federalism appeared in the late
20th century. New federalism is characterized by a gradual return of power
to states. It was initiated during the presidency of Ronald Regan. Previously,
the federal government had granted money to the states categorically, limiting the states to use this funding for specific programs. The Regan administration introduced the practice of giving block grants, freeing state governments to spend money at their own discretion. That new federalism is
sometimes called states rights.
American law and the judicial system are strictly connected with the
federal structures and the administrative division of the country. It should
be taken into account that there are some attempts at uniform laws. Efforts by various organizations to create uniform state laws have been
partially successful. The two leading organizations are the American Law
Institute and the National Conference of Commissioners on Uniform State
laws. The most successful and influential uniform laws are the Uniform
48
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Commercial Code and the Model Penal Code. Apart from model codes, the
American Law institute has also created Restatements of the Law which are
widely used by lawyers and judges to simplify the task of summarizing the
current status of the common law.

Streszczenie
Federalizm a amerykañski system s¹downictwa
Niniejsze opracowanie stanowi próbê przedstawienia wybranych aspektów funkcjonowania systemu s¹downictwa w USA. Na jego organizacjê du¿y
wp³yw wywar³ system federacyjny, który tkwi u podstaw tego pañstwa. Koegzystencja s¹dów federalnych i stanowych tworzy specyfikê tego rodzaju
pañstwowoci, jak¹ reprezentuje USA. W³aciwie aktualnie istnieje 51 odmiennych systemów s¹downiczych w skali ca³ego kraju, sporód których S¹d
Najwy¿szy Federalny zajmuje szczególn¹ pozycjê.
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Eutanazja w nauczaniu i prawie Kocio³a
katolickiego oraz w prawie polskim
Za pocz¹tki eutanazji mo¿na uznaæ zabójstwa osób niewygodnych spo³ecznie w staro¿ytnoci. W Sparcie np. uwa¿ano, ¿e kaleki, niewidomi czy
powa¿nie chorzy nie maj¹ prawa do ¿ycia. Selekcjê przeprowadzono od momentu narodzin. Starszyzna ocenia³a noworodki: te najsilniejsze i dobrze zbudowane nale¿a³o wychowaæ, natomiast s³abe lub u³omne zrzucano w przepaæ.
W Rzymie na eutanazjê zezwala³o Prawo XII Tablic. Podobna sytuacja mia³a
miejsce w Keos, gdzie ka¿dy mieszkaniec, który przekroczy³ 60 lat, powinien
by³ wypiæ truciznê  cykutê, aby dla wszystkich starczy³o po¿ywienia1.
Eutanazjê popiera³o wielu mylicieli liberalnych, lewicowych, a tak¿e
hitlerowcy. Ju¿ Kartezjusz zauwa¿y³, ¿e cz³owiek prosz¹cy o mieræ z powodu
cierpienia tak naprawdê prosi o pomoc w cierpieniu. Ze wspó³czesnych holenderskich badañ wynika, ¿e 8090% ludzi, którzy trafiaj¹ do hospicjum
z myl¹ o poddaniu siê eutanazji, odstêpuje od tego zamiaru. Oznacza to, ¿e
eliminacja bólu i okazanie zainteresowania choremu likwiduje tak¹ potrzebê.
Podejmuj¹c problem eutanazji, rozwa¿yæ trzeba dwa podstawowe zagadnienia. Pierwsze to odpowied na pytanie, czy i kiedy cierpienie oraz choroba
tak degraduj¹ ¿ycie cz³owieka, ¿e przestaje ono mieæ jak¹kolwiek wartoæ,
tak ¿e mo¿na z niego zrezygnowaæ. Drugie to problem, czy cz³owiek ma
prawo decydowania o mierci w³asnej lub innych osób; niezale¿nie od tego,
czy chodzi o mieræ samobójcz¹, czy dokonan¹ na ¿¹danie okrelonej osoby,
przez osoby uprawnione do tego lub nie.
Aby na te pytania odpowiedzieæ, nale¿y odwo³aæ siê do uregulowañ doktrynalnych i prawnych obowi¹zuj¹cych w Polsce, przynajmniej do tych, które
obowi¹zuj¹ spo³ecznoæ obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz spo³ecznoæ
Kocio³a katolickiego w Polsce. Wczeniej nale¿y jednak przeanalizowaæ
samo zjawisko eutanazji, jego okrelenia i formy.
1

N. Aumonier, B. Beignier, P. Letellier, Eutanazja, Warszawa 2005, s. 40.
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1. Pojêcie i formy eutanazji
Termin eutanazja (gr. eu  dobra, tanatos  mieræ) pojawi³ siê w VIV
wieku przed Chrystusem. Oznacza dobre, w sensie bezbolesne odebranie
komu ¿ycia. Lekarze czêsto uwa¿aj¹ to za pomoc dla umieraj¹cego pacjenta,
by ul¿yæ mu w cierpieniu i zmniejszyæ lêk.
W literaturze nie ma jednej definicji okrelaj¹cej to zjawisko. Definicje
zawarte w polskich s³ownikach i encyklopediach nie s¹ spójne i jednoznaczne. W Popularnym S³owniku Jêzyka Polskiego eutanazja to umiercenie
osoby nieuleczalnie chorej i cierpi¹cej, dokonane na jej probê2. Podobnie
w Wielkiej Encyklopedii PWN: zabicie cz³owieka nieuleczalnie chorego na
jego ¿¹danie, z tym, ¿e tu wyró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje eutanazji: czynn¹, biern¹, dobrowoln¹ i niedobrowoln¹3. W Encyklopedii Katolickiej okrelono j¹ jako przyspieszenie lub niezapobieganie mierci, maj¹ce na celu skrócenie cierpienia, zwykle na ¿yczenie chorego4. A wiêc nie zawsze na ¿yczenie
chorego. Terminem eutanazja okrela siê pozbawienie ¿ycia cz³owieka, który cierpi i jest nieuleczalnie chory. Eutanazja jest mierci¹ narzucon¹, która
jest przeciwieñstwem mierci naturalnej5. Prof. Tadusz lipko w jednej ze
swoich prac stwierdza, ¿e eutanazja jest wynikiem aktów bezporednio zabójczych, prowadz¹cych do zgonu. Wszystkie te akty, jeli s¹ wype³niane
przez odpowiednie podmioty, to dzia³ania eutanatyczne6.
Spór o eutanazjê, zwany przez jej zwolenników prawem do dobrej
mierci, trwa od czasów staro¿ytnej Grecji, chocia¿ wspó³czesne pojêcie eutanazji nie by³o wtedy jeszcze znane. Wyró¿nia siê eutanazjê czynn¹ oraz
biern¹. Eutanazja czynna to wiadomy czyn zadania mierci osobie chorej,
na jej probê lub nie, zale¿nie od jej stanu oraz fizycznych i duchowych
cierpieñ. Do tej kategorii mo¿emy zaliczyæ wszystkie dzia³ania konieczne
przy towarzyszeniu przy samobójstwie7. Natomiast eutanazja bierna to tzw.
ortotanazja, eutanazja pasywna. Wystêpuje, gdy mamy do czynienia z zamierzonym zaniechaniem dzia³añ ratuj¹cych lub przed³u¿aj¹cych ¿ycie pacjenta,
z intencj¹ pozostawienia miertelnej choroby swemu biegowi (np. niepodjêcie
reanimacji)8. Eutanazja bierna mo¿e mieæ trzy podstawowe formy: 1) od³¹czenie aparatu, co spowoduje mieræ pacjenta, 2) ograniczenie leczenia czy
stosowania aparatu, 3) przepisanie rodków umierzaj¹cych, gdy zwiêkszenie
ich dawkowania doprowadza do mierci.
2
3
4
5
6

Popularny S³ownik Jêzyka Polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 2003, s. 113.
Wielka Encyklopedia PWN, t. 8, Warszawa 2002, s. 465466.
Encyklopedia Katolicka, t. 4, Lublin 1983, kol. 1344.
N. Aumonier, B. Beignier, P. Letellier, Eutanazja, Warszawa 2005, s. 54.
T. lipko, ¯ycie i p³eæ cz³owieka. Przedma³¿eñska etyka seksualna. Etyczny problem
samobójstwa, Kraków 1978, s. 260.
7 Ibidem, s. 53.
8 M. Seroczyñska, Eutanazja i wspomagane samobójstwo na wiecie. Studium prawnoporównawcze, Kraków 2004, s. 23.
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Rozró¿nienie powy¿sze wprowadza zamieszanie terminologiczne i os³abia
subiektywne poczucie winy sprawcy eutanazji. W praktyce mo¿e mieæ na
celu zakamuflowanie zbrodni, któr¹ mo¿na ³atwiej ukryæ9. Tymczasem
w rzeczywistoci ka¿da interwencja maj¹ca na celu mieræ cz³owieka chorego
jest w pewnym sensie eutanazj¹, a wiêc zabójstwem10. Eutanazja bierna to
nieuzasadnione medycznie przerwanie leczenia w celu przyspieszenia zgonu.
Nie chodzi tu tylko o zaprzestanie stosowania tzw. rodków zwyczajnych,
czyli od¿ywiania pacjenta (tak¿e od¿ywiania pozajelitowego), podawania leków przeciwbólowych czy innych rodków niezbêdnych do leczenia objawowego. Zak³ada siê, ¿e dzia³ania eutanatyczne nastêpuj¹ zgodnie z wol¹ (wyra¿on¹ lub odtworzon¹) osoby prosz¹cej, a przynajmniej nie wbrew jej woli11.
Jednak s¹ liczne dowody na to, ¿e nie zawsze tak jest.
Mówi¹c skrótowo, eutanazja to uznanie prawa osoby do decydowania
o mierci w³asnej lub innych osób, zw³aszcza w sytuacjach ekstremalnych.
Ujmuj¹c rzecz dok³adniej, eutanazj¹ jest pozbawienie ¿ycia pacjenta na jego
¿¹danie, probê lub ¿yczenie, na ogó³ przez lekarza, lub udzielenie pacjentowi przez lekarza pomocy w samobójstwie. Zachowania te mog¹ stanowiæ
czyny sprzeczne z prawem lub byæ prawnie dozwolone, je¿eli zosta³y dokonane przy zachowaniu przewidzianych prawem warunków. Do warunków tych,
tworz¹cych z regu³y cile okrelon¹ procedurê, zalicza siê zwykle stan nieuleczalnej choroby, nie poddaj¹ce siê umierzeniu cierpienia pacjenta oraz w pe³ni
wiadom¹ i niewymuszon¹ decyzjê chorego o zakoñczeniu swojego ¿ycia12.
Rozpatruj¹c udzia³ samego chorego w podejmowaniu decyzji o eutanazji,
wyró¿nia siê eutanazjê dobrowoln¹ i niedobrowoln¹. Eutanazja dobrowolna
odbywa siê na ¿¹danie chorego, który samodzielnie wyra¿a wiadome ¿¹danie pozbawienia go ¿ycia. Zak³ada siê w tym przypadku, ¿e zgoda na skrócenie cierpieñ poprzez spowodowanie mierci zosta³a wyra¿ona w sposób jasny,
zanim zaistnia³ stan chorobowy pacjenta, a przynajmniej w warunkach
mniejszego nasilenia cierpieñ13. Eutanazja dobrowolna w pe³ni pokrywa siê
znaczeniowo z potocznym znaczeniem eutanazji i oznacza zadanie mierci
cierpi¹cemu pacjentowi na skutek wspó³czucia i na jego ¿¹danie14. Czêsto
z logicznego punktu widzenia proba o w³asn¹ mieræ nie jest prawomocna,
poniewa¿ prosz¹cy nie mo¿e w pe³ni poznaæ znaczenia swojego ¿¹dania. Proba
o mieræ bardzo czêsto w rzeczywistoci oznacza wo³anie o pomoc, o zrozumienie, jest to proba udramatyzowana15.
9
10

N. Aumonier, B. Beignier, P. Letellier, op. cit., s. 53.
S. Rosiñski, Eutanazja jako forma eugeniki we wspó³czesnej praktyce medycznej, Kraków 2001, s. 42; W. Ochmañski, Eutanazja nie jest alternatyw¹, Kraków 2008, s. 42.
11 M. Seroczyñska, op. cit., s. 57.
12 P. Górecki, Prawne i spo³eczne aspekty eutanazji, Kraków 2008, s. 99.
13 T. lipko, op. cit., s. 251.
14 J. B³aszczuk, Eutanazja  mity, Wroc³aw 2002.
15 R. Fenigsen, Eutanazja, mieræ z wyboru?, Poznañ 2002, s. 58.

402

Ryszard Sztychmiler

Termin eutanazja niedobrowolna oznacza w dos³ownym znaczeniu
mieræ utajnion¹, ukryt¹. Odpowiednikiem tego pojêcia jest tzw. kryptanazja.
Pod terminem tym kryje siê potajemne umiercanie osób chorych, starych,
kalekich, wbrew ich woli i bez ich wiedzy16. Kryptanazja to umiercanie
ludzi niczego niepodejrzewaj¹cych.
R. Fenigsen przeprowadzi³ badania na temat eutanazji w holenderskich
szpitalach i innych orodkach medycznych. Wyniki tych obserwacji by³y zaskakuj¹ce. Jak siê okaza³o, proceder ten odbywa siê w Holandii bez rozg³osu,
na ogromn¹ skalê. Otoczenie przemilcza kryptanazjê, poniewa¿ czêsto wierzy
w szlachetne pobudki lekarzy, którzy bez wiedzy chorych odbieraj¹ im ¿ycie.
Ujawnione przypadki wskazywa³y, ¿e mieræ ponios³y tak¿e niewinne dzieci
czy doroli bez ich zgody i wiedzy, czêsto te¿ bez wiedzy rodziny. Warto tu
przytoczyæ wypowiedzi znanego holenderskiego lekarza i socjologa H. W.Hilhorsta, który dawniej by³ zwolennikiem eutanazji dobrowolnej. Opisywa³ on
faktyczne historie chorych, którzy uniknêli mierci spowodowanej w³asn¹
decyzj¹ lekarza. Po licznych publikacjach doktora Hilhorsta Zrzeszenie Pacjentów Holenderskich zaczê³o ostrzegaæ chorych i ich rodziny, ¿e w wielu
szpitalach umierca siê ludzi bez ich wiedzy. Proponowano, aby mo¿liwie
cile kontrolowali postêpowanie lekarzy. Reaguj¹c na publikacje doktora
Hilhorsta, zrzeszenie Azyl wydrukowa³o paszporty chroni¹ce przed eutanazj¹, czyli przepustki do ¿ycia. Dokument ten, który ka¿dy mo¿e nosiæ przy
sobie, stwierdza, ¿e podpisany nie ¿yczy sobie, aby na nim dokonano eutanazji. Chodzi tu o eutanazjê niedobrowoln¹.
Tak wiêc eutanazja dokonana bez wiedzy chorego jest ³atwiejsza (dla
wykonawców) ni¿ eutanazja dobrowolna. Przeprowadziæ rozmowê z chorym
i zaproponowaæ mieræ jest o wiele trudniej. Podaæ mu do¿ylnie mierteln¹
dawkê leku, który spowoduje jego mieræ to rozwi¹zanie o wiele ³atwiejsze,
od razu uwalnia chorego od cierpieñ, a lekarza od wysi³ku i przykroci
zwi¹zanych z dobrowoln¹ eutanazj¹17. Ale nasuwaj¹ siê kolejne pytania, na
które odpowiedzi mog¹ byæ przera¿aj¹ce18.
Wyró¿nia siê te¿ jeszcze bardziej szczegó³owe rodzaje eutanazji:
 samobójcza  kiedy chora osoba sama, na w³asn¹ rêkê podejmuje dzia³anie
bezporednio zabójcze;
 samowolna  podejmowana bez wiedzy pacjenta i jego rodziny;.
 na ¿¹danie  tzw. zabójstwo z litoci, mieræ na probê z motywów litoci;
 legalna  z upowa¿nienia instytucjonalnego do podejmowania dzia³añ eutantycznych, bez wiedzy chorego lub jego opiekunów;
 dobrowolna  na podstawie zezwolenia uprzednio formalnie zadeklarowanego.
16
17
18

Ibidem, s. 41.
Ibidem, s. 49
Miêdzy ¿yciem a mierci¹: uzale¿nienia, eutanazja, sytuacje graniczne, W. Bo³oz,
M. Ry, (red.), Warszawa 2002, s. 122134.
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Konkretne dzia³ania zmierzaj¹ce do umiercenia mog¹ mieæ formê ³agodniejsz¹ lub coraz bardziej drastyczn¹. Mo¿e to byæ:
1) podawanie rodków umierzaj¹cych w podwy¿szonych dawkach, które
ewentualnie lub na pewno przypiesz¹ zgon;
2) ograniczenie lub zaprzestanie aktywnego leczenia b¹d reanimacji;
3) od³¹czenie urz¹dzeñ sztucznie podtrzymuj¹cych ¿ycie (respiratorów,
sztucznej nerki);
4) pomoc w samobójstwie albo towarzyszenie przy samobójstwie;
5) iniekcja miertelnej substancji19.
Przytoczone wy¿ej okrelenia terminu eutanazja oraz sposoby jej dokonywania, choæ pochodz¹ z ró¿nych róde³, s¹ zgodne w ocenie samej istoty
zjawiska. Wskazuj¹ bowiem na jednoznacznie zabójczy charakter aktu, który
jest obecny w podjêtych metodach dzia³ania. Wskazuj¹ tak¿e na wyran¹
intencjê spowodowania mierci, aby w ten sposób (przynajmniej teoretycznie)
wyeliminowaæ wszelki ból20.

2. Nauczanie Kocio³a w kwestii eutanazji
G³ówne religie wiata zak³adaj¹, ¿e eutanazja jest niedopuszczalna
i traktuj¹ j¹ jak naruszenie praw boskich. Koció³ katolicki sprzeciwia siê
eutanazji, potêpiaj¹c samobójstwo i ka¿d¹ formê zabicia cz³owieka. Stanowisko teologów protestanckich wobec eutanazji nie jest jednoznaczne.
W nauce Kocio³a i w sumieniu wiêkszoci chrzecijan ¿ycie ludzkie
niezmiennie uznawane jest za najwy¿sz¹ wartoæ ziemsk¹ i wielki dar Bo¿y.
Wobec narastaj¹cych zagro¿eñ dla ¿ycia ludzkiego, czêsto na ten temat wypowiada³ siê Ojciec w. Jan Pawe³ II. Naucza on m.in., ¿e ¿ycie jest wartoci¹
fundamentaln¹ i nienaruszalnym prawem cz³owieka. Prawa tego nie mo¿e
znieæ ani zmieniæ ¿adna jednostka, ¿adna grupa, w³adza ani pañstwo, gdy¿
wynika ono z prawa naturalnego21. Jest ono niezast¹pion¹ podstaw¹ wszystkich innych praw cz³owieka oraz warunkiem prawid³owego stanowienia
i przestrzegania prawa. Powszechne, sk¹din¹d s³uszne, wyst¹pienia w obronie ludzkich praw, takich jak na przyk³ad prawo do opieki lekarskiej, do
dachu nad g³ow¹, do pracy, do za³o¿enia rodziny i do kultury, s¹ fa³szywe
i z³udne, je¿eli nie staje siê z najwiêksz¹ determinacj¹ w obronie prawa do
¿ycia, bêd¹cego pierwszym i podstawowym prawem osoby ludzkiej, oraz warunkiem wszystkich innych praw. Koció³ nigdy nie skapitulowa³ w obliczu
19
20
21

N. Aumonier, B. Beignier, P. Letellier, op. cit., s. 50.
W. Ochmañski, op. cit., s. 41.
Jan Pawe³ II, Posynodalna adhortacja apostolska Christifideles laici. O powo³aniu
i misji wieckich w Kociele dwadziecia lat po Soborze Watykañskim II, nr 38; J. Ratzinger, ¯ycie
 fundamentaln¹ wartoci¹ i nienaruszalnym prawem cz³owieka, Ethos 1989, nr 1, s. 1724.
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wszelkiego rodzaju gwa³tu nieustannie zadawanego przys³uguj¹cemu ka¿dej
osobie ludzkiej prawu do ¿ycia, tak przez poszczególne jednostki, jak przez
sam¹ w³adzê. Prawo to przys³uguje istocie ludzkiej we wszystkich fazach jej
rozwoju, od chwili poczêcia do naturalnej mierci, i we wszelkich warunkach,
a wiêc niezale¿nie od tego, czy jest zdrowa czy chora, w pe³ni sprawna czy
upoledzona, bogata czy biedna22.
Eutanazja czêsto jest przedstawiana jako wybawienie. Mówi siê o bezbolesnym zakoñczeniu ¿ycia osoby nieuleczalnie chorej (odczuwaj¹cej cierpienie
nie do zniesienia, którego nie mo¿na wyeliminowaæ) na jej w³asn¹ probê.
Tymczasem praktyka (eutanazja od dziesiêcioleci jest praktykowana w Holandii, a od niedawna tak¿e w Belgii) ukazuje, ¿e nie odbywa siê to ani
bezbolenie, ani dobrowolnie, eutanazja poza tym bywa przeprowadzana nie
tylko na miertelnie chorych. A ból chorego mo¿na by³o inaczej wyeliminowaæ. Nawet jednak gdybymy nie znali tych przypadków nadu¿yæ, nie mo¿na
mieæ w¹tpliwoci, ¿e eutanazja jest moralnie niedopuszczalna. Godzi bowiem
w najwiêksz¹ wartoæ  ¿ycie ludzkie.
Na gruncie katolicyzmu eutanazja jest szczególnie piêtnowana od lat 30.
XX wieku przez Stolicê Apostolsk¹ oraz biskupów niemieckich. Dnia 5 maja
1980 r. zosta³a jeszcze raz potêpiona w Deklaracji Kongregacji Nauki Wiary,
choæ dopuszczono uzasadnione zaprzestanie leczenia: Eutanazja oznacza
czynnoæ lub jej zaniechanie, która ze swej natury lub w zamierzeniu dzia³aj¹cego powoduje mieræ w celu wyeliminowania wszelkiego cierpienia. Tak
wiêc eutanazja zawiera intencjê dzia³aj¹cego oraz stosowanie okrelonych
rodków. Gdy zagra¿a mieræ, której w ¿aden sposób nie da siê unikn¹æ przez
zastosowanie dostêpnych rodków, wolno w sumieniu podj¹æ zamiar niekorzystania z leczenia, które mo¿e przynieæ tylko niepewne i bolesne przed³u¿enie ¿ycia23. Ta ostatnia postawa nie jest eutanazj¹, lecz rezygnacj¹
z uporczywego leczenia.
Papie¿ Jan Pawe³ II w encyklice Evangelium vitae stwierdza, ¿e to, co
mog³oby wydawaæ siê logiczne i humanitarne, po g³êbszej analizie okazuje
siê absurdalne i nieludzkie. Papie¿ nazywa problem eutanazji jednym z najbardziej niepokoj¹cych objawów kultury mierci, szerz¹cych siê w spo³eczeñstwach dobrobytu. Najwy¿szy autorytet Kocio³a katolickiego stwierdza, ¿e
eutanazja jest zbrodni¹, na któr¹ ludzka ustawa nie mo¿e przyzwalaæ24.
Du¿e znaczenie w tej kwestii maj¹ s³owa by³ego Prymasa Polski, kard.
Józefa Glempa, który powiedzia³: ¯ycie ludzkie jest w³asnoci¹ Boga i tylko
22
23

Jan Pawe³ II, Posynodalna adhortacja apostolska Christifideles laici..., nr 38.
Kongregacja Nauki i Wiary, Deklaracja o eutanazji Iura et bona 5.V.1980, [w:] W trosce
o ¿ycie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, Tarnów 1998, s. 333339; DC 77:1980, s. 697700;
Encyklopedia Katolicka..., kol. 1345.
24 Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelium vitae. O wartoci i nienaruszalnoci ¿ycia ludzkiego, Kraków 1995.
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On ma prawo nim dysponowaæ. Cz³owiek nie ma w³adzy nad ¿yciem. Eutanazja na ¿yczenie chorego jest po prostu u³atwieniem samobójstwa.
Koció³ katolicki sprzeciwia siê eutanazji. Pi¹te przykazanie Bo¿e zakazuje jej. Jest ona zawsze niedopuszczalna. Pozbawienia cz³owieka ¿ycia nie
usprawiedliwia nawet pragnienie zmniejszenia jego cierpienia wywo³anego
przez chorobê lub staroæ. Sprzeciw wobec zabijania chorego jest obecny
w dokumentach Kocio³a od dziesiêcioleci. Przypomina o tym jasno i w wielu
miejscach Katechizm Kocio³a Katolickiego25. Zdrowi nie powinni zabijaæ ludzi chorych i upoledzonych, lecz maj¹ im pomagaæ: Osoby, których sprawnoæ ¿yciowa jest ograniczona lub os³abiona, domagaj¹ siê szczególnego szacunku. Chorzy lub upoledzeni powinni byæ wspierani, by mogli prowadziæ,
w takiej mierze, w jakiej to mo¿liwe, normalne ¿ycie (KKK, nr 2276).
Eutanazja bezporednia, niezale¿nie od motywów i rodków, polega na
po³o¿eniu kresu ¿yciu osób upoledzonych, chorych lub umieraj¹cych. Jest
ona moralnie niedopuszczalna. [...]. Dzia³anie lub zaniechanie dzia³ania, które samo w sobie lub w zamierzeniu zadaje mieræ, by zlikwidowaæ ból, stanowi zabójstwo g³êboko sprzeczne z godnoci¹ osoby ludzkiej i z poszanowaniem Boga ¿ywego, jej Stwórcy (KKK, nr 2277). Eutanazja zamierzona,
niezale¿nie od jej form i motywów jest zabójstwem. Jest g³êboko sprzeczna
z godnoci¹ osoby ludzkiej i z poszanowaniem Boga ¿ywego, jej Stwórcy
(KKK, nr 2324).
Szczególn¹ trosk¹ powinni byæ otoczeni ludzie konaj¹cy, którzy koñcz¹
swoje ziemskie ¿ycie, aby przejæ do wiecznoci. Okres ziemskiego ¿ycia jest
czasem przygotowywania siê do wiecznoci. Tylko Bóg wie, ile czasu potrzeba
na to przygotowanie siê. On wiêc decyduje, kiedy ma nast¹piæ mieræ cz³owieka. Poniewa¿ my tego nie znamy, dlatego nie wolno nam zadawaæ nikomu
mierci ani jej celowo przypieszaæ. Poniewa¿ moment mierci ma decyduj¹cy wp³yw na wiecznoæ cz³owieka, dlatego trzeba konaj¹cym pomóc siê przygotowaæ na spotkanie z Panem (KKK, nr 2299)26.
Katechizm Kocio³a poucza, ¿e zwyk³ych rodków medycznych nie nale¿y
odmawiaæ cz³owiekowi nawet wtedy, kiedy jego mieræ jest pewna: Nawet
jeli mieræ jest uwa¿ana za nieuchronn¹, zwyk³e zabiegi przys³uguj¹ce osobie chorej nie mog¹ byæ w sposób uprawniony przerywane (KKK, nr 2279).
Inaczej sprawa wygl¹da ze stosowaniem przez lekarzy rodków nadzwyczajnych w celu przed³u¿ania ¿ycia pacjenta. Katechizm poucza, ¿e ich stosowanie nie zawsze jest obowi¹zkiem moralnym: Zaprzestanie zabiegów medycznych kosztownych, ryzykownych, nadzwyczajnych lub niewspó³miernych do
spodziewanych rezultatów mo¿e byæ uprawnione. Jest to odmowa »uporczy25
26

Katechizm Kocio³a Katolickiego, Pallottinum 1994 (dalej: KKK).
E. Kübler-Ross, Rozmowy o mierci i umieraniu, t³um. I. Dole¿al-Nowicka, Poznañ
1998; S. Leone, miertelnie chory, t³um. M. Ziêba, Kraków 2000; R. Spaeman, mieræ  samobójstwo  eutanazja, t³um. J. Merecki, Ethos 1999, nr 47, s. 107114.
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wej terapii«. Nie zamierza siê w ten sposób zadawaæ mierci; przyjmuje siê,
¿e w tym przypadku nie mo¿na jej przeszkodziæ. Decyzje powinny byæ podjête przez pacjenta, jeli ma do tego kompetencje i jest do tego zdolny;
w przeciwnym razie  przez osoby uprawnione, zawsze z poszanowaniem
rozumnej woli i s³usznych interesów pacjenta (KKK, nr 2278).
Przykazanie: Nie zabijaj nie zakazuje leczenia i zmniejszania bólu chorego takimi rodkami, które ubocznie mog¹ przypieszyæ jego mieræ. Stosowanie rodków przeciwbólowych, by ul¿yæ cierpieniom umieraj¹cego, nawet
za cenê skrócenia jego ¿ycia, mo¿e byæ moralnie zgodne z ludzk¹ godnoci¹,
je¿eli mieræ nie jest zamierzona ani jako cel, ani jako rodek, lecz jedynie
przewidywana i tolerowana jako nieunikniona. Opieka paliatywna stanowi
pierwszorzêdn¹ postaæ bezinteresownej mi³oci. Z tego tytu³u powinna byæ
popierana (KKK, nr 2279).
Zgodnie z nauczaniem Kocio³a ka¿de dzia³anie lub zaniechanie dzia³ania, które samo w sobie lub w zamierzeniu zadaje mieræ, by zlikwidowaæ
ból, stanowi zabójstwo g³êboko sprzeczne z godnoci¹ osoby ludzkiej i poszanowaniem Boga. Koció³ uznaje natomiast za uprawnione zaprzestanie zabiegów medycznych kosztownych, ryzykownych, nadzwyczajnych lub niewspó³miernych do spodziewanych rezultatów. Nikt ani nic nie mo¿e w ¿aden
sposób zezwoliæ na zadanie mierci niewinnej istocie ludzkiej, bez wzglêdu
na to, czy chodzi o p³ód lub embrion, o dziecko, osobê doros³¹ czy starca,
o osobê nieuleczalnie chor¹ czy znajduj¹c¹ siê w agonii. Ponadto nikomu nie
wolno prosiæ o tak¹ miercionon¹ czynnoæ27.
Tak¿e obecny papie¿, Benedykt XVI, po raz kolejny stanowczo potêpi³
wszelkie postaci bezporedniej eutanazji. Jeli natomiast chodzi o terapie
wyj¹tkowo ryzykowne czy takie, które mo¿na by ostro¿nie oceniæ jako nadzwyczajne, uciekanie siê do nich mo¿na bêdzie uznaæ za moralnie dopuszczalne, lecz fakultatywne. Oprócz tego nale¿y zawsze zapewniaæ ka¿dej osobie niezbêdne i nale¿ne leczenie, jak równie¿ wsparcie dla rodzin dotkniêtych
chorob¹ jednego ze swoich cz³onków, zw³aszcza gdy choroba jest ciê¿ka
i nieuleczalna.
Istnieje zasadnicza ró¿nica miêdzy biern¹ eutanazj¹ a uporczywym podtrzymywaniem ¿ycia. Pozwala to na odró¿nienie eutanazji od przerwania
uporczywej terapii, która eutanazj¹ nie jest. Deklaracja Stolicy Apostolskiej
o eutanazji jasno wskazuje, ¿e od dawna zarówno Koció³, jak i etycy twierdz¹, i¿ nie ma obowi¹zku stosowania w leczeniu czy ratowaniu ¿ycia tzw.
rodków nadzwyczajnych. Co to oznacza w lekarskiej praktyce? Gdy zagra¿a
mieræ, której w ¿aden sposób nie da siê unikn¹æ przez zastosowania dostêpnych rodków, wolno w sumieniu podj¹æ zamiar niekorzystania z leczenia,
które mo¿e przynieæ tylko niepewne i bolesne przed³u¿enie ¿ycia, nie prze27

Deklaracja Iura et Bona, Stolica Apostolska 1980.
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rywaj¹c jednak zwyczajnej opieki, jaka w tych wypadkach nale¿y siê choremu28. Podobnie sprawê ujmuje Jan Pawe³ II w encyklice Evangelium Vitae
czy cytowany wy¿ej Katechizm Kocio³a Katolickiego.

3. Prawo Kocio³a katolickiego wobec eutanazji
W Deklaracji Iura et Bona Stolica Apostolska stwierdzi³a:
1. Nikomu nie wolno nastawaæ na ¿ycie cz³owieka niewinnego, poniewa¿
sprzeciwia siê to mi³oci Boga wobec niego, narusza jego nieutracalne i niezbywalne, fundamentalne prawo i dlatego taki czyn jest bardzo ciê¿k¹ zbrodni¹.
2. Nie mo¿na zgodziæ siê na wiadome pozbawienie siê ¿ycia, czyli samobójstwo, podobnie jak na zabójstwo. Takie bowiem dzia³anie cz³owieka zawiera w sobie odrzucenie najwy¿szej w³adzy Boga oraz Jego planu mi³oci. Jeli
chodzi o samobójstwo, to jest ono czêsto równie¿ odrzuceniem mi³oci siebie
samego, zaprzeczeniem naturalnego instynktu ¿ycia, ucieczk¹ od obowi¹zków sprawiedliwoci i mi³oci wobec bliniego, ró¿nych spo³ecznoci, czy
wreszcie wspólnoty ludzkiej, chocia¿  jak wiadomo  zdarzaj¹ siê takie
stany psychiczne, które zmniejszaj¹ lub eliminuj¹ winê.
Jeli chodzi o osoby zatrudnione w s³u¿bie zdrowia, to powinny czyniæ
wszystko, by ca³e swoje dowiadczenie zawodowe przeznaczyæ dla dobra chorych i umieraj¹cych. Niech jednak pamiêtaj¹, ¿e podopiecznym nale¿y siê
tak¿e inna pociecha, i to o wiele bardziej konieczna, mianowicie wielka dobroæ i gor¹ca mi³oæ. Pos³uga za, jak¹ wiadcz¹ ludziom, jest oddawana
tak¿e samemu Panu, który powiedzia³: Cokolwiek uczynilicie jednemu
z tych braci moich najmniejszych, mniecie uczynili (Mt 25,40).
Kodeks prawa kanonicznego z 1983 r. konsekwentnie chroni ¿ycie ludzkie, zw³aszcza w kan. 13971398, zamieszczonych w tytule Przestêpstwa
przeciwko ¿yciu i wolnoci cz³owieka29. Papie¿ Jan Pawe³ II, najwiêkszy
z Polaków i prawodawca Kocio³a katolickiego, stwierdzi³: Prawo cz³owieka
do ¿ycia by³o zawsze uznawane za pierwsze i fundamentalne prawo, za
korzeñ i ród³o ka¿dego innego prawa30.
Kary za zabójstwo cz³owieka okreli³ prawodawca kocielny w kan. 1397
k.p.k.: Kto pope³nia zabójstwo albo si³¹ lub podstêpem porywa lub zatrzymuje cz³owieka, b¹d go okalecza czy powa¿nie rani, powinien byæ ukarany
stosownie do ciê¿koci przestêpstwa pozbawieniami i zakazami, o których
w kan. 1336. Zabójstwo za osób, o których w kan. 1370, jest karane tam
ustanowionymi karami.
28
29
30

Ibidem, nr 3.
Kodeks Prawa Kanonicznego, Pallottinum 1984.
Jan Pawe³ II, Do uczestników Kongresu Miêdzynarodowej Federacji Stowarzyszeñ Lekarzy Katolickich (3.10.1982), [w:] Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Citta del Vaticano 1980,
t. V.3, s. 669.
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Nas interesuje teraz tylko przestêpstwo zabójstwa (homicidium), którym
jest bezprawne i umylne pozbawienie cz³owieka ¿ycia. Ka¿de zabicie cz³owieka jest bezprawne, chyba ¿e dokona³o siê na podstawie wyroku publicznej
w³adzy wieckiej, zgodnie ze sprawiedliw¹ ustaw¹, albo w s³usznej obronie
w³asnej lub cudzej, przeciw niesprawiedliwemu napastnikowi. Zabójstwo jest
umylne, jeli zosta³o zamierzone wprost (deliberate, cum dolo)31. Cz³owiekiem, w rozumieniu kan. 1397, jest ka¿da ¿ywa istota ludzka, czyli pochodz¹ca z ludzkich komórek rozrodczych (mêskiej i ¿eñskiej), nawet zniekszta³cona, czyli tak cz³owiek urodzony, jak i p³ód ludzki, jeli mo¿e byæ utrzymany
przy ¿yciu32.
W wietle powy¿szej normy wszystkie akty eutanazji s¹ przestêpstwami
i ich sprawcy podlegaj¹ przewidzianym w niej karom, jeli s¹ katolikami
i skutek (mieræ) nast¹pi³. W³adza kocielna ma szeroki wachlarz kar do
zastosowania33 wobec sprawcy eutanazji: od zakazów wykonywania dotychczas posiadanych urzêdów i funkcji, przebywania w okrelonym miejscu, do
ekskomuniki lub suspensy wi¹¿¹cej moc¹ samego prawa (gdyby chodzi³o
o zabójstwo papie¿a lub biskupa).

4. Prawo polskie wobec eutanazji
W okresie po II wojnie wiatowej jednym z najwa¿niejszych dokumentów
reguluj¹cych sytuacjê w Polsce by³a Konstytucja PRL34. Zgodnie z za³o¿eniami ustroju socjalistycznego, brakowa³o w niej norm konstytucyjnych gwarantuj¹cych wolnoci i prawa cz³owieka, w tym prawa do ochrony ¿ycia ludzkiego. By³ to przejaw koncepcji statusu jednostki w pañstwie, przyjêtej
w latach 30. w Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radzieckich, a nastêpnie
przyjmowanej w pañstwach pozostaj¹cych w sferze wp³ywów ZSRR i filozofii
marksistowskiej. Choæ po wojnie stan osobowy narodu polskiego by³ mocno
os³abiony, to w³adze nie chroni³y konsekwentnie ¿ycia ludzkiego. Brak regulacji w tym zakresie spowodowa³, ¿e w okresie obowi¹zywania przepisów
Konstytucji PRL, tj. od roku 1952 do 1997, prawo do ¿ycia nie by³o objête
ochron¹ konstytucyjn¹. Przepisów o ochronie ¿ycia nie zawiera³y tak¿e akty
prawne ni¿szej rangi, z wyj¹tkiem prawa karnego.
Wiêksz¹ ochronê prawn¹ ¿ycie ludzkie zyska³o po przemianach ustrojowych zapocz¹tkowanych w 1989 r., szczególnie w przepisach Konstytucji RP
31 T. Pawluk, Prawo kanoniczne wed³ug Kodeksu Jana Paw³a II, t. 4: Doczesne dobra
Kocio³a. Sankcje w Kociele. Procesy, Olsztyn 1990, s. 152.
32 K. Lüdicke, Strafrecht, [w:] Münsterischer Kommentar zum CIC, Essen 1985- (18
Erg.-Lfg. VI 1992), c. 1311-1399.
33 Kan. 1366 i 1370 k.p.k.
34 Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r. (Dz.U. nr 33,
poz. 232).
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z 1997 r., które maj¹ oparcie w innych systemach normatywnych, przede
wszystkim w prawie naturalnym i prawie miêdzynarodowym. Zawarta w art. 38
norma prawna gwarantuje prawo do ochrony ¿ycia ka¿dego cz³owieka:
Rzeczpospolita Polska zapewnia ka¿demu cz³owiekowi prawn¹ ochronê ¿ycia. Konstytucja nie precyzuje zakresu ochrony, nie wymienia instrumentów
s³u¿¹cych tej ochronie ani nie odsy³a do przepisów ustawowych. Jednak istotne jest umieszczenie tego przepisu na czele katalogu wolnoci i praw cz³owieka. Ju¿ z racji umieszczenia go wród przepisów ustawy zasadniczej jest on
zasad¹ prawa.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e art. 38 winien byæ stosowany jako wskazówka
interpretacyjna dla przepisów bêd¹cych ich konkretyzacj¹, gdy¿ jest jedyn¹
norm¹ rangi konstytucyjnej gwarantuj¹c¹ ochronê ¿ycia ludzkiego. Zastosowanie takich kryteriów pozwala na uznanie, i¿ prawo do ochrony ¿ycia ma
w Polsce status zasady prawa. Jednak z uwagi na obszernoæ katalogu zasad
prawa, skonstruowanego w oparciu o tê metodê, zastosowane w niej kryteria
nale¿y uznaæ za zbyt ogólnikowe. Zatem art. 38 Konstytucji RP z 1997 r.
nale¿y traktowaæ jako przepis przyczyniaj¹cy siê do podniesienia standardu
ochrony ¿ycia ludzkiego w Polsce.
Tak¿e w doktrynie prawa, zw³aszcza prawa karnego, ¿ycie ludzkie
uznawane jest za najwy¿sze dobro indywidualne oraz za dobro spo³eczne
najwy¿szej rangi [...]; bez ¿ycia nie ma cz³owieka, a bez cz³owieka wszystko
co ludzkie, traci swój sens na zasadzie contradictio in adiecto. Opieraj¹c siê
na takim twierdzeniu, ¿ycie ludzkie nale¿y uznaæ za wartoæ nadrzêdn¹
w sensie humanistycznym. To z kolei lokuje ¿ycie na szczycie hierarchii dóbr
chronionych prawem35.
Wed³ug obowi¹zuj¹cego w Polsce kodeksu karnego36 eutanazja jest karalna. Podpada ona pod kilka artyku³ów:
Art. 150. § 1. Kto zabija cz³owieka na jego ¿¹danie i pod wp³ywem
wspó³czucia dla niego, podlega karze pozbawienia wolnoci od 3 miesiêcy do
lat 5. § 2. W wyj¹tkowych wypadkach s¹d mo¿e zastosowaæ nadzwyczajne
z³agodzenie kary, a nawet odst¹piæ od jej wymierzenia.
Art. 151. Kto namow¹ lub przez udzielenie pomocy doprowadza cz³owieka do targniêcia siê na w³asne ¿ycie, podlega karze pozbawienia wolnoci od
3 miesiêcy do lat 5.
Problem eutanazji jest obecny w Polsce, choæ do tej pory niewiele siê na
ten temat mówi. Po³owa Polaków (50%) uwa¿a za s³uszne wprowadzenie
przepisów umo¿liwiaj¹cych lekarzom przypieszenie mierci cierpi¹cego, nieuleczalnie chorego, na jego probê  wynika z sonda¿u CBOS. Przeciwnicy
35 R. Grabowski, Prawo do ochrony ¿ycia w polskim prawie konstytucyjnym, Rzeszów
2008, s. 11.
36 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 z pón. zm.).
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legalizacji eutanazji stanowi¹ niespe³na dwie pi¹te respondentów (38%). Co
ósmy badany (12%) nie ma wyrobionego zdania w tej sprawie37.
Coraz czêciej rozwa¿any jest w Polsce problem ewentualnej legalizacji
eutanazji. Jednak nie zawsze proba wyra¿ona przez chorego jest jego autonomiczn¹ decyzj¹. Mo¿e na ni¹ wp³yn¹æ szereg czynników, np.:
 chory nie chce byæ ciê¿arem dla najbli¿szych ani dla spo³eczeñstwa;
 legalizacja eutanazji narzuca koniecznoæ rozwa¿ania tej decyzji przez
chorego (przez swoj¹ dostêpnoæ eutanazja sta³a siê normaln¹ alternatyw¹
dla ciê¿ko chorego pacjenta);
 w krajach, gdzie eutanazja jest legalna, chorzy na pewne choroby s¹
niejako automatycznie zakwalifikowani do eutanazji (np. chorzy na AIDS).
Podejmowana przez osoby zainteresowane presja na lekarzy powoduje
korupcjogennoæ przepisów legalizuj¹cych eutanazjê. Rodzina chorego oczekuj¹ca na spadek b¹d osoby czerpi¹ce korzyci finansowe ze mierci (np.
w³aciciele zak³adów pogrzebowych) proponuj¹ lekarzowi przeprowadzenie
eutanazji bez zgody chorego. Z drugiej strony zdarza siê, i¿ chory proponuje
lekarzowi ³apówkê, by nie zostaæ poddanym eutanazji w czasie pobytu
w szpitalu. Istnieje te¿ niebezpieczeñstwo, ¿e publiczna s³u¿ba zdrowia bêdzie traktowaæ eutanazjê jako sposób na ograniczenie wydatków.
Obowi¹zuj¹cy tak¿e w Polsce Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r. obejmuje rozbudowany katalog wolnoci indywidualnych oraz praw i wolnoci publicznych. Przepis art. 6 ust. 1 brzmi:
Ka¿da istota ludzka ma przyrodzone prawo do ¿ycia. Prawo to powinno byæ
chronione przez ustawê. Nikt nie mo¿e byæ samowolnie pozbawiony ¿ycia38.
Artyku³ ten wskazuje na powszechnoæ prawa do ¿ycia (ka¿da istota ludzka)
i podkrela jego naturalny charakter (przyrodzone prawo do ¿ycia). Drugie
zdanie zawiera dyrektywê: pañstwo-strona traktatu powinna obj¹æ prawo do
¿ycia ochron¹ ustawow¹. Trzecie zdanie zawiera zakaz samowolnego pozbawienia ¿ycia cz³owieka. Ochrona ta obejmuje wszystkich, a zakaz sformu³owany jest ogólnie, dotyczy wiêc zarówno innych osób, jak i organów pañstwa39. Polska ratyfikowa³a powy¿szy pakt bez zastrze¿eñ, a nastêpnie
zosta³ on og³oszony w Dzienniku Ustaw40.
Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka podkreli³, i¿ art. 2 Europejskiej
Karty Praw Cz³owieka jest jednym z jej fundamentalnych postanowieñ41.
Jego zasada druga dotyczy ci¹¿¹cego na pañstwie obowi¹zku podjêcia dzia37
38
39
40
41

Zob. [online] <http://www.sciaga.pl/tekst/48594-49-eutanazja>, dostêp: 16.04.2009.
Art. 6 ust. 1 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.
R. Grabowski, op. cit., s. 114115.
Dz.U. z 1977 r. nr 38, poz. 169.
Zob. Sprawa McCann i Others, [w:] Prawa rodziny  prawa w rodzinie w wietle standardów miêdzynarodowych. Orzecznictwo strasburskie, wybór i oprac. T. Jasudowicz, Toruñ
1999, s. 13.
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³añ maj¹cych na celu ochronê ¿ycia; zasada trzecia nak³ada na pañstwo
obowi¹zek przeprowadzenia postêpowania maj¹cego na celu wyjanienie ka¿dego przypadku utraty ¿ycia42.
W niedawnej dyskusji, a w³aciwie sporze na forum Komisji Europejskiej
tylko delegacja polska domaga³a siê konsekwentnej ochrony ¿ycia ludzkiego,
a nie tylko ochrony wycinkowej, wybiórczej, jedynie w stosunku do osób
skazanych wyrokiem s¹dowym na karê mierci. Eutanazja jest morderstwem, nawet jeli pope³niana jest np. na osobie nieuleczalnie chorej w imiê
czego, co nazywa siê jakoci¹ ¿ycia. Celem bowiem dzia³añ nie jest ul¿enie
cz³owiekowi, ale jego fizyczna likwidacja. Znamienne, ¿e zdecydowana wiêkszoæ spo³eczeñstwa polskiego, wypowiadaj¹ca siê na portalach internetowych, popar³a to stanowisko rz¹du polskiego. Jednak inne kraje Unii Europejskiej nie dopuci³y do przyjêcia ochrony ¿ycia ludzkiego w pe³nym
zakresie43.

5. Wnioski
Tak w nauczaniu i prawie Kocio³a, jak te¿ zgodnie z polskim prawem
ka¿de ¿ycie ludzkie, tak¿e cz³owieka starego lub chorego, winno byæ chronione.
Nale¿y szczególnie pamiêtaæ o normie chroni¹cej ¿ycie ludzkie zawartej
w art. 38 obowi¹zuj¹cej Konstytucji RP, która jest konstytucyjn¹ zasad¹
42 Zob. szerzej L. Garlicki, Prawo do ¿ycia w orzecznictwie Europejskiego Trybuna³u Praw
Cz³owieka, Gdañskie Studia Prawnicze 2004, t. XII, s. 58.
43 Dla porównania warto zobaczyæ, jak kwestiê tê reguluj¹ niektóre stany USA. Ustawa
kalifornijska z 30 wrzenia 1976 r. jako pierwsza na wiecie (i w USA) zezwoli³a na biern¹
eutanazjê. Wed³ug niej ka¿da osoba doros³a posiada prawo do kontrolowania decyzji o zabiegach lekarskich, które siê do niej odnosz¹. Chodzi tam tak¿e o stosowanie rodków sztucznie
podtrzymuj¹cych ¿ycie w sytuacji, gdy mieræ jest bliska, a szczególne procedury odwlekaj¹
tylko w czasie jej moment. Medycyna i jej techniczne mo¿liwoci pozwalaj¹ na podtrzymywanie
funkcjonowania organizmu poza granice ¿ycia naturalnego. Ustawa respektuje ochronê autonomii jednostki, jej godnoæ i prywatnoæ oraz prawo do unikania bólu i cierpienia. Pozwala na
z³o¿enie pisemnego owiadczenia woli przez doros³¹ osobê, polecaj¹cego lekarzowi niestosowanie lub zakoñczenie stosowania rodków podtrzymuj¹cych ¿ycie w sytuacji nieuniknionej
mierci. Realizacji tej dyspozycji nie uznaje siê za pomoc w samobójstwie. Nie ma ona wp³ywu
na wa¿noæ i zmianê polisy ubezpieczeniowej na ¿ycie. Ustawa podkrela wyranie, ¿e nie mo¿e
byæ interpretowana jako legalizowanie czynnej eutanazji lub dopuszczenie dzia³ania czy jakiegokolwiek zachowania innego ni¿ tylko i wy³¹cznie pozwolenie na naturaln¹ mieræ na warunkach ustawowych. Living will jako deklaracja sk³adaj¹cego owiadczenie musi byæ podpisana
przez niego oraz dodatkowo przez dwóch wiadków. wiadkowie nie mog¹ byæ krewnymi ani
ma³¿onkami. Nie mog¹ byæ równie¿ spadkobiercami lub zapisobiorcami. wiadkiem nie mo¿e
byæ ponadto lekarz lecz¹cy osobê sk³adaj¹c¹ owiadczenie, pracownik lekarza ani pracownik
zak³adu leczniczego, gdzie sk³adaj¹cy deklaracjê jest pacjentem. wiadkowie wraz ze sk³adaj¹cym deklaracjê stwierdzaj¹, ¿e jest on psychicznie zdrowy, dzia³a z rozeznaniem i dobrowolnie.
Deklaracja jest wa¿na przez 5 lat od daty sporz¹dzenia. Odwo³aæ mo¿na j¹ pisemnie lub ustnie
w ka¿dym czasie, ewentualnie zniszczyæ. Deklaracja ta nie jest jednak wa¿na w okresie ci¹¿y.
Kobieta nie mo¿e wiêc zezwoliæ na nieratowanie ¿ycia jej dziecka.
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prawa upowa¿niaj¹c¹ do formu³owania dalszych norm i wniosków praktycznych. To punkt wyjcia do kszta³towania pozosta³ych norm prawa oraz podejmowania decyzji administracyjnych. Tzw. mieræ z litoci okazuje siê drog¹
do dehumanizacji medycyny i drastycznej dyskryminacji ludzi, do ich podzia³u na u¿ytecznych spo³ecznie, zdatnych do ¿ycia i bezu¿ytecznych, niezdatnych, a wreszcie do (podszytej agresj¹) eliminacji chorych. Nie jest to
prawdziwa walka z cierpieniem.
Teoria postuluj¹ca dobr¹ mieræ opiera siê na fa³szywej, fenomenalistyczno-naturalistycznej koncepcji cz³owieka, na utylitaryzmie spo³ecznym.
Zawiera te¿ wiele sprzecznoci i uogólnieñ, a tak¿e zmierza do usprawiedliwienia skrywanej spo³ecznej agresji wobec osób pogr¹¿onych w cierpieniu lub
bliskich mierci. Prowadzi do ra¿¹cej dyskryminacji osób s³abych, bezbronnych lub tragicznie upoledzonych. Eutanazja zalegalizowana prawnie to
degradacja medycyny i zagro¿enie dla wspólnoty ludzkiej. Mo¿e siê równie¿
staæ po¿¹danym narzêdziem systemu totalitarnego, dziel¹cego ludzi na
zdatnych do ¿ycia w nowoczesnym pañstwie oraz istoty bezwartociowe.
¯ycie nie jest czyj¹kolwiek w³asnoci¹, wobec tego cz³owiek nie ma prawa ani tego ¿ycia skracaæ, ani komukolwiek odbieraæ (pomijaj¹c sytuacje
wojny sprawiedliwej, samoobrony koniecznej i kary mierci). Druga osoba
nie mo¿e te¿ scedowaæ na kogokolwiek swojego prawa do ¿ycia, czyli nie
mo¿e nikogo uprawniæ (np. poprzez wyra¿enie chêci mierci) do tego, by
jej ¿ycie skróci³. Odebranie ¿ycia drugiej osobie jest i pozostanie wiadomym
zabójstwem cz³owieka, zabójstwem tym straszniejszym w swej wymowie od
pospolitych, kryminalnych morderstw, ¿e dokonywanym czêsto przez lekarzy,
czyli osoby, których powo³aniem jest (by³o?) niesienie pomocy cierpi¹cym.
Wszystkie instytucje owiatowe winny tak uczyæ przestrzegania prawa,
aby na pierwszym miejscu uwzglêdniaæ prawo do ¿ycia jako pierwszorzêdne
i nadrzêdne w stosunku do innych praw. Nie wolno dopuciæ, by eutanazja
zosta³a zalegalizowana, poniewa¿ skutki jej wprowadzenia bêd¹ katastrofalne dla danego kraju i ca³ej wiatowej cywilizacji.
Alternatyw¹ dla praktyk eutanastycznych jest: 1) rozwijanie medycyny
paliatywnej44, 2) pozwolenie chorym (w stanach terminalnych) doczekaæ spokojnego, godnego kresu ¿ycia, najlepiej w domu, w gronie najbli¿szych, 3) rozwijanie sieci hospicjów.

44 A. Bartoszek, Opieka paliatywna jako alternatywa dla eutanazji, [w:] Eutanazja
w dyskusji, pod red. P. Morciniec, Opole 2001, s. 151154.
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Summary
Euthanasia in the teaching and law of the Catholic Church
and Polish law
The author of this article attempts to answer the question, whether
a human has a right to decide about his own or others death; irrespectively if
we consider a suicidal death, or committed on someones demand, by an
authorized person to do so. To achieve that, the author has referred to the
doctrinal as well as legal regulations, applicable in Poland, at least to these
that apply to two biggest communities in Poland: the community of citizens
of the Republic of Poland and the community of the Catholic Church in
Poland. However, he has previously analyzed the phenomenon of euthanasia,
its concept-definitions and forms.
In the teaching and law of the Church, as well as in accordance with
polish law, each and every human life, also of an old or ill person, should be
protected. An article 38 of the applicable Constitution of the Republic of
Poland, protecting the human life, is a constitutional law rule, indicating
how to form other legal norms and make the administrative decisions.
A legalized euthanasia may become a desirable tool of a totalitarian
system, dividing people into able to live in the modern country and the
invaluable beings. An alternative for euthanasia is: 1) to develop the palliative medicine, 2) to facilitate a way to come by a peaceful end of life for ill
people in the terminal states, 3) to develop the networks of the hospices.
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Giudici e mediazione
1. Paradosso del terzo potere
Le Costituzioni contemporanee in Europa e nei modelli derivati dalle Carte fondamentali dell’Europa sono figlie dell’illuminismo e sono articolate su principi che hanno dato vita a configurazioni che andrebbero quanto meno ridiscusse.
Un postulato fondamentale di esse è la certezza che il diritto sia autonomo e si
autoreferenzi, poiché è in grado di affermare certezze rigorose (per intenderci, al pari
di quelle della matematica o della geometria) ed armoniose, la cui forza risiede nella
razionalità del ragionamento giuridico e possono valere in qualsiasi regime ed in ogni
tempo. Ne è conferma la creazione di Corti di Cassazione e/o di Corti Supreme,
deputate a pronunciarsi soltanto sulle questioni di diritto, giustificabili proprio con la
convinzione dell’esistenza di un diritto o di principi del diritto rigorosi, non provenienti dal caso ma applicabili al caso, in quanto espressione di criteri e regole generali ed
astratti, valevoli in ogni tempo ed in ogni luogo. Essi, tra l’altro, sono alla base delle
codificazioni, le quali, non a caso, sono state l’una lo specchio dell’altra, specialmente
nel diritto civile.
Nell’ordito, che ne è derivato, si è inserita la posizione dei “giudici”. È noto che si
deve al Montesquieu la collocazione dei giudici tra i “poteri” dello Stato, come terzo
potere, assieme al Parlamento ed all’Esecutivo in una correlazione di autonomia ed
indipendenza.
Buona parte dei postulati enunciati oggi è posta in discussione, specialmente riguardo al potere legislativo ed alle forme di governo, mentre sembra carente la critica per
i riflessi che concernono il potere giudiziario. Anzi le critiche mosse al parlamento
o agli Esecutivi, non di rado, paiono approdare ad una conferma del ruolo e delle
prerogative riconosciute ai giudici, visti come baluardo contro le disfunzioni o le
possibili prevaricazioni soprattutto degli Esecutivi.
Ma è giustificato ciò? È giustificato ritenere che l’assetto attuale sia adeguato alle
esigenze di giustizia delle collettività?
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L’interrogativo va sollevato perché altrimenti si rischia di perpetrare una situazione che ha del paradossale anche per il fatto di essere ritenuta intangibile e anzi spesso
si teme che rimetterla in discussione possa essere pericolosa per il diritto e la giustizia
e, in ultima istanza, per le libertà ed i diritti fondamentali dell’uomo. Mentre, in realtà,
ciò è davvero lontano dalla giustizia.
Comincio con l’evidenziare alcuni paradossi. Il potere giudiziario autonomo rispetto agli altri due poteri è davvero anomalo. Infatti mentre sia il Parlamento sia
l’Esecutivo, nelle democrazie, sono temporanei. Inoltre il Parlamento è elettivo ed
i Governi sono sottoposti ad approvazione da parte degli eletti e possono essere rimossi
da questi, anche senza specifiche motivazioni giuridiche (perché poggianti su valutazioni “politiche”).
Per i giudici non si riscontra né l’una né l’altra caratteristica. Normalmente
i giudici sono nominati a vita ed il loro operato non è sottoposto al giudizio dei
cittadini o dei loro rappresentanti.
Eppure emettono le sentenze “in nome del popolo...”, cioè di quel popolo che mai
ha concorso alla loro scelta e che mai ha conferito loro alcun mandato, rectius mai ha
saputo della loro esistenza e di come siano stati nominati.
Come si giustificano questi apparenti paradossi? La nomina a vita dei giudici in
Europa è stata una conquista di giustizia ed indipendenza avutasi soprattutto in Inghilterra, nelle lotte per il controllo del potere assoluto del Re, al tempo di Giacomo II.
Essa si basa sulla convinzione che un giudice a vita possa essere indipendente dal
sovrano, non dovendo dipendere più da lui per la nomina. In sostanza la nomina a vita
dei giudici è stata una conquista contro il potere dei Re. C’è da domandarsi se essa sia
giustificabile ancora nelle Repubbliche democratiche. Occorre davvero che i giudici
siano a vita per difendersi dagli altri poteri, i quali, sia pure periodicamente, sono
sottoposti al giudizio dei cittadini. Qual’è il potere “forte” contro il quale si debbano
difendere con la nomina a vita?
Inoltre è giusto che i cittadini non debbano mai concorrere alla nomina dei giudici
e non debbano mai essere chiamati a dare un giudizio, con conseguenze di conferma
o di cessazione dalla carica, sull’operato dei giudici?
Si può obiettare che i giudici svolgono un lavoro tecnico e pertanto non valutabile dall’uomo comune, perché, anzi, sarebbe pericoloso sottoporre al vaglio dei
cittadini un’attività che trova proprio nella sua tecnicità e nell’impermeabilità ai
voleri di eventuali maggioranze la sua ragion d’essere e la garanzia della sua neutralità ed esattezza.
Ma è proprio così? Oggi il diritto è concepito più come esperienza giuridica che
come “leggi”. In realtà le leggi possono essere opportune o meno e persino inique,
mentre la domanda, che chi ricorre alla giurisdizione invoca è sempre più richiesta di
giustizia ed equità. L’allargamento dei confini della società contemporanea ed i fenomeni di globalizzazione rendono questa esigenza ancora più evidente, non foss’altro
che per la difficoltà di individuare la legge specifica da applicare al caso concreto, che
può riguardare persone ed interessi collocati in più ordinamenti.
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Rispetto alle prospettive che ne discendono non mi pare che si possano giustificare giudici, come quelli attuali, avulsi dall’esperienza, che si ritengano chiamati ad
applicare soluzioni giuridiche frutto delle loro elaborazioni, in nome di una tecnica
rigorosa ancorché avulsa dal contesto storico, socio-economico.
La storia ha distinto i “conoscitori del diritto”, soprattutto la dottrina, dai giudici.
Nelle esperienze contemporanee i giudici finiscono per essere essi stessi dottrina, per il
fatto che le decisioni delle Corti di Cassazione o delle Corti Supreme sono assunte
come fonte d’interpretazione autentica del diritto, che finisce per proporsi essa stessa
come fonte del diritto; anzi proprio in ámbito europeo, dove la divisione dei poteri è un
postulato piuttosto illusorio, dato che la maggior parte degli atti e delle leggi provengono o dagli Stati membri o dagli Organi dell’Esecutivo (Consiglio e Commissioni)1,
è acclarato che sia fonte di diritto la Corte di Giustizia2.
Oggi ci scontriamo con l’inadeguatezza della dottrina della separazione dei poteri, che appare del tutto inadeguata e, anzi, fuorviante e fonte di astrattezze ed abusi.
Invero, come ho spesso sostenuto, la presunta divisione dei poteri3 ha consentito
e consente il prevalere di “poteri forti ed arbitrari” e causa l’estraniazione del singolo
cittadino, generando una crisi esponenziale del modello di “democrazia rappresentativa”, che permea le Costituzioni degli Stati dell’Occidente. Da tempo un’onda di scetticismo coinvolge (lo ripeto) non solo i Governi, ma anche i Parlamenti e la Magistratura. Ciononostante raramente si cercano nuove strade, che possano ridare fiducia
e credibilità ai cittadini e più in generale agli uomini, o si approfondisce l’analisi delle
1 Il punto balza subito agli occhi considerando le fonti del diritto comunitario. In esse le cosiddette
norme primarie del diritto comunitario sono costituite in primo luogo dalle norme convenzionali, contenute
nei Trattati istitutivi della Comunità e negli accordi internazionali successivamente stipulati, al fine di modificarli (in particolare: il Trattato istitutivo della Comunità europea o Trattato di Roma, che è stato, come è noto,
più volte integrato e modificato ed è quindi necessario fare riferimento al testo c.d. “consolidato”, comprensivo delle novelle apportate dai Trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza; l’Atto Unico europeo del 1986
(entrato in vigore il 1o luglio 1987); il Trattato sull’Unione europea o Trattato di Maastricht del 1992 (entrato
in vigore il 1o novembre 1993); il Trattato di Amsterdam del 1997 (entrato in vigore il 1o maggio 1999); il
Trattato di Nizza del 2000 (entrato in vigore il 1o febbraio 2003); il Trattato di Adesione dei dieci nuovi Stati
membri del 2003 (entrato in vigore il 1o maggio 2004); il Trattato di Adesione di Romania e Bulgaria del
2005 (entrato in vigore il 1° gennaio 2007). A queste norme si affiancano quelle (dette di diritto derivato),
i regolamenti CE e le Direttive del Consiglio o della Commissione (atti normativi); le decisioni della Commissione o del Consiglio (atti il cui carattere normativo è discusso); le raccomandazioni CE ed Euratom (atti non
vincolanti); i pareri (atti non vincolanti, ma comunque idonei a creare diritto). Si devono, inoltre, menzionare
i c.d. “ atti atipici”, quali le risoluzioni e le dichiarazioni del Consiglio, ovvero le decisioni prese in seno al
Consiglio, ai quali vanno affiancate le decisioni-quadro per il ravvicinamento delle disposizioni legislative
e regolamentari degli Stati membri (art. 34, par. 2, lett. b TUE) e le decisioni aventi qualsiasi altro scopo
coerente con gli obiettivi della cooperazione giudiziaria in materia penale, escluso qualsiasi ravvicinamento
delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri (art. 34, par. 2, lett. c TUE).
2 È opinione concorde che possano assumere valore normativo la decisioni ed i pareri e che le sentenze
della Corte di Giustizia (o del Tribunale di primo grado) finiscono per rivestire efficacia diretta negli ordinamenti degli Stati membri, assumendo, quindi, il carattere fonti del diritto comunitario, poiché l’interpretazione
di una norma comunitaria, resa in una pronuncia della Corte di Giustizia, ha carattere di sentenza dichiarativa
del diritto comunitario.
3 Presente in quasi tutti gli Stati che si dichiarano “democratici” e visto addirittura come la cartina di
tornasole della democraticità di uno Stato.

418

Sebastiano Tafaro

cause della discrasia verificatasi negli Stati contemporanei, che ritengo risiedere nella
circostanza che comunque, nei fatti, vi è stato il superamento del principio della divisione dei poteri, sul quale sono modellate le Costituzioni contemporanee4.
Questo ha riflessi innegabili e talora persino devastanti sulla Magistratura, spesso
enfatizzata ecome realtà a sé stante presunta di per sé buona e bisognevole di tutela;
spesso dimendicando o non portando alle dovute conseguenze la finalità dell’autonomia riservata ai Giudici; la quale non risiede nella protezione di essa, bensí nella
necessità di offrire garanzie e tutela ai cittadini5.
4 Non sono molti gli autori che approfondiscono il nodo dell’inadeguatezza del principio della divisione
dei poteri e della conseguente crisi delle Costituzioni sorte dalla grande rivoluzione del ‘700, al cui approdo,
nell’Europa continentale, si ebbe l’accettazione del modello costituzionale inglese, dando vita al “dogma”
della separazione dei poteri, ritenuto apoditticamente di per sé fonte di “equilibrio” dei poteri e di garanzia
per i diritti dei cittadini. Quanto questo oggi sia inattuale è evidenziato dalle perspicue osservazioni del
Lobrano, al quale rinvio: G. Lobrano, Dal “defensor del pueblo” al Tribuno della plebe: ritorno al futuro. Un
primo tentativo di interpretazione storico-sistematica, con particolare attenzione alla impostazione di Simón
Bolivar, [in:] “Da roma a Roma”. Dal Tribunato della Plebe al difensore del popolo. Dallo Jus gentium al
Tribunale penale internazionale, cur. P. Catalano-G. Lobrano-S. Schipani, “Quaderni IILA”, Serie Diritto I,
Roma 2002, p. 67 ss. L’a. menziona (p. 70) la critica radicale di Friederich August von Hayeck: “Friedrich
August von Hayeck, di origine europea ma che ha lavorato negli Stati Uniti d’America, premio Nobel, grande
»maitre à penser« del pensiero liberale odierno, il quale, in un noto trattato scritto nel ’73 (e pubblicato alla
fine degli anni ‘80 in Italia con il titolo: Legge, legislazione e libertà), incomincia letteralmente la propria
esposizione affermando testualmente che il »mezzo della divisione tra il potere legislativo, giudiziario ed esecutivo è evidentemente fallito«. [...] Quando Montesquieu e i padri della costituzione americana formularono
esplicitamente l’idea di una costituzione come insieme di limiti all’esercizio del potere, in base ad una concezione che si era spontaneamente sviluppata in Inghilterra, fondarono un modello che, da allora in poi, il costituzionalismo liberale ha sempre seguito. Il loro scopo principale era di provvedere delle garanzie istituzionali per la
libertà individuale, e lo strumento in cui riposero la loro fiducia fu quello della separazione dei poteri. Nella
forma in cui noi la conosciamo, tale divisione tra il potere legislativo, giudiziario ed esecutivo, non ha raggiunto
gli scopi per cui era stata progettata. Dovunque, per via di mezzi costituzionali, i governi hanno ottenuto poteri
che quei pensatori non intendevano affidar loro. Il primo tentativo di assicurare la libertà individuale per mezzo
di forme costituzionali è evidentemente fallito”. F.A. Von Hayeck, Rules and Order (1973) ora Legge, legislazione e libertà. Una nuova enunciazione dei principi liberali della giustizia e della economi politica, cur.
A. Petroni e S. M.Bragadin, tr. it. di RG. Monateri, 2a ed., Milano 1989. A queste considerazioni il Lobrano (p. 71),
opportunamente, affianca le non meno efficaci affermazioni contenute nel progetto di revisione del titolo V della
Costituzione italiana, presentato il 27 ottobre 1993, nella cui presentazione si legge: “All’origine del costituzionalismo moderno si pone il problema [...] della limitazione del potere: ed a tale assillante esigenza si è opposto il
principio della divisione dei poteri. Ma due secoli di storia politica successiva alla teorizzazione del principio ne
dimostrano il completo esaurimento formale. [...] Non si vuole sostenere che sia decaduto il principio della
divisione dei poteri in sé [...]. Ciò che sopravvive del principio [...] può però corrispondere all’esigenza rispetto
alla quale il principio è stato originariamente concepito e teorizzato, ossia il fine della limitazione del potere
politico, che viene realizzato con la spartizione del potere tra sovrano e gruppi sociali economicamente forti
(elettori censuari) [il corsivo è mio]. A tale fine, nelle democrazie contemporanee, come quella del regime
repubblicano italiano, il principio non serve più (mentre resta indispensabile per assicurare la legalità nell’esercizio del potere, che è cosa distinta e diversa dalla limitazione del potere: il potere politico è o non è legalmente
esercitato, è o non è limitato, l’una alternativa essendo assolutamente separata ed indipendente (rispetto all’altra)”. S. Labriola, Relazione sulla forma dello Stato in Commissione Parlamentare per Le Riforme Istituzionali,
[in:] Documenti istitutivi – Discussioni in sede plenaria – Progetto di legge di revisione costituzionale – Indici II
(Testi parlamentari 17 lavori preparatori e dibattiti – Camera dei deputati), Roma 1995. Come è noto, il progetto
non è stato mai approvato, per il fallimento della Commissione interparlamentare, nota come “bicamerale”.
5 Vale la pena di richiamare quanto il Montesquieu scriveva: “Non vi è libertà se il potere giudiziario
non è separato dal potere legislativo e da quello esecutivo. Se esso fosse unito al potere legislativo, il potere
sulla vita e la libertà dei cittadini sarebbe arbitrario, poiché il giudice sarebbe al tempo stesso legislatore”;
punto tradotto e citato da G. Bedeschi, Storia del pensiero liberale, Bari 1990, p. 87–88.
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Tutto ciò oggi non vi è per una serie di cause6, non ultima i costi eccessivi e la
lunghezza insopportabile delle cause, che allontanano i cittadini ed in generale gli
uomini dalla fruizione del loro diritto fondamentale alla “giustizia”.

2. Verso la giustizia: la direttiva UE 2008/52/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio
del 21 maggio 2008
La situazione è tanto critica che da tempo l’UE l’ha avvertita ed ha tentato di
proporre qualche rimedio. Con il trattato di Mastricht ha rispolverato la sempre affascinante tradizione di matrice romanistica (la quale, secondo alcuni risalendo al Tribunato
della plebe o addirittura all’Eforato spartano, nell’età contemporanea si è riproposta
6 Guardiamo per un momento la situazione italiana, che è quella che conosco meglio. Non vi è nessuna
garanzia dell’effettiva idoneità del magistrato a sapere cogliere e valutare correttamente le specificità dei casi
sottoposti al suo giudizio. A differenza di altri sistemi nei quali il giudice è scelto tra chi ha già esperienza di
vita ed esperienza della realtà giuridica, in Italia l’ingresso in magistratura avviene attraverso un “concorso”
basato sul nozionismo (io stesso sono stato più volte parte di una commissione di esami d’ingresso in
magistratura e posso testimoniare che il merito è meramente manualistico), senza nessuna verifica della
effettiva idoneità a relazionarsi con la realtà e le persone o ad avere le necessarie doti di equilibrio ed
esperienza, indispensabili per un buon giudizio. Dopo questo primo esame le carriere dei magistrati sono
automatiche. Il magistrato è presunto “onniscente” e, pertanto, ad esempio, non esiste divisione delle carriere
fra magistratura giudicante e magistratura inquirente, come se fosse la stessa cosa indagare e valutare le
presunte prove con equilibrio e distacco; il che vuol dire che non esiste parità fra accusa e difesa nel corso dei
processi ed ancora. L’operato dei magistrati non è mai sottoposto, né direttamente né indirettamente, al
giudizio della collettività, ma è controllato esclusivamente dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)
i cui membri sono in larga misura magistrati: insomma, i magistrati sono giudicati da altri magistrati, possono
essere trasferiti solo da altri magistrati, sono sottoposti soltanto al controllo di altri magistrati. Nessuno che
non sia un magistrato controlla e limita il potere di un magistrato. Infine i magistrati sono irresponsabili
riguardo alle loro scelte: cosa mai successa in passato e nell’antichità; questo si giustifica perché l’Italia
veniva fuori da una dittatura, ma oggi è incomprensibile. Malgrado e contro un referendum popolare che si
è pronunciato per la responsabilità diretta del magistrato per il proprio operato, oggi in Italia non esiste la
responsabilità civile del magistrato. Se un magistrato sbaglia e fa fare qualche anno di galera ad un innocente
non risponde di nulla a nessuno. L’innocente può essere indennizzato, ma è lo Stato, non il magistrato che ha
sbagliato a pagare, cioè per il magistrato che danneggi ingiustamente un cittadino non paga il danneggiante,
bensí gli altri cittadini, inconsapevoli ed innocenti. È il magistrato che decide a quali procedimenti va data la
priorità e a quali no, quali devono essere rapidamente portati a termine e quali devono aspettare: non esiste
alcuna norma che obblighi un magistrato a giudicare prima il presunto responsabile, ad esempio, di un
omicidio rispetto a chi è sospettato di aver dato una mazzetta ad un finanziere. È ancora unicamente il
magistrato a fissare le date delle udienze, per la trattazione delle cause, ed è abituale che esse siano fissate
a distanza di anni l’una dall’altra. Personalmente mi è capitato di assistere ad un rinvio di 2 anni per una
causa possessoria (quindi di per sé urgente) che interessava una persona di 97 anni! In sintesi, il magistrato
non è responsabile di fronte al popolo, non è sottoposto a nessun tipo di controllo da parte dei poteri esecutivo
e legislativo, risponde solo a sé stesso in condizione di quasi totale irresponsabilità. È chiara la differenza
radicale fra questa situazione e quella che auspicava Montesquieu: l’illuminista francese voleva la divisione
dei poteri per garantire il cittadino da un potere troppo accentrato e quindi tirannico, nei suoi rapporti con la
magistratura il cittadino italiano entra invece in relazione con un potere di fatto irresponsabile. Se ha a che
fare con un giudice imparziale e sereno le cose vanno bene, in caso contrario deve solo sperare. Ai tradizionali
dittatori, talora, si aggiunge la dittatura del magistrato.
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attraverso le varie figura di ombudsman7), ed ha istituito il mediatore europeo con
l’intento dichiarato di venire incontro alle istanze di giustizia dei cittadini europei
attraverso un organo in grado di recepirne le istanze e risolvere in tempi rapidi e poco
onerosi le pendenze verso gli organi della’unione8. In tal modo si è cercato di superare
le difficoltà e la pesantezza del processo amministrativo.
Ma a distanza di oltre un decennio la soluzione non sembra avere dato i frutti
sperati e rimane ancora grande la difficoltà di tutela degli interessi dei cittadini dinanzi
alle istanze comunitarie.
Resta comunque scoperto anche in sede comunitaria l’area delle cause correnti sia
presso gli stati membri sia in sede comunitaria, dove, come si è detto, i giudici sono
arroccati in una torre d’avorio e sono arbitri di procedure totalmente nelle loro mani
e lontane dalle aspettative della collettività.
La scelta e il ruolo dei giudici sono lontanissimi dai driteri e dalle modalità di
quella che forse è stata la culla della democrazia rappresentativa assata sulla divisione
dei poteri: gli USA. Lí vi è spesso il ricorso all’elezione popolare di alcuni giudici
assieme ad un ampio ricorso a giurie popolari, le quali esprimono il giudizio sulla
situazione di fatto, assicurando la corrispondenza del giudizio del popolo nel modo di
considerare i fatti e non vengono scelte dall’alto o in base ad astratte procedure concorsuali, bensí di comune intesa tra le parti del giudizio. Questo sistema certamente non
è perfetto né esente da critiche, ma il fatto che esistano giudici con carriere diverse
e diversi modi di accesso alla carica serve a limitare gli eccessi degli uni come degli
altri, cosí come la scelta concordata delle giurie servono a dare fiducia ai contendenti
e lasciano sperare che esse possano aspirare a soluzioni improntate ad equità e giustizia.
In Europa non si può pensare di riformare il processo basandosi sul modello
statunitense, perché è troppo lontano dalla cultura e dall’etica dei nostri ordinamenti di
civil law.
Resta tuttavia l’esigenza di superare l’attuale sitema processuale. Lo ha avvertito
l’UE che ha posto in evidenza l’urgenza di assicurare l’accesso reale ad un giustizia
7 Di esse mi sono occupato piú volte; rinvio a S. Tafaro, L’eredità dei “tribuni plebis”, [in:] Tradizione
romanistica e Costituzione, cur. M. Pia Baccari e C. Cascione, diretta da Luigi Labruna (vol. II, p. 1841–1880)
Collana, Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana, Napoli 2006; S. Tafaro, Le
radici. Proposte, [in:] L’avvocato Del Popolo Albanese, cur. A. Loiodice, S. Tafaro, N. Shehu, vol. 2, Torino
2008, pp. 3–24; S. Tafaro, La herencia de los Tribuni Plebis, “Diritto@Storia” [riv. on line], 2008, n. 7
– Nuova Serie; S. Tafaro, La herencia de los tribuni plebis, “Revista General de Derecho Romano”, 2008,
n. 11; S. Tafaro, Continuidad de la función tribunicia, [in:] Estudios en homenaje a Mercedes Gayosso
y Navarrete, cur. J. L. Cuevas Gayosso, pp. 353–375, Universidad Veracruzana 2009.
8 Trattato di Maastricht (gli artt. 8D e 138E ai quali ha fatto seguito l’approvazione dello Statuto da
parte del Parlamento europeo il 9.3.1994). Sul punto v. J. Sonderman, La difesa civica in Europa. Ruolo del
Médiateur, [in:] Il difensore Civico: tutela e promozione dei diritti dell’uomo e di cittadinanza, Padova 1997,
p. 31 ss. L’istituto, orientato principalmente allo smaltimento delle questioni pendenti o destinate ad essere
sollevate dinanzi alla Corte di Giustizia, si propone come “organo di prevenzione e di composizione conciliativa dei conflitti tra i cittadini e le istituzioni europee”. In tal modo diventa una sorta di una prima istanza di
conciliazione, tendente a prevenire eventuali controversie. Cfr. L. Cominelli, Il mediatore europeo. Ombudsman dell’unione: prime osservazioni, “Sociologia del diritto” 2001, n. 1, p. 91 ss.
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effettiva e attualmente elusa dalle normali vie processuali. L’UE si è fatta carico del
malessere esistente e, dopo avere ribadito che l’accesso a forme tempestive e veritiere
di “giustizia” rientra i diritti fondamentali dell’uomo, ha emanato una direttiva con la
quale ha proposto la mediazione come sistema alternativo di risoluzione delle controversie: la 52/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008,
entrata in vigore il 12.6.2008. con essa il ricorso alla mediazione è prefigurato come
metodo di risoluzione consensuale delle controversie in materia civile e commerciale
ed impegna gli Stati membri a realizzarne il contenuto entro maggio 20119.
9 Ne trascrivo il testo. Articolo 1. Obiettivo e ambito di applicazione. 1. La presente direttiva ha
l’obiettivo di facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un’equilibrata relazione
tra mediazione e procedimento giudiziario. 2. La presente direttiva si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale tranne per i diritti e gli obblighi non riconosciuti alle parti dalla
pertinente legge applicabile. Essa non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa
né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).
3. Nella presente direttiva per “Stato membro” si intendono gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.
Articolo 2 Controversie transfrontaliere. 1. Ai fini della presente direttiva per controversia transfrontaliera si
intende una controversia in cui almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato
membro diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data in cui: a) le parti concordano di ricorrere alla
mediazione dopo il sorgere della controversia; b) il ricorso alla mediazione è ordinato da un organo giurisdizionale; c) l’obbligo di ricorrere alla mediazione sorge a norma del diritto nazionale; o d) ai fini dell’articolo
5, un invito è rivolto alle parti. 2. In deroga al paragrafo 1, ai fini degli articoli 7 e 8 per controversia
transfrontaliera si intende altresì una controversia in cui un procedimento giudiziario o di arbitrato risultante
da una mediazione tra le parti è avviato in uno Stato membro diverso da quello in cui le parti erano
domiciliate o risiedevano abitualmente alla data di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c). 3. Ai fini dei paragrafi
1 e 2, il domicilio è stabilito in conformità degli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001. Articolo 3
Definizioni. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: a) per “mediazione” si intende
un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia
tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con
l’assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un
organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro. Esso include la mediazione condotta da un
giudice che non è responsabile di alcun procedimento giudiziario concernente la controversia in questione.
Esso esclude i tentativi messi in atto dall’organo giurisdizionale o dal giudice aditi al fine di giungere ad una
composizione della controversia in questione nell’ambito del procedimento giudiziario oggetto della medesima; b) per “mediatore” si intende qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace,
imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello
Stato membro interessato e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la mediazione.
Articolo 4 Qualità della mediazione. 1. Gli Stati membri incoraggiano in qualsiasi modo da essi ritenuto
appropriato l’elaborazione di codici volontari di condotta da parte dei mediatori e delle organizzazioni che
forniscono servizi di mediazione nonché l’ottemperanza ai medesimi, così come qualunque altro efficace
meccanismo di controllo della qualità riguardante la fornitura di servizi di mediazione. 2. Gli Stati membri
incoraggiano la formazione iniziale e successiva dei mediatori allo scopo di garantire che la mediazione sia
gestita in maniera efficace, imparziale e competente in relazione alle parti. Articolo 5 Ricorso alla mediazione. 1. L’organo giurisdizionale investito di una causa può, se lo ritiene appropriato e tenuto conto di tutte le
circostanze del caso, invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di dirimere la controversia. Può
altresì invitare le parti a partecipare ad una sessione informativa sul ricorso alla mediazione se tali sessioni
hanno luogo e sono facilmente accessibili. 2. La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione
nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima
che dopo l’inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il
diritto di accesso al sistema giudiziario. Articolo 6 Esecutività degli accordi risultanti dalla mediazione 1. Gli
Stati membri assicurano che le parti, o una di esse con l’esplicito consenso delle altre, abbiano la possibilità di
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Questa direttiva riconosce il diritto alla giustizia come diritto fondamentale
e segna un passo avanti rispetto alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE del 2000,
nella quale il diritto alla giustizia, previsto al capo VI, era considerato nell’ottica
dell’organizzazione tradizionale della giustizia, vale a dire quella dei Tribunali, con
attenzione accentuata sulle procedure penali10. La nuova direttiva si fonda sulla ragchiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo. Il contenuto di
tale accordo è reso esecutivo salvo se, nel caso in questione, il contenuto dell’accordo è contrario alla legge
dello Stato membro in cui viene presentata la richiesta o se la legge di detto Stato membro non ne prevede
l’esecutività. 2. Il contenuto dell’accordo può essere reso esecutivo in una sentenza, in una decisione o in un
atto autentico da un organo giurisdizionale o da un’altra autorità competente in conformità del diritto dello
Stato membro in cui è presentata la richiesta. 3. Gli Stati membri indicano alla Commissione gli organi
giurisdizionali o le altre autorità competenti a ricevere le richieste conformemente ai paragrafi 1 e 2. 4.
Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica le norme applicabili al riconoscimento e all’esecuzione
in un altro Stato membro di un accordo reso esecutivo in conformità del paragrafo 1. Articolo 7 Riservatezza
della mediazione. 1. Poiché la mediazione deve avere luogo in modo da rispettare la riservatezza, gli Stati
membri garantiscono che, a meno che le parti non decidano diversamente, né i mediatori né i soggetti
coinvolti nell’amministrazione del procedimento di mediazione siano obbligati a testimoniare nel procedimento giudiziario o di arbitrato in materia civile e commerciale riguardo alle informazioni risultanti da un
procedimento di mediazione o connesse con lo stesso, tranne nei casi in cui: a) ciò sia necessario per superiori
considerazioni di ordine pubblico dello Stato membro interessato, in particolare sia necessario per assicurare
la protezione degli interessi superiori dei minori o per scongiurare un danno all’integrità fisica o psicologica
di una persona; oppure b) la comunicazione del contenuto dell’accordo risultante dalla mediazione sia necessaria ai fini dell’applicazione o dell’esecuzione di tale accordo. 2. Il paragrafo 1 non impedisce in alcun modo
agli Stati membri di adottare misure più restrittive per tutelare la riservatezza della mediazione. Articolo 8
Effetto della mediazione sui termini di prescrizione e decadenza. 1. Gli Stati membri provvedono affinché
alle parti che scelgono la mediazione nel tentativo di dirimere una controversia non sia successivamente
impedito di avviare un procedimento giudiziario o di arbitrato in relazione a tale controversia per il fatto che
durante il procedimento di mediazione siano scaduti i termini di prescrizione o decadenza. 2. Il paragrafo 1
lascia impregiudicate le disposizioni relative ai termini di prescrizione o decadenza previste dagli accordi
internazionali di cui gli Stati membri sono parte. Articolo 9 Informazioni al pubblico. Gli Stati membri
incoraggiano, in qualsiasi modo ritengano appropriato, la divulgazione al pubblico, in particolare via Internet,
di informazioni sulle modalità per contattare i mediatori e le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione. Articolo 10 Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti. La Commissione
mette a disposizione del pubblico, tramite qualsiasi mezzo appropriato, le informazioni sugli organi giurisdizionali o sulle autorità competenti comunicate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3. Articolo 11
Revisione. Entro il 21 maggio 2016 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato
economico e sociale europeo una relazione sull’attuazione della presente direttiva. La relazione esamina lo
sviluppo della mediazione nell’Unione europea e l’impatto della presente direttiva negli Stati membri. Se del
caso, la relazione è corredata di proposte di modifica della presente direttiva. Articolo 12 Attuazione. 1. Gli Stati
membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva anteriormente al 21 maggio 2011, fatta eccezione per l’articolo 10, per il quale tale data è
fissata al più tardi al 21 novembre 2010. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati
membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un
siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati
membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno
che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 13 Entrata in vigore. La presente
direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Articolo 14 Destinatari. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
10 Capo VI. Giustizia. Articolo 47. Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Ogni
individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso
effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha
diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un
giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare,
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giunta consapevolezza che le difficoltà di accesso alla giustizia in campo civile
e commerciale ledono diritti fondamentali e possono essere non meno devastanti di
una condanna penale. L’UE, con questa direttiva, si fa carico dell’esigenza di assicurare un giudizio di equità a parti che possono avere peso e capacità di organizzarsi nel
processo molto differenti11.

3. Proposte
Sarà quella suggerita dall’Ue la strada giusta? C’è da dubitarne. Quello che sta
seguendo alla direttiva europea dimostra che i governi intendono la mediazione non
tanto come via sostitutiva dell’attuale sistema giudiziaria, quanto come forma per
assicurare maggiore celerità al processo, purché vi sia l’accordo delle parti a volere
ricorrere alla mediazione. In tal modo si è del tutto eluso il nodo di fondo, il quale
consiste nelle disfunzioni del sistema giudiziario e nei paradossi, enunciati, di giudicanti che possono essere del tutto staccati dal concreto dell’esperienza e dal popolo, in
nome del quale esercitano un potere mai conferito loro dal popolo.
Prendo ad esempio quello che è accaduto in Italia. Con legge la legge n. 69 del 18
giugno 2009 si inteso dare attuazione alla direttiva dell’UE, in materia di mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, dando delega al
Governo, il quale, con successivo decreto legislativo 28/03/ 201012 ha introdotto la
difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese
dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia. Articolo 48. Presunzione di innocenza e diritti della difesa. 1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. 2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.
Articolo 49. Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. 1. Nessuno può essere
condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato
secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di
quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del
reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima. 2. Il presente
articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un’azione o di un’omissione che, al
momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le
nazioni. 3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato. Articolo 50. Diritto di non
essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato. Nessuno può essere perseguito o condannato per un
reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva
conformemente alla legge.
11 In casi sempre piú numerosi il commercio ed i contratti investono privati e grandi imprese ed è ovvio
che queste ultime dispongono di avvocati e di mezzi molto superiori ai privati, avendo per ciò stesso maggiori
probabilità di prevalere davanti ai Tribunali.
12 Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28: Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Il
Presidente della Repubblica omissis: Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del
presente decreto legislativo, si intende per: a) mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo
imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la
composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione
rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio
medesimo; c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazio-
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mediazione e la conciliazione, in realtà ad oggi non ancora entrata in vigore. L’ottica
nella quale si è mosso l’Italia non è stata affatto quella della via alternativa bensí
soltanto quella del tentativo di offrire una scorciatoia alle lungaggine dei processi;
perciò essa si va ad aggiungere e, paradossalmente, ad ulteriormente intasare e allungare i tempi delle procedura, poiché non è prevista la vincolatività del giudizio emesso
dal mediatore.conciliatore. inoltre ha vincoli e rigidità tali che non ne fanno presagire
un felice esito, tanto piú che incontra l’ostruzionismo di parte degli avvocati. La
direttrice segnata dalla direttiva europea appare, in realtà, disattesa, restando un adeguamento meramente formale e svuotato della parte piú profondamente innovativa13.
Proprio l’esperienza, ancora in nuce, della mediazione mi sembra evidenziare una
verità. È illusorio ed impossibile pensare di dare “giustizia” effettiva ai cittadini ed in
generale agli uomini lasciando in vita gli attuali sistemi giudiziari e non mettendo in
discussione la figura ed il ruolo dei giudici. Gli interventi che non affrontano questo
nodo si risolvono in rattoppi provvisori ed inefficaci.
Occorre riflettere su quello che deve essere il sistema giudiziario ai nostri giorni
e di fronte al fallimento dell’illusione creata dalla teoria della divisione dei tre poteri
fondamentali dello stato.
Solo partendo da questa consapevolezza si possono delineare soluzioni utili ed
incisive. Su di esse occorre riflettere e gli studiosi sono chiamati ad elaborare la nuova
collocazione dei giudici nel nuovo processo diretto ad assicurare l’accesso reale, rapido e non gravoso alla giustizia.
Le soluzioni si prospettano difficile. Tuttavia qualcosa può già essere detto. Ad
esempio, ci si può domandare se oggi, in assenza di un potere assoluto dalle cui
ingerenze essere garantiti, nelle Repubbliche democratiche sia necessario che i giudici
siano nominati “a vita”, creando una casta che non di rado si chiude in sé stessa.
Prendendo ad esempio il modello della mediazione, ci si può domandare quale sia
l’elemento che lo fa sembrare piú proficuo e preferibile. Esso mi pare risiedere nella
semplificazione e nella possibilità di scelta lasciata alle parti, la quale si ritrova anche
in un altro strumento diffuso per questioni (soprattutto commerciali) di grande rilevanza: l’arbitrato. Ebbene non dovrebbe l’intero sistema giudiziario essere caratterizzato
in tal guisa? Se guardiamo all’esperienza del diritto romano, che ha influenzato la
civiltà giuridica odierna (specialmente quella della civil law), vediamo che vi era una
netta distinzione tra magistrato giusdicente e giudice. Il primo aveva il potere giurisdizionale ed era temporaneo (durava in carica appena un anno: figurarsi!), il secondo
riceveva il potere dal primo e doveva verificare come stessero i fatti; perciò era un
privato (quindi proveniente dal vissuto quotidiano), però scelto ed accettato dalle parti.
ne; d) organismo: l’ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai
sensi del presente decreto; e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della
giustizia ai sensi dell’articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all’emanazione di tale decreto, il registro
degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.
13 V. le motivate critiche di G. Scarselli, La nuova mediazione e conciliazione: le cose che non vanno,
[in:] Judicium – Il processo civile in Italia e in Europa, consultabile online al sito <www.judicum.it>.
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Solo con l’avvento dell’impero, cioè con il passaggio dal regime democratico
a quello autoritario, si ebbe la figura del giudice di carriera: c’è di che riflettere, credo.
Mi sembra necessario lasciare ai litiganti la piena disponibilità dei loro interessi
e restituire loro la fiducia nel giudicante, consentendogli la scelta del giudice. Solo se
non vi sia accordo sul nome del giudice, si potrebbe ricorrere alla designazione (magari
per sorteggio) da una lista di persone preventivamente ritenute idonee, non solo perché
esperte di diritto, ma anche perché dotati della conoscenza di discipline (quali la
psicologia, la pedagogia, l’economia) e dell’adeguata esperienza necessaria all’equilibrata valutazione dei fatti ed alla soluzione del caso, magari rispondendo ai quesiti
posti dall’esperto del diritto.
Mi sembra che rimettendo la scelta del giudice alle parti (s’intende nelle materie
nelle quali sia possibile, cioè civili, commerciali e, forse, in molti casi di controversie
amministrative) si stimolerebbero i giudici a far bene e a rispettare tempi ragionevoli.
Oggi non vi è nessuna remore per il giudice che non sia attento o che se la prenda
comoda. Se dovesse essere scelto, saprebbe che in entrambi i casi la cattiva nomea gli
precluderebbe future designazioni!
Occorre, credo urgentemente, introdurre in ogni campo la reale responsabilità del
giudicante, da esercitarsi a posteriori, per non intralciare il giudizio in corso, ma in
forma penetrante, sebbene non asfissiante.
Altro aspetto degno di attenzione è quello della cosiddetta difesa tecnica. In nome di
essi in ogni controversia è richiesta l’assistenza obbligatoria degli avvocati. Siamo sicuri
che sia necessaria? Vi sono questioni la cui soluzione dipende da cognizioni tecniche
e non da mero rigore giuridico; in alcune materie è piú utile la conoscenza delle discipline relazionali e, infine, perché se uno è esperto della materia in discussione o egli stesso
giurista o avvocato non deve potersi difendere da solo? Se partiamo dal concetto che in
alcune materie (soprattutto quelle di diritto civile e commerciale) ricorrono solo interessi
dei privati, perché non lasciarli liberi di decidere come meglio credono?

Streszczenie
Sêdziowie a mediacja
W artykule przedstawiono niedoskona³oci doktryny podzia³u w³adzy, która wprowadza w b³¹d i stanowi ród³o wielu nadu¿yæ, przyczyniaj¹c siê do wyobcowania
jednostki i kryzysu w demokracji przedstawicielskiej. Unia Europejska podejmuje
dzia³ania zmierzaj¹ce do przywrócenia wiarygodnoci sêdziów i spo³ecznego zaufania. Pilna potrzeba zapewnienia dostêpu do wymiaru sprawiedliwoci przejawia siê we
wspólnej dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r., w której
zaproponowano alternatywê w postaci mediacji, rozumianej jako metody polubownego
rozstrzygania sporów w sprawach cywilnych i handlowych. Autor zwraca te¿ uwagê na
inne narzêdzie s³u¿¹ce do rozwi¹zywania problemów, szczególnie w zakresie handlu
miêdzynarodowego, jakim jest arbitra¿.
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Pracownik samorz¹dowy w wietle aktualnych
regulacji prawnych
Z utworzeniem w 1990 r. samorz¹du terytorialnego na stopniu gminy1
zwi¹zane jest wyodrêbnienie pracowników samorz¹dowych z grupy pracowników administracji publicznej. Pracownikami tymi stali siê z mocy prawa
pracownicy zatrudnieni do tego czasu w urzêdach terenowych organów administracji pañstwowej stopnia podstawowego, a ich status prawny okrela³a
ustawa z 22 marca 1990 r.2 , której art. 2 stanowi³, ¿e pracownikiem samorz¹dowym jest ka¿dy zatrudniony w jednostkach samorz¹du terytorialnego
w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru, powo³ania, mianowania
i umowy o pracê. Do tej grupy nale¿a³a wiêc ka¿da osoba, która pozostawa³a
w stosunku pracy z jednostk¹ samorz¹dow¹, czyli osoby wykonuj¹ce czynnoci o zupe³nie odmiennym charakterze  od funkcji kierowniczych przez
wykonuj¹cych zadania merytoryczne z zakresu administracji publicznej po
stanowiska pomocnicze i obs³ugi. Nie mo¿na wiêc by³o w jakikolwiek sposób
uznaæ, ¿e wszystkich pracowników samorz¹dowych ³¹czy³ ten sam czy podobny katalog powinnoci. Ca³¹ grupê pracowników samorz¹dowych wyodrêbnia³o jedynie miejsce ich zatrudnienia, a nie charakter wykonywanych zadañ3.
Ustawa z 1990 r. by³a wielokrotnie zmieniana i nowelizowana. Po utworzeniu samorz¹du terytorialnego na stopniu powiatu i województwa jej postanowienia regulowa³y te¿ status pracowników zatrudnionych w starostwie
powiatowym i urzêdzie marsza³kowskim oraz jednostkach organizacyjnych
tych jednostek samorz¹du. Wprowadzane do ustawy zmiany dotyczy³y m.in.
1 Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r., nr 142,
poz. 1591 ze zm.).
2 Ustawa z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (tekst jedn.: Dz.U. nr 142,
poz. 1593 ze zm.).
3 Szerzej E. Ura, Prawo urzêdnicze, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 89 i n.
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okrelenia zasad naboru do pracy w urzêdach i jednostkach organizacyjnych
samorz¹du terytorialnego oraz ustanowienia stanowisk urzêdniczych, w tym
kierowniczych stanowisk urzêdniczych. Nie ulega³o jednak zmianie okrelenie pojêcia pracownik samorz¹dowy.
W wietle ustawy pracownicy samorz¹dowi zatrudniani byli:
1) na podstawie wyboru:
a) w urzêdzie marsza³kowskim: marsza³ek województwa, wiceprzewodnicz¹cy zarz¹du oraz pozostali cz³onkowie zarz¹du województwa  je¿eli statut województwa tak stanowi³,
b) w starostwie powiatowym: starosta, wicestarosta oraz pozostali cz³onkowie zarz¹du powiatu  je¿eli statut powiatu tak stanowi³, z tym ¿e
z cz³onkami zarz¹du powiatu wybranymi spoza sk³adu rady powiatu zawsze
nawi¹zywany by³ stosunek pracy,
c) w urzêdzie gminy: wójt (burmistrz, prezydent miasta),
d) w zwi¹zkach jednostek samorz¹du terytorialnego: przewodnicz¹cy zarz¹du zwi¹zku i pozostali cz³onkowie zarz¹du  je¿eli statut zwi¹zku tak
stanowi³;
2) na podstawie mianowania: pracownicy zatrudniani na stanowiskach
pracy okrelonych w statucie gminy b¹d zwi¹zku miêdzygminnego;
3) na podstawie powo³ania: zastêpca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), sekretarz gminy, sekretarz powiatu, skarbnik gminy (g³ówny ksiêgowy
bud¿etu), skarbnik powiatu (g³ówny ksiêgowy bud¿etu powiatu), skarbnik
województwa (g³ówny ksiêgowy bud¿etu województwa);
4) na podstawie umowy o pracê: pozostali pracownicy samorz¹dowi.
W ten sposób ustawodawca wskaza³ nie tylko na podstawy nawi¹zywania stosunków pracy z pracownikami samorz¹dowymi, ale tak¿e zakreli³
zakres swobody regulacji statutowej, czyni¹c statut jednostki samorz¹du terytorialnego ród³em prawa okrelaj¹cym status pracownika samorz¹dowego. Jedynie w odniesieniu do pracowników zatrudnianych na podstawie powo³ania wy³¹czona zosta³a mo¿liwoæ odmiennego uregulowania w statucie
krêgu osób na tej podstawie zatrudnianych. Stanowiska sekretarza nie przewidywano w samorz¹dzie województwa.
Treæ tych regulacji wskaza³a równie¿, ¿e pracownikami samorz¹dowymi
nie by³y osoby zatrudniane w jednostkach samorz¹du terytorialnego na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia czy umowy o dzie³o).
Jednoczenie ka¿dy ze stosunków pracy, z zale¿noci od sposobu jego nawi¹zania, podlega³ zró¿nicowanemu re¿imowi prawnemu co do nawi¹zania
i ustania stosunku pracy, praw i obowi¹zków oraz odpowiedzialnoci.
Na podstawie mianowania zatrudnieni mogli byæ tylko pracownicy podstawowej jednostki samorz¹du terytorialnego  gminy i tylko wówczas, gdy
statut gminy lub zwi¹zku miêdzygminnego tak wskazywa³. Co prawda, nie
wiadomo dlaczego ustawodawca nie przewidzia³ wówczas mo¿liwoci zatrud-
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niania na tej podstawie pracowników w pozosta³ych jednostkach samorz¹dowych. Jedyny wyj¹tek dotyczy³ miast na prawach powiatu, gdy¿  zgodnie
z art. 92 ustawy o samorz¹dzie powiatowym4  miasto na prawach powiatu
jest gmin¹ wykonuj¹c¹ zadania powiatu, a ustrój i dzia³anie organów miasta
na prawach powiatu okrela ustawa o samorz¹dzie gminnym. Tak wiêc statut gminy b¹d zwi¹zku miêdzygminnego (miasta na prawach powiatu) wymienia³ stanowiska, na których zatrudniani byli pracownicy samorz¹dowi na
podstawie mianowania. W razie braku takich postanowieñ uznaæ nale¿a³o, ¿e
wszyscy pracownicy w jednostkach organizacyjnych gminy, w stosunku do
których ustawa nie zastrzeg³a powo³ania lub wyboru, zatrudniani byli na
podstawie umowy o pracê.
Mimo wprowadzanych zmian, ustawa o pracownikach samorz¹dowych
z 1990 r. nie nale¿a³a do aktów dopracowanych. W szerokim zakresie odsy³a³a do stosowania wprost lub odpowiednio przepisów ustawy z 16 wrzenia
1982 r. o pracownikach urzêdów pañstwowych5. Zdecydowana wiêkszoæ jej
postanowieñ odnosi³a siê do pracowników samorz¹dowych mianowanych,
którzy wystêpowaæ mogli tylko w gminie, o ile statut tak przewidywa³.
Nowa ustawa o pracownikach samorz¹dowych zosta³a uchwalona 21 listopada 2008 r.6 Nie ma w niej powtórzenia definicji pracownika samorz¹dowego z ustawy z 1990 r. Nie zosta³a te¿ zawarta inna. Art. 1 ustawy wskazuje, ¿e przepisy prawa pracy okrelaj¹ce status prawny pracowników
samorz¹dowych ustanawiane zostaj¹ w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego i bezstronnego wykonywania zadañ publicznych przez samorz¹d terytorialny. Ju¿ ten artyku³ ³¹czy w sobie elementy prawa pracy i prawa
administracyjnego. Niew¹tpliwie w zakresie prawa administracyjnego mieci
siê cel ustanowienia przepisów reguluj¹cych status prawny pracowników
samorz¹dowych. Podkrelenia tego brak by³o dotychczas, mimo ¿e jest rzecz¹
oczywist¹, i¿ samorz¹d terytorialny wykonuje zadania publiczne. Cech¹ zadañ publicznych  jak podkrela M. Stahl  jest to, ¿e ich wykonywanie jest
obowi¹zkiem, a nie uprawnieniem w³adzy publicznej. Zadania te wi¹¿¹ siê
z celami publicznymi7. Zadania publiczne to zadania na rzecz wspólnoty,
zwi¹zane z zaspokajaniem potrzeb zbiorowych okrelonej spo³ecznoci lokalnej, np. sprawy porz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa obywateli. Samorz¹d
terytorialny wykonuje zadania publiczne poprzez swoje organy: organy
uchwa³odawcze i wykonawcze, a bezporednie wykonawstwo tych zadañ nastêpuje przez aparat pomocniczy, który tworz¹ pracownicy samorz¹dowi.
4 Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r., nr 142,
poz. 1592 ze zm.).
5 Tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r., nr 86, poz. 953 ze zm.
6 Dz.U. nr 223, poz. 1458 ze zm.
7 M. Stahl, Cele publiczne i zadania publiczne, [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego, pod red. J. Zimmermanna, Wolters Kluwer 2007, s. 100.
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Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e w ustawie podkrelone zosta³o, ¿e pracowników samorz¹dowych ³¹czy wykonywanie zadañ publicznych przekazanych jednostkom samorz¹du terytorialnego. Z takim charakterem
zadañ wi¹¿¹ siê zwiêkszone wymagania stawiane pracownikom administracji
publicznej.
Zadania publiczne samorz¹du terytorialnego maj¹ byæ wykonywane zawodowo, rzetelnie i bezstronnie. W tym miejscu mo¿na porównaæ u¿yte przez
ustawodawcê okrelenia do okreleñ odnosz¹cych siê do s³u¿by cywilnej.
Ustawa z tego samego dnia o s³u¿bie cywilnej8 wskazuje, ¿e s³u¿ba cywilna
ustanowiona zostaje w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadañ pañstwa. To sformu³owanie jest powtórzeniem art. 153 Konstytucji RP, który okrela cel utworzenia
s³u¿by cywilnej. Przeniesienie tych okreleñ na grunt regulacji dotycz¹cych
pracowników samorz¹dowych wskazuje, ¿e w celu wykonywania zadañ publicznych utworzona zostaje quasi-s³u¿ba cywilna w samorz¹dzie terytorialnym. Ustawa nie wskazuje jedynie na neutralnoæ polityczn¹ przy wykonywaniu tych zadañ. Podkrelenie natomiast, ¿e ustanowione zostaj¹ w ustawie
przepisy prawa pracy okrelaj¹ce status prawny tej grupy pracowników,
sk³ania do wniosku, i¿ ustawodawca przyj¹³ w ca³oci charakter zobowi¹zaniowy stosunku pracy pracowników samorz¹dowych. Takie jednak stanowisko uzasadnione jest wy³¹cznie przy ocenie sposobu nawi¹zywania stosunku
pracy i jego przekszta³cenia oraz ustania. Uwzglêdniaj¹c natomiast charakter zadañ wykonywanych przez pracowników samorz¹dowych  wyranie
okrelonych jako zadania publiczne  oraz zakres obowi¹zków, stwierdziæ
nale¿y, ¿e ustawodawca i tym razem nie do koñca mia³ koncepcjê, jak okreliæ status prawny tej grupy pracowników administracji.
Zawodowe wykonywanie zadañ zwi¹zane jest z zorganizowaniem okrelonego mechanizmu zatrudniania oraz dokszta³cania pracowników w okresie zatrudnienia, a tak¿e stworzenia gwarancji ich awansowania. Wi¹zaæ siê
te¿ powinno z ochron¹ trwa³oci stosunku zatrudnienia i jednoczenie z zaostrzon¹ odpowiedzialnoci¹ za wykonywanie zadañ publicznych. Niestety,
o tych dwóch aspektach ustawodawca w odniesieniu do pracowników samorz¹dowych zapomnia³. Nie mo¿na mówiæ o trwa³oci stosunku zatrudnienia
w przypadku ustanowienia umowy o pracê jako podstawowego sposobu nawi¹zania stosunku pracy pracowników samorz¹dowych. Zawodowoæ  na
co zwraca³ uwagê TK  oznacza profesjonalizm ogólnie wymagany w ramach
regulacji prawnych od pracowników, za dla zajmowania konkretnego stanowiska pewnych kwalifikacji szczególnych. Zawodowe wykonywanie zadañ
publicznych oznacza natomiast koniecznoæ zatrudniania osób, które traktuj¹ wykonywanie tych zadañ jako zawód. Przygotowanie zawodowe nie powin8

Dz.U. nr 227, poz. 1505 ze zm.
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no zostaæ zakoñczone na etapie przyjmowania do urzêdu, lecz osoby te winny
zdobywaæ równie¿ w okresie póniejszym najwy¿sze umiejêtnoci i kompetencje przez sta³e doskonalenie i podnoszenie swoich kwalifikacji9. Jest to
zwi¹zane z ustanowieniem odpowiednich wymogów kwalifikacyjnych przy
naborze, a potem sprawdzanych w toku okresowych ocen kwalifikacyjnych10.
Rzetelnoæ wykonywania zadañ ³¹czy siê ze starannoci¹, sumiennoci¹,
terminowoci¹ i odpowiedzialnoci¹. Oznacza te¿ obowi¹zek sprawnego, terminowego i ekonomicznego dzia³ania przy wykonywaniu powierzonych zadañ oraz racjonalnego gospodarowania rodkami publicznymi11.
Bezstronnoæ dzia³ania podkrelana jest w ustawowo okrelonych obowi¹zkach pracowników samorz¹dowych. Wi¹¿e siê z obowi¹zkiem obiektywnego,
wolnego od nacisków czy osobistych pogl¹dów albo sympatii wykonywania zadañ publicznych i za³atwiania spraw, przestrzegania Konstytucji i innych przepisów prawa oraz respektowania zakazów ustanawianych przez prawo12. Jest
to nieuleganie oddzia³ywaniu rozmaitych si³ politycznych, kierowanie siê
w toku wykonywania zadañ w³aciwie pojêtym interesem wspólnym, publicznym i ogólnym, nadrzêdnym wobec interesów partykularnych i szczegó³owych13.
Przepisy ustawy stosuje siê do pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w:
1) urzêdach marsza³kowskich oraz wojewódzkich samorz¹dowych jednostkach organizacyjnych;
2) starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;
3) urzêdach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach bud¿etowych i samorz¹dowych zak³adach bud¿etowych;
4) biurach (ich odpowiednikach) zwi¹zków jednostek samorz¹du terytorialnego oraz samorz¹dowych zak³adów bud¿etowych utworzonych przez te zwi¹zki;
5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek
samorz¹du terytorialnego14.
9

poz. 94.
10

Por. uzasadnienie do wyroku TK z 12 grudnia 2002 r., sygn.. K 9/02, OTK 2002, nr 7,

Por. W. Sokolewicz, Komentarz do art.153 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczpospolitej
Polskiej. Komentarz, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 1999, s. 16.
11 J. Jagielski, [w:] J. Jagielski, K. R¹czka, Ustawa o s³u¿bie cywilnej. Komentarz, Warszawa 2010, s. 27.
12 Ibidem, s. 27.,
13 Por. uzasadnienie do wyroku TK z 12 grudnia 2002 r., sygn. K 9/02, OTK 2002, nr 7,
poz. 94.
14 Ustawy samorz¹dowe nie definiuj¹ jednostki administracyjnej samorz¹du terytorialnego ani nie wymieniaj¹ takich jednostek. Jednostki te wskazywane s¹ w innych ustawach. Np.
zgodnie z art. 5a ustawy z 29 wrzenia 1986 r.  Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.:
Dz.U. z 2008 r., nr 161, poz. 1688 ze zm.), urz¹d stanu cywilnego wchodzi w sk³ad urzêdu
gminy i tworzy go wojewoda na terenie gminy, która stanowi okrêg usc lub mo¿e tworzyæ usc
w³aciwe dla kilku okrêgów lub kilka urzêdów na obszarze jednej gminy. Urz¹d stanu cywilnego
stanowi jednostkê administracyjn¹ gminy. Jednostki administracyjne samorz¹du terytorialnego
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Czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy za wymienione jednostki
wykonuj¹:
1) wójt (burmistrz, prezydent miasta)  wobec zastêpcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), sekretarza gminy, skarbnika gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
2) przewodnicz¹cy zgromadzenia zwi¹zku jednostek samorz¹du terytorialnego wobec cz³onków zarz¹du tego zwi¹zku;
3) wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marsza³ek województwa
w urzêdzie jednostki samorz¹du terytorialnego  wobec pozosta³ych pracowników urzêdu oraz wobec kierowników samorz¹dowych jednostek organizacyjnych innych ni¿ wymienione w pkt 1 i 2;
4) kierownik jednostki organizacyjnej  za inne jednostki ni¿ wymienione w pkt 13.
Jednostki, w których zatrudnieni zostaj¹ pracownicy samorz¹dowi, s¹
pracodawcami samorz¹dowymi. Jest to okrelenie pracodawcy zgodne z definicj¹ zawart¹ w art. 3 kodeksu pracy, stanowi¹cym, i¿ pracodawc¹ jest jednostka organizacyjna, choæby nie posiada³a osobowoci prawnej. Tak wiêc
pracodawc¹ dyrektora domu pomocy spo³ecznej jest powiatowa jednostka
samorz¹dowa (jednostka organizacyjna pomocy spo³ecznej, któr¹ jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny). Zatrudnianie i zwalnianie dyrektorów nale¿y do kompetencji zarz¹du powiatu. Powy¿sze wynika z art. 112 ust. 7 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej15, stanowi¹cego, ¿e zarz¹d
powiatu zatrudnia kierowników jednostek organizacyjnych pomocy spo³ecznej, oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorz¹dzie powiatowym, wskazuj¹cego, ¿e zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu nale¿y do kompetencji zarz¹du powiatu. Pozosta³ych natomiast
czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje wobec nich starosta16. Powiatowymi jednostkami organizacyjnymi (poza Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny) s¹ te¿ zak³ady opieki zdrowotnej17, szko³y ponadgimokrelane s¹ jako struktury samorz¹dowe powo³ane w celu wykonywania zadañ z zakresu administracji publicznej, które nie stanowi¹ elementu organizacyjnego danej jednostki samorz¹du, ale
pozostaj¹ w cis³ym zwi¹zku z funkcjonowaniem aparatu pomocniczego tej jednostki. Por.
A. Rzetecka-Gil, Ustawa o pracownikach samorz¹dowych. Komentarz, Warszawa 2009, s. 18.
15 Tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r., nr 175, poz. 1362 ze zm.
16 Wyrok SN z 7 kwietnia 2010 r., sygn. II PK 287/09, LEX nr 602249.
17 Por. wyrok SN z 2 grudnia 2004 r. (I PK 81/2004, OSNP 2005, nr 14, poz. 210), zgodnie
z którym do dokonywania czynnoci w sprawach ze stosunku pracy kierownika samodzielnego
publicznego zak³adu opieki zdrowotnej utworzonego przez powiat uprawniony jest starosta
powiatowy. W uzasadnieniu tego wyroku SN zauwa¿y³, ¿e zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy z 30
sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej podmiot, który utworzy³ publiczny zak³ad opieki
zdrowotnej, nawi¹zuje z kierownikiem tego zak³adu stosunek pracy na podstawie powo³ania,
umowy o pracê albo zawiera z nim umowê cywilnoprawn¹. Stosownie do art. 32 ust. 2 pkt 5
ustawy o samorz¹dzie powiatowym do zadañ zarz¹du powiatu nale¿y m.in. zatrudnianie
i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Przepis art. 36 ust. 2 tej ustawy
stanowi, ¿e status prawny pracowników starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych
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nazjalne i placówki owiatowe, instytucje kultury, powiatowy orodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej18. Jednostki organizacyjne powiatu
tworzy, przekszta³ca i likwiduje oraz wyposa¿a w maj¹tek rada powiatu (art.
12 pkt 8i ustawy o samorz¹dzie powiatowym), natomiast organizacjê i zasady ich funkcjonowania okrelaj¹ regulaminy organizacyjne uchwalone przez
zarz¹d powiatu, chyba ¿e przepisy odrêbne stanowi¹ inaczej (art. 36 ust. 1
ustawy o samorz¹dzie powiatowym).
Przyjmuj¹c powy¿sze, pracodawc¹ wójta jest urz¹d gminy (art. 8 ust. 1),
pracodawc¹ starosty, wicestarosty i cz³onków zarz¹du powiatu  starostwo
powiatowe (art. 9 ust. 1), a pracodawc¹ marsza³ka województwa, wicemarsza³ka i cz³onków zarz¹du województwa  urz¹d marsza³kowski (art. 10 ust. 1).
Czynnoci z zakresu prawa pracy w stosunku do tych osób zwi¹zane z nawi¹zaniem i rozwi¹zaniem stosunku pracy wykonuj¹ za:
a) wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta)  przewodnicz¹cy rady
gminy, a pozosta³e czynnoci wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba zastêpuj¹ca lub sekretarz gminy, z tym ¿e wynagrodzenie
wójta ustala rada gminy, w drodze uchwa³y;
b) wobec starosty  przewodnicz¹cy rady powiatu, a pozosta³e czynnoci
wyznaczona przez starostê osoba zastêpuj¹ca lub sekretarz powiatu, z tym ¿e
wynagrodzenie starosty ustala rada powiatu, w drodze uchwa³y;
c) wobec pozosta³ych cz³onków zarz¹du powiatu  starosta powiatu;
d) wobec marsza³ka województwa  przewodnicz¹cy sejmiku województwa, a pozosta³e czynnoci wyznaczona przez marsza³ka osoba zastêpuj¹ca
lub sekretarz województwa, z tym ¿e wynagrodzenie marsza³ka województwa ustala sejmik województwa, w drodze uchwa³y;
e) wobec pozosta³ych cz³onków zarz¹du województwa  marsza³ek województwa.
Zwróciæ tu nale¿y uwagê, ¿e wykonywanie przez wymienione osoby czynnoci za pracodawcê samorz¹dowego jest dzia³aniem w imieniu tego pracodawcy
i ze skutkiem dla niego. Nie s¹ to czynnoci organu samorz¹du terytorialnego19.
powiatu okrela odrêbna ustawa. Jako odrêbn¹ ustawê w rozumieniu tego przepisu nale¿y
traktowaæ ustawê o pracownikach samorz¹dowych. Pracownicy samorz¹dowi to m.in. pracownicy zatrudnieni w powiatowych jednostkach organizacyjnych. Publiczny zak³ad opieki zdrowotnej jest powiatow¹ jednostk¹ organizacyjn¹.
18 Szerzej: Ustawa o samorz¹dzie powiatowym. Komentarz, pod red. B. Dolnickiego, Wolters Kluwer 2005, s. 124.
19 Por. wyrok NSA z 18 listopada 2008 r. (sygn. I OSK 1536/07), zgodnie z którym wykonywanie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) czynnoci za pracodawcê samorz¹dowego
jest dzia³aniem w jego imieniu i ze skutkiem prawnym dla pracodawcy samorz¹dowego, a nie
dla organu samorz¹du terytorialnego. Zatrudnianie pracowników samorz¹dowych nie jest wykonywaniem przez organy samorz¹du terytorialnego zadania publicznego (LEX nr 526547).
Zob. wyrok SN z 9 maja 2000 r. (sygn. I PKN 623/99) wskazuj¹cy, ¿e w sporach ze stosunku
pracy by³ego prezydenta miasta urz¹d miasta reprezentuje prezydent miasta (OSNAPiUS 2001,
nr 20, poz. 614).
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Przepisów ustawy o pracownikach samorz¹dowych nie stosuje siê do
pracowników zatrudnionych w wymienionych wy¿ej jednostkach, których
status prawny okrelaj¹ odrêbne przepisy (art. 3). Jak zauwa¿a W. Drobny,
w powy¿szym unormowaniu ustawodawca rozró¿nia dwie kategorie pracowników zatrudnionych w jednostkach samorz¹dowych, tj. pracowników samorz¹dowych i pracowników, których status prawny okrelany jest nie ustaw¹
o pracownikach samorz¹dowych, lecz innymi ustawami. Rozró¿nienie to podkrelone zosta³o poprzez zastosowanie odmiennej terminologii w obszarze
regulacji dwóch przepisów: art. 2 wskazuje na zakres podmiotowy ustawy
i u¿ywa okrelenia pracownik samorz¹dowy, za art. 3 wskazuje na wy³¹czenia podmiotowe i u¿ywa okrelenia pracownik20. Do grupy pracowników, których status reguluj¹ odrêbne przepisy, nale¿¹ np. pracownicy bibliotek21, pracownicy samorz¹dowych instytucji kultury22, nauczyciele i inni
pracownicy zatrudnieni w szko³ach prowadzonych przez jednostki samorz¹du
terytorialnego23. Równie¿ pracownicy przedsiêbiorstw prowadzonych przez
spó³ki prawa handlowego, których jedynymi udzia³owcami lub akcjonariuszami s¹ jednostki samorz¹du terytorialnego, nie s¹ pracownikami samorz¹dowymi24. Szczególn¹ grup¹ s¹ pracownicy, których status prawny okrelony
zosta³ w ustawie o pracownikach samorz¹dowych i w ustawie szczególnej,
np. pracownicy socjalni25, stra¿nicy stra¿y gminnej (miejskiej)26 , kierownicy
urzêdów stanu cywilnego27.
Pracownicy samorz¹dowi s¹ zatrudniani na podstawie:
1) wyboru:
a) w urzêdzie marsza³kowskim: marsza³ek województwa, wicemarsza³ek
oraz pozostali cz³onkowie zarz¹du województwa  je¿eli statut województwa
tak stanowi,
b) w starostwie powiatowym: starosta, wicestarosta oraz pozostali cz³onkowie zarz¹du powiatu  je¿eli statut powiatu tak stanowi,
20

W. Drobny, Komentarz do art. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorz¹dowych, [w:]
W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa o pracownikach samorz¹dowych. Komentarz,
Oficyna 2010.
21 Art. 29 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. nr 85, poz. 539 ze zm.).
22 Art. 26a ustawy z 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci
kulturalnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r., nr 13, poz. 123 ze zm.).
23 Por. ustawa z 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r.,
nr 97, poz. 674 ze zm.).
24 J. Korczak, Pracownicy powiatu, [w:] Powiat, pod red. J. Bocia, Wroc³aw 2001, s. 8788;
idem, Ewolucja statusu pracowników samorz¹dowych, [w:] Studia nad samorz¹dem terytorialnym, pod red. A. B³asia, Wroc³aw 2002, s. 207 i n.
25 Ustaw¹ szczególn¹ w odniesieniu do pracowników socjalnych jest ustawa o pomocy
spo³ecznej.
26 Ustaw¹ szczególn¹ w odniesieniu do stra¿ników stra¿y gminnej jest ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o stra¿ach gminnych (Dz.U. nr 123, poz. 779 ze zm.).
27 Ustaw¹ szczególn¹ jest tu ustawa z 29 wrzenia 1986 r.  Prawo o aktach stanu
cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r., nr 161, poz. 1688 ze zm.).
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c) w urzêdzie gminy: wójt (burmistrz, prezydent miasta),
d) w zwi¹zkach jednostek samorz¹du terytorialnego: przewodnicz¹cy zarz¹du zwi¹zku i pozostali cz³onkowie zarz¹du  je¿eli statut zwi¹zku tak
stanowi;
2) powo³ania  zastêpca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik gminy, skarbnik powiatu, skarbnik województwa;
3) umowy o pracê  pozostali pracownicy samorz¹dowi.
Jak widaæ, w obowi¹zuj¹cej ustawie ustawodawca zrezygnowa³ z zatrudniania pracowników samorz¹dowych w gminie na podstawie mianowania28.
Jednoczenie w art. 54 okreli³, ¿e stosunek pracy osób zatrudnionych na
podstawie mianowania na zasadach okrelonych w ustawie z 1990 r. przekszta³ca siê z dniem 1 stycznia 2012 r. w stosunek pracy na podstawie
umowy o pracê na czas nieokrelony, z tym, ¿e zastosowanie do tej grupy
pracowników maj¹ przepisy ustawy obecnie obowi¹zuj¹cej. Ustawa ta w art. 55
okrela sposoby i przyczyny rozwi¹zania i ustania stosunku pracy z pracownikami mianowanymi.
Inaczej unormowane zosta³y stosunki pracy pracowników zatrudnionych
na podstawie powo³ania na stanowiskach innych ni¿ wymienione w nowej
ustawie. Stosunki pracy tych osób przekszta³ci³y siê z dniem wejcia w ¿ycie
ustawy w stosunki pracy na podstawie umowy o pracê na czas nieokrelony,
chyba ¿e odrêbne przepisy przewidzia³y nawi¹zanie stosunku pracy na podstawie powo³ania.
Zwróciæ jeszcze trzeba uwagê, ¿e w grupie pracowników samorz¹dowych
zatrudnionych na podstawie wyboru tylko w stosunku do wójta wybór powoduje jednoczenie nawi¹zanie stosunku pracy. Co do pozosta³ych osób ustawodawca odsy³a kwestiê zatrudnienia na tej podstawie do regulacji w statutach29. Oznacza to, ¿e sam akt wyboru na okrelone stanowisko w jednostce
samorz¹dowej nie przes¹dza o tym, ¿e dana funkcja bêdzie wykonywana na
podstawie stosunku pracy. Niezbêdne jest tu okrelenie w statucie, ¿e
z wyboru wynika obowi¹zek wykonywania pracy w charakterze pracownika.
W przeciwnym wypadku funkcja pe³niona jest pozaetatowo (honorowo)30.
Ustawodawca nie wy³¹cza z tej zasady  jak we wczeniejszych unormowaniach  cz³onków zarz¹du powiatu wybranych spoza sk³adu rady, z którymi
28

E. Ura, Pracownicy samorz¹dowi  zmiana w regulacjach prawnych, [w:] Samorz¹d
terytorialny w Polsce i w Europie. Dowiadczenia i dylematy dalszego rozwoju, pod red.
J. S³ugockiego, Bydgoszcz 2009, s. 303 i n.
29 Zgodnie z wyrokiem WSA w Lublinie z 11 maja 2010 r. (sygn. IIISA/Lu 106/10), sporód
pracowników samorz¹dowych zatrudnianych na podstawie wyboru, o których mowa w art. 4
ust. 1 pkt 1 ustawy o pracownikach samorz¹dowych, jedynie w przypadku wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) akt wyboru powoduje automatycznie nawi¹zanie stosunku pracy (LEX
nr 578762).
30 E. Ura, Prawo urzêdnicze..., s. 103; por. te¿. H. Szewczyk, Zatrudnianie pracowników
samorz¹dowych na podstawie wyboru, Samorz¹d Terytorialny 2005, nr 3, s. 4142.
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zawsze musia³ byæ nawi¹zywany stosunek pracy. Równie¿ statut nie mo¿e
w tym zakresie zawieraæ odmiennych regulacji. O ile takie by zawiera³, to
by³yby one sprzeczne z ustaw¹ i w takim przypadku zastosowanie mia³aby
ustawa. Podkreliæ te¿ trzeba, ¿e nie jest równie¿ mo¿liwe rozszerzenie
w statucie wykazu stanowisk, na których stosunek pracy móg³by byæ nawi¹zany na podstawie wyboru. Zwraca³ na to uwagê S¹d Najwy¿szy jeszcze na
tle wczeniejszych unormowañ, wskazuj¹c, ¿e nawi¹zanie stosunku pracy
z wyboru z pracownikiem samorz¹dowym nie wymienionym w ustawie
o pracownikach samorz¹dowych jest niezgodne z prawem31.
Poza wyliczeniem krêgu osób, z którymi nawi¹zany jest stosunek pracy
na podstawie wyboru, ustawa o pracownikach samorz¹dowych nie zawiera
unormowañ dotycz¹cych trybu i formy nawi¹zywania tego stosunku pracy.
Ogólne postanowienia zawiera kodeks pracy, zgodnie z którym nawi¹zanie
stosunku pracy nastêpuje na podstawie wyboru, je¿eli z wyboru wynika
obowi¹zek wykonywania pracy w charakterze pracownika (art. 73 k.p.).
Oznacza to, ¿e w wyniku wyboru na okrelone stanowisko stosunek pracy
powstaje jedynie wówczas, gdy osoba wybrana ma obowi¹zek wykonywania
pracy w charakterze pracownika. O tym, kiedy powstaje ten obowi¹zek,
stanowi¹ przepisy wewn¹trzzak³adowe (na przyk³ad statut lub regulamin)
albo ustawy, wzglêdnie rozporz¹dzenia dopuszczaj¹ce ten sposób powstania
stosunku pracy32.
Zatrudnienie na podstawie wyboru zastrze¿one zosta³o w ustawie niejako dla najwy¿szego szczebla w jednostkach samorz¹du terytorialnego. Jednoczenie przekazanie do uregulowania w statutach kwestii zatrudnienia na tej
podstawie (poza wójtem, co do którego istnieje ustawowy obowi¹zek zatrudnienia na tej podstawie) powoduje powstanie w tej grupie dwóch kategorii
osób: pierwszej  pracowników i drugiej  pe³ni¹cych funkcje honorowo.
Ró¿nica miêdzy nimi sprowadza siê nie tylko do spraw finansowych (pracownicy otrzymuj¹ wynagrodzenie, a pozostali  rycza³ty lub diety), ale równie¿
ma to znaczenie w zakresie obowi¹zków i uprawnieñ wynikaj¹cych z ustawy
o pracownikach samorz¹dowych.
Akt wyboru w wietle prawa administracyjnego mo¿e wywieraæ podwójny skutek: stanowi podstawê nawi¹zania stosunku pracy, przez co nadaje
danej osobie status pracownika, oraz jest aktem powierzaj¹cym okrelon¹
funkcjê organu administracji33. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy, pracownicy
samorz¹dowi s¹ zatrudniani na stanowiskach:
31 Por. wyrok SN z 28 kwietnia 1997 r., sygn. I PKN 113/97, OSNAPiUS 1998, nr 4,
poz. 123.
32 K. Jakowski, E. Maniewska, Komentarz do art. 73 Kodeksu pracy, LEX 2009.
33 E. Ura, Pozycja prawna pracowników terenowej administracji rz¹dowej i samorz¹du
terytorialnego, Lublin 1995, s. 114; £. Pisarczyk, Komentarz do art. 73 kodeksu pracy, [w:]
R. Celeda, E. Chmielek-£ubiñska, L. Florek i in., Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 5, LEX 2009.
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1) urzêdniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzêdniczych;
2) doradców i asystentów;
3) pomocniczych i obs³ugi.
Ponadto ustawa stanowi, ¿e w urzêdzie gminy, starostwie powiatowym
i urzêdzie marsza³kowskim tworzy siê odpowiednio stanowisko sekretarza
gminy, powiatu i województwa (art. 5 ust. 1). To wskazuje, ¿e stanowiska
wymienione w art. 4 nie stanowi¹ zamkniêtego katalogu. Wyodrêbnienie
dodatkowo stanowiska sekretarza, mimo ¿e w przepisach wykonawczych zaliczono je do kierowniczych stanowisk urzêdniczych, ³¹czy siê ze wskazaniem
warunków wymaganych do zatrudnienia na tym stanowisku. Dodatkowo sekretarz nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynale¿noci do
nich. Kierownik urzêdu, któremu bezporednio podlega sekretarz, mo¿e go
upowa¿niæ do wykonywania w jego imieniu zadañ, w szczególnoci z zakresu
zapewnienia w³aciwej organizacji pracy urzêdu oraz realizowania polityki
zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Takie upowa¿nienie czyni z sekretarza odpowiednika dyrektora urzêdu w administracji rz¹dowej.
Odrêbnym z uwagi na warunki zatrudnienia jest te¿ stanowisko wójta
oraz innych osób, z którymi mog¹ byæ nawi¹zane stosunki pracy wy³¹cznie
na podstawie wyboru. To grupa stanowisk ³¹cz¹ca siê cile z pe³nieniem
funkcji organów jednostek samorz¹du terytorialnego i organów administracji
publicznej.
Za odrêbne nale¿y równie¿ uznaæ stanowisko skarbnika w jednostkach
samorz¹du terytorialnego  z uwagi na wymóg szczególnych kwalifikacji,
funkcje i stosowanie wobec niego nie tylko ustawy o pracownikach samorz¹dowych i ustaw ustrojowych dotycz¹cych samorz¹du terytorialnego, ale
i ustawy o finansach publicznych.
Stanowiskiem nie mieszcz¹cym siê w grupie stanowisk wymienionych
w art. 4 jest te¿ stanowisko zastêpcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Powo³anie przez wójta zastêpcy wójta nie skutkuje przeniesieniem na niego
wszelkich kompetencji organu wykonawczego gminy. Sam akt powo³ania nie
przes¹dza o zakresie jego kompetencji, je¿eli w akcie tym nie wskazano
zakresu powierzonych zastêpcy spraw34.
Na tle przedstawionych rozwi¹zañ ustawowych mo¿na stwierdziæ, ¿e
chocia¿ obecne regulacje s¹ lepsze ni¿ poprzednie, to nadal brakuje definicji
ustawowej pracownika samorz¹dowego. Definicjê tak¹ mo¿na próbowaæ
okreliæ przy uwzglêdnieniu ró¿nych kryteriów:
a) wed³ug kryterium podmiotowego, pracownikiem samorz¹dowym bêdzie ka¿da osoba zatrudniona  bez wzglêdu na stanowisko  w jednostkach
samorz¹dowych wymienionych w ustawie na podstawie wyboru, powo³ania
lub umowy o pracê (a do 31 grudnia 2011 r. tak¿e mianowania);
34

Por. wyrok WSA w Olsztynie z 3 grudnia 2008 r., sygn. II SA 1044/07, LEX nr 494 378.
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b) przyjmuj¹c kryterium przedmiotowe, mo¿na okreliæ, ¿e pracownik
samorz¹dowy wykonuje zadania publiczne realizowane przez jednostki samorz¹du terytorialnego; jednak w tym wypadku mo¿na siê zastanawiaæ, czy
zadania publiczne samorz¹du terytorialnego wykonuj¹ te¿ pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obs³ugi;
c) je¿eli kryterium stanowiæ bêdzie zakres obowi¹zków, to wówczas mo¿na stwierdziæ, ¿e w zale¿noci od stanowiska i sposobu nawi¹zania stosunku
pracy zakres tych obowi¹zków ró¿ni siê, zw³aszcza w odniesieniu do pracowników powo³anych i zatrudnionych na podstawie wyboru;
d) przy przyjêciu jako kryterium ród³a prawa, nale¿y uznaæ, ¿e pracownicy samorz¹dowi poddani s¹ re¿imowi prawa pracy, w którym aktem podstawowym jest ustawa o pracownikach samorz¹dowych (art. 1 ustawy wskazuje, ¿e ustanawia siê przepisy prawa pracy). G³êbsza analiza w zakresie
oceny statusu prawnego pracowników samorz¹dowych prowadzi jednak¿e do
wniosku, ¿e musz¹ byæ oni poddani te¿ regulacjom prawa administracyjnego
ju¿ przez sam fakt wykonywania zadañ publicznych oraz pe³nienia funkcji
organów administracji publicznej i organów samorz¹du terytorialnego przez
pracowników samorz¹dowych zatrudnionych na podstawie wyboru.
£¹cz¹c te wszystkie kryteria mo¿na powiedzieæ, ¿e pracownikami samorz¹dowymi s¹ osoby zatrudnione w urzêdach, jednostkach organizacyjnych
oraz jednostkach administracyjnych samorz¹du terytorialnego na podstawie
ró¿nych form zatrudnienia (wybór, powo³anie, umowa o pracê) na ró¿nych
stanowiskach (urzêdniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzêdniczych, asystentów i doradców, pomocniczych i obs³ugi, przy czym osoby zatrudnione na podstawie wyboru nie s¹ zaliczane do ¿adnych z tych stanowisk), wykonuj¹ce zawodowo, rzetelnie i bezstronnie zadania publiczne
samorz¹du terytorialnego, których status prawny okrelaj¹ przepisy prawa
pracy, a tak¿e przepisy nale¿¹ce do prawa administracyjnego.

Summary
Local government employee in light of current regulations
This article applies to local government employees in Poland. There was
discussed the development of the legal regulation of local government employees. There were presented the current legal basis and subject scope of
local government employees. There was highlighted the lack of legal definition of local government worker. It was found that they have in common
their professional, honest and impartial accomplishing of public functions
transferred to local government units. There were also characterized the
types of positions and forms of employment of local government employees.
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Prelievo fiscale e emergenze ambientali
Nella ricerca e sperimentazione di nuovi modelli di prelievo, il legislatore deve
necessariamente tenere conto delle profonde trasformazioni intervenute nelle modalità
di produzione della ricchezza e più in generale dell’intero contesto socio economico,
non potendo restare indifferente rispetto alle emergenze ambientali che il modello di
sviluppo industriale ha prodotto. Cambiamenti climatici1, inquinamento dei mari,
dell’aria, del suolo e del sottosuolo, progressiva riduzione delle risorse naturali, traffici
illeciti di rifiuti, incremento dei tumori provocati da alimentazione non sicura e dalla
diffusione di sostanze cancerogene appaiono, infatti, disastri ambientali rispetto ai
quali occorre intervenire con tutti gli strumenti possibili, compresi quelli di carattere
tributario. L’esportazione delle emergenze ambientali in paesi ancora non interessati
1

Nella Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenuta a Copenaghen dal 7 al 19
dicembre 2009, i leader politici presenti, pur avvertendo l’esigenza di trovare un’intesa politica, hanno
rinviato ad una fase successiva la stipulazione di una convenzione vincolante, viste le profonde divergenze
ancora esistenti tra i diversi Stati sulle misure da adottare. Dopo il protocollo di Kyoto, sottoscritto da più di
160 paesi (ma non da Usa e Cina) con il quale è stata prevista la riduzione entro il 2012 delle emissioni di
CO2 in una misura non inferiore al 5% rispetto a quelle registrate nel 1990. e di un sistema di meccanismi
flessibili per l’acquisizione di crediti di emissioni, si profila l’adozione di un documento di indirizzo che
possa preludere ad un nuovo trattato sul clima.
Eppure non c’è molto tempo da perdere; secondo una recente indagine dell’ente governativo britannico
Met Office se continueremo a immettere nel nostro pianeta la quantità di CO2 che abbiamo prodotto negli
ultimi decenni, entro il 2100 avremo un innalzamento delle temperature medie globali da 5 a 7 gradi centigradi. Per lo stesso studio, l’innalzamento di soli 4 gradi delle temperature porterebbe un quinto delle specie
animali a rischio di estinzione e 2 miliardi di persone a soffrire la fame. oltre a gravi disastri naturali. La
maggiore consapevolezza dell’urgenza di porre rimedio ai mutamenti climatici e ai disastri causati hanno
iniziato a fare breccia anche a livello istituzionale all’interno dei singoli Stati nonché negli organismi internazionali. Particolarmente impegnati su tale tematica gli Stati europei: il documento approvato dal Consiglio
ambiente dell’unione europea sancisce, infatti, la riduzione del 30% dei livelli di emissione di CO2 entro il
2020 e l’aumento del 20% della produzione di energie rinnovabili. Eppure, Negli Stati uniti, la legge voluta da
Obama, che prevede il taglio delle emissioni del 17% (rispetto al 2005) entro il 2020 e dell’83% entro il 2050,
approvata alla Camera, è, invece, attualmente ferma in Senato. L’auspicio è che le buone intenzioni, siano
seguite da programmi concreti, anche volti a sostenere, anche finanziariamente, i Paesi in via di sviluppo
nell’utilizzo di tecnologie ecosostenibili
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all’intensificazione induce a ritenere indifferibile l’adozione di scelte condivise da
parte di tutti gli Stati del mondo, sia ricchi, che poveri2, non potendo dare risposte
locali a problemi globali3.
Se fondamentale appare la definizione di programmi integrati di intervento all’interno dei quali adottare, accanto a limiti, divieti, controlli (c.d. politica del command
and control)4, incentivi, anche misure di “fiscalità verde” su scala mondiale o quanto
meno da parte di comunità di Stati (vedi Unione europea)5, non possono nemmeno
escludersi interventi da parte degli Stati nazionali o dei governi regionali e locali nella
2

Cfr. G. Tremonti, La paura e la speranza, Milano, 2008, p. 25, secondo cui “se il mondo è unico, le
politiche non possono essere diverse. Se il mondo è unico, le regole non possono essere parziali. O sono
generali o non sono. Nel tempo presente, se non sono generali, le regole sono solo un nonsenso. La soluzione
efficiente totale non è neppure nella green economy e cioè nel grandioso piano mondiale di investimenti in
energia pulita [...]. E’ necessario in parallelo fermare il mercatismo, l’ideologia forsennata dello sviluppo
forzato spinto dalla sola e assoluta forza del mercato”.
3 Sulla scia della progressiva affermazione di una cultura dello sviluppo sostenibile, gli ultimi anni sono
stati caratterizzati dalla proliferazione di accordi sopranazionali orientati al perseguimento di finalità ambientali. Tra di essi va certamente segnalata la Dichiarazione di Stoccolma che non può considerarsi un evento
isolato nel panorama internazionale, segnando piuttosto l’inizio di una nuova mentalità sempre più aperta
a questo tipo di problemi anche per effetto delle conseguenze sull’ecosistema provocate dal progresso della
tecnologia negli ultimi decenni. Si tratta di una nuova fase di dialogo tra Paesi caratterizzati da analoghi
problemi e riuniti attorno a obiettivi comuni, come quelli cristallizzati nella Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo del 1992 che, riprendendo e confermando i contenuti della Dichiarazione di Stoccolma del
1972, auspica l’instaurazione di una nuova ed equa partnership globale, mediante definite azioni di cooperazione internazionale. La Dichiarazione proclama ventisette principi attuando un compromesso tra le istanze
dei Paesi in via di sviluppo, generalmente orientate a favorire la crescita, e quelle dei Paesi sviluppati,
convinti che la tutela dell’ambiente sia un’esigenza prioritaria. Tra i principi più rilevanti della Dichiarazione
va sicuramente incluso l’enunciato in base al quale il diritto allo sviluppo va perseguito “in modo da tenere
equamente in conto i bisogni dello sviluppo e quelli ambientali delle generazioni presenti e future”. Questo
principio, ribattezzato con l’enfatica espressione di “sviluppo sostenibile”, va integrato con la precisazione in
base alla quale “la protezione dell’ambiente deve costituire una parte integrante del processo di sviluppo, non
potendo essere considerato da esso disgiunto”.
4 Cfr. M. Cecchetti, La disciplina giuridica della tutela ambientale come “diritto dell’ambiente”, [on
line:] <www.federalismi.it>, p. 78, e ss per il quale “Il sistema degli strumenti di regolamentazione diretta
rappresenta, senza dubbio, l’approccio più tradizionale e consiste nella produzione di norme, generali
o particolari, che stabiliscono, ad esempio, requisiti di qualità (dell’ambiente, di singoli fattori ambientali, di
prodotti) oppure regole di comportamento per l’esercizio di determinate attività o per l’utilizzazione di certe
sostanze. Il funzionamento concreto di questo sistema esige, naturalmente, l’assegnazione di un ruolo preponderante all’azione amministrativa che si manifesta nell’emanazione di ordini, nel rilascio di autorizzazioni
o licenze, nello svolgimento di controlli, nell’irrogazione di sanzioni, etc. La necessità di rispettare le norme
ed i vincoli imposti dal legislatore o dalla pubblica amministrazione consente di conseguire gli obiettivi di
internalizzazione dei costi ambientali, dal momento che l’impresa o, comunque, il soggetto che interviene
sull’ambiente sono costretti ad addossarsi le spese per l’adeguamento delle loro attività. Gli economisti
tendono a ritenere che l’approccio basato sugli strumenti di regolamentazione diretta sia scarsamente efficiente e che debba essere preferito l’approccio che utilizza gli strumenti di mercato. L’inefficienza dei metodi di
comando e controllo viene generalmente sostenuta in quanto si tratterebbe di strumenti altamente dispendiosi
e, oltretutto, poco incentivanti”.
5 Una delle raccomandazioni ricorrenti provenienti dalla Commissione Europea è quella di superare un
approccio verticale e settoriale dei problemi ecologici, adottandone uno orizzontale, che “tenga conto dell’importanza della politica fiscale, della politica di spesa, e dell’efficacia degli strumenti economici per raggiungere obiettivi ambientali”.
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materia tributaria6. Gli orizzonti della materia ambientale appaiono, infatti, così compositi e complessi che anche procedendo con piccoli passi possono essere raggiunti
traguardi importanti, nel breve, medio e lungo termine7. Ne deriva che tributi ambientali, anche minori8, possono comunque concorrere a contrastare guasti ambientali o il
consumo di risorse naturali scarse (petrolio, gasi, altri prodotti energetici non rinnovabili, acqua, ecc.), e, assicurando comunque un gettito che può comunque essere impiegato a fini ambientali proprio per rimuovere o attenuare i danni prodotti o per prevenirne di altri. Come evidenziato in numerosi documenti della Commissione europea (per
tutti il libro bianco Delors), “per sollecitare la modifica dei comportamenti dei produttori e dei consumatori in senso favorevole all’ambiente, gioca un ruolo cruciale e si
potrebbe dire dirimente, la fiscalità ecologica, la quale rappresenta, a ben vedere, lo
strumento più efficace rimasto in capo agli stati nazionali per orientare il mercato verso
nuovi, più efficienti e concorrenziali, modelli di produzione”, Essa, infatti, consente,
attraverso l’internalizzazione dei costi ambientali nei prezzi di mercato, di ridurre
l’entità dell’inquinamento prodotto (con conseguente riduzione dei costi economici)
correggendo, altresì, le distorsioni esistenti sul mercato per l’uso eccessivo delle risorse
naturali, nonché le distorsioni della concorrenza derivanti dagli indebiti vantaggi competitivi dell’inquinamento per le aziende che producono senza sopportare costi per
impedire l’inquinamento.
6 Cfr. F. Batistoni Ferrara, I tributi ambientali nell’ordinamento italiano, p. 1094, il quale amaramente
osserva che “la timidezza manifestata in Italia nel perseguire la tutela dell’ambiente attraverso prestazioni
patrimoniali imposte non mi sembra lasci bene sperare per quanto riguarda il mio Paese, ma penso che una
considerazione complessiva della tutela dell’ambiente a livello mondiale, andando anche oltre alle imposizioni
miranti a comprimere l’inquinamento e riferendosi ogni altra misura di carattere economico, non consenta di
nutrire aspettative molto positive”.
7 E’ proprio la necessità di considerare gli effetti sull’ambiente nel tempo che ha indotto la Fondazione
Enrico Mattei a elaborare indici di sostenibilità ambientale attraverso cui verificare nel breve, medio e lungo
termine le politiche degli Stati in materia ambientale (si pensi ad esempio agli accordi sul clima di cui si
è discusso a Copenaghen ma anche le scelte su energia, alimentazione, politiche industriali, ecc.). Il Rapporto
della Fondazione Mattei, presentato nei giorni scorsi, è stato, infatti, costruito sulla base di indicatori calcolati
e proiettati negli anni dal 2009 al 2020, tenendo conto dello scenario di crescita economica, in assenza di
specifiche politiche economiche, sociali o ambientali. Partendo da questo scenario di base, la classifica
dell’indice di sostenibilità per il 2009 mostra che, tranne rare eccezioni, i paesi sviluppati presentano una
migliore performance rispetto a quelli in via di sviluppo. Spicca solidamente al primo posto la Svezia seguita,
con un bel distacco dalla Finlandia. Negli ultimi posti della classifica i paesi africani i quali, devono quindi
affrontare, anche le emergenze ambientali. L’Europa monopolizza, invece, quasi le prime 10 posizioni della
classifica: nella top ten, infatti troviamo solo due paesi non europei, Canada e Giappone. Deludente la
performance degli Stati uniti di America; primi dal punto di vista economico sono solo al 33esimo posto dal
punto di vista delle politiche ambientali. Nemmeno entusiasmante la posizione italiana; solo 16 esima, tre
posti avanti la Russia, seconda peggiore tra i Paesi del G8. E’evidente come sia quanto mai necessario
rafforzare le politiche ambientali, sia nei paesi più ricchi (che possono investire in ricerca e tecnologia verde)
sia in quelli più poveri, assecondandone la crescita nel rispetto dell’ambiente.
8 Sottolinea C. Coco, Presentazione del lavoro dell’unità di ricerca di Bari, “Riv.dir.trib.intern.” 2004,
p. 389, “che la categoria dei tributi ambientali elaborata dalla dottrina, »seppure dogmaticamente rigorosa, pecca di
astrattismo«, visto che l’esperienza legislativa italiana mostra la tendenza ad enfatizzare le mere funzioni ambientali, invero, al solo fine di incrementare il gettito, di cui una quota, assolutamente residuale, viene utilizzata
per interventi sull’ambiente Gli unici strumenti di fiscalità ambientale, lato sensu, presenti e funzionanti nel
nostro sistema tributario sono la carbon tax e la tassa-tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani”.
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In questa prospettiva, il tributo ambientale, pur non dismettendo il proprio fine
“fiscale” di procurare entrate (utilizzabili peraltro anche per fini ambientali), appare
ispirato da valori che ne orientano la disciplina (tutela dell’ambiente, della salute, del
paesaggio), perseguendo anche fini extrafiscali9 di promozione di comportamenti
o processi produttivi ecocompatibili o di disincentivazione di produzioni inquinanti
o di consumo di risorse scarse ovvero addossando su chi inquina i costi delle azioni di
eliminazione dei danni all’ambiente, di bonifica e ripristino dei siti inquinati.
Alla luce di quanto osservato affiora la distinzione tra tributi ambientali in senso
stretto e tributi ambientali in senso lato (o meglio con funzione ambientale)10, peraltro
tracciata dalla Commissione europea. Nei primi, la fattispecie imponibile è costituita
da un’unità fisica (o un suo sostituto o derivato) di qualcosa di cui si abbia prova
scientifica di effetti negativi sull’ambiente quando è usato o rilasciato. Nei secondi,
l’ambiente, inteso come valore, bene, diritto e fine11, si colloca all’esterno della fattispecie, rilevando quindi su un piano extrafiscale12.
9 P. Selicato La tassazione ambientale: nuovi indici di ricchezza, razionalità del prelievo e principi
dell’ordinamento comunitario, “Riv.dir.trib. intern.” 2004, p. 277, secondo cui “l’ambiente viene utilizzato
nella definizione della fattispecie tributaria con due diverse modalità: talvolta esso è considerato lo scopo del
tributo attraverso la previsione di una specifica destinazione del gettito al finanziamento di attività pubbliche
rivolte alla sua salvaguardia; in altri casi è indicato come oggetto di tutela alla stregua di criteri extrafiscali
che ispirano incentivi e disincentivi. In questa ottica si muovono gli orientamenti internazionali, che hanno
inteso definire environmental taxes o ecotaxes tutti quei tributi introduced for environmental reasons or
having environmental effects independent of the motives behind the tax or charge o, comunque, comprendere
i tributi ambientali tra gli economic instruments in environmental policy. In tutte queste definizioni si rinviene
una marcata finalizzazione dei tributi in esame alla funzione di indirizzo e coordinamento delle attività dei
privati (siano esse di produzione o di consumo) a finalità di salvaguardia di livelli sostenibili nelle condizioni
di vita”. In dottrina, cfr. F. Picciaredda, P. Selicato, I tributi e l’ambiente, Milano 1996; P. Laroma Jezzi,
I tributi ambientali, [in:] P. Russo, Manuale di diritto tributario, Milano 2002, p. 319 ss.; C. Verrigni, La
rilevanza del principio comunitario “chi inquina paga” nei tributi ambientali, “Rass. trib.” 2003, n. 5,
p. 1614 ss.; I. Musu, Una nota sulla teoria delle riforme fiscali ambientali, “Riv.dir.fin.sc.fin.” 1999, p. 2;
F. Amatucci, Le fondamenta costituzionali dell’imposizione ambientale, Napoli 1993.
10 Cfr. F. Gallo e F. Marchetti, La tassazione ambientale, “Rass. trib.” 1999, p. 115 ss. i quali evidenziano come “la tutela dell’ambiente è una finalità – politica, culturale, sociale – per sua natura extrafiscale.
Fino a che si ritiene che lo strumento tributario debba essere utilizzato per la tutela dell’ambiente, non si potrà
mai avere un tributo ambientale in cui cioè il bene ambientale in cioè il bene ambientale si collochi all’interno
della fattispecie tributaria. La tutela ambientale è un effetto, sperato, derivante dall’introduzione di un prelievo, anche fiscale, che, determinando un aumento del costo del bene o dell’attività inquinante, induca il
consumatore a rivolgersi verso altri beni con minore impatto ambientale”. L’aver spostato l’elemento di
collegamento tra tributo ed ambiente, dalla tutela dell’ambiente – scopo quest’ultimo extra fiscale – all’unità
fisica inquinante, ha consentito alla dottrina di poter elaborare la teoria esposta, in termini di presupposto
ambientale, ribaltando la tradizionale teoria sull’extrafiscalità del tributo ambientale.
11 Sulla configurazione dell’ambiente, come valore, bene o diritto si vedano, in dottrina, B. Caravita,
Diritto dell’ambiente, Bologna 2005, p. 39, 40; G. F. Cartei, Paesaggio (voce), [in:] Enciclopedia giuridica Il
Diritto, X, Milano 2007, p. 631; B. Cavallo, Profili amministrativi della tutela dell’ambiente: il bene ambientale tra tutela del paesaggio e gestione del territorio, “Riv.trim.dir.pubbl.” 1990, p. 398 e ss.; S. Civitarese, Ambiente e paesaggio nel nuovo Titolo V della Costituzione, [on line] <www.aedon.mulino.it.>, 2002,
n. 1; S. Civitarese, Il Paesaggio nel nuovo Titolo V della Costituzione, [in:] L’ambiente nel nuovo Titolo V
della Costituzione, cur. B. Pozzo, M. Renna, Milano 2004, p. 135 e ss.; D. Cosi, Diritto dei beni e delle
attività culturali, Roma 2008, p. 29 e ss.
12 Ricorda A. Dagnino, La potestà normativa delle Regioni e degli Enti locali in materia di fiscalità
ambientale, “Riv.dir.trib. intern.” 2004, p. 329, che la divisio tracciata possiede notevoli risvolti di carattere
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Resta fermo che, nel caso di imposte ambientali in senso stretto, la produzione, il
consumo, l’attività inquinante o la risorsa naturale scarsa13 assunte come fattispecie
imponibili dovranno denotare capacità contributiva non potendo comunque venire
meno il presidio costituzionale posto dall’art. 53 della Costituzione, nonostante la
riconducibilità della tutela ambientale ad altri principi costituzionali (in primis art, 32
avente ad oggetto la tutela della salute). A maggior ragione poi le imposte con finalità
ambientali assumeranno come fattispecie imponibili tradizionali indici di capacità contributiva pur se sorrette da una destinazione ambientale. A sua volta, poi, l’effetto
inquinante del prodotto o dell’attività sottoposta a tassazione potrà assurgere a propria
volta al ruolo di parametro di commisurazione dell’imposta. La base imponibile potrebbe essere così determinata non solo sulla base del valore economico del bene
prodotto o consumato (come per le comuni accise) ma dell’effetto inquinante generato.
Su un piano economico, viene poi tracciata la distinzione (che in qualche misura
ricalca quella appena richiamata) tra tributi ambientali redistributori o incentivanti;
i primi hanno lo scopo di finanziare interventi di salvaguardia ambientale e di disinquinamento, addossando i costi sugli inquinatori utenti; i secondi colpendo attività inquinanti intendono indurre gli inquinatori a ridurre le attività nocive, magari investendo
in innovazione e in tecnologie pulite14. In ogni caso, appare evidente come l’utilizzo di
dogmatico, che meritano di essere approfonditi. a) I tributi “con funzione ambientale” (siano essi imposte
o tasse) possono assumere due differenti connotazioni. a. 1) In primo luogo, possono assumere funzione ambientale tutti quei tributi “di scopo”, il cui gettito sia cioè, per legge, destinato in tutto o in parte alla realizzazione di
opere di tutela e/o risanamento ambientale. Potrebbe astrattamente essere il caso di qualunque tributo, diretto
o indiretto La funzione ambientale viene in rilievo, in modo mediato, per effetto della specifica destinazione del
gettito, prevista dalla legge a. 2) In secondo luogo, devono essere considerati quei tributi all’interno dei quali
vengono introdotti istituti fiscali penalizzanti, destinati al perseguimento di obiettivi extrafiscali, di politica
ambientali. I. I tributi con funzione ambientale dunque tassano tradizionali indici rivelatori di capacità contributiva (reddito, patrimonio, consumo, produzione, affari) ma contengono una disciplina che colpisce in modo più
gravoso (penalizzazione) le fattispecie in cui si evidenzia un collegamento tra la capacità contributiva manifestata e lo svolgimento di un’attività dannosa per l’ambiente. Tale maggiore imposizione determina una disparità di
trattamento fiscale tra fattispecie colpite dal tributo, che presuppone l’adozione di un tertium comparationis di
natura ambientale. In altri termini, la situazione di chi realizza una determinata quantità di imponibile non
inquinando viene valutata come diversa, ai fini della imposizione, da quella di chi produce la stessa quantità di
ricchezza danneggiando l’ambiente. La giustificazione teorica di tributi di tal tipo è, dunque, mutatis mutandis,
la stessa che sta alla base delle agevolazioni con le quali si favoriscono fiscalmente attività oggetto di promozione
e/o di tutela in base a principi costituzionalmente rilevanti. Nel caso dei tributi a finalità ambientale il principio
che viene in considerazione, per giustificare il trattamento più gravoso, è quello di cui all’art. 32, Cost.”
13 Osserva R. Perrone Capano, L’imposizione e l’ambiente, p. 475, secondo cui “l’uso gratuito di
risorse naturali, nel presupposto che essi siano inesauribili ne determina infatti un’utilizzazione impropria, che
non tiene conto del valore d’uso cui dovrebbe comunque corrispondere un prezzo e del fatto che accanto
a risorse rinnovabili ve ne sono altre, quali le fonti energetiche non rinnovabili per le quali avrebbe dovuto
attuarsi ab origine una politica di utilizzazione differenziata, attraverso un articolato sistema dei prezzi al fine
di contenerne gli sprechi”.
14 W. Baumol, W. Oates, The theory of enviromental policy, Cambridge 1997 i quali propongono
strumenti di regolamentazione diretta, consistenti nella determinazione di standard d’inquinamento sostenibile, con un’imposta sulle emissioni che incentivi il produttore a ridurre ulteriormente l’inquinamento. In questo
caso, la possibilità di modificare l’imposta per adattarla alla variabilità degli obiettivi ambientali che si
intendono raggiungere introduce, attraverso aggiustamenti successivi, un elemento di flessibilità che consente
di superare le critiche rivolte alla eccessiva rigidità dei sistemi di regolamentazione diretta, sia l’obiezione che
il pagamento del tributo costituisca una licenza ad inquinare.
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strumenti di carattere fiscale nell’ambito di politiche ambientali, sia in senso impositivo15 che agevolativo16, appare comunque idoneo a produrre conseguenze positive in
funzione del sistema dei valori ad esse sottesi pur se graduabili sul piano dell’efficacia17.
In ambito comunitario, nell’intento di contenere i danni ambientali e addossare gli
effetti dannosi collegate a condotte inquinanti su chi le pone in essere è stato da tempo
introdotto il principio “chi inquina paga” in qualche modo inteso anche come fondamento dell’imposizione ambientale18. In forza di tale principio l’attività imprenditoriale viene responsabilizzata attraverso l’accollo, in capo allo stesso autore, degli oneri
collettivi relativi a interventi di disinquinamento di situazioni di degrado ambientale.
15 Si veda in proposito, J. M. Tejerizo López. Fiscalità regionale ed ambiente: l’esperienza spagnola,
“Riv. dir. trib. intern.” 2005, p. 42 il quale distingue tra a) tributi la cui funzione di protezione dell’ambiente
si raggiunge mediante l’applicazione della loro riscossione ad attività perseguano tale finalità. L’esempio più
noto è quello di soggiorno in alberghi con il proposito dichiarato di destinare i suoi entroiti allo svolgimento di
attività pubbliche dirette alla tutela e miglioramento dell’ambiente delle Isole Baleari 1. Torneremo più avanti
su quest’argomento. b) imposte più elevate sulle attività che si considerano dannose per l’ambiente. Un
esempio lo troviamo nell’imposta speciale sugli idrocarburi, che grava con aliquote più elevate di quelle
ordinarie le benzina senza piombo, considerata più dannosa per l’ambiente di quelle che non contengono
questo additivo c) Sgravi fiscali con finalità di protezione dell’ambiente. Un esempio si può trovare nell’imposta sulle società dove si applicano certe deduzione dalla quota per la l’effettuazione di investimenti in attivi
materiali destinati alla protezione dell’ambiente d) Tributi che hanno un carattere contributivo e che cercano
di far fronte al costo dei servizi pubblici necessari per contrastare i danni provocati da attività dannose.
Questo è il caso di diverse tasse, sopratutto locali, richieste per esempio per il ritiro della spazzatura, per lo
scarico di acque reflue o come dicevano le ordinanze fiscali classiche per lo svolgimento di attività insalubri,
nocive, e pericolose. e) Imposte ambientali stricto sensu, che perseguono finalità di solidarietà ambientale. In
questa categoria devono essere incluse certe imposte di alcune Regioni, come ad esempio le imposte di
risanamento che analizzeremo più avanti.
Come possiamo osservare, si trovano presenti nella legislazione tributaria Spagnola esempi delle due
politiche che in modo generico, si possono seguire per la protezione dell’ambiente. La prima è quella di punire
le attività o i comportamenti dannosi (chi inquina paga); e l’altra quella di incentivare le attività rispettose
dell’ambiente. Da un’altra parte, non possiamo ignorare le contraddizioni che possono esistere in entrambi
i casi: a) Invece di gravare o di tassare le attività che danneggiano l’ambiente, sarebbe più coerente per la sua
difesa vietarle direttamente, giacché in un altro modo il tributo finisce per essere visto come il prezzo che si
deve pagare per inquinare. b) Le politiche di difesa dell’ambiente solo hanno senso se la loro riscossione
è destinata a finalità ambientali e non in modo generico alle spese pubbliche.
16 Sulle agevolazioni in tema di tributi ambientali, e con specifici richiami al tributo speciale, cfr. G. Selicato, Profili teorici e lineamenti evolutivi degli strumenti agevolativi a carattere fiscale e non fiscale per la
promozione dello sviluppo sostenibile, “Riv.dir.trib.internaz.” 2004, vol 2–3, p. 399 e ss.
17 Osserva M. Cecchetti, La disciplina giuridica, p. 87, “i tributi ambientali (sia quelli con »presupposto ambientale« sia quelli con semplice »funzione ambientale«) vengono considerati un tipo di strumento di
internalizzazione particolarmente vantaggioso e, in astratto, di gran lunga preferibile rispetto all’approccio
fondato sulla regolamentazione diretta. Si tratta, infatti, di strumenti dotati di una spiccata flessibilità, ossia
della capacità di essere modulati per tenere conto dei diversi costi di riduzione dell’inquinamento che possono
caratterizzare i diversi settori produttivi, e ciò dovrebbe permettere di conseguire risultati socialmente ed
economicamente migliori di quanto sarebbe possibile attraverso gli obblighi o gli standard. Inoltre, l’imposizione di un tributo sull’inquinamento costituisce un evidente incentivo per l’inquinatore a ridurre progressivamente le conseguenze del proprio intervento sull’ambiente, senza mai accontentarsi dei risultati già realizzati;
come viene efficacemente osservato, per sottolineare la differenza con il sistema di regolamentazione diretta,
in questi casi la regola è: meno si inquina meno si paga, e se non si inquina non si paga niente . La continua
ricerca della riduzione o dell’eliminazione degli effetti dannosi sull’ambiente produce poi, come effetto non
secondario, una forte spinta verso l’innovazione tecnologica e la scoperta di nuovi sistemi produttivi a minore
impatto ambientale”.
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L’azione inquinante si traduce così in un costo aziendale, tanto più elevato, quanto
maggiore è il danno producibile. Espresso, per la prima volta, dalla Dichiarazione
sull’ambiente umano, approvata il 16 giugno 1972 dai Capi delle centodieci delegazioni partecipanti alla Conferenza dell’ ONU tenutasi a Stoccolma, il principio del “chi
inquina paga”19 ha ispirato l’evoluzione della disciplina comunitaria in materia ambientale, legittimando strumenti riparatori-risarcitori e prelievi sia extratributari che
tributari20 commisurati agli effetti dell’inquinamento prodotto o agli esborsi da sopportarne per eliminare i predetti effetti. Nel Programma d’azione per la protezione
dell’ambiente del 17 aprile 1973, la Commissione europea, ha stabilito che “qualsiasi
spesa connessa alla prevenzione e all’eliminazione delle alterazioni ambientali
è a carico del responsabile”, introducendo una sorta di responsabilità oggettiva a carico
di chi ha il controllo dell’attività all’origine del danno. Con la firma, nel 1992, da parte
degli stati membri e l’entrata in vigore il primo novembre del 1993 del Trattato di
Maastricht sull’unione europea, e successivamente del Trattato di Amsterdam, la protezione ambientale venne elevata a politica dell’UE, riconoscendole un ruolo integrato
con le altre politiche ed addirittura prioritario. Il Trattato modifica sostanzialmente il
titolo VII dell’Atto unico europeo, introdotto solamente cinque anni prima, e gli articoli 2 e 3, ma in generale apporta modifiche a tutte le disposizioni in materia di tutela
ambientale21. Il titolo VII dell’ Atto unico europeo, attualmente titolo XIX, è stato
18 Cfr. P. Selicato, Imposizione fiscale e principio “chi inquina paga”, “Rass. Trib.” 2005, p. 1161,
“il quale ricorda che la prima formulazione del principio può essere fatta risalire alla raccomandazione OCSE
C(72) 128 del 26/5/1972, secondo la quale all’inquinatore devono imputarsi i costi della prevenzione e delle
azioni contro l’inquinamento al fine di mantenere l’ambiente in uno stato accettabile e che già nella legge
francese n°1245 del 16/12/1964 veniva espressa compiutamente la formula “chi inquina paghi e chi depura
viene aiutato”.
19 Sul punto cfr. M. Meli, Le origini del principio “chi inquina paghi” ed il suo accoglimento da parte
della comunità europea, “Riv. Giur. Amb.” 1989, p. 217 ss.; idem, Il principio comunitario “chi inquina
paga”, Milano 1996, p. 89.
20 Evidenziano J. Malherbe, C. Van Vyve, [in:] Environmental taxation: the Belgian experience,
“Riv.dir.trib. internaz.” 2005, p. 61, “When a Member State or one of its subdivisions applies the polluterpays-principle, the tax rate applied will depend from the answer to the question for what the polluter is
paying. If the tax is meant to make the polluter bear the costs for the prevention and control of pollution, the
tax could be aimed at merely recovering the specific, marginal costs of prevention and control. In that event,
a less ambitious environmental objective will be attained. The tax rate can, however, be higher, on the ground
that the complete behavior of the polluter should be corrected and that all costs of realizing a specific
environmental objective should be recovered from the polluter (for e.g. the restoration of the whole environment)”.
21 L’articolo 2 dispone infatti “La comunità ha il compito di promuovere nell’insieme della comunità,
mediante l’instaurazione di un mercato comune e di un’unione economica e monetaria e mediante l’attuazione
delle politiche comuni, di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato, e sostenibile, delle
attività economiche, un elevato livello di protezione ed occupazione sociale, la parità tra uomini e donne, una
crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell’ambiente, ed il miglioramento della qualità di quest’ultimo, il miglioramento della qualità e del tenore della vita, la coesione economica e sociale, e la solidarietà tra stati membri”.
L’articolo 3 a sua volta dispone: “ai fini enunciati all’articolo 2, l’azione della comunità comporta, alle
condizioni e secondo il ritmo previsti dal Trattato: h) il riavvicinamento delle legislazioni nazionali nella
misura necessaria al funzionamento del mercato comune; l) una politica nel settore dell’ambiente; n) la
promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico”.

446

Antonio Uricchio

modificato ed ampliato proprio con l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht e con
l’entrata in vigore, il 1°maggio 1999, del successivo Trattato di Amsterdam22. Nel’Atto Unico europeo, al Trattato è inserito un apposito titolo denominato Ambiente, in cui
si disciplina la politica comunitaria in tale settore, fissando, insieme al principio di
sussidiarietà, gli obiettivi della salvaguardia, della protezione e del miglioramento
dell’ambiente, della protezione della salute umana dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Nel tentativo di perseguire i richiamati obiettivi, il principio
“chi inquina paga” viene raccordato con quello “la prevenzione paga”, che anticipa la
tutela promuovendo sviluppo di tecnologie pulite ed il risparmio di risorse scarse ed
energia. Il collegamento tra i due principi non è peraltro casuale; il principio “chi
inquina paga” opera, infatti, come strumento per “finanziare” (attraverso l’individuazione del soggetto su cui deve gravare l’onere economico) non solo le misure riparatorie o ripristinatorie ma anche quelle precauzionali e di tutela preventiva23. Nel trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009, viene compiuto un ulteriore passo
in avanti, esprimendo a chiare lettere il principio dello sviluppo sostenibile dell’Europa
nel quadro di un elevato livello di tutela e miglioramento qualitativo dell’ambiente.
Particolare attenzione deve essere riservato all’art. 191 del Trattato in forza del quale
“la politica dell’Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti
obiettivi: a) salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, b) protezione della salute umana, c) utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
d) promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi
dell’ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici”. Nella stessa disposizione trovano una felice sintesi i principi che
hanno accompagnato l’evoluzione della normativa comunitaria in materia ambientale
quali quelli della precauzione, dell’azione preventiva, del principio della correzione, in
22 Il testo del Trattato recepito in Italia dalla legge 16 giugno 1998 n. 209, introduce tra le innovazioni
principali l’articolo 12 (ex articolo 6) ai sensi del quale l’unione si basa sui principi di democrazia, libertà,
rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, l’accrescimento dei poteri del parlamento europeo,
mediante l’aumento dei casi di applicazione dei poteri di codecisione, l’introduzione del principio di trasparenza, ed un aumento delle competenze degli organi comunitari in materia di libera circolazione delle persone
e delle politiche sociali.
23 I principi di prevenzione e di precauzione trovano origini nell’ordinamento internazionale. La dichiarazione ministeriale di Bergen sullo sviluppo sostenibile del 16 maggio 1990, al par. 7, stabilisce, ad esempio:
“Al fine di raggiungere lo sviluppo sostenibile, le politiche devono essere fondate sul principio di precauzione.
[...] In caso di rischio di danni gravi o irreversibili, la mancanza di un’assoluta certezza scientifica non deve
costituire un pretesto per rimandare l’adozione di misure per prevenire il degrado ambientale”. Il principio di
precauzione è stato poi esplicitamente riconosciuto dalla Conferenza di Rio de Janeiro nel 1992, e figura nella
Dichiarazione di Rio con la ben nota formulazione del principio 15: “Per proteggere l’ambiente, gli Stati
debbono applicare intensamente misure di precauzione a seconda delle loro capacità. In caso di rischio di
danni gravi o irreversibili, la mancanza di un’assoluta certezza scientifica non deve costituire un pretesto per
rimandare l’adozione di misure efficienti in rapporto al loro costo volte a prevenire il degrado ambientale”.
Sul principio di precauzione nella dottrina, si veda ampiamente, G. Scherillo, Sul principio di precauzione
nella scienza e nella tecnica dubbi e certezze, “Dir. e gestione dell’ambiente” 2001; D. Amirante, Il principio
precauzionale fra scienza e diritto. Profili introduttivi, ibidem, p. 18; S. Grassi, Prime osservazioni sul
principio di precauzione come norma di diritto positivo, ibidem, p. 37; M.C. Nanna, Principio di precauzione
e lesioni da radiazioni non ionizzanti, Napoli 2003.
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via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, e del principio “chi inquina
paga”.
Nonostante l’impegno delle istituzioni comunitarie, non si è comunque giunti
all’istituzione di tributi ambientali di carattere comunitario, pur se non mancano proposte e nonostante alcune modifiche apportate soprattutto alla disciplina delle accise.
I principi comunitari richiamati hanno, tuttavia, sorretto e orientato la politica in materia di fiscalità ambientale da parte degli Stati membri i quali hanno fatto ampio ricorso
sia a tributi ambientali (in senso stretto e in senso ampio) sia a ecoincentivi. Pur nella
profonda diversità delle esperienze dei diversi Stati è utile ricordare che, comuni appaiono alcune forme di prelievo, storicamente consolidate, aventi un qualche effetto
ambientale, sia pure indiretto (si pensi soprattutto alla tassazione dei rifiuti solidi
urbani di origine non industriale – tra tassa e tariffa24 – o a tributi che colpiscono
talune produzioni e/o immissioni inquinanti come l’anidride solforosa o gli ossidi di
azoto), In Italia, invece, fatta eccezione di qualche canone (si pensi a quello per il
disinquinamento delle acque) o tributo paracommutativo (la già ricordata TARSU/
TIA) il ricorso a tali forme di prelievo non è ancora diffuso; solo l’imposta sul conferimento in discarica dei rifiuti viene comunemente definita ecotassa25 avendo una marcata caratterizzazione in senso ambientale sia con riguardo alla fattispecie imponibile
che alla destinazione di parte del gettito.
Altri tributi, pure introdotti hanno avuto vita breve come ad esempio l’imposta sui
sacchetti in plastica o il contributo sul riciclaggio del polietilene vergine, entrambi
soppressi a seguito della previsione dell’obbligo di conferimento nel consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei beni in polietilene26 o la stessa carbon tax.
Altri ancora, per quanto istituiti, hanno avuto vita difficile come l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, introdotta in favore delle Regioni ma
praticamente disapplicata e persino i tributi sardi sul turismo, quali quella sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case, dell’imposta regionale sulle seconde case ad
24 Sulla tassa rifiuti, si consenta il rinvio alla mia voce Tassa per la raccolta dei rifiuti in Digesto IV.,
Torino 1997. Sul passaggio dalla TARSU alla TIA, tra gli interventi più recenti, cfr. A. Stagnaro, Tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, “Dir. e Prat. Trib.” 2008, I, p. 1279 e ss.; A. Vozza, Dalla Tarsu alla
TIA, “Corr. Trib.” 2008, n. 17, p. 1368 e ss.; A. Spazi, Il passaggio da tassa a tariffa rifiuti, “Aziend Italia
tributi” 2008, p. 165 e ss.; E. Righi, Tariffa di igiene ambientale e Costituzione, “Dir. e Prat. Trib.” 2007, II,
p. 593 e ss.
25 Cfr. M. Aulenta, Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti, [in:] A.A.V.V., Traffico
tran frontaliero dei rifiuti, Bari 2009, p. 189, secondo cui attraverso tale tributo viene incentivata la propensione degli operatori a ridurre l’inquinamento da sversamento di rifiuti tal quali e dall’altro le opere pubbliche
e le ricerche aventi finalità ambientali, tendenti alla diminuzione del quantitativo da sversarsi in discarica. Cfr.
anche F. Menti, Ambiente e imposizione tributaria. Il tributo speciale sul deposito dei rifiuti, Padova 1999, p.
3, per il quale “secondo la ratio del tributo, si verificherebbe una minore produzione dei rifiuti semplicemente
assumendo a presupposto dell’imposizione la quantità che viene deposita in discarica. Assoggettando, infatti,
ad imposizione la quantità di rifiuti nel momento del smaltimento in discarica dovrebbe crearsi una situazione
sfavorevole alla produzione e, quindi, una riduzione di questa”.
26 Sul punto cfr. ampiamente F. Giampietro, Sacchetti in plastica: addio?, “Corrr. giur.” 1987, p. 1089;
E. Zecca, Osservazioni giuridiche economiche sull’imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica, istituita
dall’art. 1, 8° comma, legge 475/1988, “Riv.giur.amb.” 1990, p. 479 ss.
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uso turistico l’imposta sull’attracco di imbarcazioni da diporto e aeromobili sono state
dichiarate illegittime rispettivamente dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia.
Come efficacemente evidenziato27, di fronte ad alcuni tributi che si distinguono
per le novità strutturali e per la particolare attenzione ai problemi dell’ambiente, sta un
sistema fiscale che nel suo complesso non riconosce come importante la questione
ambientale, relegando la stessa tutela del’ambiente (e cioè l’evoluzione extrafiscale del
tributo) ad un ruolo meramente secondario ed eventuale, ma centrale nelle scelte in
tema di fiscalità.
Più significative le esperienze di altri Paesi europei come ad esempio la Spagna
(dove trovano applicazione sia su base nazionale che locale una cinquantina di tributi
ecologici) e i Paesi scandinavi (soprattutto Svezia e Finlandia che hanno da tempo
introdotto una sorta di accisa verde per contrastare le emissioni nocive di Co2 ). Allo
studio da parte del governo olandese è il progetto di istituzione di un’imposta sui
chilometri percorsi dalle autovetture la cui misurazione dovrebbe avere luogo attraverso GPS . Deludente invece l’esperienza della Francia dove è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’imposta sul consumo di tutte le sostanze fossili (carbone,
petrolio, gas, gpl) che avrebbe dovuto trovare applicazione già a partire dal 2010 nei
confronti di imprese e famiglie.
Appare evidente che qualsivoglia nuova forma di imposizione presuppone scelte
di carattere condiviso nella comunità internazionale ed europea, sia per il carattere
globale del fenomeno, sia per impedire l’utilizzo di tecniche elusive o evasive. L’adozione di modelli condivisi di tributi in ambito internazionale e comunitario consentirebbe, peraltro, la definizione di criteri di collegamento uniformi e di delimitazione
della sovranità impositiva dei diversi Stati anche su base convenzionale. E’ utile comunque ricordare che, in ambito comunitario, qualunque forma di prelievo immaginata
deve essere comunque conforme e rispettosa dei principi e delle libertà previste nel
Trattato ed in particolare di quelli della libera circolazione delle merci e di non discriminazione28.
A ciò va aggiunto che, sia con riguardo ai tributi già esistenti e da tempo sperimentati, sia con riguardo a tributi di nuova istituzione, la dimensione lecita o illecita
dell’attività svolta, anche in rapporto all’ambiente, resta esterna rispetto alla fattispecie
imponibile.
E’ di tutta evidenza come i costi sempre più ingenti impiegati per controllare,
contrastare e reprimere danni all’ambiente debbano essere coperti attraverso la fiscalità
27 Così F. Gallo, F. Marchetti, I presupposti della tassazione ambientale, p. 148, i quali auspicano una
maggiore attenzione sul tema e invitano “il legislatore perché disciplina la materia con maggiore coerenza,
visione d’insieme e soprattutto migliore comprensione dei fenomeni oggetto di imposizione”.
28 Cfr. N. Pennella, La tassazione sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti, p. 160, il quale si interroga
“sulla compatibilità col diritto comunitario primario o secondario di oneri in capo ai notificatori di trasporto
intraCEE a titolo di corrispettivo per la garanzia statale per la reintroduzione dei rifiuti illecitamente trasportati ovvero a titolo di misure di compensazione per la promozione della libera circolazione” anche al fine di
“prospettare soluzioni de iure condendo”.
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generale ovvero attraverso tributi di natura paracommutativo. E’ di tutta evidenza
come la scelta del modello di finanziamento condiziona quella delle figure impositive
da adottare. Se il ricorso al finanziamento tramite imposte (attualmente in larga parte
predominante) 29 si riannoda alla qualificazione della tutela dell’ambiente come servizio indivisibile, riguardando indistintamente l’intera collettività, appare chiaro come il
finanziamento mediante tasse o contributi esalta il collegamento tra la condotta eco
disdicevole (il traffico dei rifiuti) e il prelievo destinato a finanziarne l’accertamento
e il contrasto. La forte connotazione ambientale che caratterizzerebbe tale forma di
tributo trova una giustificazione nella relazione tra tributo e impiego delle risorse
acquisite in forza della sua applicazione (quasi una sorta di tributo paracommutativo di
scopo).
E’ di tutta evidenza che l’introduzione di tali strumenti impositivi dovrebbe avvenire mediante regolamento o direttiva comunitaria sia al fine di rendere omogenea
o addirittura uniforme la disciplina in tutti gli Stati membri ma soprattutto al fine di
sgombrare ogni dubbio sulla sua compatibilità comunitaria.

Streszczenie
Podatki a zagro¿enia rodowiska
Pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y zasadê zanieczyszczaj¹cy p³aci, zgodnie
z któr¹ sprawcy szkód w rodowisku powinni ponosiæ koszty zapobiegania tym szkodom lub naprawiania ich skutków. Niew¹tpliwie ³¹czy siê to z regu³¹ profilaktyka
p³aci, zak³adaj¹c¹ przeciwdzia³anie degradacji poprzez wspieranie nieodnawialnych
zasobów naturalnych i energii. Autor artyku³u odnosi siê do deklaracji w sprawie naturalnego rodowiska cz³owieka z dnia 16 czerwca 1972 r. oraz do art. 191 Traktatu
Lizboñskiego. Zwraca uwagê na zagro¿enia ekologiczne, którym mo¿na zapobiegaæ
dziêki rodkom pozyskanym z podatków nak³adanych przez w³adze regionalne. Ich
pobieranie przyczynia siê do usuniêcia lub z³agodzenia szkód w rodowisku oraz odnowienia wyczerpuj¹cych siê zasobów naturalnych.

29 Ibidem, p. 176, secondo cui dopo l’introduzione del sistema di controlli in materia di traffico di
rifiuti ha comportato “che il sostenimento delle spese necessarie per la gestione dei traffici illeciti avvenisse
mediante ricorso ai fondi nazionali alimentati dalla fiscalità generale”.
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Prezes Trybuna³u Konstytucyjnego*

Wspó³praca Trybuna³u Konstytucyjnego
z s¹dami powszechnymi**
I.
1. Pozycja Trybuna³u Konstytucyjnego wynika z miejsca Konstytucji
w systemie róde³ prawa. Ca³a w³adza pañstwowa podlega regulacji konstytucyjnej, która gwarantuje prawa i wolnoci obywatelskie oraz okrela kompetencje konstytucyjnych organów w³adzy. Jednoczenie demokratyczna w³adza odpowiada przed obywatelami, którzy j¹ wybrali. Dokonuj¹ oni zmian
w³adzy i rozliczaj¹ j¹ poprzez wybory. Te dwa zjawiska okrela siê jako
rz¹dy prawa i rz¹dy Narodu, czyli po angielsku the rule of law i the rule of
the people. Musz¹ one ze sob¹ wspó³graæ. St¹d chocia¿ Naród jest suwerenem
(art. 4 Konstytucji stanowi, ¿e w³adza zwierzchnia nale¿y do Narodu, który
sprawuje w³adzê przez swoich przedstawicieli lub bezporednio), to nie jest
suwerenem absolutnym. Jest podporz¹dkowany prawu na czele z Konstytucj¹, która zgodnie z jej art. 4 jest najwy¿szym prawem Rzeczypospolitej
Polskiej. Konstytucja przes¹dza o systemie róde³ prawa, o kszta³cie ustroju
gospodarczego (zgodnie z art. 20 jego podstawê stanowi koncepcja spo³ecznej
gospodarki rynkowej), o zasadach ustroju spo³ecznego (art. 2 mówi o koniecznoci przestrzegania zasad sprawiedliwoci spo³ecznej) i o ustroju politycznym III Rzeczypospolitej (art. 2 stwierdza równie¿, ¿e jest demokratycznym
pañstwem prawnym).
W Konstytucji jest wiêc zawarty wi¹¿¹cy nas wszystkich plan normatywny, na którym ma siê opieraæ trwanie i rozwój naszego pañstwa. Dla zapew* Dr B. Zdziennicki skoñczy³ swoj¹ 9-letni¹ kadencjê sêdziowsk¹ w Trybunale Konstytucyjnym w dniu 2 grudnia 2010 r. i od 2 lutego 2011 r. jest profesorem wizytuj¹cym na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim.
** Autoryzowany tekst wyk³adu wyg³oszonego na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim
na zaproszenie Dziekana Wydzia³u Prawa i Administracji w dniu 18 marca 2010 r.
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nienia realizacji Konstytucji musi byæ powo³any specjalny organ s¹dowy zajmuj¹cy jedn¹ z najwy¿szych pozycji w pañstwie. Jest nim w RP Trybuna³
Konstytucyjny  niezale¿ny od w³adzy ustawodawczej oraz wszelkich innych
organów pañstwa, któremu przys³uguje prawo do wydawania orzeczeñ maj¹cych moc powszechnie obowi¹zuj¹c¹ i wyposa¿onych w pryzmat ostatecznoci. Trybuna³ w sposób scentralizowany ma badaæ konstytucyjnoæ aktów
prawnych RP.
2. Niew¹tpliwie powo³anie s¹downictwa konstytucyjnego znacznie
wzmocni³o znaczenie ca³ej w³adzy s¹downiczej. Rozwój s¹downictwa konstytucyjnego w europejskich pañstwach kontynentalnych zacz¹³ siê w zasadzie
od po³owy XX wieku. Nast¹pi³o to pod wp³ywem tragicznych dowiadczeñ
zwi¹zanych ze zdobyciem w³adzy przez faszystów, nazistów i komunistów
oraz zwi¹zanych z przebiegiem drugiej wojny wiatowej. Od tego czasu zacz¹³ siê odwrót od XVIII-wiecznej tendencji minimalizowania znaczenia w³adzy s¹downiczej w systemie podzia³u w³adz, wed³ug której sêdziowie mieli
byæ tylko ustami ustawy. Innymi s³owy mieli mówiæ tylko wtedy, kiedy
prawa mówi¹, a milczeæ, kiedy prawa milcz¹ albo nie mówi¹ jasno. ¯eby
ograniczyæ znaczenie sêdziów, zabraniano w Europie w XIX wieku innej
wyk³adni ani¿eli jêzykowa, a nawet zakazywano publikowania komentarzy
do kodeksu karnego. Inne pogl¹dy na temat roli sêdziów by³y w tym czasie
w krajach anglosaskich oparte na kulturze prawnej prawa sêdziowskiego.
Warto siêgn¹æ do historii Stanów Zjednoczonych, kiedy to ju¿ w 1803 r.
s³ynny sêdzia John Marshall sformu³owa³ pogl¹d, ¿e sêdziowie maj¹ prawo
oceniaæ ustawy wed³ug ich zgodnoci z Konstytucj¹, co jest konieczne do
tego, aby ustawa zasadnicza spe³nia³a swoj¹ rolê.

II.
Trybuna³ Konstytucyjny, S¹d Najwy¿szy i s¹dy powszechne, Naczelny
S¹d Administracyjny i wojewódzkie s¹dy administracyjne oraz s¹dy wojskowe nale¿¹ do w³adzy s¹downiczej. Ich zakres w³aciwoci  wyznaczony przez
przepisy Konstytucji i odpowiednie ustawy  powinien wzajemnie siê uzupe³niaæ.
Podstawowa linia rozgraniczenia miêdzy w³aciwoci¹ Trybuna³u Konstytucyjnego a w³aciwoci¹ s¹dów (zw³aszcza SN i NSA) opiera siê na odró¿nieniu badania konstytucyjnoci normy od kontroli stosowania normy. Trybuna³ bada konstytucyjnoæ normy, czyli jej zgodnoæ z normami zajmuj¹cymi
wy¿sz¹ pozycjê w hierarchii róde³ prawa a przede wszystkim z Konstytucj¹.
S¹dy stosuj¹ prawo, czyli ustalaj¹ konsekwencje faktów  uznanych za udowodnione  na podstawie obowi¹zuj¹cych norm prawnych. To rozgraniczenie
 teoretycznie bardzo klarowne  w rzeczywistoci wymaga sta³ego wspó³-
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dzia³ania wszystkich cz³onów w³adzy s¹downiczej. Obowi¹zek wspó³dzia³ania
nale¿y  co wyrazi³ ustrojodawca we wstêpie (Preambule) do Konstytucji
 do podstawowych za³o¿eñ ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej.
Aktywnoæ sêdziów przy wyk³adni przepisów, które musz¹ zastosowaæ
zgodnie z Konstytucj¹ (art. 8 ustawy zasadniczej), rozwija polskie acquis
constitutionnel. S¹dy na szerok¹ skalê siêgaj¹ do ustawy zasadniczej, aby
zdekodowaæ normy maj¹ce znaczenie dla rozstrzygniêcia zawis³ej przed nimi
sprawy. Wyk³adnia prokonstytucyjna polega na tym, aby z kilku sposobów
rozumienia danej regulacji wybraæ ten, który zapewnia urzeczywistnienie
postanowieñ konstytucyjnych. S¹dy odwo³uj¹ siê tu najczêciej do art. 2
 wyra¿aj¹cego zasadê demokratycznego pañstwa prawnego oraz zasady
sprawiedliwoci spo³ecznej, art. 7  wyra¿aj¹cego zasadê legalizmu, art. 32
 odnosz¹cego siê do zasady równoci wobec prawa, a tak¿e do przepisów
o ochronie w³asnoci  art. 21 oraz art. 64 Konstytucji RP. S¹dy administracyjne wskazuj¹ równie¿ konstytucyjne przepisy programowe wyznaczaj¹ce
cele dzia³alnoci pañstwa w ró¿nych dziedzinach ¿ycia spo³ecznego (m.in.
ochrona ma³¿eñstwa  art. 18, pomoc osobom niepe³nosprawnym  art. 69,
pomoc rodzinom w trudnej sytuacji ¿yciowej  art. 71).
Prokonstytucyjna wyk³adnia przepisów ustawowych wymaga jednoczenie interpretacji norm konstytucyjnych, co bardzo wzbogaca, obok orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego, polskie acquis constitutionnel. Niezale¿nie od
tego s¹dy w uzasadnieniach swoich wyroków ju¿ od d³u¿szego czasu powo³uj¹
siê na argumenty zaczerpniête z dorobku orzeczniczego Trybuna³u Konstytucyjnego. Z kolei Trybuna³, kiedy ustala istotê rozwi¹zañ, których konstytucyjnoæ jest kwestionowana, powinien badaæ zwi¹zane z nimi orzecznictwo
s¹dowe. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale
Konstytucyjnym Trybuna³ mo¿e zwracaæ siê do S¹du Najwy¿szego oraz Naczelnego S¹du Administracyjnego o informacje co do wyk³adni okrelonego
przepisu prawa w orzecznictwie s¹dowym.
Sfera faktów ma podstawowe znaczenie przy tzw. konkretnej kontroli
konstytucyjnoci. Skarga konstytucyjna (art. 79 ust. 1 Konstytucji) dotyczy
kontroli konstytucyjnoci aktu normatywnego, na podstawie którego s¹d lub
organ administracji publicznej wyda³ swoje ostateczne rozstrzygniêcie. Jednak warunkiem dopuszczenia rozpoznania skargi jest uprawdopodobnienie
naruszenia przez takie ostateczne rozstrzygniêcie praw konstytucyjnych
skar¿¹cego.
Samo pytanie prawne s¹du do Trybuna³u (art. 193 Konstytucji) dotyczy
co prawda kontroli konstytucyjnoci aktu normatywnego, ale jest ono mo¿liwe tylko wtedy, gdy od odpowiedzi na nie zale¿y rozstrzygniêcie konkretnej
sprawy tocz¹cej siê przed s¹dem. St¹d kontrola konstytucyjnoci okrelonych
rozwi¹zañ wymaga traktowania prawa jako zjawiska, w sk³ad którego wchodz¹ nie tylko same normy prawne, ale i okrelone fakty.
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Trybuna³, badaj¹c konstytucyjnoæ zaskar¿onej regulacji, musi  jak ka¿dy s¹d  na pocz¹tku ustaliæ, czy ona jeszcze obowi¹zuje. Kontrola konstytucyjnoci aktów normatywnych, nie licz¹c specjalnego trybu kontroli prewencyjnej, odnosi siê bowiem do aktów obowi¹zuj¹cych, gdy¿ skutkiem
orzeczenia o niekonstytucyjnoci jest utrata mocy obowi¹zuj¹cej zakwestionowanych rozwi¹zañ. Je¿eli Trybuna³ stwierdza, ¿e akt normatywny nie obowi¹zuje, postêpowanie staje siê bezpodmiotowe i nale¿y je umorzyæ z wyj¹tkiem sytuacji, o których mówi art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym. Sprawa obowi¹zywania nie jest czêsto ani prosta, ani jednoznaczna przy ró¿nych historycznych regulacjach zwi¹zanych
z prawem prywatnym. Dochodzi tu do rozbie¿nych czêsto ustaleñ dokonanych
przez Trybuna³ Konstytucyjny, S¹d Najwy¿szy czy s¹dy powszechne. Konieczne jest wiêc bli¿sze wspó³dzia³anie wszystkich cz³onów w³adzy s¹downiczej.
Trybuna³ Konstytucyjny, przystêpuj¹c do badania konstytucyjnoci zakwestionowanych przepisów, musi zdekodowaæ treæ wynikaj¹cych z nich
norm i precyzyjnie ustaliæ ich funkcje w obowi¹zuj¹cym porz¹dku prawnym.
Pomocne s¹ tu nie tylko pogl¹dy doktryny prawa, ale i ca³y dotychczasowy
dorobek orzecznictwa s¹dowego. Sta³e wspó³dzia³anie Trybuna³u Konstytucyjnego z S¹dem Najwy¿szym i S¹dem Administracyjnym powinno zapobiegaæ rozbie¿nociom w rozumieniu tych samych norm ustawowych.

III.
Wspó³dzia³anie Trybuna³u Konstytucyjnego z polskimi s¹dami zwi¹zane
jest tak¿e z tym, ¿e  jak wiadomo  Trybuna³ nie realizuje swoich zadañ
samodzielnie. Ograniczony zasad¹ skargowoci czeka na aktywnoæ Pierwszego Prezesa S¹du Najwy¿szego oraz Prezesa Naczelnego S¹du Administracyjnego, którzy obok innych uprawnionych podmiotów mog¹ wyst¹piæ ze
stosownymi wnioskami (art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji). Podstawow¹ jednak funkcj¹ wspó³pracy w omawianym zakresie s¹ wskazane ju¿ wy¿ej pytania prawne kierowane przez s¹dy do Trybuna³u Konstytucyjnego co do zgodnoci aktu normatywnego z Konstytucj¹, ratyfikowanymi umowami
miêdzynarodowymi lub ustaw¹, je¿eli od odpowiedzi na pytanie prawne zale¿y rozstrzygniêcie sprawy tocz¹cej siê przed s¹dem (art. 193 Konstytucji).
Iloæ pytañ prawnych kierowanych przez s¹dy do Trybuna³u Konstytucyjnego ma wyran¹ tendencjê wzrostow¹. Ostatnio liczba spraw, w których
zapad³y orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego zainicjowane pytaniami
prawnymi, zrówna³a siê z liczb¹ spraw, w których zapad³y orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego zainicjowane skargami konstytucyjnymi.
Wymagania formalne dotycz¹ce pytañ prawnych zosta³y ujête w art. 32
ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, gdzie w ust. 1

Wspó³praca Trybuna³u Konstytucyjnego z s¹dami powszechnymi

455

stwierdza siê m.in., ¿e pytania prawne powinny odpowiadaæ wymaganiom
dotycz¹cym pism procesowych, zawieraæ ponadto wskazania organu, który
wyda³ kwestionowany akt normatywny, okrelenie kwestionowanego aktu
normatywnego lub jego czêci, sformu³owanie zarzutu niezgodnoci z aktem
hierarchicznie wy¿szym wraz z uzasadnieniem oraz powo³aniem dowodów
na jego poparcie. Dodatkowo, na mocy art. 32 ust. 3 ww. ustawy pytanie
prawne powinno wskazywaæ, w jakim zakresie odpowied na nie mo¿e mieæ
wp³yw na rozstrzygniêcie sprawy, w zwi¹zku z któr¹ pytanie zosta³o postawione, a ponadto wymieniæ organ, przed którym toczy siê postêpowanie
w sprawie oraz oznaczenie sprawy.

IV.
Zgodnie z art. 188 Konstytucji Trybuna³ Konstytucyjny jest jedynym
organem uprawnionym do oceny konstytucyjnoci ustaw. Przyjêty zosta³ model tzw. scentralizowanej kontroli konstytucyjnoci (constitutional reviu),
która ma zapewniæ utrzymywanie spójnoci systemu prawa.
O wyj¹tkach mo¿emy mówiæ tylko w przypadku kontroli legalnoci
uchwa³ organów samorz¹du terytorialnego (o czym wyranie mówi art. 184
zdanie 2 Konstytucji) przez s¹dy administracyjne oraz w przypadku badania
przez s¹dy aktów podstawowych, którym s¹dy mog¹ odmówiæ zastosowania
w razie stwierdzenia sprzecznoci z aktami wy¿szego rzêdu.
Art. 178 ust. 1 Konstytucji stanowi o zwi¹zaniu s¹dów Konstytucj¹
i ustawami, co wyklucza dopuszczalnoæ pominiêcia norm ustawowych nawet
wówczas, gdy niezgodnoæ ustawy z Konstytucj¹ nie budzi w¹tpliwoci
w ocenie niektórych s¹dów. Zgodnie z art. 193 Konstytucji jedyn¹ mo¿liwoci¹, jak¹ dysponuj¹ s¹dy  w razie dostrze¿enia niezgodnoci z Konstytucj¹
ustawy (ale tak¿e umowy miêdzynarodowej)  polega na skierowaniu pytania
prawnego do Trybuna³u Konstytucyjnego. Wbrew niektórym orzeczeniom S¹du
Najwy¿szego i Naczelnego S¹du Administracyjnego, powo³uj¹cym siê na najwy¿sz¹ moc prawn¹ Konstytucji i zasadê bezporedniego jej stosowania (art. 8
Konstytucji), s¹dy nie s¹ kompetentne do samodzielnego rozstrzygania o konstytucyjnoci ustawy i  w przypadku stwierdzenia jej oczywistej niekonstytucyjnoci  do odmowy jej zastosowania w rozstrzyganej sprawie (a wiêc ze skutkiem
inter partes). Takie samodzielne rozstrzyganie przez s¹dy o konstytucyjnoci
ustaw (nawet ze skutkiem tylko inter partes) stanowi nie tylko zagro¿enie dla
spójnoci systemu prawa, ale podwa¿a te¿ potrzebê i sens art. 193 Konstytucji.
O znaczeniu wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego dla s¹dów rozstrzyga
art. 190 ust. 1 Konstytucji. Wyroki Trybuna³u Konstytucyjnego s¹  jak by³a
ju¿ wczeniej mowa  ostateczne i maj¹ moc powszechnie obowi¹zuj¹c¹.
Wi¹¿¹ wszystkich, a wiêc i s¹dy.
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Moc powszechnie obowi¹zuj¹ca dotyczy wszystkich orzeczeñ Trybuna³u,
niezale¿nie od trybu ich wydania czy zastosowanej formu³y rozstrzygniêcia.
Dotyczy wiêc zarówno wyroków o prostej zgodnoci lub niezgodnoci z Konstytucj¹, zgodnoci lub niezgodnoci danego przepisu w zakresie, jakim...
(wyroki zakresowe), jak i zgodnoci b¹d niezgodnoci przy okrelonym rozumieniu przepisu (wyroki interpretacyjne). Trzeba stwierdziæ z ca³¹ stanowczoci¹, ¿e Konstytucja nie daje podstaw, aby ró¿nicowaæ moc obowi¹zuj¹c¹
wyroków Trybuna³u w zale¿noci od u¿ytej w nich formu³y.
Zalet¹ wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego w technice wyroków zakresowych czy w technice wyroków interpretacyjnych jest unikniêcie wielu
wznowieñ postêpowañ zakoñczonych prawomocnymi rozstrzygniêciami s¹dowymi i administracyjnymi wydanymi na podstawie przepisu, który tylko
w zakresie jakim... lub tylko przy okrelonym rozumieniu przepisu (a wiêc
nie w ca³oci) zosta³ uznany za niekonstytucyjny (por. art. 190 ust. 4 Konstytucji). Zalet¹ tego typu wyroków Trybuna³u jest te¿ unikniêcie potrzeby interwencji ustawodawcy, bo przepis pozostaje w systemie prawa i zachowuje
 choæ odmienn¹ treciowo  moc obowi¹zuj¹c¹.
S¹d Najwy¿szy nie wykaza³ ostatnio gotowoci do poparcia tego stanowiska, uznaj¹c, ¿e w ramach w³adzy s¹downiczej do niego nale¿y ostatnie s³owo
przy wykonywaniu wyroków interpretacyjnych i wyroków zakresowych. I tak
w uchwale 7 sêdziów z 17 grudnia 2009 r. (sygn. akt III PZP 2/09) stwierdzi³,
¿e s¹dy nie s¹ zwi¹zane wyrokami, w których Trybuna³ zastosowa³ formu³ê
wyroku interpretacyjnego. Wyroki interpretacyjne  wed³ug S¹du Najwy¿szego  s¹ zakamuflowan¹ prób¹ przywrócenia kompetencji do dokonywania
powszechnie obowi¹zuj¹cej wyk³adni ustaw, któr¹ to kompetencjê utraci³
Trybuna³ Konstytucyjny z dniem wejcia w ¿ycie Konstytucji z 1997 r. Co do
wyroków zakresowych S¹d Najwy¿szy w postanowieniu z 29 kwietnia 2010 r.
(sygn. akt IV CO 37/09) stwierdzi³, ¿e takie wyroki nie powoduj¹ utraty mocy
obowi¹zuj¹cej zakwestionowanych przepisów i nie mog¹ byæ podstaw¹ do
¿¹dania wznowienia postêpowañ zakoñczonych prawomocnymi rozstrzygniêciami na podstawie tych przepisów.
Powsta³e kontrowersje miêdzy S¹dem Najwy¿szym i Trybuna³em Konstytucyjnym maj¹ pewne cechy sporów kompetencyjnych, skoro ich przedmiotem jest kwestia, czy Trybuna³ ma prawo do wydawania wi¹¿¹cych orzeczeñ interpretacyjnych lub zakresowych, czy te¿ jest pozbawiony takich
mo¿liwoci. Spór taki powinien rozstrzygn¹æ ustrojodawca przez odpowiedni¹
zmianê Konstytucji, skoro nie mamy organu o charakterze trybuna³u kompetencyjnego.
Ostatnio pojawi³a siê w relacjach miêdzy Trybuna³em Konstytucyjnym
a S¹dem Najwy¿szym nowa powa¿na kontrowersja. Trybuna³ w wyroku z 27
padziernika 2010 r. (sygn. akt K 10/08) podda³ swojej kognicji, poprzez
rozszerzenie zakresu swoich kompetencji okrelonych w art. 188 Konstytucji,
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uchwa³ê S¹du Najwy¿szego z dnia 20 grudnia 2007 r. (sygn. akt I KZP 37/08)
dotycz¹c¹ odpowiedzialnoci sêdziów orzekaj¹cych w stanie wojennym na
podstawie retroaktywnych, bo jeszcze nie opublikowanych przepisów karnych. Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 27 padziernika 2010 r.
stwarza moim zdaniem (zg³osi³em votum separatum do tego wyroku) niebezpieczny precedens kontroli przez Trybuna³ orzecznictwa S¹du Najwy¿szego
w sk³adach rozszerzonych, czy poszczególnych izb lub po³¹czonych izb, poprzez nadawanie tym wszystkim orzeczeniom charakteru normatywnego,
a wiêc nietraktowanie ich jako specjalnych aktów stosowania prawa w ramach pozainstancyjnego nadzoru judykacyjnego S¹du Najwy¿szego, o którym mówi art. 183 ust. 1 Konstytucji. Tym razem to Trybuna³ Konstytucyjny
stworzy³ zagro¿enie realizacji obowi¹zku wspó³dzia³ania w ramach w³adzy
s¹downiczej. Trybuna³ w sprawie o sygn. akt K 10/08 przypisa³ sobie bowiem
kompetencjê do korygowania merytorycznych pogl¹dów zawartych w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego.
Wreszcie trzeba przypomnieæ, ¿e ju¿ od d³u¿szego czasu wystêpuj¹ kontrowersje miêdzy Trybuna³em a niektórymi s¹dami w zakresie zwi¹zania
s¹dów wyrokiem Trybuna³u, w którym nastêpuje odroczenie  na podstawie
art. 190 ust. 3 Konstytucji  momentu utraty mocy obowi¹zuj¹cej przepisów
uznanych za niekonstytucyjne. Jak wiadomo, orzeczenie Trybuna³u  co do
zasady  wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Coraz czêciej pojawiaj¹ siê orzeczenia, w których s¹dy podkrelaj¹ swoj¹ wy³¹czn¹ kompetencjê do oceny, czy istniej¹ okolicznoci uzasadniaj¹ce
odmowê zastosowania przepisów, mimo wyroku odraczaj¹cego termin utraty
przez nie mocy obowi¹zuj¹cej. Budzi to powa¿ne w¹tpliwoci. Jeszcze wiêksze kontrowersje miêdzy Trybuna³em Konstytucyjnym a Naczelnym S¹dem
Administracyjnym powsta³y w kwestii tzw. przywileju korzyci, przyznawanego przez Trybuna³ s¹dowi, który wyst¹pi³ z pytaniem prawnym. Na podstawie tego przywileju s¹d jest uprawniony odmówiæ zastosowania przepisów w okresie odroczenia, ale tylko w sprawie, w zwi¹zku z któr¹ zdecydowa³
siê na wyst¹pienie z pytaniem prawnym. Jest to wyj¹tek od przyjêtej
w orzecznictwie Trybuna³u zasady, ¿e s¹dy nie s¹ uprawnione do odmowy
zastosowania przepisów ustawy do momentu utraty jej mocy obowi¹zuj¹cej,
nawet jeli domniemanie konstytucyjnoci zosta³o ju¿ obalone.
Trybuna³ w wyrokach, w których eliminuje dan¹ normê z systemu prawa
jako niekonstytucyjn¹, umieszcza w uzasadnieniach wskazówki co do skutków swego wyroku poprzez wskazanie przepisów, jakie powinny byæ
uwzglêdnione przez s¹dy w sprawach tocz¹cych siê po wydaniu wyroku Trybuna³u. Wskazania te oddzia³uj¹ tylko si³¹ autorytetu Trybuna³u i st¹d nie
s¹ ¿adn¹ ingerencj¹ w niezale¿noæ sêdziowsk¹.
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V.
Szerokie wkroczenie prawa unijnego do sfery orzeczniczej s¹dów stworzy³o nowe problemy w ich relacjach z Trybuna³em Konstytucyjnym. Rozstrzygniêcia o niekonstytucyjnoci przepisów ustawowych nale¿¹  jak wiadomo  wy³¹cznie do Trybuna³u. Czêsto jednak konstytucyjne i unijne wzorce
kontrolne stapiaj¹ siê. Zgodnie bowiem z art. 91 ust. 1 Konstytucji stanowione przez UE prawo jest stosowane bezporednio i ma pierwszeñstwo w przypadku kolizji z polskimi ustawami. Innymi s³owy, ka¿dy s¹d mo¿e samodzielnie pomijaæ ustawê, której nie da siê pogodziæ z postanowieniami prawa
unijnego. Taka wiêc kontrola polskiego ustawodawstwa wesz³a ju¿ do w³aciwoci s¹dów (przede wszystkim SN i NSA). Trybuna³ Konstytucyjny nie ma
zatem monopolu orzekania o unijnoci ustaw (ma tylko nadal monopol
orzekania o ich konstytucyjnoci). Tymczasem mamy do czynienia z to¿samoci¹ wielu wzorców kontrolnych (dotycz¹cych podstawowych praw i wolnoci)
wynikaj¹cych z Konstytucji, Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw i Wolnoci oraz Karty Praw Unii Europejskiej.
Art. 91 ust. 3 Konstytucji mówi o pierwszeñstwie prawa europejskiego
w stosunku do ustaw. Jednoczenie w art. 8 ust. 1 podkrela siê zwierzchnoæ
Konstytucji w stosunku do ca³ego porz¹dku prawnego obowi¹zuj¹cego w Rzeczypospolitej. W katalogu aktów normatywnych podlegaj¹cych (wed³ug art.
188 Konstytucji) kognicji Trybuna³u nie ma aktów europejskiego prawa wtórnego, natomiast s¹ umowy miêdzynarodowe, w tym tak¿e te, które stanowi¹
podstawê tego wtórnego prawa europejskiego. W dniach 10 i 24 listopada
2010 r. Trybuna³ w sprawie o sygn. akt K 32/09 zbada³ zgodnoæ Traktatu
Lizboñskiego z polsk¹ Konstytucj¹. Wynika³oby z tego, ¿e Trybuna³ powinien
mieæ tak¿e prawo te¿ badania zgodnoci aktów prawa wtórnego z Konstytucj¹. Jeli tak bêdzie dzia³aæ, to gdy powie, ¿e okrelone akty europejskiego
prawa wtórnego s¹ sprzeczne z polsk¹ Konstytucj¹ i dlatego nie mog¹ obowi¹zywaæ, to zderzy siê z Uni¹ Europejsk¹ i Europejskim Trybuna³em Sprawiedliwoci i bêdzie mia³ powa¿ne problemy europejskie.
Nale¿y oczekiwaæ, ¿e s¹dy zaczn¹ wkrótce  w trybie art. 193 Konstytucji  przedstawiaæ Trybuna³owi pytania prawne zwi¹zane z rozstrzyganymi
przez nie sprawami na podstawie wi¹¿¹cego nas prawa europejskiego.
Przede wszystkim chodzi tu o rozporz¹dzenie oraz  w mniejszym stopniu
 o dyrektywy. Byæ mo¿e pierwsze orzeczenie, które przyjmie Trybuna³ w tej
kwestii, otworzy drogê na przysz³oæ, chocia¿ na razie nie mo¿na przes¹dziæ,
w jakim kierunku.
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VI.
Dla dobrej wspó³pracy Trybuna³u Konstytucyjnego ogromne znaczenie
ma poziom kadry sêdziowskiej zarówno w Trybunale, jak i w s¹dach.
Tomasz Jefferson  jeden z pierwszych prezydentów USA  twierdzi³, ¿e
ta forma rz¹du jest najlepsza, która najskuteczniej dobiera naturalnie najlepszych (arista) na rz¹dowe stanowiska. Naturalnie najlepsi to ci, którzy
chc¹ wybraæ, potrafi¹ wybraæ i wybior¹ wspólny interes jako co wa¿niejszego od prywatnego interesu i od tego, co osobicie ceni¹. Tylko ci ludzie
potrafi¹ dostrzec w ka¿dej sytuacji, na czym polega zachowanie w³aciwe
i szlachetne, nie maj¹ce ¿adnych ubocznych celów.
Sêdziowie powinni byæ praktycznymi nosicielami wartoci i zasad zawartych w Konstytucji, które znajduj¹ potwierdzenie i rozwiniêcie w ca³ym systemie prawa. Te zasady i wartoci maj¹ praktyczne znaczenie dziêki ludziom
wyposa¿onym w odpowiednie zalety charakteru i praktykuj¹cym odpowiednie cnoty. S³u¿ba sprawiedliwoci  jak to ujmowa³ prawnik rzymski Ulpian
 to sta³a i niezmienna wola przyznawania tego, co siê komu nale¿y. Pojawi³
siê ostatnio w anglosaskiej filozofii prawa tzw. zwrot aretyczny (aretaic turn),
który wi¹¿e teoriê orzekania z zaletami charakteru sêdziowskiego. Oprócz
g³oszenia i analizowania wartoci, sêdzia musi mieæ sta³¹ i niezmienn¹ wolê
ich urzeczywistniania.

Summary
The cooperation of the Constitutional Tribunal
with common courts of law
This study presents the legal position of the Constitutional Tribunal in
Poland in the light of the constitution, the formation of its status on the
background of universal history and place in the judicial system. The attention was drawn to proconstitutional interpretation of laws and the interaction of the Constitutional Tribunal from courts carried out by the courts. It
was pointed to the limitations of the Tribunal resulting from the principle of
complaint. The following sections discuss the legal institutions of the questions addressed by the courts to the Constitutional Tribunal and the importance of its decisions to the courts.

