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W dzisiejszych ramach prawnych wymagania wobec prokuratorów funkcyjnych musz¹ byæ zwielokrotnione, gdy¿ to w³aœnie na ich barkach spoczywa odpowiedzialnoœæ za przestrzeganie
zasad niezale¿noœci prokuratora z jednej strony i skuteczne szybkie i zgodne z prawem dzia³anie prokuratury z drugiej strony.

Skoñczmy z oportunizmem
w prokuraturze
Rozmowa z Edwardem Zalewskim,
Przewodnicz¹cym Krajowej Rady Prokuratury,
by³ym Prokuratorem Krajowym
n Jak Pan ocenia pó³toraroczn¹ dzia³alnoœæ
Prokuratury Generalnej? Z rozdzieleniem funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwoœci wi¹zano wielkie nadzieje, a póki co mimo
ustrojowej reformy, prokuratura chyba nie zreformowa³a siê... Co w tej chwili jest najbardziej
problematyczne?
– Rozdzielenie funkcji Ministra Sprawiedliwoœci
i Prokuratora Generalnego nie by³o celem samym
w sobie. Tym celem by³o stworzenie niezale¿nej,
apolitycznej, w pe³ni profesjonalnej prokuratury. Na
osi¹gniêcie takiego stanu rzeczy sk³adaæ siê mia³o
wiele innych rozwi¹zañ i dzia³añ kontynuuj¹cych
dalsz¹ reformê prokuratury. Niestety politycy poprzestali na tej jednej nowelizacji i nie przeprowadzono dalszych zmian legislacyjnych. Równie¿ Prokuratura Generalna na tym polu nic nie osi¹gnê³a.
Z przykroœci¹ stwierdzam, ¿e opinia o braku reform
w prokuraturze jest bliska prawdy. Przecie¿ prokuratura ma byæ niezale¿na i apolityczna nie dla samej
siebie, ale po to, aby jak najlepiej spe³nia³a swoje
funkcje, aby prokuratorzy w pe³ni profesjonalnie,
uczciwie i zgodnie z w³asnym sumieniem skutecznie chronili pañstwo i spo³eczeñstwo przed przestêpczoœci¹. W mojej ocenie najwiêkszym problemem
prokuratury jest pogodzenie niezale¿noœci prokuratora z efektywnym dzia³aniem prokuratury jako instytucji. Z jednej strony prokuratorzy, szanuj¹c
w³asn¹ niezale¿noœæ, powinni byæ œwiadomi celów
dzia³ania zhierarchizowanej instytucji, jak¹ jest prokuratura, a z drugiej strony szefowie jednostek, sza-

nuj¹c niezale¿noœæ podleg³ych im prokuratorów,
musz¹ byæ œwiadomi swojej odpowiedzialnoœci za
skuteczne dzia³ania prokuratury.
n Stowarzyszenie Prokuratorów RP podczas
ostatniej konferencji programowej w dniu 21 paŸdziernika br. przedstawi³o szereg uwag i postulatów odnoœnie do funkcjonowania prokuratury.
M.in. mówi siê o braku prawid³owej obsady stanowisk funkcyjnych, która w oczywisty sposób rzutuje na pracê prokuratury, a tak¿e problem d³ugoterminowego delegowania prokuratorów do
jednostek wy¿szego szczebla, bez powo³ania na
wy¿sze stanowisko. (Nawet w Prokuraturze Generalnej liczba delegowanych prokuratorów jest zbli¿ona do stanu etatowego.) Z czego wynika taka
polityka, czy to asekuracja?
– Obsada stanowisk funkcyjnych w prokuraturze
to wy³¹czne w³adztwo Prokuratora Generalnego, za
które to decyzje bierze on ca³kowit¹ odpowiedzialnoœæ. S¹ to decyzje niezwykle brzemienne w skutkach z uwagi na kadencyjne sprawowanie funkcji,
a wiêc praktycznie brak mo¿liwoœci odwo³ania. Nikogo nie trzeba przekonywaæ, jak ogromny wp³yw
na funkcjonowanie danej jednostki maj¹ jej szefowie. Ich odpowiedzialnoœæ potêguje faktyczna niezale¿noœæ. W dzisiejszych ramach prawnych wymagania wobec prokuratorów funkcyjnych musz¹ byæ
zwielokrotnione, gdy¿ to w³aœnie na ich barkach spoczywa odpowiedzialnoœæ za przestrzeganie zasad
niezale¿noœci prokuratora z jednej strony i skutecz-
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ne, szybkie i zgodne z prawem dzia³anie prokuratury z drugiej strony. Prze³o¿eni musz¹ mieæ odwagê cywiln¹, by albo zgodziæ siê z decyzj¹ podleg³ego prokuratora i razem z nim wzi¹æ za ni¹
odpowiedzialnoœæ lub odmówiæ prokuratorowi prawa do podjêcia decyzji i wydaæ w³asn¹, bior¹c na
siebie odpowiedzialnoœæ i konsekwencje. Niestety
nazbyt czêsto s³yszê o oportunizmie prze³o¿onych
niemaj¹cych odwagi, by podj¹æ stosown¹ decyzjê,
i zrzucaj¹cych odpowiedzialnoœæ (za z³e decyzje) na
szeregowych prokuratorów.
D³ugoterminowe delegacje do jednostek wy¿szego rzêdu to prawdziwa zmora prokuratury. Jest to
nie tylko asekuracja, ale przede wszystkim brak rozeznania w faktycznych potrzebach kadrowych
poszczególnych jednostek prokuratury. Poza tym,
sytuacja taka mo¿e byæ, co nie znaczy, ¿e jest, elementem ograniczania niezale¿noœci prokuratora i poza procesowego wp³ywu na jego decyzje. W wielu
przypadkach delegacja prokuratora bardziej obci¹¿a bud¿et prokuratury ni¿ jego awans na wy¿szy
stopieñ. Konkursy przeprowadzane przez Krajow¹

wp³yw na faktyczn¹ niezale¿noœæ prokuratora. Tworz¹c regulamin wewnêtrznego urzêdowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, temu zagadnieniu poœwiêciliœmy najwiêcej czasu.
Za³o¿enie by³o proste; nadzór s³u¿bowy nie mo¿e
godziæ w niezale¿noœæ prokuratora, a musi j¹ wspieraæ dbaj¹c jednoczeœnie o sprawnoœæ i jakoœæ pracy. St¹d wziê³y siê zapisy o ca³kowitej likwidacji
aprobaty wobec prokuratorów, zapoznawaniu siê
z aktami sprawy przez prokuratora sprawuj¹cego
zwierzchni nadzór tylko w siedzibie jednostki prowadz¹cej postêpowanie i zakaz wydawania przez
tego prokuratora poleceñ dotycz¹cych prowadzenie
postêpowania, zakaz ¿¹dania pisemnych informacji
oraz w³¹czanie do akt sprawy wydawanych w ramach nadzoru wewnêtrznego poleceñ, zarz¹dzeñ
i wytycznych.
Alternatyw¹ dla tego modelu s¹ dwa skrajne rozwi¹zania. Pierwsze, ca³kowita likwidacja nadzoru
s³u¿bowego i w konsekwencji zrównanie pozycji
niezale¿nego prokuratora z pozycj¹ niezawis³ego
sêdziego i z³o¿enie na barki szeregowych prokura-

Prze³o¿eni musz¹ mieæ odwagê cywiln¹, by albo zgodziæ siê z decyzj¹ podleg³ego prokuratora i razem
z nim wzi¹æ za ni¹ odpowiedzialnoœæ lub odmówiæ
prokuratorowi prawa do podjêcia decyzji i wydaæ
w³asn¹, bior¹c na siebie odpowiedzialnoœæ i konsekwencje.
Radê Prokuratury pokaza³y, ¿e zwyciê¿aj¹ w nich
najlepsi i niekoniecznie faworyci szefów jednostek.
To powinno zachêcaæ prokuratorów do brania udzia³u w konkursach, co z kolei wymusi czêstsze organizowanie konkursów i w efekcie delegacja zostanie zast¹piona nominacj¹.
n S¹ zastrze¿enia tak¿e do kierunku nadzoru
sprawowanego przez prokuratury apelacyjne.
W jaki sposób powinno to zostaæ sprecyzowane?
– Nadzór s³u¿bowy, zarówno wewnêtrzny jak
i zwierzchni, jest elementem okreœlaj¹cym relacje
niezale¿nego prokuratora z jego zwierzchnikiem. To
w³aœnie ten element ma bezpoœredni i najwiêkszy
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torów ca³kowitej odpowiedzialnoœci za jakoœæ i skutecznoœæ œcigania przestêpczoœci, lub drugie, likwidacja niezale¿noœci prokuratorów i uczynienie z prokuratury organu rz¹dowego wykonuj¹cego
polityczne dyrektywy. Pierwsze rozwi¹zanie poci¹ga³oby za sob¹ oczywist¹ potrzebê zlikwidowania
dwóch stopni w prokuratorskiej hierarchii.
Wydaje mi siê, ¿e problemem nie s¹ przyjête
w ustawie i rozporz¹dzeniu rozwi¹zania dotycz¹ce
nadzoru s³u¿bowego, ale faktyczny sposób jego wykonywania.
n Jaki jest Pana stosunek do planów zlikwidowania 80 kilkuosobowych jednostek prokuratur

rejonowych? Czy jest to rzeczywiœcie uzasadnione?
– Kolejny istotny i trudny temat. Przestrzega³bym
przed przyjêciem prostego kryterium, i¿ np. trzy- lub
czteroosobowe prokuratury powinny zostaæ zlikwi-

istotnym elementem niezale¿nej apolitycznej prokuratury, ale tak¿e stra¿nikiem niezale¿noœci prokuratorów. Nieprecyzyjne i niepe³ne rozwi¹zania dotycz¹ce KRP przyjête w ustawie o prokuraturze,
w praktyce uniemo¿liwiaj¹ spe³nianie przez Radê jej
ustawowej roli, co ewidentnie wskazuje na potrzebê

Powszechnie wiadomo, i¿ statystycznie najlepiej pracuj¹ ma³e prokuratury, i likwidacja ma³ych jednostek,
a co za tym idzie – tworzenie du¿ych, mo¿e istotnie
pogorszyæ wyniki pracy.
dowane. Mamy kryzys i dlatego przy ewentualnej likwidacji jednostek prokuratury nale¿y przede wszystkim uwzglêdniæ kryterium ekonomiczne. Likwidacja
jednostki wcale nie musi przynieœæ oszczêdnoœci
w bud¿ecie prokuratury, a wrêcz przeciwnie, mo¿e
istotnie obci¹¿yæ ten bud¿et. Kryterium ekonomiczne nie mo¿e byæ jedynym, gdy¿ likwidacja jednostki
musi te¿ przynieœæ okreœlone korzyœci w œciganiu
przestêpczoœci. Powszechnie wiadomo, i¿ statystycznie najlepiej pracuj¹ ma³e prokuratury, i likwidacja
ma³ych jednostek, a co za tym idzie – tworzenie du¿ych, mo¿e istotnie pogorszyæ wyniki pracy. Nie mo¿na te¿ ignorowaæ stanowiska samorz¹dów i potrzeb
miejscowego spo³eczeñstwa. W wielu przypadkach
to samorz¹dy w znacznym zakresie przyczyni³y siê
do powstania godnych siedzib prokuratur i bardzo
dobrego ich wyposa¿enia w sprzêt biurowy. W ogóle
ewentualna likwidacja ma³ych jednostek powinna
byæ powi¹zana z ogólnopolskim procesem etatyzacji w prokuraturze. Je¿eli ju¿ chcemy tej likwidacji,
to proces prowadz¹cy do tego powinien byæ odwrócony. To najpierw na podstawie jednakowych kryteriów odpowiednie studium i propozycje zmian powinni przygotowaæ Prokuratorzy Okrêgowi,
nastêpnie Apelacyjni i dopiero na koniec, po wnikliwej kontroli tych opracowañ, decyzje powinny zapadaæ na szczeblu Prokuratury Generalnej.
n Czy Pana zdaniem, w tej kadencji Sejmu, zostanie uchwalona Ustawa o Krajowej Radzie Prokuratury i czy Ustawa o prokuraturze doczeka siê
nowelizacji, a mo¿e zmiana Konstytucji?

uchwalenia odrêbnej ustawy o KRP. Przecie¿ Rada
nie jest organem prokuratury czy te¿ organem samorz¹du prokuratorskiego. To bardzo szczególny organ
wzorowany na Krajowej Radzie S¹downictwa i tak
jak ona powinien mieæ w³asn¹ ustawê. Je¿eli politycy
powa¿nie traktuj¹ swoje deklaracje o apolitycznej,
niezale¿nej prokuraturze, to w tej kadencji Sejmu powinny byæ uchwalone ustawy o Krajowej Radzie Prokuratury, o prokuraturze (ca³kowicie nowa ustawa,
a nie kolejna nowelizacja), a przede wszystkim zapisy o Prokuratorze Generalnym, prokuratorach i KRP
powinny siê znaleŸæ w Konstytucji.
n Jak uk³ada siê wspó³praca Krajowej Rady
Prokuratury z Prokuratorem Generalnym?
– Czujê ogromny niedosyt tej wspó³pracy. Niestety Pan Prokurator Generalny nie znajduje zbyt
wiele czasu, aby uczestniczyæ w posiedzeniach Krajowej Rady Prokuratury. Szkoda. Pomimo ¿e w niektórych sprawach oceny i opinie Rady nie pokrywaj¹
siê z opiniami ocenami Prokuratora Generalnego, co
jest rzecz¹ naturaln¹, bo przecie¿ Rada nie jest instrumentem Prokuratora Generalnego, to merytoryczna wspó³praca le¿y nie tylko w interesie Rady
i Prokuratora Generalnego, ale przede wszystkim
w interesie prokuratury i prokuratorów. Nie znaczy
to, ¿e oceniam wspó³pracê Ÿle. W wielu konkretnych sprawach nie by³o ¿adnych problemów, a Pan
Prokurator Generalny wykazywa³ wiele zrozumienia dla potrzeb Rady.
n Dziêkujê za rozmowê.

– Jest absolutn¹ koniecznoœci¹ uchwalenie ustawy
o Krajowej Radzie Prokuratury. KRP jest nie tylko

Katarzyna Zamorowska
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Wymiar sprawiedliwoœci

Komentarz do postanowienia
Sądu Najwyższego w sprawie wygaszenia mandatów
Dariusza Barskiego i Bogdana Świączkowskiego

dr Ireneusz C. Kamiński

Co postanowi Strasburg?
9 listopada 2011 r. S¹d Najwy¿szy oddali³ za¿alenia Dariusza Barskiego i Bogdana Œwi¹czkowskiego na decyzjê marsza³ka Sejmu o wygaszeniu ich mandatów poselskich. S¹d
Najwy¿szy uzna³, ¿e pojêcie prokuratora obejmuje równie¿ tych prokuratorów, którzy s¹
w stanie spoczynku.
Po tym orzeczeniu obaj niedoszli parlamentarzyœci zapowiedzieli wniesienie skargi do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu. Nie
znam jeszcze pisemnego uzasadnienia postanowienia, ale ju¿ samo rozstrzygniêcie S¹du Najwy¿szego i przedstawione ustnie argumenty pozwalaj¹ na
napisanie komentarza.
Podczas wyborów z 9 paŸdziernika 2011 r. Dariusz Barski i Bogdan Œwiêczkowski zostali wybrani
pos³ami z list Prawa i Sprawiedliwoœci, bêd¹c równoczeœnie prokuratorami w stanie spoczynku. Wczeœniej Anna Kurska przez dwie kadencje sprawowa³a funkcjê senatora, chocia¿ by³a sêdzi¹ w stanie
spoczynku (do sêdziów i prokuratorów maj¹ zastosowanie analogiczne regu³y prawne). Kilku czynnych prokuratorów znalaz³o siê równie¿ w polskim
parlamencie (np. Zbigniew Wassermann czy Stanis³aw Piotrowicz) b¹dŸ pe³ni³o inne funkcje pañstwowe (np. Janusz Kaczmarek czy Konrad Kornatowski), ale pod warunkiem, ¿e zrzekli siê
stanowiska prokuratora. Zrzeczenia siê w takiej
sytuacji stanowiska prokuratora wymaga art. 65a
ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. DzU z 2008 r. Nr 7, poz. 39 ze zm.).
Ten sam przepis okreœla, ¿e do zrzeczenia nie musi
dojœæ, jeœli prokurator przechodzi w stan spoczynku. A fortiori taka regu³a winna znaleŸæ zastosowanie do sytuacji, gdy prokurator ju¿ znajduje siê w stanie spoczynku.
W postanowieniu z 9 listopada br. S¹d Najwy¿szy odwo³a³ siê do art. 103 ust. 2 Konstytucji RP,
który zabrania m.in. ³¹czenia mandatu poselskiego

i funkcji prokuratora. Zdaniem S¹du Najwy¿szego
zakaz dotyczy ka¿dego prokuratora – tak czynnego,
jak i pozostaj¹cego w stanie spoczynku.
Nie jestem konstytucjonalist¹, ale do argumentacji S¹du Najwy¿szego by³bym sk³onny
sformu³owaæ pewne zastrze¿enia. Czynne i bierne prawo wyborcze to nie tylko uprawnienie
konstytucyjnie chronione, ale i kluczowe dla realizacji przez jednostkê wiêzi z pañstwem wynikaj¹cej z obywatelstwa. Dlatego wszelkie ograniczenia, tak¿e i te konstytucyjnie dozwolone,
powinny byæ œciœle rozumiane i po³¹czone z przekonuj¹cym uzasadnieniem.
Wydaje siê, ¿e takiego zawê¿aj¹cego odczytania
zakazu z art. 103 ust. 2 Konstytucji dokona³ ustawodawca. W art. 65a ust. 1 ustawy o prokuraturze obowi¹zek zrzeczenia siê stanowiska, który
przekonuj¹co koresponduje z zasad¹ podzia³u
w³adz, zosta³ powi¹zany z osob¹ czynnie pe³ni¹c¹
funkcjê prokuratora. St¹d inne ju¿ potraktowanie
prokuratora w stanie spoczynku. Równie¿ ustawa
z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora mówi w art. 30, ¿e w czasie zasiadania w parlamencie nie mo¿na „wykonywaæ pracy w charakterze sêdziego i prokuratora” (DzU z 1996 Nr 73,
poz. 350 ze zm.). Sformu³owanie odnosz¹ce siê do
wykonywania pracy zdaje siê ponownie dotyczyæ
czynnych prokuratorów, bo osoby pozostaj¹ce w stanie spoczynku pracy przecie¿ nie wykonuj¹. W konsekwencji trudno mi zaakceptowaæ argument, i¿
dwie wskazane ustawy naruszaj¹ Konstytucjê RP.
Moim zdaniem zawarte w nich przepisy doskonale
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koresponduj¹ z odczytaniem art. 103 ust. 2 Konstytucji w sposób, który nadaje priorytet prawom wyborczym, a ich ograniczenie sprowadza do koniecznego i w¹sko ujêtego wyj¹tku.
Po orzeczeniu S¹du Najwy¿szego, koñcz¹cym
krajowe postêpowanie, Dariusz Barski i Bogdan
Œwiêczkowski zapowiedzieli z³o¿enie skargi do
Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka
w Strasburgu. Podstaw¹ skargi by³by art. 3 Protoko³u nr 1, który chroni prawo do wolnych wyborów. Chocia¿ ten przepis nie zawiera wprost
klasycznej klauzuli limitacyjnej, ze strasburskiego orzecznictwa jednoznacznie wynika, ¿e równie¿ ka¿da ingerencja w prawo do wyborów musi
posiadaæ trzy cechy: byæ legalna („przewidziana
przez prawo”), celowa (chroniæ pewne interesy
lub dobra publiczne b¹dŸ indywidualne) oraz konieczna w demokratycznym spo³eczeñstwie (np.
Tãnase przeciwko Mo³dowie, wyrok Wielkiej Izby
z 27 kwietnia 2010 r., skarga nr 7/08, § 162;
Paksas przeciwko Litwie, wyrok Wielkiej Izby
z 27 stycznia 2011 r., skarga nr 34932/04, § 97).
Uwa¿am, ¿e skar¿¹cy mog¹ w trojaki sposób argumentowaæ, ¿e dosz³o do naruszenia art. 3 Protoko³u nr 1.
Po pierwsze, postanowienie S¹du Najwy¿szego
by³o pierwszym orzeczeniem, które dokonywa³o
szerokiej wyk³adni art. 103 ust. 2 Konstytucji, kwestionuj¹c wy³¹czenie okreœlone w art. 65a ust. 1
ustawy o prokuraturze (i – jak wczeœniej argumentowa³em – tak¿e regulacjê art. 30 ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora). Wczeœniej
sêdzia (prokurator) w stanie spoczynku (casus Anny
Kurskiej) nie by³ traktowany jako osoba pozbawiona mo¿liwoœci zasiadania w polskim parlamencie.
Jeszcze we wrzeœniu br. Krajowa Rada Prokuratury zwraca³a uwagê, czyni¹c to bezpoœrednio
w zwi¹zku z ostatnimi wyborami parlamentarnymi,
na „szczególnie korzystn¹ sytuacjê prokuratora
w stanie spoczynku, który w razie wyboru do pe³nienia funkcji pos³a albo senatora – w przeciwieñstwie do prokuratora pe³ni¹cego s³u¿bê w organach
prokuratury – nie musi zrzekaæ siê swojego stanowiska i zachowuje nale¿ne uposa¿enie” (uchwa³a
nr 458/11z 22 wrzeœnia 2011 r. w sprawie udzia³u
w dzia³alnoœci politycznej prokuratorów). To dopiero
decyzja marsza³ka Sejmu i postanowienie S¹du
Najwy¿szego z 9 listopada br., wydane w sprawie
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Dariusza Barskiego i Bogdana Œwiêczkowskiego,
ukszta³towa³y – odmiennie ni¿ wynika³o to z ustawodawstwa i koresponduj¹cej z nim praktyki – szerokie rozumienie konstytucyjnego zakazu. By³o to
prawnicze novum, które czyni³o ingerencjê zaskakuj¹c¹. Dopiero po postanowieniu S¹du Najwy¿szego istotnie doprecyzowane zosta³o rozumienie
art. 103 ust. 2 i relacja tego przepisu do regu³ ustawodawstwa zwyk³ego (ustawy o prokuraturze i ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora).
Po drugie, Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka
mo¿e zakwestionowaæ koniecznoœæ ingerencji. Chocia¿ pañstwa cz³onkowskie Konwencji zachowuj¹
w sprawach zwi¹zanych z wyborami szerokie
uprawnienia decyzyjne, okreœlane jako krajowy
margines swobody ocen (Mathieu-Mohin i Clerfayt
przeciwko Belgii, wyrok sk³adu plenarnego z 2 marca 1987 r., skarga nr 9267/81, Series A. 113, § 52),
to strasburscy sêdziowie mog¹ nie zostaæ przekonani, ¿e zasada podzia³u w³adz wymaga, by prokurator w stanie spoczynku, a wiêc niewykonuj¹cy ju¿
swoich funkcji, nie zasiada³ w parlamencie. W ostatnich latach mo¿na dostrzec wyraŸn¹ tendencjê Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka do mocniejszego przegl¹du krajowych ograniczeñ dotykaj¹cych
prawa wyborcze (np. Hirst przeciwko Wielkiej Brytanii (nr 2), wyrok Wielkiej Izby z 6 paŸdziernika
2005 r., skarga nr 74025/01, ECHR 2005–IX; Alajos Kiss przeciwko Wêgrom, wyrok z 20 maja
2010 r., skarga nr 38832/06; Greens i M.T. przeciwko Wielkiej Brytanii, wyrok z 23 listopada 2010 r.,
skarga nr 60041/08 i 60054/08; Frodl przeciwko Austrii; wyrok z 8 kwietnia 2010 r., skarga nr 20201/04;
Tãnase przeciwko Mo³dowie).
Najwiêkszy „strasburski potencja³” zdaje siê
jednak oferowaæ trzeci mo¿liwy zarzut: naruszenia zakazu dyskryminacji w zwi¹zku z prawem
do wolnych wyborów (art. 14 g³ównego tekstu
Konwencji w zwi¹zku z art. 3 Protoko³u nr 1).
Czynny prokurator, jeœli zostanie wybrany do parlamentu, jest zobowi¹zany zrzec siê swojego stanowiska w prokuraturze (art. 65a ust. 1 ustawy o prokuraturze). Na mocy ustêpu 2 i 3 art. 65a taki
prokurator mo¿e nastêpnie powróciæ na stanowisko
poprzednio zajmowane w prokuraturze (i to niezale¿nie od liczby stanowisk w danej jednostce prokuratury), je¿eli przerwa w pe³nieniu obowi¹zków
prokuratora nie przekracza 9 lat. W przypadku pro-
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kuratora w stanie spoczynku, który obejmuj¹c funkcjê w parlamencie, zrzek³by siê stanu spoczynku
i statusu prokuratora, nie przewidziano w ogóle
mo¿liwoœci powrotu do stanu spoczynku i poprzedniego statusu. Tak radykalnego zró¿nicowania sytuacji prawnej dwóch kategorii prokuratorów nie
usprawiedliwiaj¹ jakiekolwiek przyczyny. Moim
zdaniem brak w przypadku prokuratorów w stanie
spoczynku regu³ dotycz¹cych powrotu do poprzedniego statusu nie wynika³ jednak z legislacyjnego
zaniedbania, lecz by³ naturaln¹ i prost¹ konsekwencj¹ za³o¿enia, ¿e tacy prokuratorzy nie s¹ zobowi¹zani do jakiegokolwiek zrzeczenia, bo to jest
potrzebne i wymagane jedynie w odniesieniu do prokuratorów czynnych.
Ewentualne zwyciêstwo Dariusza Barskiego
i Bogdana Œwiêczkowskiego przed Trybuna³em
w Strasburgu nie prowadzi³oby do „odzyskania”
przez nich poselskich mandatów. Stwierdzaj¹c z³amanie Konwencji, Trybuna³ móg³by jedynie nakazaæ Polsce wyp³acenie skar¿¹cym zadoœæuczynienia finansowego, a ponadto Polska musia³aby
stworzyæ „odpowiednie prawo krajowe”, które zapobiega³oby powtórzeniu siê analogicznych naruszeñ w przysz³oœci. Jak wczeœniej argumentowa³em,
formu³uj¹cy ograniczenie biernego prawa wyborczego art. 103 ust. 2 Konstytucji wcale nie musi byæ

jednak rozumiany jako zawieraj¹cy zakaz odnosz¹cy siê do wszystkich prokuratorów, lecz jedynie do
tych, którzy czynnie wykonuj¹ funkcjê. Taka wyk³adnia jest uzasadniona w œwietle traktowania konstytucyjnie chronionego prawa wyborczego (czynnego i biernego) jako zasady i nakazu, by wszelkie
wyj¹tki od niego by³y rygorystycznie ujmowane b¹dŸ
rekonstruowane oraz ³¹czone z przekonuj¹cym uzasadnieniem. Nakaz stworzenia odpowiedniego prawa krajowego sprowadza³by siê wiêc jedynie do
przyjêcia (ugruntowania siê) pewnej wyk³adni. Ale
nawet przyjmuj¹c, ¿e z polskiej Konstytucji mia³by
„twardo” wynikaæ ca³oœciowy konstytucyjny zakaz
³¹czenia przez ka¿dego prokuratora funkcji zawodowej z rol¹ parlamentarzysty, strasburski Trybuna³ i tak jest uprawniony do zakwestionowania ingerencji maj¹cej Ÿród³o w regule prawnej zapisanej
w krajowej konstytucji (tak sta³o siê np. w sprawie
Alajos Kiss przeciwko Wêgrom). Ponadto zgodnie
z art. 27 Konwencji wiedeñskiej o prawie traktatów
pañstwo nie mo¿e powo³ywaæ siê na postanowienia
swojego prawa wewnêtrznego jako na usprawiedliwienie niewykonania zobowi¹zania wynikaj¹cego
z traktatu. Ten zakaz obejmuje równie¿ regu³y konstytucyjne.
Autor jest ekspertem prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
/Helsińska Fundacja Praw Człowieka/

Prokuratorzy wojskowi
chcą pracować więcej
Rozmowa z p³k. Zbigniewem Rzep¹,
rzecznikiem Naczelnej Prokuratury Wojskowej
n Trwaj¹ prace nad zmianami w kierunku równomiernego obci¹¿enia prac¹ prokuratorów powszechnych i wojskowych. W jakim kierunku mia³yby iœæ zmiany i jakie s¹ szanse na wprowadzenie
tego projektu w ¿ycie?

– Zachodz¹ce w ostatnich latach zmiany w Wojsku Polskim, jak te¿ zmniejszenie iloœci spraw karnych prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów wojskowych, zmusi³y do g³êbszego
zastanowienia siê nad rol¹, miejscem i zakresem
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dzia³ania prokuratorów wojskowych w systemie
organów pañstwowych oraz przede wszystkim
w wojsku. Maj¹c na uwadze te okolicznoœci, pod
koniec marca 2011 r. Prokurator Generalny na spotkaniu z kierownicz¹ kadr¹ wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury, a tak¿e w stosownym
piœmie w maju br., zwróci³ siê do kierownictwa
Prokuratury Wojskowej (i ca³ego œrodowiska prokuratorów wojskowych) o wskazanie postulatów dotycz¹cych przysz³ej struktury i zakresu dzia³ania prokuratury wojskowej. Bezpoœredni¹ realizacj¹ takiego
apelu by³o powo³anie przez Naczelnego Prokuratora
Wojskowego, zarz¹dzeniem z dnia 10 czerwca 2011
roku, zespo³u prokuratorów wojskowych do wypracowania za³o¿eñ i kierunków zmian ustrojowych
i w³aœciwoœci przedmiotowej wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury.
Po przedstawieniu wstêpnych wyników prac tego
zespo³u, Prokurator Generalny Andrzej Seremet powo³a³, na szczeblu Prokuratury Generalnej, Zespó³
prokuratorów pod przewodnictwem Zastêpcy Prokuratora Generalnego – Naczelnego Prokuratora
Wojskowego gen. bryg. Krzysztofa Parulskiego,
którego celem jest opracowanie propozycji zmian
w ustroju prokuratury wojskowej, w zwi¹zku z zaistnia³ymi w ostatnich latach przemianami w Si³ach
Zbrojnych RP, a tak¿e ograniczeniem w³aœciwoœci
prokuratur wojskowych. Zespó³ ten spotka³ siê ju¿
dwa razy, tj. 12 paŸdziernika i 3 listopada 2011 roku.
Prace zespo³u odbywaj¹ siê w kierunku:
– objêcia orzecznictwem s¹dów wojskowych (a
co za tym idzie tak¿e prokuratury wojskowej) przestêpstw pope³nionych przez pracowników cywilnych
wojska, je¿eli ich czyn pozostaje w zwi¹zku z zatrudnieniem;
– wprowadzenia do systemu prawnego mo¿liwoœci prowadzenia i nadzorowania postêpowania
przygotowawczego oraz sprawowania funkcji oskar¿ycielskich przed s¹dami powszechnymi przez prokuratorów wojskowych wobec ¿o³nierzy – w sprawach niepodlegaj¹cych orzecznictwu s¹dów
wojskowych;
– wypracowania propozycji rozwi¹zañ prawnych
dotycz¹cych prokuratorów wojskowych oraz prokuratorów wojskowych niebêd¹cych oficerami w razie zmian strukturalno-etatowych;
– oceny projektu za³o¿eñ ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze w czêœci dotycz¹cej wojskowych
jednostek organizacyjnych prokuratury.
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n Naczelny Prokurator Wojskowy przewodniczy pracom nad stworzeniem projektu Zbioru Zasad Etyki Prokuratorów. Jak zaawansowane s¹
prace? Na co szczególnie zostanie po³o¿ony nacisk w tych regulacjach?
– Komisja na pierwszym posiedzeniu w dniu 2 lutego 2011 roku omówi³a zagadnienia dotycz¹ce organizacji prac, okreœli³a ich harmonogram, podjê³a
dyskusjê nad zakresem normowania zbioru zasad
etyki zawodowej prokuratorów, dokona³a wstêpnego podzia³u zadañ poœród cz³onków Komisji. Przewodnicz¹cy przedstawi³ dorobek etyki prawniczej,
kluczowe standardy europejskie i œwiatowe przyjête w Zaleceniach Rec(2000)19 Rady Europy z dnia
6 paŸdziernika 2000 roku dotycz¹ce roli prokuratury w wymiarze sprawiedliwoœci w sprawach karnych oraz Wskazania dotycz¹ce roli prokuratorów
przyjête przez VIII Kongres Narodów Zjednoczonych poœwiêcony zapobieganiu przestêpczoœci i postêpowaniu z przestêpcami. Komisja podda³a analizie równie¿ rodzime uregulowania dotycz¹ce
innych zawodów zawarte w: Zbiorze Zasad Etycznych Prokuratora, Zbiorze Zasad Etyki Zawodowej
Sêdziów, Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godnoœci Zawodu, Kodeksie Etyki Radcy Prawnego,
Kodeksie Etyki Zawodowej Notariusza, Kodeksie
Etyki Zawodowej Komornika, Zasadach Etyki Poselskiej, Zasadach Etyki Zawodowej Policjanta, jak
te¿ w Kodeksie Etyki Dziennikarskiej.
Komisja za wskazane uzna³a zapoznanie siê z dorobkiem prokuratorów pañstw Unii Europejskiej
i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Uzyskiwane
przez Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej
Prokuratury Generalnej kodeksy i zbiory zasad
etycznych sukcesywnie t³umaczono w Biurze Prezydialnym Prokuratury Generalnej i przekazywano
Krajowej Radzie Prokuratury. Przeprowadzone badania pozwoli³y ustaliæ, ¿e w czêœci krajów Unii nie
skodyfikowano takich zasad, tudzie¿, ¿e prokuratorów obowi¹zuj¹ wspólne zasady wi¹¿¹ce tak¿e sêdziów i innych pracowników wymiaru sprawiedliwoœci. Kodeksy etyczne i zbiory zasad etyki
prokuratorskiej w innych krajach Unii Europejskiej
i Stanów Zjednoczonych Ameryki sta³y siê przedmiotem analizy cz³onków Komisji.
W dniu 31sierpnia 2011 roku, na kolejnym posiedzeniu Komisji, omówiono dotychczasowy stan
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prac. Przyjêto systematykê Zbioru, który ma siê sk³adaæ z preambu³y, zasad ogólnych, zasad pe³nienia
s³u¿by prokuratorskiej, zasad postêpowania poza
s³u¿b¹ i zakoñczenia. Dokonano szczegó³owego
podzia³u zadañ pomiêdzy cz³onków Komisji.
Wstêpnie przyjêto, ¿e Zbiór Zasad bêdzie prezentowa³ trwa³e wzorce postêpowania, akceptowane i zrozumia³e przez nasze œrodowisko. Ich wyartyku³owanie pozwoli na ustanowienie szczególnego
esprit de corps. St¹d potrzeba wypracowania wizji
jednostki akceptowanej spo³ecznie, zbudowania
mechanizmów pozwalaj¹cych na kszta³towanie cnót
– po¿¹danych cech charakteru osoby w zawodzie
prokuratora. Za wartoœci podstawowe przyjêto: niezale¿noœæ, prawoœæ, bezstronnoœæ, równe traktowanie, uczciwoœæ, przejrzystoœæ, starannoœæ, kulturê
osobist¹ i w³aœciwe zachowanie w ka¿dej sytuacji
¿yciowej. Jednoczeœnie odstêpstwo od przyjêtych
zasad postêpowania pozwoli na ich sankcjonowanie. Zbiór Zasad ma nie tylko wskazywaæ standar-

dowe drogi wyjœcia z sytuacji w¹tpliwych moralnie,
lecz równie¿ ma kszta³towaæ œwiadomoœæ znaczenia wysokiej pozycji spo³ecznej prokuratora.
W dniu 21wrzeœnia br. Przewodnicz¹cy Komisji zrelacjonowa³ Krajowej Radzie Prokuratury stan
prac nad Zbiorem Zasad. Przyjêto, ¿e projekt opracowany przez Komisjê, po wstêpnym zaakceptowaniu przez Radê, bêdzie przekazany do oceny
ekspertom z zakresu etyki prawniczej. Po uwzglêdnieniu ewentualnych uwag projekt Zbioru zostanie
nastêpnie poddany konsultacjom œrodowiskowym
poprzez przekazanie do prokuratur apelacyjnych,
G³ównej Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamiêci Narodowej
i Naczelnej Prokuratury Wojskowej.
Rada zobowi¹za³a Komisjê do przedstawienia
Projektu Zbioru do koñca bie¿¹cego roku, planuj¹c jego ostateczne przyjêcie do dnia 30 czerwca
2012 roku.

Co zamiast
tymczasowego aresztowania?
S¹dy i prokuratorzy wci¹¿ stosuj¹ zbyt ma³o nieizolacyjnych œrodków zapobiegawczych
– wynika z raportu przygotowanego wspólnie przez Helsiñsk¹ Fundacjê Praw Cz³owieka, Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR oraz Polsk¹ Radê Biznesu w ramach wspólnego projektu „Lepszy Wymiar Sprawiedliwoœci”.

R

aport „Nieizolacyjne œrodki zapobiegawcze”
jest analiz¹ praktyki orzekania w postêpowaniu karnym takich œrodków jak np. porêczenie, dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju czy zawieszenie w czynnoœciach s³u¿bowych. Autorzy
skonfrontowali orzekanie o tych œrodkach z praktyk¹
stosowania tymczasowego aresztowania.

2 postanowienia o zastosowaniu porêczenia spo³ecznego. Wiêkszoœæ ankietowanych w toku przygotowywania raportu adwokatów wskazywa³a, ¿e niska
liczba orzekanych porêczeñ spo³ecznych i osobistych
wynika z braku zaufania organów postêpowania do
obywateli oraz braku istnienia ugruntowanych wiêzi spo³ecznych.

Przyk³adowo, w 2010 r. s¹dy rejonowe wyda³y
prawie 19 000 postanowieñ o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. W tym samym czasie s¹dy
rejonowe wyda³y 7000 postanowieñ o zastosowaniu porêczenia maj¹tkowego, zaledwie 66 postanowieñ o zastosowaniu porêczenia osobistego i tylko

Odrêbn¹ kwesti¹ jest ró¿na praktyka stosowania
tych œrodków. W pierwszej po³owie 2010 r. w okrêgu kieleckim s¹dy rejonowe zastosowa³y 735 porêczeñ maj¹tkowych, podczas gdy w okrêgu zamojskim zastosowano tylko jedno porêczenie
maj¹tkowe.
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Warto wprowadziæ
areszt domowy
Rozmowa z Autorkami Raportu: Dominik¹ Gmerek i Katarzyn¹ Wiœniewsk¹
n Co zainspirowa³o Panie do podjêcia takiego
tematu?
Katarzyna Wiœniewska (KW): Analiza orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka,
a tak¿e praktyki stosowania przepisów k.p.k., sk³oni³a nas do zastanowienia siê, czy od 2009 r., kiedy
ETPCz stwierdzi³, i¿ w Polsce mamy do czynienia
ze strukturalnym problemem w odniesieniu do tymczasowego aresztowania, praktyka ta zmieni³a siê.
Jednak¿e, raport powsta³ przede wszystkim po to,
aby upowszechniæ wiedzê dotycz¹c¹ nieizolacyjnych
œrodków zapobiegawczych. Co istotne, podczas
opracowywania raportu stara³yœmy siê przede
wszystkim zdiagnozowaæ problemy zwi¹zane
z praktyk¹ ich stosowania.
n Jaka by³a metodologia powstania raportu?
Czy wielu prawników (zarówno adwokatów, sêdziów, jak i prokuratorów) zdecydowa³o siê odpowiedzieæ na przes³any kwestionariusz i czy ich
spojrzenie na zadane pytania by³o diametralnie
ró¿ne?
Dominika Gmerek (DG): Raport powsta³
w oparciu o analizê obowi¹zuj¹cych przepisów,
orzecznictwo s¹dów krajowych oraz ETPCz, analizê statystyk uzyskanych w Ministerstwie Sprawiedliwoœci oraz rozmów z praktykami – tj. sêdziami,
prokuratorami oraz adwokatami wystêpuj¹cymi
w sprawach karnych. Rozmowy zosta³y przeprowadzone z siedmioma adwokatami, oœmioma sêdziami oraz dwoma prokuratorami, przebiega³y w oparciu o ustalony i udostêpniony wczeœniej rozmówcom
kwestionariusz, z którym mo¿na zapoznaæ siê w Raporcie. Praktycy ró¿nili siê w ocenie niektórych zjawisk – np. sposobu postêpowania s¹dów odnoœnie
do oceniania wniosków prokuratorskich o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Zauwa¿alne
ró¿nice mo¿na zaobserwowaæ równie¿ w odniesie-
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niu do propozycji rozszerzenia katalogu œrodków zapobiegawczych. Adwokaci byli zwolennikami wprowadzenia nowego œrodka w postaci dozoru elektronicznego, z kolei prokuratorzy oraz sêdziowie
w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci nie widzieli takiej potrzeby.
n W Raporcie powo³ujecie siê na wyrok Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka z 2009 r.
w sprawie Kauczor przeciwko Polsce, który jest
niejako punktem wyjœcia do dalszej analizy praktyki stosowania tymczasowego aresztowania.
DG: Rzeczywiœcie w Raporcie przytoczony zosta³ wyrok Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w sprawie Kauczor przeciwko Polsce. Jak wskaza³yœmy w Raporcie, ma on charakter tzw. quasi-pilota¿owy, co oznacza, i¿ z jednej strony Trybuna³ uzna³, ¿e dany problem, w tym wypadku tymczasowe aresztowanie, ma charakter systemowy,
jednak¿e nie zamkn¹³ skar¿¹cym mo¿liwoœci sk³adania skarg zwi¹zanych z naruszeniem praw w tym
zakresie. Co istotne, z analizy danych statystycznych,
dokonanej przez nas w Raporcie, wynika, i¿ obecnie zauwa¿alna jest tendencja spadkowa odnoœnie
do stosowania tymczasowego aresztowania, przy
jednoczesnym zastrze¿eniu, i¿ tymczasowe aresztowanie nadal nale¿y do grupy najczêœciej stosowanych œrodków zapobiegawczych. Wydaje siê, i¿
orzecznictwo ETPCz w tym zakresie mog³o przyczyniæ siê do zmiany sposobu procedowania organów postêpowania.
n Odpowiedzialnoœæ pañstwa za nies³uszne tymczasowe aresztowania lub zatrzymania – jaka to
skala, ile to kosztuje podatnika? (Z uwzglêdnieniem tak¿e orzeczeñ ETPCz.)
KW: Katarzyna Wiœniewska – Z dostêpnych
w momencie opracowywania raportu danych (ana-
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liza danych dotyczy³a okresu 2005 r. – I po³. 2010 r.)
wynika, i¿ zauwa¿alny jest spadek wysokoœci odszkodowañ w trybie przewidzianym w art. 552
k.p.k. Jednak¿e nie mamy wystarczaj¹cych danych,
które umo¿liwi³yby przes¹dzenie, ¿e jest to tendencja sta³a. Nak³ady pañstwa ponoszone z tego tytu³u
ró¿ni³y siê w zale¿noœci od roku, jednak¿e w badanym okresie kwoty te zawsze przekracza³y milion
z³otych. Podsumowanie orzecznictwa ETPCz i zas¹dzanych przez Trybuna³ kwot wskazuje, i¿ w okresie 2005–2010 Polska zap³aci³a ponad milion z³otych z tytu³u naruszenia art. 5 Konwencji w zwi¹zku
z ró¿nymi aspektami stosowania nies³usznego tymczasowego aresztowania. Nale¿y podkreœliæ, i¿ dokonuj¹c tego podsumowania, nie bra³yœmy pod uwagê sum zas¹dzanych na pokrycie wydatków
i kosztów zwi¹zanych z prowadzeniem postêpowañ.
Pragnê równie¿ zaznaczyæ, i¿ kwoty zas¹dzane
w tym okresie dotyczy³y tak¿e spraw z lat wczeœniejszych, a wiêc na podstawie analizy samych kosztów nie mo¿na przes¹dzaæ o praktyce stosowania
tymczasowego aresztowania w badanym okresie.
n Adwokaci wskazali, ¿e dotychczasowa praktyka w zakresie ustalania wysokoœci odszkodowañ
budzi w¹tpliwoœci. Dlaczego?
KW: Adwokaci wskazywali, i¿ odszkodowania
ustalane w obecnej skali nie realizuj¹ funkcji odszkodowawczej w stosunku do osoby, wobec której niew³aœciwie zastosowano tymczasowe aresztowanie,
a tak¿e nie wywieraj¹ punitywnego skutku, jaki zas¹dzenie danej kwoty mog³oby wywrzeæ na pañstwie.
n Czy istnieje potrzeba rozszerzenia katalogu
œrodków zapobiegawczych?

z praktykami doprowadzi³y nas do konkluzji, ¿e rozszerzenie katalogu œrodków zapobiegawczych
w ograniczonym zakresie jest potrzebne. W Raporcie postulujemy jedynie wprowadzenie jednego
œrodka nieizolacyjnego w postaci tzw. aresztu domowego. Pragnê jednak zaznaczyæ, i¿ jednym z podstawowych wniosków Raportu, a tak¿e seminarium
eksperckiego, które odby³o siê przy okazji jego publikacji, jest stwierdzenie, i¿ zasadniczym problemem jest praktyka stosowania œrodków zapobiegawczy, a nie ich niepe³ny katalog przewidziany przez
obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy.
n Jakie s¹ g³ówne rekomendacje Raportu?
KW: Sformu³owane przez nas rekomendacje
w du¿ej mierze dotycz¹ problematyki stosowania
tymczasowego aresztowania. Stoimy na stanowisku,
i¿ konieczne jest popularyzowanie praktyki stosowania œrodków nieizolacyjnych, równie¿ w wymiarze ³¹cznym. Uwa¿amy równie¿, i¿ w dalszym ci¹gu nale¿y upowszechniaæ wœród praktyków
orzecznictwo ETPCz. Jednym z postulatów jest tak¿e wprowadzenie wy³¹cznej kompetencji s¹du do
orzekania o zakazie wykonywania zawodu. Ponadto, zwracamy uwagê na problem przewlek³oœci postêpowañ, który jest niezwykle istotny tak¿e z punktu
widzenia analizowanej problematyki.
DG: Szczegó³owe rekomendacje raportu dotycz¹
wprowadzenia nowego œrodka zapobiegawczego –
tj. aresztu domowego. W raporcie analizujemy szereg kwestii zwi¹zanych z t¹ koncepcj¹ – m.in. szczegó³owe okreœlenie sposobu wykonywania nadzoru nad
osob¹, wobec której œrodek ten ma byæ stosowany.
n Dziêkujê za rozmowê.

DG: Wyniki analizy dotychczasowej praktyki stosowania œrodków nieizolacyjnych oraz konsultacje

Katarzyna Zamorowska

Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izby Cywilnej
Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 17 listopada 2011 r. (sygn. akt III CZP 5/11)
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.
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W pewnym sensie system s¹downictwa amerykañskiego jest mniej zintegrowany ni¿ europejski. Oba systemy s¹ systemami federalnymi, jednak w UE rozwija siê zasada uznawania wyroków w sprawach karnych i cywilnych s¹dów z innych pañstw cz³onkowskich. Unia rozwija wspó³pracê s¹dow¹ w sprawach cywilnych maj¹cych skutki transgraniczne, w oparciu o zasadê
wzajemnego uznawania orzeczeñ s¹dowych i pozas¹dowych, silniej ni¿ ma to miejsce w niektórych sytuacjach w USA.

System common law
widziany z bliska
Rozmowa z dr. Robertem Grzeszczakiem,
adiunktem w Katedrze Prawa Europejskiego
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
n Uczestniczy³ Pan w bardzo intensywnym
i skondensowanym programowo stypendium naukowym w USA. Proszê o kilka s³ów wprowadzenia, jakie cele przed Panem postawiono.
– Departament Stanu USA od lat prowadzi rozbudowan¹ ofertê stypendialn¹ pod nazw¹ „International Visitor Leadership Program” (http://exchanges.state.gov/ivlp/ivlp.html). W ramach tego
programu realizowane s¹ ró¿norodne programy stypendialne. Dotycz¹ one ró¿nych sfer, ale w ka¿dym
przypadku zak³adaj¹ budowê porozumienia miêdzy
obywatelami Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Dotycz¹ one wielu sfer ¿ycia publicznego
(prawnego, politycznego, ekonomicznego czy kulturowego) i s¹ adresowane do, mo¿na nazwaæ, liderów w owych sferach ¿ycia.
W paŸdzierniku i listopadzie wzi¹³em udzia³
w programie dotycz¹cym systemu s¹dowego USA
(ang. U.S. Judicial System). Jest to program przypominaj¹cy sta¿e i stypendia badawcze jednoczeœnie. Projekt mia³ na celu zbadanie amerykañskiego
systemu s¹dowego w ramach modelu federalizmu
i podzia³u w³adzy; promowanie idei rz¹dów prawa,
zasad kszta³towania przejrzystego s¹downictwa.
W zwi¹zku z tym opiera³ siê na sferze teoretycznej
i praktycznej, która wyra¿a³a siê m.in. obserwacj¹
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rozpraw w USA, systemów zarz¹dzania s¹dami,
a tak¿e mechanizmami alternatywnego rozwi¹zywania sporów i mediacji. Przez 3 tygodnie przebywa³em w najwy¿szych instytucjach s¹dowych tego kraju (w federalnym S¹dzie Najwy¿szym) oraz
w s¹dach ró¿nego szczebla, obserwuj¹c procesy
z kar¹ œmierci w tle (o zabójstwo z premedytacj¹),
jak te¿ sprawy rozwodowe. By³y to s¹dy w Maryland,
Pó³nocnej Karolinie, Kentucky i Kalifornii. Spotkañ
i wizyt by³o mnóstwo. Odwiedzi³em 2 wiêzienia, obserwowa³em pracê detektywów i policjantów w Metro Police Department w Louiville, jej treningi i sposób gromadzenia danych o przestêpstwach, pracê
ró¿nego rodzaju pozarz¹dowych organizacji, które
zajmowa³y siê m.in. zapewnieniem równego dostêpu do wymiaru sprawiedliwoœci dla najubo¿szych,
prowadzi³y kampanie przeciwko karze œmierci, czy
te¿ zajmowa³by siê ochron¹ praw dzieci, odwiedzi³em kilka uniwersyteckich szkó³ prawa, dyskutowa³em o pozas¹dowych formach rozwi¹zywania sporów w USA, m.in. w znakomitym oœrodku w State
University of California.
Moja grupa sk³ada³a siê z 22 osób, pochodz¹cych
z ca³ego œwiata, tj. z pañstw afrykañskich, dalekiej
Azji, Europy i Ameryki Po³udniowej. W przewa¿aj¹cej mierze byli to sêdziowie s¹dów wy¿szych instancji, a tak¿e kilku prokuratorów i akademików.
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n Czy patrz¹c z perspektywy systemu prawa
kontynentalnego, system prawa common law jest
bardziej efektywny?
– Jak zwykle bywa z porównaniami, a szczególnie ró¿nych systemów prawnych – s¹ elementy, które
funkcjonuj¹ lepiej, oraz takie, które nie s¹ efektywne, ale z ró¿nych wzglêdów nie poddaj¹ siê zmianom. Nie podejmê siê tu porównania systemów common law i civil law, to wymaga³oby albo tak wielkiej
ogólnikowoœci, ¿e nie przynios³oby wielu informacji,
albo rozpisania siê na „tomy”. Trzeba bowiem pamiêtaæ, ¿e przy tego rodzaju porównaniach systemowych civil law i common law nale¿y wzi¹æ pod uwagê szereg kryteriów, jak np. obszar danego pañstwa
i liczbê jego mieszkañców, uwarunkowania spo³eczne i ekonomiczne, geograficzne czy kulturowe. Szczególnie w USA s¹ to wa¿ne czynniki, które decyduj¹
o m.in. szalenie skomplikowanej sytuacji systemu
penitencjarnego (o czym bêdê szerzej mówi³).
System prawny Stanów Zjednoczonych dzieli siê
na prawo ustawowe (statutory law) i prawo precedensowe (case albo common law). Pierwsze obok
konstytucji federalnych i stanowych sk³ada siê z szeregu ró¿nych aktów prawa stanowionego, w szczególnoœci ustaw (ang. statute). Natomiast common
law jest tworzone na podstawie rozstrzygniêæ
uprzednio przyjêtych we wczeœniejszych wyrokach
s¹dowych (tzw. precedensy de iure – prawotwórcze). S¹d sam ustanawia normê prawn¹, w przypadku gdy brakuje podstaw w prawie pisanym do rozstrzygniêcia danej sprawy. Powstaje w ten sposób
precedens, który staje siê podstaw¹ rozstrzygniêcia
w przysz³oœci takich samych b¹dŸ bardzo podobnych spraw.
Czy system ten lepiej funkcjonuje? Trwa si³¹ tradycji i dla osób z systemu prawa kontynentalnego

zwyczajeni do funkcjonowania w systemie precedensowym. Ale zauwa¿alna jest tendencja do regulacji wielu sfer ¿ycia w USA. Z kolei w naszym systemie roœnie znaczenie orzeczeñ precedensowych,
tak tych unijnych, jak równie¿ krajowych. Mamy tu
do czynienia z wzajemn¹ erozj¹ czystych modeli,
kontynentalnego i precedensowego – takie czasy.
n Jak w praktyce dzia³a system precedensowy?
– Pojawiaj¹ce siê ustawy ruguj¹ prawo precedensowe, choæ i ta konstatacja jest pewnym uogólnieniem. Trzeba pamiêtaæ i rozró¿niaæ prawo stanowione stanowe i prawo stanowione federalne, co wiêcej
– nale¿y rozró¿niaæ tak¿e precedensy federalne i precedensy (tych znacznie wiêcej) stanowe. Systemy
te, jak to w federacji, nak³adaj¹ siê, czasami konkuruj¹ ze sob¹, a nierzadko zdarza siê, ¿e skar¿¹cy
wybiera sobie bardziej dogodny system – stanowy
lub federalny. Z pewnoœci¹ w systemie precedensowym trudniejsze s¹ studia prawnicze, myœlê, ¿e tak¿e
praca sêdziego wymaga jeszcze wiêkszego zaanga¿owania, a w zwi¹zku z tym jest tam potrzeba tak
wielu prawników, których praca tak wiele kosztuje.
Chyba z tego powodu te¿ w USA jest tak du¿o z³oœliwych dowcipów o prawnikach.
n Jak ocenia Pan system s¹downiczy w USA?
Czy podzia³ na s¹dy federalne i stanowe jest przejrzysty? I co najwa¿niejsze, czy ten podzia³ mo¿na
by w pewnej mierze porównaæ do systemu s¹dowego w Unii Europejskiej, gdzie poszczególne pañstwa posiadaj¹ swój system s¹downiczy, a na poziomie unijnym mamy Trybuna³ Sprawiedliwoœci
UE i S¹d (dawny S¹d Pierwszej Instancji)?
– System s¹downiczy w USA jest bardzo skomplikowany. Ka¿dy kolejny dzieñ pobytu potwierdza³
tê konstatacjê. Patrz¹c „ustrojowo” – w³adza s¹dow-

Je¿eli sêdziowie s¹ mianowani, to pe³ni¹ funkcje
bezterminowo, a nawet do¿ywotnio. Do usuniêcia
sêdziego mo¿e dojœæ tylko w drodze impeachmentu.
wydaje siê zbyt skomplikowany, wieloznaczny
i trudny tym samym do akceptacji. Z pewnoœci¹ odwrotnie wygl¹da to w opinii tych, którzy s¹ przy-

nicza w USA jest silna i niezale¿na, stanowi w systemie ustrojowym USA równorzêdny do egzekutywy i legislatywy cz³on tego, co nazywa siê syste-
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mem hamulców i równowagi (ang. check and balance). Rzeczywiœcie w³adze tam wzajemnie siê
równowa¿¹. W³adza s¹downicza wykonuje zadania
kreacyjne, gdy wydaje wyroki o charakterze precedensów – tworzy wówczas nowe prawo. S¹dy pe³ni¹ funkcje interpretacyjne – wobec aktów Kongresu i w³adzy wykonawczej – podobnie na poziomie
stanów, a wreszcie s¹ wyposa¿one w silne funkcje
projektodawcze, maj¹ bowiem prawo do orzekania
w zakresie legalnoœci aktów prawnych z konstytucj¹.
To, co mo¿e zaskakiwaæ – to fakt, ¿e sêdziowie
w USA s¹ wybierani przez lokalne spo³eczeñstwo,
czêœæ sêdziów jest mianowana. Wybory, na poziomie s¹downictwa stanowego, s¹ przeprowadzane co
pewien czas. W efekcie kadencje sêdziów s¹ zró¿nicowane w poszczególnych s¹dach i stanach
i trwaj¹ zazwyczaj od 5 do 9 lat. Je¿eli sêdziowie s¹
mianowani, to pe³ni¹ funkcje bezterminowo, a nawet do¿ywotnio. Do usuniêcia sêdziego mo¿e dojœæ
tylko w drodze impeachmentu. Mianowani s¹ sêdziowie w stanowych S¹dach Najwy¿szych, przy
czym na okreœlon¹ kadencjê (np. w Pó³nocnej Karolinie na 9 lat) a w przypadku federalnego S¹du
Najwy¿szego mianuje do¿ywotnio Prezydent.
S¹dy tworzy Kongres, który okreœla ich w³aœciwoœæ i organizacjê, a tak¿e wynagrodzenie sêdziów.
Natomiast sêdziów s¹dów federalnych mianuje Prezydent, je¿eli stanowisko zwolni siê w wyniku rezygnacji lub œmierci. S¹downictwo federalne sk³ada siê z trzech szczebli. S¹ to s¹dy dystryktowe,
apelacyjne i wspomniany S¹d Najwy¿szy. S¹dy dystryktowe s¹ s¹dami najni¿szymi w hierarchii, rozstrzygaj¹ sprawy cywilne i karne w I instancji,
w sk³adzie jednego sêdziego zawodowego i ³awy
przysiêg³ych. Takich s¹dów jest w sumie 94. Z kolei s¹dy apelacyjne, których jest 13, s¹ s¹dami odwo³awczymi od wyroków s¹dów dystryktowych
(II instancja).
Jurysdykcja s¹dów federalnych okreœlona jest
przede wszystkim konstytucyjnie i ustawowo. Podlegaj¹ jej wszystkie sprawy wynikaj¹ce z konstytucji, ustaw federalnych i traktatów, spory, których
stron¹ s¹ Stany Zjednoczone, spory miêdzy stanami, spory miêdzy mieszkañcami ró¿nych stanów,
miêdzy stanami a obywatelami innego stanu itp.
Specyfik¹ drogi instancyjnej na szczeblu federalnym
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jest przede wszystkim to, i¿ S¹d Najwy¿szy ma du¿¹
swobodê w doborze odwo³añ przyjêtych do rozpoznania. Wybiera on, poza œciœle okreœlonymi wyj¹tkami, gdy nie mo¿e odmówiæ rozpatrzenia odwo³ania, tylko te sprawy, które jego zdaniem dotycz¹
istotnego problemu federalnego.
S¹d Najwy¿szy, w którym spêdzi³em kilka dni,
to instytucja ciesz¹ca siê olbrzymim autorytetem.
Mo¿liwoœæ wyboru sêdziów S¹du Najwy¿szego
(jest ich tylko 9) jest jednym z najwa¿niejszych
uprawnieñ prezydenta. Prezydent zwykle wybiera
kandydatów, którzy maj¹ podobny system wartoœci.
W ten sposób urzêduj¹cy prezydent mo¿e wycisn¹æ
trwa³e piêtno na amerykañskim ¿yciu politycznym,
gdy¿ nominowany przez niego sêdzia mo¿e s³u¿yæ
przez wiele lat po jego odejœciu. Po wybraniu kadencja sêdziego jest nieograniczona i z regu³y s³u¿¹
oni do momentu, gdy wiek lub pogarszaj¹cy siê stan
zdrowia sk³oni ich do dobrowolnego odejœcia na
emeryturê. Ten system ma zapewniæ pe³n¹ niezawis³oœæ sêdziów i uwolniæ ich od jakichkolwiek presji
politycznych. Podczas pobytu w SN pozna³em
pierwsz¹ kobietê na stanowisku sêdziego, Sarê
O’Connor, która jest sêdzi¹ emerytowanym i wci¹¿
pojawia siê w SN, nie pracuje jednak w sk³adach
orzekaj¹cych.
Stanowy system s¹downiczy jest niezmiernie
skomplikowany. S¹downictwo stanowe rozstrzyga
sprawy niezastrze¿one dla s¹dów federalnych. Ka¿dy stan inaczej ustala strukturê swego s¹downictwa,
ale na czele s¹dów stanowych zawsze stoi stanowy
S¹d Najwy¿szy.
W amerykañskim systemie podzia³u w³adz i przy
uwzglêdnieniu istotnej roli prawa precedensowego
w tym systemie, rola s¹dów, w szczególnoœci S¹du
Najwy¿szego, dalece wykracza poza pozycjê s¹dów
znan¹ na gruncie kontynentu europejskiego. W Europie kontynentalnej s¹dy powszechne sprawuj¹
wymiar sprawiedliwoœci i rozstrzygaj¹ spory cywilne i karne na podstawie obowi¹zuj¹cych aktów
prawnych.
Co interesuj¹ce – w pewnym sensie system s¹downictwa amerykañskiego jest mniej zintegrowany ni¿ europejski. Oba systemy s¹ systemami federalnymi, jednak w UE rozwija siê zasada uznawania
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wyroków sprawach karnych i cywilnych s¹dów z innych pañstw cz³onkowskich. Unia rozwija wspó³pracê s¹dow¹ w sprawach cywilnych maj¹cych skutki transgraniczne, w oparciu o zasadê wzajemnego
uznawania orzeczeñ s¹dowych i pozas¹dowych, silniej ni¿ ma to miejsce w niektórych sytuacjach
w USA. Trzeba bowiem pamiêtaæ, ¿e USA to federacja o bardzo silnych ró¿nicach miêdzy stanami, tak
w zakresie prawa, jak i w wielu innych aspektach.
Problemem, który nie zostaje rozwi¹zany, jest kwe-

lizowany, którego uosobieniem jest ETS, oraz zdecentralizowany, którego emanacj¹ s¹ s¹dy krajowe.
n Czy w USA funkcjonuj¹ rozbudowane systemy bezp³atnej pomocy prawnej?
– W Stanach Zjednoczonych istnieje uregulowana
systemowo pomoc prawna (tzw. legal aid) w sprawach karnych i cywilnych. W po³owie ubieg³ego wieku zyska³y na znaczeniu fundacje i stowarzyszenia

ETS nie mo¿e dodawaæ niczego do swojej jurysdykcji,
która ma charakter szczegó³owy, a nie generalny.
W UE funkcjonuj¹ dwa poziomy ochrony s¹dowej: scentralizowany, którego uosobieniem jest ETS, oraz zdecentralizowany, którego emanacj¹ s¹ s¹dy krajowe.
stia uznania (a raczej nieuznania) odrêbnych standardów prawnych w sytuacjach transgranicznych.
W efekcie ma³¿eñstwo jednop³ciowe legalnie zawarte w Kalifornii nie bêdzie uznawane i nie bêdzie
rodzi³o ¿adnych praw dla ma³¿onków w wypadku
ich przeprowadzenia siê do Pó³nocnej Karoliny.
Podobnie wygl¹da kwestia legalizacji innych ró¿nic
w standardach prawnych w poszczególnych stanach.
W UE obserwowana jest tendencja, silnie wzmacniana przez ETS, aby w przypadkach transgranicznych tego rodzaju ró¿ne standardy i wynikaj¹ce
z tego prawa by³y respektowane przez pañstwa
przyjmuj¹ce, zgodnie z ogóln¹ zasad¹ niedyskryminacji i ochron¹ praw s³usznie nabytych.
Same s¹dy, tj. SN w USA i ETS w UE, wykazuj¹
wiele podobieñstw, ju¿ z tej racji, ¿e pe³ni¹ podobne
funkcje, tj. s¹dów konstytucyjnych, pracy, administracyjnych czy miêdzynarodowych. Jednak ETS jest
s¹dem w organizacji miêdzynarodowej, a nie w pañstwie. Wiêc jurysdykcja ETS jest ograniczona i okreœlona przez zasadê jurysdykcji powierzonej. Oznacza ona, ¿e ETS korzysta z jurysdykcji tylko wtedy,
gdy stosowna podstawa kompetencyjna zosta³a mu
powierzona w Traktacie, inaczej wygl¹da to w przypadku federalnego SN. Oznacza to te¿, ¿e ETS nie
mo¿e dodawaæ niczego do swojej jurysdykcji, która
ma charakter szczegó³owy, a nie generalny. W UE
funkcjonuj¹ dwa poziomy ochrony s¹dowej: scentra-

prowadz¹ce ró¿ne programy us³ug prawnych wspieraj¹cych walkê z ubóstwem. Przyczyni³y siê do rozwoju zakresu bezp³atnej pomocy prawnej i zale¿nie
od stanu, funkcjonuje ona w formie ca³oœciowego lub
czêœciowego zwolnienia z op³at s¹dowych, udzielania informacji prawnej, udzielania poradnictwa prawnego, a nawet zapewnienia bezp³atnej reprezentacji
podczas procesu. W 1974 r. Kongres USA utworzy³
tzw. Legal Services Corporation (LCS), która do dziœ
funkcjonuje jako niezale¿na i niedochodowa organizacja i promuje równy dostêp do wymiaru sprawiedliwoœci. Zajmuje siê tak¿e rozdzielaniem bud¿etowych (federalnych) dotacji instytucjom
wyspecjalizowanym w udzielaniu pomocy prawnej,
w tym kancelariom czy klinikom prawa funkcjonuj¹cym przy uniwersyteckich szko³ach prawa, a tak¿e organizacjom u¿ytecznoœci publicznej. To bardzo wzmacnia pozycjê klinik uniwersyteckich, które
poprzez granty dostaj¹ znacz¹ce Ÿród³a finansowania swojej dzia³alnoœci. Jest to coœ, czego w Polsce
nie uda³o siê skonstruowaæ.
Do najczêstszych spraw, z którymi zwracaj¹ siê
osoby ubiegaj¹ce siê o pomoc prawn¹, nale¿¹ kwestie zwi¹zane z pozbawieniem prawa do zasi³ku,
przemoc w rodzinie, sprawy imigracyjne, ochrona
konsumentów oraz sprawy zwi¹zane z szeroko rozumian¹ dyskryminacj¹. Koszty pomocy prawnej
ponosz¹ podatnicy danego stanu (finansowanie z bu-
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d¿etu), organizacje pozarz¹dowe (fundacje, stowarzyszenia), a tak¿e sami zainteresowani jej uzyskaniem (finansowanie z polis ubezpieczeniowych).
Kryteria udzielania pomocy zale¿¹ od rozwi¹zañ
w przyjêtych w poszczególnych Stanach i ró¿ni¹ siê
miêdzy sob¹. O zakresie przys³uguj¹cych jednostce
praw w tym zakresie decyduje np. w Kalifornii fakt
legalnoœci zamieszkania lub przebywania na terytorium, rodzaju sprawy czy wysokoœci uzyskiwanych
dochodów i odprowadzania podatków.
Muszê przyznaæ, ¿e skala zaanga¿owania organizacji pozarz¹dowych w przebieg procesu jest
w USA olbrzymia. Z pewnoœci¹ realizuj¹ one zasadê równego dostêpu do wymiaru sprawiedliwoœci,
jednak czêsto bardzo przed³u¿aj¹ postêpowanie.
W efekcie czêsto traci³em w¹tek, kto, w jakim zakresie i z jakim umocowaniem wystêpuje po stronie
oskar¿onego i jakie s¹ konsekwencje przedstawianych ekspertyz i opinii.
n Czy arbitra¿ i mediacja s¹ bardziej popularne ni¿ w Polsce?
– Tak, zdecydowanie arbitra¿ i mediacje s¹
w USA bardziej popularne i rzeczywiœcie czêsto
obecne w praktyce s¹dowej. Co zreszt¹ nie jest trud-

zupe³nie nieznana, mam na myœli zaanga¿owanie
sêdziego, który z wielk¹ charyzm¹ prowadzi³ te rozmowy. Ale nie tylko sêdzia zajmuje siê „mediacyjn¹
agitacj¹”. W Waszyngtonie pracownicy Multi-Door
Division Dispute Resolution przedstawiali wielow¹tkow¹ rolê we wspieraniu stron podczas rozstrzygania sporów w drodze mediacji i innych alternatywnych do procesu sposobów.
W USA jest wiele oœrodków zajmuj¹cych siê
szkoleniem mediatorów, propagowaniem arbitra¿u.
A co najwa¿niejsze – przedsiêbiorcy i jednostki nie
obawiaj¹ siê korzystania z tych pozas¹dowych form
rozwi¹zywania sporów.
n Kolejna kwestia, o któr¹ muszê zapytaæ, to
wiêziennictwo. Czy podczas swojego pobytu wizytowa³ Pan tak¿e „prywatne” wiêzienia?
– Odpowiadaj¹c na pytanie – nie, wizytowa³em
tylko publiczne wiêzienia. Amerykañski system penitencjarny jest niezmiernie trudnym zagadnieniem,
a jest tak z wielu wzglêdów, m.in. przez fakt wykonywania kary œmierci i bardzo wysoki procentowy
wskaŸnik osadzonych w wiêzieniach. W USA ka¿dego roku ponad 2 miliony (sic!) osób przebywa
w wiêzieniach. W 37 stanach za najciê¿sze zabój-

Do najczêstszych spraw, z którymi zwracaj¹ siê osoby ubiegaj¹ce siê o pomoc prawn¹, nale¿¹ kwestie
zwi¹zane z pozbawieniem prawa do zasi³ku, przemoc
w rodzinie, sprawy imigracyjne, ochrona konsumentów oraz sprawy zwi¹zane z szeroko rozumian¹ dyskryminacj¹.
ne. Arbitra¿ i mediacje rozwijaj¹ siê w Polsce od niedawna, co wi¹¿e siê ze zmianami ustrojowymi, jakie zasz³y po 1989 roku. W s¹dzie wy¿szym w San
Mateo (Kalifornia) spêdzi³em kilka godzin obserwuj¹c, jak w praktyce prowadzone s¹ mediacje w s¹dzie. W sprawach tak karnych, jak i cywilnych, sêdzia zachêca³ do podjêcia mediacji. Gdy strony
decydowa³y siê, przeprowadzane by³y telefoniczne
uzgodnienia, prowadzone przez sêdziego, co do daty
i zakresu mediacji. Rzecz w naszych warunkach
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stwa orzekana i wykonywana jest kara œmierci.
W USA œrednio na 100 000 mieszkañców jest
750 wiêŸniów. Kosztuje to rocznie ponad 60 miliardów dolarów. System wiêziennictwa opiera siê
na wiêzieniach pañstwowych (federalnych i stanowych), wiêzieniach prywatnych lokalnych, miejskich, wiêzieniach danych hrabstw, a tak¿e wiêzieniach specjalnych, np. dla Indian czy wojskowych.
To, w którym wiêzieniu odbywana jest kara, zale¿y
m.in. od rodzaju przestêpstwa czy wykroczenia i d³u-
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goœci zas¹dzonego wiêzienia. Na „rynku” funkcjonuj¹ trzy najwa¿niejsze prywatne firmy prowadz¹ce wiêzienia, s¹ to: Corrections Corporation of America, GEO Group i Cornell Com-panies.
Przygnêbiaj¹cy obraz amerykañskiego systemu
penitencjarnego pog³êbia struktura wiekowa i etniczna wiêŸniów, najczêœciej s¹ to m³odzi mê¿czyŸni,
w mia¿d¿¹cej wiêkszoœci Afro-Amerykanie. Wiêkszoœæ z wiêŸniów to stosunkowo m³odzi mê¿czyŸni. W USA w dowolnej chwili oko³o 20% mê¿czyzn
– czarnych lub pochodzenia latynoskiego – przebywa w wiêzieniu. Kwestie wiêziennictwa uznawane
s¹ jako wy³¹czne kompetencje w³adzy wykonawczej.
Problem prywatyzacji wiêzieñ wci¹¿ wywo³uje
wiele dyskusji w USA. Ja sam nie by³em w ¿adnym
prywatnym wiêzieniu. Odwiedza³em stanowe centralne wiêzienie Karoliny Pó³nocnej oraz wiêzienie
dla kobiet w Kenntacky. Posiada³y one systemy licencji, odnawianych co pewien czas, które wywieszane
by³y zaraz przy wejœciu i œwiadczy³y o zachowaniu
odpowiednich standardów. Obok stricte prywatnych
wiêzieñ, w których na podstawie umowy okreœlane
s¹ stawki diet i wynagrodzeñ za ka¿dego wiêŸnia
osadzonego w tym wiêzieniu, wystêpuje pewna prywatyzacja obs³ugi wiêzieñ pañstwowych.
W wiêzieniu w Pó³nocnej Karolinie obserwowaliœmy strukturê ciê¿kiego wiêzienia. Jest to olbrzymie przedsiêwziêcie logistyczne. By³o to dla mnie
trudne, ale i pouczaj¹ce doœwiadczenie, szczególnie wizyta w sali egzekucji i nastêpnie spacer po poziomie wiêzienia, gdzie osadzeni byli skazani na karê
œmierci (w sumie 156 osób).
n Czy proces/rozprawa w USA wygl¹da zupe³nie inaczej ni¿ u nas? W jaki sposób sporz¹dza siê
protokó³ z rozprawy. Czy jest to stenogram czy zapis elektroniczny?

nych, gospodarczych czy karnistów, etc. Zale¿nie
od stanów, ale coraz rzadziej mo¿na spotkaæ pisemne sporz¹dzanie protoko³ów. Stenogram jest ju¿
bardzo „de mode”. Sprawy s¹ rejestrowane elektronicznie w ca³oœci, zeznania rejestrowane – czasami tak¿e poza sal¹ rozpraw i odtwarzane dla ³awy
przysiêg³ych, gdy np. œwiadek jest osadzony w wiêzieniu. Czêstym widokiem s¹ ³añcuchy na rêkach
oskar¿onych, wobec których zastosowano areszt,
ubranych w jaskrawe kombinezony. Znamy te obrazy z filmów.
n Czy podczas spotkañ w s¹dach amerykañskich zaskoczy³o Pana coœ w ich praktyce?
– Rzeczywiœcie, niektóre rozwi¹zania praktykowane tradycyjnie w s¹downictwie amerykañskim,
szczególnie w pierwszym memencie zetkniêcia z nimi, zaskakuj¹ – pocz¹wszy od wspominanego systemu wyborów sêdziów. Wybory te, zale¿nie od stanu
i rodzaju s¹du, odbywaj¹ siê co 5, 7, a nawet co 9 lat.
Jest to zaskakuj¹ce. Jak w takim wypadku mo¿na
mówiæ m.in. o nieupolitycznieniu w³adzy s¹downiczej? Wybory sêdziów rz¹dz¹ siê w³asnymi zasadami. Nie ma tu kampanii wyborczej, przypominaj¹cej
wybory do np. w³adz samorz¹dowych. Rzecz dzieje
siê bez wiêkszego rozg³osu. I myœlê, ¿e sama instytucja wyborów sêdziów, jak równie¿ prawników
pracuj¹cych dla wymiaru sprawiedliwoœci, np.
obroñców, jest archaiczna. Jednak Amerykanie s¹
bardzo przywi¹zani do tradycji. To t³umaczy funkcjonowanie wielu archaicznych rozwi¹zañ, m.in.
w wyborach prezydenckich, które s¹ bardzo drogie,
czasoch³onne i skomplikowane.
Zaskakuje system kontroli bezpieczeñstwa przy
wejœciu do s¹dów. Przypomina on procedurê kontroli, jak¹ spotyka siê na lotniskach. Trzeba jednak
pamiêtaæ, ¿e w USA panuje wolnoœæ posiadania broni. Prawo to doznaje tylko pewnych ograniczeñ,
w zale¿noœci od rozwi¹zañ przyjêtych w poszczególnych stanach.

– Pierwsz¹ i zasadnicz¹ ró¿nic¹ jest ³awa przysiêg³ych i jej decyzja o uznaniu za winnego lub niewinnego. Rola sêdziego przypomina³a w pewnych
przypadkach bardziej rolê kieruj¹cego (chairmana)
ni¿ decyduj¹cego.

n System nauczania prawa – jakie widzi Pan
ró¿nice i podobieñstwa z polskim standardem
kszta³cenia uniwersyteckiego (na podstawie Pañskiego doœwiadczenia dydaktycznego)?

Ró¿nic jest ca³e mnóstwo. Pocz¹wszy od tego,
¿e sêdzia w USA jest w³aœciwy do ka¿dego rodzaju
spraw, nie ma tam specjalizacji na sêdziów rodzin-

– Wizyty w s¹dach i instytucjach zwi¹zanych
z wymiarem sprawiedliwoœci, pojawia³y siê czêsto
spotkania na uniwersytetach, tych wiêkszych i zna-
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nych, jak np. Georg Town University z Waszyngtonu, Univeristy of California w San Francisco czy
Duke w Durham, ale tak¿e ma³ych, jak np. Campbell University w Raleigh (Pó³nocna Karolina).
W systemie amerykañskim jest wiele ró¿nic w porównaniu z systemem wypracowanym w Polsce
(tak¿e w Europie kontynentalnej w ogóle). Wykszta³cenie prawnicze zdobywa siê na wydzia³ach prawa
wy¿szych uczelni, zwanych szko³ami prawa (law
schools). Wstêpnym warunkiem rozpoczêcia stu-

uniwersytetów (pañstwowych – stanowych) funkcjonuj¹ szko³y wy¿sze niebêd¹ce uniwersytetami,
gdzie równie¿ mo¿na zdobyæ uprawnienia prawnicze, nie ciesz¹ siê one jednak wiêksz¹ popularnoœci¹.
Sam tryb edukacji jest podobny. S¹ to wyk³ady,
seminaria, kliniki prawa, przedmioty obowi¹zkowe
i te do wyboru. Chyba najbardziej uderza praktyczny
wymiar studiów prawniczych. Ka¿da ze szkó³ stara
siê prowadziæ tzw. moot court, gdzie studenci, pod

Perspektywy kariery zawodowej absolwentów wydzia³ów prawa zale¿¹ przede wszystkim od uzyskanych
przez nich ocen oraz od renomy ukoñczonej przez nich
szko³y prawa. To tak¿e jest odmienne ni¿ w Polsce.
diów prawniczych jest ukoñczenie 4-letnich studiów
w tzw. college’u Studenci najczêœciej koñcz¹ swoj¹
przygodê ze studiami ju¿ po 3 latach. Mog¹ kontynuowaæ studia przez kolejne 2 lata. Jednak ju¿ po
3 mog¹ staraæ siê o przyjêcie do korporacji prawniczych.
Perspektywy kariery zawodowej absolwentów
wydzia³ów prawa zale¿¹ przede wszystkim od uzyskanych przez nich ocen oraz od renomy ukoñczonej przez nich szko³y prawa. To tak¿e jest odmienne
ni¿ w Polsce. W USA, jak pokazuj¹ ró¿nego rodzaju rankingi i badania statystyczne karier absolwentów, jest oko³o 15 wiod¹cych szkó³ prawa. Szko³y
te praktycznie gwarantuj¹ zdobycie pracy. Kryteria
naboru studentów prawa s¹ zró¿nicowane. Z regu³y najlepsze szko³y wymagaj¹ przedstawienia bardzo dobrego wyniku z egzaminu zdawanego jeszcze podczas studiów w college’u (jest to tzw. testu
LSAT: Legal Scholastic Aptitude Test). Pewn¹ rolê
pe³ni tak¿e jakoœæ ukoñczonego college’u oraz œrednia ocen. Istotne dla oceny kandydata na studia prawnicze s¹ tak¿e jego osi¹gniêcia w dziedzinach niezwi¹zanych ze studiami w college’u, takie jak na
przyk³ad zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ spo³eczn¹.
Jak widaæ – jest to zdecydowanie bardziej z³o¿ony
proces ni¿ w Polsce.

okiem profesorów i praktyków, prowadz¹ postêpowania imituj¹ce postêpowanie w s¹dzie (np. apelacyjnym lub arbitra¿owym). „Moot” w prawniczym
jêzyku angielskim okreœla inscenizacjê rozprawy s¹dowej. Studenci ucz¹ siê w ten sposób wystêpowaæ
w s¹dach. W USA jest to jedna z podstawowych
i bardzo cenionych form „pozalekcyjnej” nauki prawa. Studenci spêdzaj¹ przynajmniej jeden semestr
w danym moot court, pracuj¹c nad wyst¹pieniami
i pisz¹c wyst¹pienia w roli obroñcy czy oskar¿yciela. W Polsce znamy konkursy moot court. Szkoda,
¿e na wiêkszoœci uczelni nie ma nawet sal zorganizowanych na wzór sal rozpraw i specjalnych przedmiotów o tak praktycznym profilu.
W amerykañskich szko³ach prawa prowadzone s¹
liczne kliniki prawa. S¹ one dum¹ poszczególnych
uczelni. Polegaj¹ one na tym, ¿e studenci uczestnicz¹ w prowadzeniu spraw dla zg³aszaj¹cych siê
do klinik klientów. Kliniki te s¹ wyspecjalizowane
w okreœlonej dziedzinie, np. praw dziecka i nieletnich. Kliniki prawa pojawiaj¹ siê na polskich uczelniach w ostatnich latach w formie studenckich uniwersyteckich poradni prawnych. Wci¹¿ jednak owa
forma praktycznej nauki prawa jest u nas traktowana po macoszemu.
n Dziêkujê za rozmowê.

Odmienne jest równie¿ te¿ to, ¿e w USA najlepsze uniwersytety s¹ prywatnymi szko³ami. Obok
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Podnoszono obawy, ¿e dzieci bêd¹ donosiæ na doros³ych, ¿e rodzice bêd¹ karani wiêzieniem
za tzw. „klapsa”, ale tak nie jest.

Legislacja
w obronie dziecka
Rozmowa z Markiem Michalakiem,
Rzecznikiem Praw Dziecka
n Wchodzimy w now¹ kadencjê Sejmu. Jakie
swoje sukcesy z czasu minionej kadencji uwa¿a
Pan za najwa¿niejsze, jakie najwa¿niejsze problemy do rozwi¹zania wskaza³by Pan na czas kolejnej?
– Prawa dziecka s¹ tak¹ dziedzin¹ ¿ycia, ¿e ile
byœmy zrobili, zawsze bêd¹ przed nami jeszcze kolejne wyzwania. Z ostatniej kadencji Sejmu z pewnoœci¹ warto odnotowaæ epokowe osi¹gniêcie,
jakim by³o wprowadzenie zakazu bicia dzieci. To
zasada fundamentalna, która powinna byæ przestrzegana od zawsze, i dobrze, ¿e w koñcu i u nas zaczê³a obowi¹zywaæ. Przyj¹³em to jako mój g³ówny
priorytet, kiedy Parlament powierza³ mi tê zaszczytn¹ funkcjê. Niew¹tpliwie sukcesem by³o
uchwalenie pierwszej w naszej rzeczywistoœci ustawy o wspieraniu rodziny, uznaj¹cej jej priorytet jako
tego, co najlepsze i najwa¿niejsze dla m³odego cz³owieka. Chodzi³o tak¿e o mo¿liwoœci ustanowienia
pieczy zastêpczej, ale na pierwszym miejscu by³o
wsparcie rodziny.
Bardzo liczê od stycznia przysz³ego roku na dzia³alnoœæ asystentów rodzinnych, którzy bêd¹ mogli
wejœæ w razie potrzeby do zagro¿onych domów i pomóc tam bez podejmowania drastycznych decyzji.
Profilaktyka jest bowiem najwa¿niejsza, zapobieganie winno wyprzedzaæ leczenie, a ta ustawa jest
w³aœnie g³êboko prewencyjna. Prewencji bêd¹ bowiem s³u¿yæ tak¿e grupy interdyscyplinarne, powo³ywane w tym obszarze w gminach, rozpoznaj¹ce
z wyprzedzeniem problemy rodzinne. Dopiero gdy

dziecku zagrozi niebezpieczeñstwo, zacznie siê rola
systemu pieczy zastêpczej, te¿ bardziej zwi¹zanej
z rodzin¹ ni¿ z placówk¹ opiekuñcz¹, która stanowi ostatecznoœæ.
Za sukces uzna³bym tak¿e wycofanie z obrotu
codziennego dopalaczy, maj¹cych wp³yw na demoralizacjê m³odych ludzi. Przy czym trzeba tu podkreœliæ szybkoœæ i skutecznoœæ podjêtych dzia³añ.
W sferze dzia³alnoœci samego Rzecznika dobrze
siê sta³o, ¿e dosta³ on kompetencje, dziêki którym
mo¿e realnie uczestniczyæ w naprawianiu rzeczywistoœci. Pokazuj¹ to statystki podejmowanych
spraw i sposobów ich za³atwiania. O ile w 2008 r.,
kiedy obejmowa³em urz¹d, by³o ich w po³owie roku
4 tys., na koniec ju¿ 10,5 tys., to w 2009 r. 14,5 tys.,
a w 2010 r. ju¿ prawie 20 tys. To nie oznacza, ¿e
dzieci maj¹ wiêcej problemów, choæ stwarzaj¹ je
nowe wyzwania cywilizacyjne, ale wzros³a rozpoznawalnoœæ i zaufanie do urzêdu rzecznika. Ta liczba spraw pokazuje, ¿e jest potrzebna m³odym ludziom instytucja, specjalizuj¹ca siê w udzielaniu im
pomocy.
n A problemy do rozwi¹zania?
– Ze spraw wa¿nych do za³atwienia wymieni³bym przede wszystkim profilaktykê zdrowotn¹, której obecnie nie mamy w wystarczaj¹cym i dostêpnym dla dzieci zakresie. Kilkanaœcie lat temu
wyprowadzono z placówek oœwiatowych medycynê szkoln¹. To by³ niedobry krok, ale nie da siê ju¿
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tego odtworzyæ choæby ze wzglêdu na to, ¿e nie
mamy dziœ takiej liczby lekarzy specjalistów. Mój
pomys³, przedyskutowany ju¿ z Polskim Towarzystwem Pediatrycznym, jest taki, by raz do roku
w ka¿dej placówce zjawia³ siê lekarz i bada³ od stóp
do g³ów ka¿de dziecko. Robione s¹ bilanse stanu
zdrowia, ale one na czym innym polegaj¹, a istotne
jest, ¿eby dzieci poddane by³y realnej, ¿ywej profilaktyce. W sprawie profilaktyki stomatologicznej zaproponowa³em wprowadzenie mobilnych dentobusów, które doje¿d¿a³yby do szkó³, leczy³y i jecha³y
dalej. Bo z gabinetami stomatologicznymi te¿ ju¿
nie da siê tam wróciæ. Nie by³oby pewnie nawet
gdzie ich usytuowaæ.
n Przej¹³ Pan niedawno przewodniczenie Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC,
których spotkanie mia³o miejsce w Warszawie. Jak
Pan mo¿e porównaæ swoj¹ dzia³alnoœæ z dzia³alnoœci¹ Pañskich kolegów?
– Nie w ka¿dym kraju powo³ano instytucjê Rzecznika Praw Dziecka, mimo ¿e jest to jednym z g³ównych zaleceñ Komitetu Praw Dziecka ONZ i Rady
Europy. Czasami dzia³ania dotycz¹ce dzieci prowadzi Rzecznik Praw Obywatelskich, czasami ma
swego pe³nomocnika, ale s¹ kraje odwa¿ne, które
zdecydowa³y siê zauwa¿yæ tê dzieciêc¹ wyj¹tkowoœæ. Polska w tej dziedzinie zrobi³a najwiêkszy
krok do przodu, ustanawiaj¹c Rzecznika Praw
Dziecka jako organ konstytucyjny i daj¹c mu ca³kowit¹ niezale¿noœæ w podejmowaniu konkretnych
dzia³añ, z uprawnieniami procesowymi w³¹cznie,
oraz niezawis³oœæ w podejmowaniu decyzji. Trudno by³oby znaleŸæ drugiego rzecznika z podobnymi
mo¿liwoœciami. Polski Parlament poszed³ tu najdalej, pokazuj¹c, ¿e dziecko w Polsce jest obywatelem takiej samej kategorii co osoba doros³a.
n Jest Pan na swym urzêdzie niezwykle aktywny. W ci¹gu piêædziesiêciu dni nowego roku szkolnego naliczy³em ponad piêædziesi¹t Pañskich spotkañ, w wiêkszoœci wyjazdowych. Czy nie odczuwa
Pan potrzeby wiêkszej pracy „u podstaw”?
– To, ¿e rzecznik dok¹dœ pojedzie, nie znaczy, ¿e
wyje¿d¿a ca³e biuro, które dzia³a na co dzieñ, podejmuj¹c wiele spraw indywidualnych i systemowych, dbaj¹c o przyjête priorytety. Poniewa¿ to
wszystko dobrze dzia³a, rzecznik czêœciej mo¿e siê
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pojawiaæ w terenie. W pierwszym roku by³o inaczej:
ja poznawa³em urz¹d, urz¹d poznawa³ mnie. Teraz
urzêdnicy s¹ w stanie przewidzieæ, jaki kierunek
przyj¹³bym w danej sprawie. Moje wyjazdy s¹
zreszt¹ bardzo wa¿ne dla dzieci. Dziêki temu ich
przedstawiciel jest naprawdê ich przedstawicielem,
a nie jakimœ panem znanym tylko z telewizji, osadzonym gdzieœ tam w stolicy, jak wiêkszoœæ urzêdów centralnych. Chcê, ¿eby dzieci mia³y poczucie,
¿e rzecznik jest ich rzecznikiem, ¿e przyje¿d¿a do
nich, rozmawia z nimi. Ja te spotkania w terenie niezwykle ceniê. Polska jest d³uga i szeroka. S¹ ró¿ne
miejsca, dok¹d warto zajrzeæ, gdzie warto wys³uchaæ ludzi, którzy tam pracuj¹, ¿eby potem formu³owaæ jakieœ generalne wnioski. My tutaj nadajemy
pewien ton, Parlament tworzy ustawy, rz¹d wydaje
rozporz¹dzenia, ale one póŸniej s¹ weryfikowane
przez kogoœ dzia³aj¹cego na co dzieñ w terenie
i wa¿ne jest, ¿eby ten rzetelny, realny g³os zderzenia teorii z praktyk¹ móc us³yszeæ i móc wyci¹gn¹æ
z tego wnioski. Nie wyobra¿am sobie tego inaczej.
Próœb o spotkanie i zaproszeñ wp³ywa do mnie bardzo du¿o. Nie wszêdzie dojadê, czasem musi wystarczyæ mój list, ale tam, gdzie mogê, staram siê
byæ obecnym. Do minimum ograniczy³em wyjazdy
zagraniczne.
n W jaki sposób realizuje Pan swe podstawowe
zadanie „stania na stra¿y praw dziecka”. W jakich
obszarach te prawa s¹ w Polsce przede wszystkim
naruszane? Co dzieje siê, by tê sytuacjê poprawiæ?
– Trzeba zdaæ sobie sprawê, ¿e rzecznik stoi na
stra¿y praw dziecka, ale nie wype³nia zadañ za inne
instytucje do tego powo³ane. Monitoruj¹c sytuacjê
dzieci w Polsce w ró¿ny sposób – poprzez kontakty
osobiste, listowne i mailowe, analizê doniesieñ mediów, poprzez zlecone przez siebie badania – podejmuje dzia³ania wtedy, kiedy widzi, ¿e któraœ z instytucji tych praw nie przestrzega lub wrêcz ³amie.
St¹d formu³ujê p³aszczyzny aktywnoœci rzecznika
nastêpuj¹co: dzia³ania indywidualne w przypadku
informacji o krzywdzie jakiegoœ Jasia czy Ma³gosi,
konsultacje przy formu³owaniu nowego prawa lub
ingerencja w stare, w drodze mego wyst¹pienia generalnego, gdy dostrzegam konflikt z prawami dziecka (w ubieg³ym roku takich wyst¹pieñ by³o oko³o
150, ze wszystkich w³aœciwie dziedzin). Wreszcie
sama promocja praw dziecka. Nigdy nie bêdzie tak,
by nie by³o to potrzebne. Na tym tak¿e polega profi-
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laktyka. Jeœli dzieci bêd¹ zna³y swoje prawa, bêd¹
¿y³y w obszarze ich przestrzegania, to istnieje du¿e
prawdopodobieñstwo, ¿e bêd¹ w przysz³oœci same
przestrzegaæ praw innych. Doros³ych te¿ trzeba
przekonywaæ, ¿e prawa dziecka nie stoj¹ w konflikcie z ich prawami, tylko wprost przeciwnie, jest to
coœ, co pomaga nam wszystkim ¿yæ, co z dzieci
uczyni bardziej odpowiedzialnych doros³ych.
n „Dziecko zas³uguje na ¿ycie bez przemocy”
to has³o konferencji, zorganizowanej we wrzeœniu
pod Pana honorowym patronatem. Zas³uguje... ale
czy ¿yje bez niej? Co Pan robi, by tak siê sta³o?
– Tak byæ powinno. To dogmat – ¿e ka¿dy cz³owiek, w tym ka¿de dziecko, ma ¿yæ bez przemocy.
Dzieciñstwo to jest ten okres, kiedy cz³owieka mo¿na
najbardziej skrzywdziæ. Ró¿ne s¹ formy przemocy.
Niew¹tpliwie wprowadzenie zakazu bicia dzieci to
by³ ogromny, konieczny, fundamentalny krok do
przodu. My, doroœli, pozwoliliœmy sobie odebraæ
przywilej traktowania m³odego cz³owieka z góry,
poprzez stosowanie przemocy. To zaowocuje za ileœ
lat, gdy w ¿ycie wejdzie pokolenie wychowane bez
bicia. Czasem nazywamy to b³êdnie wychowaniem
bezstresowym. Ale to nie znaczy, ¿e dziecku wolno
wszystko, ¿e nie stawiamy mu ¿adnych granic.
Dziecku potrzebna jest mi³oœæ, ale potrzebne s¹
tak¿e granice. Jednak egzekwuj¹c cokolwiek od
dziecka, wcale nie musimy u¿ywaæ przemocy. Egzekwujmy tak, jak chcielibyœmy, by egzekwowano
to od nas samych. A my czasem idziemy na skróty,
zapominaj¹c, ¿e odbiera to nam autorytet, a dziecku czêsto chêæ ¿ycia, ¿e wychowujemy w ten sposób cz³owieka sfrustrowanego, który innym tê frustracje bêdzie oddawa³. Bici bij¹. Nie bij mnie, to ja
nie bêdê bi³. Ale oczywiœcie zakaz zakazem, a potrzebna jest jeszcze weryfikacja zakazu przez ¿ycie.
Dysponujê nieopublikowanymi jeszcze wynikami
badañ na temat przyzwolenia spo³ecznego na bicie
dzieci. Kiedy zaczynaliœmy rozmowy o wprowadzeniu tego zakazu, to przyzwolenie by³o na poziomie
78 proc. Teraz, po roku obowi¹zywania zakazu,
spad³o do 69 proc. To ju¿ jest pewien efekt edukacyjny. To jest wci¹¿ du¿o, ale przyzwolenie maleje.
Podnoszono obawy, ¿e dzieci bêd¹ donosiæ na
doros³ych, ¿e rodzice bêd¹ karani wiêzieniem za tzw.
„klapsa”, ale tak nie jest. Natomiast, i to jest pocie-

szaj¹ce, wiêcej ludzi zaczê³o siê interesowaæ losem
dzieci, ¿e interweniuj¹ s¹siedzi, ¿e wraca ludzka
wra¿liwoœæ. Bardzo wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ w tym
kampanie spo³eczne, które zapobiegaj¹ krzywdzie
dzieciêcej. To pokazuje, ¿e mo¿na ¿yæ inaczej. Bardzo mnie ciesz¹, odwa¿ne, indywidualne wypowiedzi ludzi, którzy mówi¹: ja wychowujê dziecko bez
bicia, i s¹ z tego dumni. Co wa¿niejsze, odchodz¹c
od bicia, musimy znaleŸæ dla dziecka wiêcej czasu,
musimy z nim wiêcej rozmawiaæ. Chodzi oczywiœcie o rozmowê, nie o przemowê do dziecka. My,
doroœli, te¿ nie lubimy takiej formy, te¿ chcemy byæ
wys³uchani. Dziecko musi czuæ, ¿e ten œwiat nie
toczy siê poza nim, tylko ¿e ono jest jego cz¹stk¹.
To wp³ywa znacz¹co na poczucie w³asnej wartoœci,
na samoocenê, na lepsze rozumienie rzeczywistoœci. Jak grzyby po deszczu rosn¹ szko³y dla rodziców. A to, ¿e potrzebna jest edukacja doros³ych, by³o
tak¿e jednym z moich priorytetów przy obejmowaniu urzêdu rzecznika. I nie chodzi mi o instytucjonalne, pañstwowe rozwi¹zania, ale o grupy zainteresowañ, grupy wsparcia, inaczej prowadzone
wywiadówki dla rodziców, spotkania w organizacjach pozarz¹dowych, oœrodkach pomocy czy
koœcio³ach, które pozwoli³yby wspólnie szukaæ rozwi¹zañ.
n Na ile sprawdza siê mo¿liwoœæ bezpoœredniego kontaktu dzieci z Pana urzêdem poprzez dzia³aj¹cy tu Dzieciêcy Telefon Zaufania?
– Tak, dzieci dzwoni¹. Telefon dzia³a od trzech
lat we wszystkie dni robocze. Dy¿uruj¹ przy nim
w moim imieniu psychologowie, pedagodzy, prawnicy. W ubieg³ym roku swoje problemy zg³osi³o t¹
drog¹ oko³o 30 tys. dzieci. Ale telefon zaufania to
nie tylko okazja do interwencji. To bardzo czêsto
porada, potrzeba rozmowy. Dzieci s¹ poœród ludzi,
a nierzadko czuj¹ siê samotne. Dobrze, ¿e maj¹ do
kogo zatelefonowaæ, poradziæ siê, jak dalej rozmawiaæ w swojej sprawie tam, na miejscu. Czasem
potrzebne jest tylko oœmielenie czy nawet ciep³e s³owo. S¹ te¿ stali rozmówcy, którzy poczuli po drugiej stronie przyjaciela. I to tak¿e cieszy. Dzieci pisz¹
równie¿ bardzo du¿o maili. Zg³aszaj¹ swoje problemy, czasem nawet czuj¹c siê odpowiedzialne za
doros³ych. S¹ takimi samymi obywatelami jak doroœli i powinny mieæ œwiadomoœæ, ¿e ka¿dy organ
w pañstwie musi ich wys³uchaæ. Pañstwo ma obowi¹zek otaczaæ opiek¹ najs³abszych. Jeœli do mnie

Prawo Europejskie w praktyce Nr 11 (89) 25

Wymiar sprawiedliwoœci
wp³ywa informacja, ¿e gdzieœ takiemu m³odemu
cz³owiekowi odmówiono pomocy, to interweniujê.
n Uczestniczy³ Pan niedawno w konferencji ministrów zdrowia pañstw cz³onkowskich Rady Europy, poœwiêconej tworzeniu opieki zdrowotnej
przyjaznej dzieciom. Jak Pan ocenia tê opiekê
w naszym kraju na tle innych krajów europejskich?
– Jesteœmy wci¹¿, jako kraj, na dorobku. Tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Otaczamy opiek¹
coraz to szersze grupy dzieci. Ostatnie lata pokazuj¹, ¿e zwrócono wiêksz¹ uwagê na dzieci chore
na choroby rzadkie, choroby onkologiczne. Ja stawiam na profilaktykê i dostêpnoœæ do lekarza specjalisty dzieciêcego. W ostatnim czasie zdziesi¹tkowa³a siê liczba pediatrów. Œrednia wieku w tym
zawodzie to dziœ 60 lat, co dla kobiet lekarzy jest
ju¿ wiekiem emerytalnym! Dostêpnoœæ wiêc siê
zmniejsza. Jeœli mielibyœmy porównywaæ siê np.
z krajami skandynawskimi, to wypadniemy nieco
blado. Tam, dziêki profilaktyce, nie ma choæby tak
szerokiego zjawiska próchnicy u dzieci. U nas prace nad zmianami s¹ w trakcie, ale nie da siê tu osi¹gn¹æ efektów z dnia na dzieñ. Muszê jednak odnotowaæ, ¿e Pani Ewa Kopacz, jako Minister Zdrowia,
wykaza³a bardzo du¿o troski i wra¿liwoœci na sprawy chorych dzieci i wiele spraw w tym trzyleciu
uda³o siê za³atwiæ pozytywnie.

wci¹¿ ma³o popularna i niedoceniana. Jak Pan
widzi jej najbli¿sz¹ przysz³oœæ w obszarze Pañskiego dzia³ania?
– Mam nadziejê, ¿e siê upowszechni, bo mediacja zapewnia podmiotowoœæ stronom sporu, uczy
dialogu, a my czêsto popadamy w konflikt, bo nie
umiemy ze sob¹ rozmawiaæ, mamy zaburzon¹ komunikacjê. Bardzo chêtnie oceniamy siê wzajemnie, i to najchêtniej przy u¿yciu ocen negatywnych,
zapêtlaj¹c siê coraz bardziej we wzajemnym niezrozumieniu. Mediacja ma pomóc dostrzec pozytywne dzia³ania obu stron i zastosowaæ kompromis,
w wyniku którego obie strony musz¹ nieco ust¹piæ.
Obie strony s¹ trochê niezadowolone, ale dochodz¹
do porozumienia. Mediacja powinna mieæ czêœciej
miejsce w sprawach s¹dowych, np. rozwodowych,
gdzie najczêœciej dochodzi do krzywdy dziecka, i to
wcale nie przez organ sprawiedliwoœci, tylko przez
rodziców, którzy deklaruj¹c najwiêksz¹ mi³oœæ do
dziecka, okazuj¹ j¹ bez zrozumienia jego potrzeb.
Ale ¿eby nauczyæ siê rozwi¹zywaæ konflikty w drodze mediacji, trzeba przede wszystkim przejœæ trening asertywnoœci, trzeba znaæ swoj¹ wartoœæ
i umieæ wyra¿aæ siebie, nie nara¿aj¹c drugiego. I to
ju¿ w najm³odszych latach. W szko³ach lubelskich
prowadzê wspólnie z tamtejszym s¹dem okrêgowym program pilota¿owy temu poœwiêcony. Je¿eli
siê sprawdzi, bêdê chcia³ go upowszechniaæ dalej.
n Dziêkujê za rozmowê.

n Wspó³organizowa³ Pan niedawno konferencjê poœwiêcon¹ mediacji. Jest to w Polsce metoda

Rozmawiał: Zbigniew Wołynka

Wystąpienia generalne Rzecznika w 2010 r. dotyczyły spraw związanych z przestrzeganiem:
l prawa do życia i ochrony zdrowia
19
l prawa do wychowania w rodzinie
16
l prawa do godziwych warunków socjalnych
10
l prawa do nauki
31
l prawa do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem,
demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem
8
Sprawy sądowe i administracyjne z udziałem Rzecznika dotyczyły:
l władzy rodzicielskiej
l kontaktów z dzieckiem
l opieki zastępczej
l przysposobienia
l prawa administracyjnego
l prawa międzynarodowego
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Zapis windykacyjny by³ od dawna zapowiadan¹ now¹ instytucj¹ prawa spadkowego. Oczekiwania z nim zwi¹zane by³y bardzo du¿e i niestety trochê na wyrost. Przede wszystkim narasta³o
mylne przekonanie, ¿e zapis windykacyjny bêdzie czymœ w rodzaju testamentu dzia³owego (…)

O co warto
zapytać rejenta…
Rozmowa z Lechem Borzemskim,
Prezesem Krajowej Rady Notarialnej
n Ju¿ po raz drugi KRN zorganizowa³a Dni
Otwarte Notariatu. Jakie wzglêdy zadecydowa³y
o profilu tematycznym: maj¹tek rodziny i jego bezpieczeñstwo?
– To druga edycja akcji pod powtarzaj¹cym siê
tytu³em Porozmawiaj z notariuszem o… W zesz³ym
roku rozmawialiœmy o spadkach, teraz – o maj¹tku
rodziny i jego bezpieczeñstwie. Tak jak w sprawach
spadkowych, tak równie¿ na temat szeroko rozumianego maj¹tku rodziny dostrzegliœmy w codziennej praktyce notarialnej szereg niepokoj¹cych mitów i b³êdnych przekonañ. Sztandarowym
przyk³adem ubieg³orocznej akcji by³o podkreœlanie,
¿e w Polsce nie ma wspólnych testamentów ma³¿onków (taki testament jest niewa¿ny), tak w tym
roku chcemy zwróciæ uwagê choæby na kwestie
zwi¹zane z maj¹tkami ma³¿onków – przyk³adowo,
kiedy jakiœ przedmiot wchodzi do wspólnoœci maj¹tkowej, a kiedy stanowi maj¹tek osobisty. Zakres
naszej akcji jest jednak znacznie szerszy: mówiæ
bêdziemy o ma³¿eñskich umowach maj¹tkowych,
zarz¹dzie maj¹tkiem wspólnym, darowiznach
w rodzinie – w tym z udzia³em osób ma³oletnich,
jak równie¿ o bezpiecznym z punktu widzenia rodziny prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej.
n Jednym z tematów edukacyjnych broszur jest:
jak prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ bezpiecznie dla maj¹tku rodziny? Czy w zwi¹zku z kryzysem finansowym zauwa¿yliœcie Pañstwo zwiêkszone zainteresowanie w kancelariach notarialnych

np. wprowadzaniem rozdzielnoœci maj¹tkowej
ma³¿eñskiej? Czy rozdzielnoœæ maj¹tkowa ma³¿eñska z wyrównaniem dorobków jest popularna?
– Sprawy kryzysu gospodarczego zanadto bym
nie demonizowa³. Zainteresowanie w³aœciw¹ relacj¹
pomiêdzy swobod¹ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej a bezpieczeñstwem maj¹tku rodziny by³o zawsze ogromne. Wiêkszoœæ osób zdaje sobie doskonale sprawê, ¿e w biznesie mo¿e czasem wyst¹piæ
koniecznoœæ poniesienia odpowiedzialnoœci finansowej za niepowodzenia bêd¹ce skutkiem nietrafnych
decyzji gospodarczych, nieuczciwoœci kontrahentów
czy innych nieprzewidzianych zdarzeñ. W sytuacji
wielu przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych na zasadzie
wpisu do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej ten
problem widaæ bardzo wyraŸnie.
Czêsto dochodzi na tym tle do sporów w ma³¿eñstwach: jednym rozdzielnoœæ maj¹tkowa kojarzy siê
prawie z rozwodem, a inni nie bardzo wiedz¹, jakie
skutki w ogóle wywiera taka umowa. W naszym kraju od 2004 r. oprócz rozdzielnoœci maj¹tkowej mo¿na
ustanowiæ w ma³¿eñstwie rozdzielnoœæ maj¹tkow¹
z wyrównaniem dorobków. To bardzo dobre rozwi¹zanie, szczególnie w sytuacji, kiedy jeden z ma³¿onków nie ma w³asnych dochodów, a drugi prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Rozdzielnoœæ
z wyrównaniem dorobków w przypadku ustania
ma³¿eñstwa pozwala s³abszemu ekonomicznie ma³¿onkowi ¿¹daæ wyrównania dorobków powsta³ych
po zawarciu takiej umowy. Niestety, albo na skutek
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niewystarczaj¹cej informacji, albo braku w³aœciwego zrozumienia tej instytucji ten typ ma³¿eñskiej
umowy maj¹tkowej jest wykorzystywany w znacznie mniejszym stopniu, ni¿ na to zas³uguje. To chcielibyœmy zmieniæ.
n Zwracaliœcie Pañstwo uwagê tak¿e na donios³y praktyczny obszar, mianowicie darowizn. Z jakiego typu problematycznymi kwestiami dotycz¹cymi darowizn rejenci spotykaj¹ siê najczêœciej
i czy Pana zdaniem instytucja darowizny na wypadek œmierci w naszym systemie prawnym warta
by³aby wprowadzenia?
– Darowizny to osobny temat. Chcemy zwróciæ
uwagê na daleko id¹ce zwolnienia podatkowe przy
darowiznach dokonywanych pomiêdzy cz³onkami
najbli¿szej rodziny. Jednoczeœnie chcemy te¿ zwróciæ uwagê na szczególne regulacje polskiego prawa, dotycz¹ce darowizn na rzecz osób ma³oletnich.
Czêsto prawdziwy k³opot zaczyna siê na przyk³ad
wówczas, kiedy rodzice podaruj¹ ma³oletniemu
dziecku mieszkanie, a nastêpnie zechc¹ zaci¹gn¹æ
kredyt i obci¹¿yæ to mieszkanie hipotek¹.
Na to ju¿ niestety trzeba mieæ zgodê s¹du i warto
o tym pomyœleæ przed dokonaniem darowizny. Czêsto zdarza siê te¿ tak, ¿e dziadkowie daruj¹ ma³oletniemu wnukowi œrodki pieniê¿ne, nie zdaj¹c sobie sprawy, ¿e ich wykorzystanie np. na zakup dla
niego mieszkania równie¿ bêdzie wymaga³o zgody
s¹du. A przecie¿ w takim przypadku lepiej kupiæ
mieszkanie bezpoœrednio i po prostu podarowaæ je
dziecku. Jak zatem widaæ, czasami wystarczy tylko
trochê wiedzy, ¿eby czegoœ pochopnie nie zrobiæ
i unikn¹æ przykrych niespodzianek. Osobnym tematem jest darowizna na wypadek œmierci, która jeszcze nie znalaz³a siê w polskim systemie prawnym.
n Skoro mowa o darowiznach na wypadek
œmierci, to proszê powiedzieæ, jak ocenia Pan now¹
instytucjê zapisu windykacyjnego? Wyrazi³ Pan
doœæ krytyczny pogl¹d, ¿e ta instytucja, mimo
szumnych medialnych zapowiedzi, nie bêdzie mog³a byæ w wielu wypadkach zastosowana (np.
w przypadku wspólnoœci maj¹tkowej).
– Zapis windykacyjny by³ od dawna zapowiadan¹
now¹ instytucj¹ prawa spadkowego. Oczekiwania
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z nim zwi¹zane by³y bardzo du¿e i niestety trochê
na wyrost.
Przede wszystkim narasta³o mylne przekonanie,
¿e zapis windykacyjny bêdzie czymœ w rodzaju testamentu dzia³owego, tzn. ¿e spadkodawca bêdzie
móg³ swobodnie dzieliæ w testamencie poszczególne przedmioty maj¹tkowe pomiêdzy konkretnych
spadkobierców. Tak niestety nie jest. Zapis windykacyjny w stosunku do dotychczasowego zapisu
nazywanego obecnie zwyk³ym ró¿ni siê przede
wszystkim tym, ¿e osoba, na rzecz której uczyniono zapis windykacyjny, z chwil¹ œmierci spadkodawcy staje siê od razu w³aœcicielem tego konkretnego
przedmiotu. Nie trzeba zatem dodatkowej czynnoœci wykonania zapisu. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e
uczynienie zapisu windykacyjnego nie zastêpuje
powo³ania spadkobierców dziedzicz¹cych ogó³ praw
i obowi¹zków zmar³ego, w tym tak¿e d³ugi.
Co wiêcej, nie wiadomo, jak ukszta³tuje siê
orzecznictwo s¹dowe w zakresie stosowania do zapisu windykacyjnego przepisu art. 961 kc. I wreszcie ostatnia sprawa: powsta³a bardzo powa¿na w¹tpliwoœæ, czy przedmiotem zapisu windykacyjnego
mog¹ byæ przedmioty objête ma³¿eñsk¹ wspólnoœci¹ ustawow¹ – a je¿eli tak, to jak formu³owaæ taki
zapis windykacyjny. Takich dylematów nie powinno siê rozstrzygaæ w praktyce notarialnej, ale w regulacji ustawowej. Skutki b³êdu mog¹ byæ bardzo
powa¿ne. Niektórych z tych dylematów da³oby siê
unikn¹æ, gdyby do polskiego porz¹dku prawnego
wesz³a darowizna na wypadek œmierci. Nie jest to
instytucja konkurencyjna wobec zapisu windykacyjnego, pozwoli³aby natomiast uregulowaæ takie sytuacje, w których zapis nie mo¿e mieæ zastosowania.
n Niedawno zacz¹³ dzia³aæ Notarialny Rejestr
Testamentów. Czy jest zainteresowanie?
– Zainteresowanie Notarialnym Rejestrem Testamentów (NORT) stworzonym przez Krajow¹ Radê
Notarialn¹ przesz³o nasze najœmielsze oczekiwania.
Obecnie po niespe³na dwóch miesi¹cach funkcjonowania rejestru mamy ponad 4 tys. zarejestrowanych testamentów. To mówi samo za siebie. Trzeba
tu jednak bardzo wyraŸnie przypomnieæ, ¿e rejestr
powsta³ wy³¹cznie z inicjatywy notariatu i jest reje-

Wymiar sprawiedliwoœci
strem o charakterze samorz¹dowym. Oznacza to,
¿e zarówno wpis testamentu do rejestru, jak i poszukiwanie testamentu w samym rejestrze przez
spadkobierców s¹ ca³kowicie dobrowolne, a brak
zarejestrowania testamentu lub brak poszukiwania
takiego testamentu w rejestrze nie wywo³uje bezpoœrednich skutków prawnych.
Rejestr w zamyœle jego twórców ma s³u¿yæ u³atwieniu poszukiwañ testamentów. Zosta³ skonstruowany
na nastêpuj¹cych fundamentalnych zasadach. Po pierwsze w rejestrze nie ma treœci testamentu, ale jedynie
informacja, ¿e zosta³ on sporz¹dzony i gdzie siê znajduje. Po drugie rejestr jest ca³kowicie niejawny i niedostêpny za ¿ycia osoby, która sporz¹dzi³a testament.
Dopiero po œmierci testatora i po okazaniu dowodu
jego œmierci np. aktu zgonu, notariusz przyst¹pi do
czynnoœci poszukiwania testamentu w rejestrze i wyda

odpowiedni dokument stwierdzaj¹cy wynik takich poszukiwañ. Jeszcze raz nale¿y podkreœliæ, ¿e rejestr to
nie przymus, lecz jedynie mo¿liwoœæ jego wykorzystanie, je¿eli ktoœ uzna to za celowe.
Prawdopodobnie w najbli¿szych miesi¹cach uda
siê po³¹czyæ nasz rejestr z rejestrami w innych krajach. Oznacza to, ¿e bêdzie mo¿na w ramach Europy zadawaæ pytania z jednego rejestru do drugiego.
To ogromne u³atwienie w poszukiwaniu testamentu
sporz¹dzonego tak¿e za granic¹. Ma to szczególne
znaczenie w sytuacji, kiedy coraz wiêcej osób
w Europie przemieszcza siê w poszukiwaniu pracy
i wybiera inne miejsce zamieszkania ni¿ rodzinny
kraj. Tworz¹c rejestr, kierowaliœmy siê jedn¹ podstawow¹ zasad¹ – testament nieodnaleziony to testament nieistniej¹cy. Po to jest w³aœnie rejestr, by
takich sytuacji by³o coraz mniej.

Status procesowy
aplikanta adwokackiego

Olga Maria Piaskowska

S¹d Najwy¿szy postanowieniem z dnia 26 paŸdziernika 2011 r. (I KZP 12/11) stwierdzi³
jednoznacznie, i¿ aplikant adwokacki jest obroñc¹ w rozumieniu art. 225 § 3 k.p.k.,
a zatem jego status procesowy przy zastêpowaniu obroñcy nie ró¿ni siê od tego, który
przys³uguje adwokatowi jako obroñcy.

S

¹dowi Najwy¿szemu postawiono nastêpuj¹ce
pytanie prawne: czy aplikant adwokacki jest
obroñc¹ w rozumieniu art. 225 § 3 k.p.k. S¹d Najwy¿szy nie znalaz³ podstaw do udzielenia na nie
odpowiedzi i odmówi³ podjêcia uchwa³y. W uzasadnieniu odniós³ siê jednak¿e do problematyki, jaka
leg³a u podstaw przekazania mu zagadnienia prawnego przez S¹d Rejonowy w K., wskazuj¹c na jej
istotnoœæ dla praktyki i uznaj¹c za niezbêdne poczynienie uwag dla ukazania aspektów zagadnienia,
których nie dostrze¿ono w postanowieniu S¹du Rejonowego, a których nie bêdzie on móg³ pomin¹æ
w dalszym procedowaniu przy rozpoznawaniu za¿alenia.

Na wstêpie nale¿y wskazaæ na stan faktyczny
sprawy, a mianowicie problem prawny przedstawiony S¹dowi Najwy¿szemu dotyczy³ sytuacji,
w której aplikant adwokacki obecny przy przeszukaniu oœwiadczy³, ¿e znalezione materia³y
obejmuj¹ okolicznoœci zwi¹zane z wykonywaniem funkcji obroñcy. W takiej sytuacji art. 225
§ 3 k.p.k. nakazuje pozostawienie tych materia³ów
bez zapoznawania siê z ich treœci¹ lub wygl¹dem.
W sytuacji, gdy oœwiadczenie takie sk³ada osoba
niebêd¹ca obroñc¹ i budzi ono w¹tpliwoœci, organ
dokonuj¹cy czynnoœci przekazuje te dokumenty
z zachowaniem rygorów okreœlonych w § 1 s¹dowi,
który po zapoznaniu siê z dokumentami zwraca je
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w ca³oœci lub w czêœci, z zachowaniem rygorów
okreœlonych w § 1, osobie, od której je zabrano,
albo wydaje postanowienie o ich zatrzymaniu dla
celów postêpowania. W omawianej sprawie organ
dokonuj¹cy przeszukania uzna³, i¿ oœwiadczenie
aplikanta adwokackiego nie stanowi oœwiadczenia
obroñcy, i dokona³ zabezpieczenia znalezionych
materia³ów.
Zdaniem S¹du Najwy¿szego, brak jest w¹tpliwoœci, i¿ aplikant adwokacki jest obroñc¹
w rozumieniu art. 225 § 3 k.p.k., a przemawiaj¹
za tym nastêpuj¹ce argumenty:
l W pierwszej kolejnoœci nale¿y mieæ na uwadze fakt, jakim wartoœciom prawnym s³u¿y unormowanie w art. 225 § 3 k.p.k. i sk¹d wynika zró¿nicowanie trybów postêpowania w wypadku z³o¿enia
sprecyzowanego w nim oœwiadczenia przez obroñcê i przez „inn¹ osobê”.
l Ustalenie, czy aplikant adwokacki jest obroñc¹
w rozumieniu art. 225 § 3 k.p.k., wymaga odwo³ania siê do treœci art. 82 k.p.k., zgodnie z którym
obroñc¹ mo¿e byæ jedynie osoba uprawniona do
obrony wed³ug przepisów o ustroju adwokatury,
gdy¿ pe³nienie tej funkcji jest jedn¹ z form wykonywania zawodu adwokata okreœlonych w art. 4 ust. 1
ustawy Prawo o adwokaturze. Zgodnie z art. 65 prawa o adwokaturze, adwokatem jest osoba wpisana
na listê adwokatów, jednoczeœnie jednak przepisy
tej ustawy przewiduj¹ mo¿liwoœæ wykonywania
czynnoœci adwokata (równie¿ w roli obroñcy) przez
osoby niewpisane na tê listê. Tak¹ osob¹ jest aplikant adwokacki, który odby³ szeœæ miesiêcy aplikacji, gdy¿ jest on upowa¿niony do zastêpowania adwokata przed s¹dem rejonowym, organami œcigania,
organami pañstwowymi, samorz¹dowymi i innymi
instytucjami (art. 77 prawa o adwokaturze).
l Przepisy prawa o adwokaturze nie wy³¹czaj¹
z zakresu zastêpowania adwokata przez aplikanta
¿adnego typu czynnoœci, które adwokat mo¿e podejmowaæ przed wymienionymi organami, co oznacza, ¿e zastêpowanie adwokata przez aplikanta adwokackiego przed tymi organami mo¿e obejmowaæ
wszystkie funkcje i czynnoœci, do których uprawniony jest adwokat. Przepisy wymagaj¹ przy tym
spe³nienia jedynie warunku formalnego, którym jest
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upowa¿nienie do zastêpowania udzielone przez adwokata umocowanego do dzia³ania w konkretnej
sprawie.
l S¹d Najwy¿szy podkreœli³ przy tym, i¿ z unormowañ odnosz¹cych siê do udzielenia aplikantowi
upowa¿nienia wynika, i¿ adwokat udzielaj¹cy upowa¿nienia przekazuje aplikantowi adwokackiemu
pe³n¹ wiedzê o sprawie i sposobie zamierzonego
dzia³ania, a jeœli jest to sprawa karna, tak¿e wiedzê
obejmuj¹c¹ tajemnicê obroñcz¹. S¹d Najwy¿szy
wskaza³, i¿ z przyjêciem upowa¿nienia aplikant
przejmuje status beneficjenta, a zarazem stra¿nika
tajemnicy obroñczej, bo przecie¿ podczas zastêpowania obroñcy nie mo¿e ona byæ chroniona w mniejszym stopniu ni¿ przy wykonywaniu tej funkcji przez
adwokata.
l S¹d Najwy¿szy wskaza³ przy tym, i¿ istotn¹
kwesti¹ jest fakt, i¿ u podstaw instytucji tajemnicy obroñczej jest ochrona prawa oskar¿onego
do obrony i umo¿liwienie mu korzystania z tego
prawa, które urzeczywistnia siê tak¿e przez wy³¹czenie prawnej mo¿liwoœci uzyskania przez
organy prowadz¹ce postêpowanie wiedzy, któr¹
obroñca posiad³ w sprawie, w tym informacji co
do zamierzonego sposobu wykonywania obrony. Status procesowy aplikanta adwokackiego przy
zastêpowaniu obroñcy nie ró¿ni siê od tego, który
przys³uguje adwokatowi jako obroñcy, gdy¿ wystêpuje on jako alter ego obroñcy i korzysta z przys³uguj¹cych mu uprawnieñ.
l Odnosz¹c siê zatem do stanu faktycznego sprawy, S¹d Najwy¿szy zwróci³ uwagê, i¿ norma zawarta w art. 225 § 3 k.p.k., obliguj¹ca organ dokonuj¹cy przeszukania do pozostawienia dokumentów
bez zapoznawania siê z ich treœci¹ lub wygl¹dem,
w sytuacji gdy obroñca oœwiadczy, ¿e wydane lub
znalezione pisma lub inne dokumenty obejmuj¹ okolicznoœci zwi¹zane z wykonywaniem przez niego
tej funkcji, znajduje zastosowanie tak¿e w razie z³o¿enia takiego oœwiadczenia przez aplikanta adwokackiego, upowa¿nionego przez adwokata na podstawie art. 77 ustawy Prawo o adwokaturze, do
zastêpowania go jako obroñcy w sprawie, w której
dokonuje siê przeszukania.
Autorka jest asystentem sędziego w Sądzie Najwyższym.
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Transgraniczny
obrót nieruchomościami

Sylwia Moreu-Żak

Umowy przenosz¹cej w³asnoœæ nieruchomoœci w Polsce lepiej nie zawieraæ przed notariuszem innego kraju. Tymczasem 6 maja tego roku wesz³a w ¿ycie ustawa z 4 lutego
2011 r. Prawo prywatne miêdzynarodowe, która ma wp³yw na obrót nieruchomoœciami
po³o¿onymi w Polsce. Warto przeanalizowaæ tê regulacjê.

P

rzede wszystkim nowa ustawa uregulowa³a kwestiê formy czynnoœci prawnej przenosz¹cej prawo do nieruchomoœci. We wczeœniejszej ustawie
z 1965 roku kwestiê tê regulowa³y przepisy ogólne
w zakresie formy czynnoœci prawnych, umo¿liwiaj¹ce alternatywne poddanie formy czynnoœci prawnej przepisom obowi¹zuj¹cym w miejscu jej zawierania. Zdarza³o siê wiêc i tak – choæ by³o to
przedmiotem kontrowersji w doktrynie – ¿e s¹dy
wieczystoksiêgowe uznawa³y za skuteczne umowy
przenosz¹ce w³asnoœæ nieruchomoœci po³o¿onych
w Polsce zawarte za granic¹ zgodnie z prawem miejscowym. Obecnie przepis art. 25 ust. 2 ustawy Prawo prywatne miêdzynarodowe w zwi¹zku z jej
art. 41 ust. 1 wprowadza zasadê, ¿e forma czynnoœci prawnych, których przedmiot obejmuje rozporz¹dzenie nieruchomoœci¹, podlega prawu w³aœciwemu dla miejsca po³o¿enia tej nieruchomoœci.
Formê umowy rozporz¹dzaj¹cej dotycz¹cej nieruchomoœci po³o¿onej w Polsce okreœla wiêc prawo
polskie, które wymaga dla takich umów formy aktu
notarialnego. Za to umowê zobowi¹zuj¹c¹ do przeniesienia w³asnoœci nieruchomoœci po³o¿onej w Polsce nadal bêdzie mo¿na zawrzeæ zgodnie z wymogami prawa obowi¹zuj¹cego w miejscu zawarcia
takiej umowy.

formy aktu notarialnego mo¿e byæ spe³niony wy³¹cznie w przypadku sporz¹dzenia go przez polskiego
notariusza. Ta teza wymaga uzupe³nienia, albowiem
równie¿ polskiemu konsulowi przys³uguj¹ uprawnienia do sporz¹dzenia aktu notarialnego, jednak¿e
w ograniczonym zakresie i po spe³nieniu szeregu
warunków. W œwietle tego jednoznacznego stanowiska S¹du Najwy¿szego nie wydaje siê jednak uzasadnione podejmowanie prób zawierania umów
przenosz¹cych w³asnoœci nieruchomoœæ po³o¿onych
w Polsce przed notariuszami innych krajów.
Jak zatem zbyæ nieruchomoœæ, gdy jedna ze
stron znajduje siê za granic¹?

Czy umowê przenosz¹c¹ w³asnoœæ nieruchomoœci mo¿na zawrzeæ przed notariuszem innego
kraju?

Najbardziej praktycznym rozwi¹zaniem jest
udzielenie pe³nomocnictwa do zawarcia takiej umowy. Nowa ustawa na szczêœcie nie wprowadza
szczególnych wymogów dotycz¹cych formy czynnoœci prawnej udzielenia pe³nomocnictwa. Zgodnie
zatem z ogóln¹ zasad¹ wyra¿on¹ w art. 25 ust. 1
Prawa prywatnego miêdzynarodowego wystarczy
zachowanie formy w³aœciwej dla miejsca wystawienia pe³nomocnictwa. W przypadku sporz¹dzania
pe³nomocnictwa za granic¹ nie mo¿na pomin¹æ
wymaganej legalizacji, czyli obowi¹zku uwierzytelnienia przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, a w stosunku do pañstw bêd¹cych stronami
konwencji haskiej z 1961 roku – obowi¹zku opatrzenia pe³nomocnictwa klauzul¹ apostille.

Brak jest jednoznacznych uregulowañ w tym zakresie. Równie¿ w doktrynie brak jest jednolitego
stanowiska, czy forma aktu notarialnego jest zachowana tylko w przypadku sporz¹dzenia go przez polskiego notariusza. W jednym z orzeczeñ S¹d Najwy¿szy stan¹³ na stanowisku, ¿e wymóg zachowania

Prawo prywatne miêdzynarodowe wprowadza
jednak odrêbne uregulowania w zakresie prawa
materialnego w³aœciwego dla pe³nomocnictw. Co
do zasady pe³nomocnictwo podlega prawu wybranemu przez mocodawcê. W przypadku braku wyboru prawa nowa ustawa wprowadza
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skomplikowane zasady s³u¿¹ce ustaleniu w³aœciwego prawa dla pe³nomocnictwa. W praktyce
oznaczaæ to bêdzie, ¿e je¿eli w dokumencie pe³nomocnictwa nie wskazano w³aœciwego prawa, pe³nomocnictwo podlega prawu pañstwa siedziby pe³nomocnika, w której on stale dzia³a, albo prawu
pañstwa, w którym znajduje siê przedsiêbiorstwo
nale¿¹ce do mocodawcy, je¿eli tam stale dzia³a pe³nomocnik, albo prawu pañstwa, w którym pe³nomocnik rzeczywiœcie dzia³a³. Z uwagi na trudnoœci,
jakie mo¿e nastrêczaæ notariuszom oraz s¹dom wieczystoksiêgowym analiza pe³nomocnictw w œwietle nieznajomych im przepisów prawa obcego, zaleca siê wyraŸne poddanie pe³nomocnictwa prawu
polskiemu materialnemu, szczególnie gdy pe³nomocnik nie ma sta³ej siedziby w Polsce.
1

Czy wspomniane ograniczenia dotycz¹ równie¿
rozporz¹dzania udzia³ami spó³ek prawa polskiego, którym przys³uguje tytu³ prawny do nieruchomoœci po³o¿onych w Polsce?
Nie, te ograniczenia dotycz¹ wy³¹cznie rozporz¹dzania nieruchomoœciami i nie odnosz¹ siê do czynnoœci, których przedmiotem s¹ udzia³y lub akcje
spó³ki prawa polskiego. Inaczej bêdzie jednak
wygl¹da³a sytuacja w przypadku zbywania przedsiêbiorstwa lub jego zorganizowanej czêœci, gdy
sk³adnikiem takiego przedsiêbiorstwa lub jego zorganizowanej czêœci jest nieruchomoœæ po³o¿ona
w Polsce. W takim przypadku nie unikniemy koniecznoœci zastosowania przepisów polskich w zakresie formy czynnoœci prawnej.1

Tekst zosta³ wczeœniej opublikowany w „Portalu Procesowym”.

Myœl globalnie,
partycypuj lokalnie

Grzegorz Makowski

Mo¿e siê wydawaæ, ¿e kwestia udzia³u obywateli w procesach decyzyjnych czy – ogólniej – w sprawowaniu w³adzy na poziomie województwa, powiatu czy gminy to wewnêtrzna sprawa danej wspólnoty samorz¹dowej czy ewentualnie kwestia polskich, krajowych
uwarunkowañ. Jednak ju¿ sam fakt, ¿e niniejsza wiadomoœæ powstaje dziêki wsparciu
z funduszy europejskich, jest dowodem na to, ¿e zagadnienie partycypacji publicznej
(równie¿ w wymiarze lokalnym) mieœci siê w szerszym kontekœcie miêdzynarodowym –
w tym przypadku, wœród ró¿nych priorytetów polityki europejskiej, znajduj¹cych swój
konkretny, finansowy wyraz w Europejskim Funduszu Spo³ecznym.

Z

anim jednak w ogóle Polska wesz³a do Unii Europejskiej i mog³a skorzystaæ ze œrodków EFS,
stymuluj¹c partycypacjê publiczn¹, w innych miêdzynarodowych instytucjach wypracowano wiele
konkretnych wytycznych, co do tego, jak zachêcaæ
obywateli do wiêkszego udzia³u w ¿yciu publicznym i jak robiæ to na poziomie wspólnot samorz¹dowych.
Ju¿ w 2000 roku Kongres W³adz Lokalnych i Regionalnych, dzia³aj¹cy przy Radzie Europy, opraco-
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wa³ tekst rezolucji Rady Europy nr 91 z 2000 roku
o odpowiedzialnym obywatelstwie i partycypacji
w ¿yciu publicznym. Dokument ten zawiera wiele
wskazówek dotycz¹cych tego, w jaki sposób zachêcaæ obywateli do udzia³u w ¿yciu publicznym na
poziomie wspólnot samorz¹dowych.
Mog¹ one pos³u¿yæ miêdzy innymi wypracowywaniu standardów czy próbie ustalenia, na ile warunki w tym czy innym konkretnym samorz¹dzie
sprzyjaj¹ partycypacji czy te¿ nie. Wœród prioryte-
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tów wymienianych przez rezolucjê znalaz³y siê miêdzy innymi takie punkty, jak:
l zapewnienie mieszkañcom wspólnoty samorz¹dowej pe³nego dostêpu do posiedzeñ lokalnych
organów stanowi¹cych w sposób umo¿liwiaj¹cy monitorowanie dzia³alnoœci tych organów;
l zapewnienie mieszkañcom wspólnoty samorz¹dowej prawa do zabierania g³osu w czasie posiedzeñ organów stanowi¹cych i tworzonych przez
nie komisji wraz z zagwarantowaniem odpowiedniego czasu na wyra¿enie swojego zdania;
l zapewnienie dostêpu do informacji o dzia³aniach w³adz lokalnych, nie tylko z zachowaniem
wymogów formalnych, ale tak¿e poprzez rozpowszechnianie ich œrodkami u³atwiaj¹cymi mieszkañcom wspólnoty samorz¹dowej zapoznanie siê
z nimi (np. poprzez internet, prasê lokaln¹, kawiarnie, kluby);
l zapewnienie, ¿e udzia³ obywateli w ¿yciu publicznym wspólnoty samorz¹dowej nie bêdzie siê
ograniczaæ wy³¹cznie do mo¿liwoœci udzia³u w g³osowaniach, idea samorz¹dnoœci wymaga bowiem
czegoœ wiêcej – mo¿liwoœci artyku³owania w³asnych
problemów czy potrzeb, których realizacja jest zgod-

na z dobrem wspólnym wspólnoty mieszkañców,
w tym w szczególnoœci d¹¿eñ do zachowania lokalnej i historycznej specyfiki tej wspólnoty;
l zapewnienie jak najszerszego udzia³u mieszkañców w ¿yciu politycznym wspólnoty samorz¹dowej niezale¿nie od tego, czy s¹ oni narodowoœci
danego kraju czy te¿ nie;
l zapewnienie mieszkañcom z odpowiednim
wyprzedzeniem informacji o wa¿nych planach lub
projektach, zanim zostanie podjêta decyzja o przyst¹pieniu do ich realizacji.
Myœl¹c zatem o udziale w ¿yciu publicznym
w swojej gminie, powiecie czy województwie, warto
mieæ w pamiêci fakt, ¿e pewne pryncypia w tym
zakresie zosta³y ju¿ wypracowane na poziomie miêdzynarodowym przez przedstawicieli organizacji
pozarz¹dowych, polityków i w³adz lokalnych z ró¿nych krajów. Egzekwuj¹c swoje prawa do partycypacji, mo¿emy czerpaæ st¹d wsparcie, nie musz¹c
siê odwo³ywaæ li tylko do postanowieñ prawa miejscowego czy krajowego.
/Biuletyn KOMPAS/

Jakie uchwały
muszą być publikowane?

Anna Krajewska

Jednym z problemów, jakie czêsto pojawiaj¹ siê w kontekœcie partycypacji publicznej,
jest okreœlenie, które spoœród aktów w³adz administracyjnych s¹ aktami prawa miejscowego. Rozstrzygniêcie tej kwestii przes¹dza na przyk³ad o tym, czy dany akt podlega
konsultowaniu z organizacjami pozarz¹dowymi, oraz o tym, czy musi on byæ opublikowany w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym.

K

ryteria, na podstawie których dokonuje siê kwalifikacji poszczególnych uregulowañ jako aktów prawa miejscowego, nie s¹ precyzyjnie okreœlone; nie istnieje te¿ definicja legalna tego typu aktów. Zgodnie z przepisami Konstytucji, akt prawa
miejscowego musi posiadaæ cechê powszechnego
obowi¹zywania na obszarze dzia³ania organów, które
je ustanowi³y – jednak ustalenie, czy dany akt obo-

wi¹zuje „powszechnie”, niekiedy równie¿ nastrêcza
trudnoœci. Tego w³aœnie problemu dotyczy wydany
13 wrzeœnia bie¿¹cego roku wyrok Wojewódzkiego
S¹du Administracyjnego w Opolu (sygn. II SA/Op
324/11).
Skargê skierowa³ do WSA wojewoda opolski;
dotyczy³a ona przyjêtej przez radê miasta uchwa³y
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w sprawie statutu Miejskiego Zarz¹du Dróg.
W uchwale rady miasta zawarto postanowienie,
zgodnie z którym mia³a ona wejœæ w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Wojewódzkim
Dzienniku Urzêdowym. Wojewoda wniós³ o stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y, poniewa¿ – jak argumentowa³ – zosta³a ona przyjêta z naruszeniem prawa. Chodzi³o konkretnie o przepis art. 13 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,
zawieraj¹cy wyliczenie aktów normatywnych i dokumentów, które podlegaj¹ publikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym. Wojewoda wskaza³ w skardze, ¿e zaskar¿ona uchwa³a nie jest
¿adnym z aktów wymienionych w tym przepisie ani
nie jest aktem prawa powszechnego, poniewa¿ nie
ma powszechnego zasiêgu obowi¹zywania na obszarze gminy. Wojewoda zaznaczy³ równie¿, ¿e
Miejski Zarz¹d Dróg jest jednostk¹ organizacyjn¹,
która dzia³a na podstawie statutu nadawanego jej
przez organ stanowi¹cy gminy – a statut nie zawiera norm generalnych i abstrakcyjnych ani nie ustanawia praw i obowi¹zków nieokreœlonego krêgu
adresatów, nie mo¿na wiêc uznaæ go za akt prawa
miejscowego.
Miasto wnios³o o oddalenie skargi wojewody argumentuj¹c, ¿e statut Miejskiego Zarz¹du Dróg –
jako szczególnego rodzaju jednostki bud¿etowej,
która realizuje zadania ogólnie dostêpne dla spo³ecznoœci lokalnej – jest, wbrew opinii wojewody, aktem prawa miejscowego. Jego postanowienia „rzutuj¹ na realizacjê publicznych praw podmiotowych
i wskazuj¹ na mo¿liwoœæ podejmowania przez Dyrektora MZD, z upowa¿nienia Prezydenta Miasta,
decyzji wobec obywateli i innych podmiotów
w sprawach objêtych przedmiotem dzia³ania jednostki”. Statut MZD zawiera równie¿ regulacje dotycz¹ce zarz¹du mieniem gminy, poniewa¿ gospodarowanie czêœci¹ mienia komunalnego (np.
przystankami, wiatami itd.) zosta³o na gruncie przepisów statutu powierzone tej w³aœnie jednostce.
Regu³y okreœlaj¹ce organizacjê MZD nie powinny
w zwi¹zku z tym byæ traktowane jako akt prawa
wewnêtrznego – st¹d decyzja o ich opublikowaniu
w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym.
WSA przychyli³ siê jednak do stanowiska wojewody. Jak czytamy w uzasadnieniu wyroku,
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przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce musz¹ spe³niaæ okreœlone kryteria, „szczególnie (…) to, ¿e:
1) s¹ one adresowane i obowi¹zuj¹ okreœlone
ogólnie kategorie podmiotów,
2) okreœlaj¹ zasady zachowania siê okreœlonych kategorii adresatów, a wiêc ich prawa i obowi¹zki,
3) akty te nie mog¹ konsumowaæ siê przez jednorazowe zastosowanie (musz¹ byæ powtarzalne),
4) dzia³anie przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cych zabezpieczone jest mo¿liwoœci¹ stosowania sankcji”.
W odró¿nieniu od maj¹cych walor powszechnego obowi¹zywania aktów prawa miejscowego, akty
wewnêtrzne reguluj¹ wy³¹cznie kwestie dotycz¹ce
osób i jednostki organizacyjnej podleg³ej organowi
wydaj¹cemu akt – nie s¹ wiêc kierowane do podmiotów pozostaj¹cych poza struktur¹ organizacyjn¹
podlegaj¹c¹ danemu organowi. Zdaniem sk³adu
orzekaj¹cego, zaskar¿ony statut Miejskiego Zarz¹du Dróg nie ma cech aktu prawa miejscowego, poniewa¿ „zosta³ skierowany do podmiotu organizacyjnie podporz¹dkowanego organowi wydaj¹cemu
ten akt, a przepisy w nim zawarte oddzia³uj¹ na sferê
obowi¹zków i uprawnieñ tylko w stosunku do tej
jednostki”. Us³ugi œwiadczone przez Zarz¹d maj¹
charakter wewnêtrzny, nie powszechny. Ponadto,
przepisy stanowi¹ce podstawê do uchwalenia statutu jednostki bud¿etowej nie wymagaj¹ ustanowienia aktu, który regulowa³by uprawnienia podmiotów spoza struktury organizacyjnej danej jednostki
– nie ma wiêc podstaw, by uznaæ taki statut za akt
prawa miejscowego podlegaj¹cy obowi¹zkowi publikacji w Dzienniku Urzêdowym. Bezpodstawne
jest te¿ – w konsekwencji – uzale¿nienie wejœcia
w ¿ycie przepisów statutu od jego opublikowania
i up³ywu 14 dni od dnia og³oszenia. Jak wskaza³
WSA, „odmowa og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym województwa uchwa³y, która uzale¿nia swoje
wejœcie w ¿ycie od publikacji w tym dzienniku, mia³aby ten skutek, ¿e uchwa³a nie mog³aby wejœæ w ¿ycie, a niewykonana regu³a okreœlaj¹ca sposób publikacji uchwa³y skutkowa³aby jej niewa¿noœci¹”.
Sytuacja, której dotyczy omówiony wyrok, dobrze
ilustruje k³opoty z odró¿nieniem „wewnêtrznego”
i „powszechnego” obowi¹zywania aktów wydawa-
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nych przez jednostki samorz¹du terytorialnego. Sformu³owanie precyzyjnych i nienastrêczaj¹cych w¹tpliwoœci w praktyce kryteriów, które umo¿liwia³yby tego rodzaju rozró¿nienia, by³oby jednak bardzo
trudne, je¿eli nie wrêcz niewykonalne. Rozstrzyganie, czy dany akt jest czy nie jest aktem prawa lo-

Grzegorz Makowski

kalnego, musi byæ wiêc dokonywane indywidualnie
dla poszczególnych przypadków, co w nieunikniony sposób bêdzie prowadziæ do kolejnych kontrowersji.
Źródła: http://orzeczenia.nsa.gov.pl, www.rp.pl
/Biuletyn KOMPAS/

„Nieskazitelność
charakteru” ławnika

Udzia³ obywateli w ¿yciu publicznym, w procesach decyzyjnych czy, ogólnie – w sprawowaniu w³adzy, mo¿e mieæ ró¿ne formy. Zwykle kojarzy siê go z takimi czynnoœciami
jak wybory, petycje, skargi, wnioski czy partycypacja w tworzeniu prawa (np. poprzez
konsultacje).

K

a¿de demokratyczne pañstwo dzia³a jednak te¿
wed³ug klasycznego trójpodzia³u w³adzy – na
w³adzê stanowi¹c¹, wykonawcz¹ i s¹downicz¹. We
wszystkich tych obszarach obywatel mo¿e bezpoœrednio wykonywaæ swoje uprawnienia, równie¿ we
w³adzy s¹downiczej, o czym stanowi art. 182 Konstytucji RP stwierdzaj¹cy, ¿e „Udzia³ obywateli
w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwoœci okreœla
ustawa”. I rzeczywiœcie, rozwiniêcie tego przepisu
Konstytucji odnajdziemy w ustawie Prawo o ustroju s¹dów powszechnych. Reguluje miêdzy innymi
status i sposób funkcjonowania ³awników, czyli spo³ecznych sêdziów (okreœlenie zaczerpniête z opublikowanego niedawno raportu pod redakcj¹ Jaros³awa Ruszewskiego pt. „£awnicy – spo³eczni
sêdziowie w teorii i praktyce”).
£awnicy (a dok³adniej ³awnicy ludowi), ujmuj¹c
rzecz w skrócie, to osoby niebêd¹ce profesjonalnymi sêdziami, dopuszczone jednak w pewnym zakresie do wykonywania w³adzy s¹downiczej. Generalnie ³awnicy bior¹ udzia³ w rozpoznawaniu spraw
przed s¹dami pierwszej instancji i na tym etapie, przy
orzekaniu, maj¹ (przynajmniej na gruncie przepi-

sów) równe prawa z sêdziami – to znaczy, ¿e ich
g³os jest wart tyle samo (np. przy orzekaniu o winie
i karze). £awników wybieraj¹ rady gmin spoœród
kandydatów zg³aszanych im przez prezesów w³aœciwych s¹dów, tym natomiast kandydatów zg³aszaj¹
miêdzy innymi organizacje spo³eczne i zawodowe.
Poza radnymi, ³awnikami nie mog¹ byæ miêdzy
innymi policjanci, duchowni czy adwokaci. Nie
wchodz¹c g³êbiej w szczegó³y podkreœlmy zatem,
¿e instytucja ³awnika jest jednym z wa¿nych mechanizmów partycypacji publicznej.
Niedawna nowelizacja ustawy o ustroju s¹dów
powszechnych zmieni³a przepisy budz¹ce dotychczas spore kontrowersje (opisywane m.in.
w biuletynie KOMPAS), a pozwalaj¹ce na obejmowanie funkcji ³awników radnym gminnym
i powiatowym. Ta sytuacja by³a oczywistym zaprzeczeniem zasady trójpodzia³u w³adz. Ponadto, dotychczas ³awnikiem w danym s¹dzie móg³
byæ wy³¹cznie mieszkaniec konkretnej miejscowoœci, objêtej jurysdykcj¹ danego s¹du. Nowelizacja rozszerzy³a te¿ nieco katalog potencjalnych kandydatów o osoby, które prowadz¹ na
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danym terenie dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (nie
musz¹ przy tym wykazaæ siê zamieszkaniem).
Zwiêkszy³y siê wiêc te¿ i mo¿liwoœci partycypacji w tym obszarze ¿ycia publicznego.
Jednoczeœnie wraz ze znowelizowan¹ ustaw¹
i wyborem nowych ³awników (który zakoñczy³ siê
wraz z koñcem paŸdziernika) ujawniaj¹ siê te¿ interesuj¹ce problemy. Powraca na przyk³ad problem
z okreœleniem tego, co oznacza wymóg „nieskazitelnoœci charakteru”, którym musi cechowaæ siê osoba staraj¹ca siê o funkcjê ³awnika.
Niedawna uchwa³a ³ódzkich radnych (przyjêta
w tajnym g³osowaniu – sic!) udowadnia, ¿e choæ
prawo krajowe mo¿e rozszerzaæ ramy uczestnictwa
obywateli w³adzy s¹downiczej, to jednoczeœnie miejscowe przepisy mog¹ je skutecznie zawêziæ. Wspomniana uchwa³a z £odzi ustanawia bowiem bardzo
twarde kryterium oceny nieskazitelnoœci charakteru
kandydata na ³awnika – jest nim nie wiêcej ni¿ jeden mandat karny za wykroczenie (np. drogowe).
Wszyscy potencjalni kandydaci, którzy mieliby

wiêksz¹ liczbê mandatów z mocy prawa (miejscowego), bêd¹ zatem skreœlani.
Tymczasem wybór ³awników nie powinien byæ
dokonywany mechanicznie, tylko powinien byæ
pochodn¹ dojrza³ej dyskusji w gronie radnych zasiadaj¹cych w zespo³ach opiniuj¹cych kandydatury. Inaczej, co uzmys³awia przyk³ad ³ódzkiej
uchwa³y, mo¿emy mieæ do czynienia z nierównoœci¹ wobec prawa. W jednym samorz¹dzie bowiem radni ustal¹, ¿e ³awnikiem nie mo¿e byæ
ten, kto ma dwa mandaty, a w innym bêd¹ tolerowaæ dziesiêæ tego rodzaju przypadków.
Ministerstwo Sprawiedliwoœci komentuj¹c ³ódzk¹
uchwa³ê stoi na stanowisku, ¿e to w³aœnie miejscowe
organy stanowi¹ce same powinny doprecyzowaæ kryteria wyboru ³awników. I s³usznie, tyle ¿e obywatele
powinni zadbaæ, aby ich lokalni przedstawiciele nie
ograniczali przy tym nadmiernie ich konstytucyjnych
uprawnieñ.
Źródła: materiały własne, Gazeta Prawna
/Biuletyn KOMPAS/

Europejski Kodeks
Dobrej Praktyki Administracyjnej

Krzysztof Sadowski

Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej (zwany dalej: „EKDPA” lub „Kodeksem”) zosta³ przyjêty przez Parlament Europejski w dniu 6 wrzeœnia 2001 roku. Prawo do dobrej administracji zawarte jest w art. 41 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej: KPP), która zosta³a uchwalona i podpisana w dniu 7 grudnia 2000 r.
podczas szczytu Rady Europejskiej w Nicei.

J

ednak moc wi¹¿¹ca zosta³a jej nadana przez Traktat Lizboñski podpisany w dniu 13 grudnia
2007 r., który wszed³ w ¿ycie z dniem 1 grudnia
2009 r. Wskazaæ nale¿y, ¿e g³ównym celem EKDPA
jest szczegó³owe uregulowanie oraz konkretyzacja
i wyjaœnienie, co powinno oznaczaæ zawarte w KPP
prawo do dobrej administracji.
W tym miejscu nale¿y zatrzymaæ siê nad powszechnie przyjêtym, potocznym, skróconym t³u-
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maczeniem tytu³u Kodeksu. Zgodnie z dok³adnym
t³umaczeniem nie jest to Europejski Kodeks Dobrej
Administracji, a w³aœciwe okreœlenie winno byæ u¿ywane jako Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej, co odzwierciedla dok³adne t³umaczenie np. z jêzyka angielskiego The European Code
of Good Administrative Behaviour, niemieckiego
Der Europäische Kodex für gute Verwaltungspraxis, czy te¿ francuskiego Le Code européen de bonne conduite administrative.
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Wskazaæ trzeba, ¿e praktyka to œwiadome, celowe dzia³anie wykonywane regularnie i jako takie dzia³anie nale¿y je odnosiæ w tym kontekœcie do administracji. Tym samym, w dalszej czêœci artyku³u
u¿ywane bêdzie pojêcie Europejskiego Kodeksu
Dobrej Praktyki Administracyjnej jako w³aœciwego
i oddaj¹cego w ca³oœci sens omawianej regulacji 1.
G³ównym inicjatorem stworzenia EKDPA by³ deputowany do Parlamentu Europejskiego Roy Perry,
natomiast sam Kodeks zosta³ opracowany przez
ombudsmana Unii Europejskiej Jacoba Södermanna. Zasadniczym celem stworzenia, a nastêpnie rozpowszechniania i wdra¿ania postanowieñ Kodeksu
by³o przyczynienie siê do sprawniejszego, a tym samym i lepszego dzia³ania organów administracji,
a tak¿e zagwarantowanie skutecznej ochrony poszczególnych praw obywateli oraz innych podmiotów w relacjach z organami funkcjonuj¹cymi w ramach struktur europejskich. Niektóre z pañstw
europejskich (Francja czy te¿ Litwa) w swoich systemach wewn¹trzpañstwowych nie maj¹ przepisów
reguluj¹cych ogólne postêpowanie administracyjne,
a poszczególne i szcz¹tkowe uregulowania znajduj¹
siê w przepisach prawa materialnego2. Mimo ¿e
Rzeczpospolita Polska posiada praktycznie od 1928 r.
skodyfikowan¹ procedurê administracyjn¹3, a jej przepisy maj¹ charakter bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cy, to
nie mo¿na umniejszaæ ani pomijaæ znaczenia Kodeksu dla polskiej praktyki postêpowania administracyjnego, a zw³aszcza dla poprawy jej funkcjonowania.
Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e EKDPA nie ma mocy bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cej, gdy¿ nie jest to akt prawnie wi¹¿¹cy w Polsce, a jego postanowienia maj¹
charakter zaleceñ w sprawach za³atwianych przez
organy administracji. Jak wynika z orzecznictwa,
EKDPA mo¿e byæ traktowany jako akt wytyczaj¹cy
po¿¹dane standardy dzia³ania administracji4.
Kodeks jest aktem zwiêz³ym, sk³ada siê z 27 artyku³ów, w którym zosta³y zawarte zasady, takie

jak: zasada praworz¹dnoœci, zasada niedyskryminowania, zasada proporcjonalnoœci, zakaz nadu¿ywania uprawnieñ, zasada bezstronnoœci i niezale¿noœci, zasada obiektywnoœci, zasada
uczciwoœci, zasada uprzejmoœci czy te¿ zasada
odpowiadania na pisma w jêzyku obywatela.
Obok tych zasad uregulowaniu w EKDPA podlega
równie¿: potwierdzenie odbioru i podanie nazwiska
w³aœciwego urzêdnika, zobowi¹zanie do przekazania sprawy do w³aœciwej jednostki organizacyjnej instytucji w przypadku mylnego skierowania, prawo
wys³uchania i z³o¿enia oœwiadczeñ, terminowoœæ,
obowi¹zek uzasadniania decyzji, pouczenie o mo¿liwoœci odwo³ania, dorêczenie rozstrzygniêcia, ochrona danych, udzielanie informacji, prowadzenie rejestrów poczty wychodz¹cej i przychodz¹cej oraz
zaskar¿anie wszystkich zaniedbañ do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Chocia¿ zasady te dotycz¹ struktury oraz funkcjonowania administracji Unii Europejskiej, to jednoczeœnie maj¹ staæ
siê swoistym wzorem dla administracji narodowych.
Wszystkie wymienione powy¿ej zasady s¹ donios³e dla dobrej praktyki administracyjnej, jednak¿e
maj¹c na wzglêdzie g³ówny, a zarazem przewodni
temat publikacji, szczegó³owemu omówieniu wraz
z wnikliw¹ analiz¹ poddam tylko niektóre z nich,
które w moim przekonaniu odegra³y istotn¹ rolê
w ostatnich dwóch dekadach.
W art. 3 EKDPA zosta³a zawarta zasada praworz¹dnoœci, zgodnie z któr¹ urzêdnik dzia³a zgodnie
z zasad¹ praworz¹dnoœci, stosuje regulacje i procedury okreœlone w przepisach prawnych Wspólnot.
Urzêdnik zwraca w szczególnoœci uwagê na to, aby
decyzje dotycz¹ce praw lub interesów jednostek
posiada³y podstawê prawn¹, a ich treœæ by³a zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawnymi. Nie
ulega w¹tpliwoœci, ¿e przywo³any przepis koreluje
przede wszystkim z art. 7 Konstytucji RP5, zgodnie
z którym organy w³adzy publicznej dzia³aj¹ na pod-

1

Za przyjêciem prezentowanego rozró¿nienia przemawia tak¿e odró¿nienie EKDPA od Aneksu Komitetu Ministrów
Rady Europy Zalecenia R (2007) 7 dla pañstw cz³onkowskich w sprawie dobrej administracji w postaci Kodeksu
Dobrej Administracji.
2
Zob. J. Œwi¹tkiewicz „Europejski Kodeks Dobrej Administracji”, Warszawa 2007, str. 7.
3
Pierwsz¹ kompleksow¹ regulacj¹ by³o rozporz¹dzenie Prezydenta RP z dnia 22 marca 1928 r. o postêpowaniu administracyjnym (DzU Nr 36, poz. 341 z póŸn. zm.)
4
Por. wyrok NSA z dnia 11 paŸdziernika 2007 r., sygn. II OSK 1255/07, LEX nr 400453.
5
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU Nr 78, poz. 483 z póŸn. zm.).
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stawie i w granicach prawa oraz art. 6 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postêpowania administracyjnego (zwanej dalej: „k.p.a.”)6, w myœl którego organy administracji publicznej dzia³aj¹ na podstawie przepisów prawa.
Przez podstawê prawn¹ nale¿y rozumieæ, ¿e
ka¿de dzia³anie organów w³adzy publicznej winno opieraæ siê na upowa¿nieniu zawartym w normie prawnej, które daje podstawê do podjêcia
okreœlonych dzia³añ, realizacji ich w okreœlonej
formie oraz podjêcia ich w okreœlonych przez prawo warunkach.
Tym samym, zakaz arbitralnego dzia³ania i nadu¿ywania prawa oznacza, ¿e na organy w³adzy publicznej na³o¿ony jest bezwzglêdny obowi¹zek dzia³ania na podstawie oraz w granicach prawa, co
oznacza, ¿e podstawa i granice dzia³añ powinny byæ
œciœle wyznaczone przez prawo. Niedopuszczalne
jest dzia³anie bez podstawy prawnej b¹dŸ wykraczaj¹ce poza oznaczone granice.
Jednak¿e odnosz¹c siê do rzeczowego zakresu obowi¹zywania EKDPA, czyli do dobrej praktyki administracyjnej, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e pojêcie „dobra praktyka administracyjna” jest
o wiele szersze ni¿ „przestrzeganie przepisów
prawa”, gdy¿ trudno nawet sobie wyobraziæ, aby
administracja maj¹ca miano dobrej mog³aby
w demokratycznym pañstwie prawnym dzia³aæ
sprzecznie z przepisami prawa7. Wewnêtrzne
przepisy prawa nakazuj¹ czêsto dzia³aæ administracji poprzez podejmowanie wszelkich kroków niezbêdnych do dok³adnego oraz wyczerpuj¹cego wyjaœnienia stanu faktycznego sprawy maj¹cego na celu
jej za³atwienie, informowania stron o okolicznoœciach faktycznych i prawnych oraz czuwania, aby
strony oraz inne osoby uczestnicz¹ce w postêpowaniu nie ponios³y szkody z powodu nieznajomoœci
prawa poprzez udzielanie im niezbêdnych wyjaœnieñ
i wskazówek.

6

Mówi¹c o praworz¹dnoœci, nie mo¿na równie¿
pomin¹æ zasady bezstronnoœci i niezale¿noœci zawartej w art. 8 EKDPA, zgodnie z któr¹ urzêdnik dzia³a bezstronnie i niezale¿nie. Urzêdnik powstrzyma siê od wszelkich arbitralnych dzia³añ,
które mog¹ mieæ negatywny wp³yw na sytuacjê jednostek, oraz od wszelkich form ich faworyzowania,
bez wzglêdu na motywy takiego postêpowania. Na
postêpowanie urzêdników nie bêdzie mia³ wp³ywu,
w ¿adnym czasie, interes osobisty, rodzinny lub narodowy, ani te¿ nie bêdzie wp³ywaæ presja polityczna. Urzêdnik nie bêdzie uczestniczy³ w podejmowaniu decyzji, w której on lub bliski cz³onek jego
rodziny mia³by interes finansowy.
Na polskim gruncie pewn¹ korelacjê z przywo³anym przepisem mo¿na odnaleŸæ w art. 8 k.p.a., który nakazuje organom administracji publicznej prowadziæ postêpowanie w taki sposób, aby pog³êbiaæ
zaufanie obywateli do organów Pañstwa oraz œwiadomoœæ i kulturê prawn¹ obywateli. W stosunku do
tak ogólnie sformu³owanego obowi¹zku polska doktryna wyprowadzi³a szereg ró¿nych zasad s³u¿¹cych
jego realizacji, do których zalicza siê m.in.: zasadê
równoœci wobec prawa, domniemanie s³usznoœci
prawnego interesu strony, zasadê zaufania do obywatela, zasadê bilansu kosztów i korzyœci, zasadê
s³u¿by publicznej, zasadê pewnoœci w sferze stosowania prawa administracyjnego, kulturê organizacji i pracy, kwalifikacje merytoryczne i moralne administruj¹cych8.
Nakaz rzetelnego i bezstronnego postêpowania
urzêdnika pañstwowego zosta³ przewidziany w art.
17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 wrzeœnia 1982 r.
o pracownikach urzêdów pañstwowych9, natomiast
obowi¹zek bezstronnego wykonywania zadañ przez
pracownika samorz¹dowego zosta³ zawarty w art. 24
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych10. Polskie prawo przewiduje równie¿ przypadki, w których wy³¹czeniu
podlega pracownik organu administracji publicznej

DzU z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póŸn. zm.
Zob. J. Œwi¹tkiewicz „Europejski Kodeks Dobrej Administracji”, Warszawa 2007, str. 19.
8
Zob. M. Zdyb, J. Stelmasiak „Zasady ogólne Kodeksu postêpowania administracyjnego. Orzecznictwo Naczelnego
S¹du Administracyjnego z komentarzem”, Lublin 1992, str. 61–63.
9
DzU z 2001 r. Nr 86, poz. 953 z póŸn. zm.
10
DzU Nr 223, poz. 1458, z póŸn. zm. Wczeœniej podobne uregulowanie zawiera³ art. 15 ustawy z dnia 22 marca
1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (DzU z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z póŸn. zm.).
7
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(art. 24 k.p.a.) oraz sam organ administracji publicznej (art. 25 k.p.a.), a dotycz¹ one sytuacji, w których mog³oby powstaæ podejrzenie o wywarcie
wp³ywu powi¹zañ osobistych, finansowych lub maj¹tkowych na rozstrzygniêcie danej sprawy.
Przedstawione powy¿ej przyk³ady wskazuj¹, i¿
bezstronnoœæ i niezale¿noœæ urzêdnika oraz organu,
a tak¿e podstawy ich wy³¹czenia nie s¹ instytucj¹
now¹ w polskim porz¹dku prawnym, gdy¿ istnia³y
ju¿ przed zmianami ustrojowymi, a wiêc przed rokiem 1989. Jednak¿e przez ca³e lata instytucja wy³¹czenia urzêdnika lub organu by³a stosowana niezwykle rzadko, co skutkowa³o tym, ¿e by³ to przepis
martwy. Brak jej stosowania prowadzi³ do powstawania patologicznych sytuacji, w szczególnoœci
w ma³ych miejscowoœciach, gdzie urzêdnicy byli
niejednokrotnie powi¹zani wiêzami towarzyskimi
czy te¿ rodzinnymi z danym œrodowiskiem lokalnym.
Zawart¹ w art. 5 EKDPA zasadê niedyskryminowania mo¿na w pewnym sensie po³¹czyæ
z art. 32 ust. 2 Konstytucji RP oraz wypracowan¹
na podstawie art. 8 k.p.a. zasad¹ równoœci wobec prawa, w szczególnoœci w zakresie, w jakim
osoby znajduj¹ce siê w takiej samej sytuacji bêd¹
traktowane w porównywalny sposób.
Jednak¿e zasada niedyskryminowania zawarta
w EKDPA posiada du¿o szerszy zakres, gdy¿ zawiera nakaz powstrzymania siê urzêdnika od wszelkiego nieusprawiedliwionego nierównego traktowania jednostek ze wzglêdu na ich narodowoœæ,
p³eæ, rasê, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub
spo³eczne, cechy genetyczne, jêzyk, religiê lub
wyznanie, przekonania polityczne lub inne; przynale¿noœæ do mniejszoœci narodowej, posiadan¹
w³asnoœæ, urodzenie, inwalidztwo, wiek lub orientacjê seksualn¹.
G³ównym celem tak wyraŸnie sformu³owanego
przepisu zawieraj¹cego obszerny katalog cech oraz
przymiotów, które posiadaæ mo¿e jednostka, jest
przeciwdzia³anie nadu¿ywaniu w³adzy oraz dowolnoœci przy interpretacji przepisów, w sytuacji gdy

obowi¹zuj¹ce przepisy nie zawieraj¹ œcis³ych postanowieñ wi¹¿¹cych organy administracji. Jednak¿e
równie¿ poprzez analizê zawartej w art. 8 k.p.a.
zasady pog³êbiania zaufania obywateli do organów
Pañstwa mo¿na równie¿ wywieœæ istniej¹c¹ zasadê
niedyskryminowania, której realizacja nastêpuje
poprzez rozpoznanie sprawy przez pryzmat fachowoœci z pominiêciem jakichkolwiek uprzedzeñ.
W pewnym sensie mo¿na przyj¹æ, ¿e je¿eli urzêdnik bêdzie respektowa³ zasady przewidziane
w EKDPA, to jednoczeœnie bêdzie realizowa³ zasadê uczciwoœci zawart¹ w art. 11 Kodeksu, która nakazuje, aby urzêdnik dzia³a³ bezstronnie, uczciwie
i rozs¹dnie.
W kontekœcie dobrej praktyki administracyjnej na
szczególn¹ uwagê zas³uguje zasada uprzejmoœci.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 EKDPA w swoich kontaktach z jednostk¹ urzêdnik zachowuje siê w³aœciwie,
uprzejmie i pozostaje dostêpny. Odpowiadaj¹c na
korespondencjê, rozmowy telefoniczne i pocztê elektroniczn¹ (e-mail), urzêdnik stara siê byæ mo¿liwie
jak najbardziej pomocny i udziela odpowiedzi na
skierowane do niego pytania mo¿liwie jak najbardziej wyczerpuj¹co i dok³adnie. Jeœli chodzi o pragmatyki, to tylko w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych11 zawarty jest obowi¹zek zachowania przez
urzêdnika samorz¹dowego uprzejmoœci i ¿yczliwoœci w kontaktach z obywatelami.
Jednak¿e z uwagi na brak powszechnego poszanowania przez urzêdników administracji publicznej
obywatela, zasada ta winna zostaæ zawarta w ka¿dym pragmatyku urzêdniczym i jej realizacja powinna byæ konsekwentnie wymagana przez prze³o¿onych. Jednostka, która wnosi o za³atwienie danej
sprawy, oczekuje nie tylko, ¿e jej sprawa zostanie
za³atwiona w rozs¹dnym terminie, ale przede
wszystkim oczekuje szacunku wzglêdem w³asnej
osoby. Urzêdnicy czêsto zapominaj¹, ¿e niekulturalne czy wrêcz agresywne zachowanie z ich strony
poci¹ga za sob¹ tak¹ sam¹ ripostê od jednostki, co
mo¿e doprowadziæ do niepotrzebnych utarczek
s³ownych.

11

Tam¿e. Wczeœniej podobne uregulowanie zawiera³ art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (DzU z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z póŸn. zm.).
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Przedstawione powy¿ej zasady, które zosta³y zawarte w EKDPA, nie stanowi¹ swoistego novum,
które nie by³oby znane w polskim porz¹dku prawnym. Tak jak by³o to mówione na wstêpie, EKDPA
nie ma charakteru powszechnie obowi¹zuj¹cego, ale
tylko charakter wytycznych, które mog¹ stanowiæ
wzorzec dla stworzenia w Polsce dobrej praktyki administracyjnej. Jeszcze przed zmianami ustrojowymi przedstawione zasady by³y zawarte w obowi¹zuj¹cych przepisach, jednak nie by³y one realizowane
w pe³nym tego s³owa znaczeniu, lecz jedynie stanowi³y niejednokrotnie martwy i iluzoryczny przepis. Nie ulega najmniejszej w¹tpliwoœci, ¿e podczas
minionych dwóch dekad po transformacji ustrojowej, poszanowanie, a przede wszystkim realizacja
zasad stanowi¹cych podstawê dobrych praktyk administracyjnych uleg³a znacznej poprawie. Obecnie
nie jest ju¿ pope³nianych tak wiele b³êdów charakterystycznych dla „z³ej administracji”, ale wzrasta
poszanowanie jednostki – obywatela w kontaktach
z administracj¹. Szczególnie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
w mijaj¹cym dwudziestoleciu znacznie zmniejszy³a siê skala naruszeñ zasad sk³adaj¹cych siê na postêpowanie administracyjne, a w szczególnoœci
wzmocni³ siê szacunek dla zasady praworz¹dnoœci,
bezstronnoœci i niezale¿noœci, uczciwoœci czy te¿
niedyskryminacji. Jednak w dalszym ci¹gu mo¿na
zauwa¿yæ niedostatek rzetelnej informacji o tocz¹cej siê sprawie oraz nawyki ho³dowania zasadom
legalizmu biurokratycznego.
Zwróciæ nale¿y uwagê na zasadê uprzejmoœci, która niestety ca³y czas bywa nierespektowana przez
urzêdników oraz organy administracji, a biurokratyczne podejœcie do obywatela nie pozwala na stosowanie najprostszych form w postaci przeproszenia
w przypadku zawinionego dzia³ania czy zaniechania

ze strony administracji publicznej. Pracownicy urzêdów publicznych winni odnosiæ siê do obywatela z nale¿ytym i w³aœciwym szacunkiem, dok³adaæ wszelkich starañ, aby udzielane odpowiedzi na postawione
pytania by³y wyczerpuj¹ce, a nie szcz¹tkowe i wymijaj¹ce. W przypadku, gdy dany urzêdnik nie jest
w³aœciwy w danej sprawie, winien do³o¿yæ on nale¿ytej starannoœci, aby skierowaæ obywatela do w³aœciwego urzêdnika, który w sposób kompetentny zajmie siê jego spraw¹. W przypadku pope³nienia b³êdu,
urzêdnik winien przeprosiæ za powsta³y b³¹d, jednoczeœnie staraæ siê skorygowaæ negatywne skutki swojego postêpowania. Obywatel powierzaj¹cy swoj¹
sprawê organowi administracji powinien byæ traktowany z nale¿ytym szacunkiem, a nie czuæ siê jak intruz przeszkadzaj¹cy w pracy urzêdniczej.
Tym samym jako g³ówny postulat de lege ferenda mo¿na wskazaæ zawarcie zasady uprzejmoœci
przede wszystkim w ustawie o pracownikach urzêdów pañstwowych oraz innych pragmatykach urzêdniczych, co pozwoli³oby na jej egzekwowanie przez
bezpoœrednich prze³o¿onych. Jednak zasada ta, aby
by³a w pe³ni realizowana, musi byæ wsparta systemem szkoleñ doskonal¹cych urzêdników w zakresie pog³êbiania posiadanej wiedzy odnoœnie do za³atwianych spraw. Mimo wszystko trzeba pamiêtaæ,
¿e nawet najbardziej wyszukany system szkoleñ nie
pozwoli na uzupe³nienie niedostatków kultury osobistej. Ponadto nale¿a³oby siê pochyliæ nad lepszym
wykorzystaniem kadr urzêdniczych po studiach administracyjnych, aby w pe³ni wykorzystaæ wiedzê
tych osób. Kariera urzêdnicza, aby by³a odbierana
jako awans, musi byæ oparta na systemie motywacyjnym poprzez promowanie pracowników najlepszych pod wzglêdem posiadanej wiedzy oraz osi¹ganych wyników w pracy.

Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego
Uchwała składu połączonych Izb Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2011 r. (sygn. akt III CZP 38/11).
Niepouczenie albo błędne pouczenie strony działającej bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego
o dopuszczalności, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia nie ma wpływu na rozpoczęcie biegu terminu
do wniesienia tego środka.
Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 28 października 2011 r. (sygn. akt III CZP 33/11).
Umowa przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności (art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, jedn. tekst: DzU z 2009 r.
Nr 175, poz. 1361 ze zm.) jest skuteczna wobec masy upadłości także wtedy, gdy uzyskała datę pewną w sposób
określony w art. 81 § 2 i 3 k.c.
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Maciej Szewczyk

Klauzule zmiany
kontroli bez tajemnic

Jaki jest wp³yw klauzul zmiany kontroli w umowach handlowych na transakcje typu share Deal? Czy zbycie praw udzia³owych w spó³ce mo¿e doprowadziæ do rozwi¹zania zawartych przez spó³kê umów handlowych?

W

przypadku niemal wiêkszoœci transakcji fuzji i przejêæ jedn¹ z kluczowych kwestii
wymagaj¹cych szczególnej uwagi nabywcy, tak na
etapie badania prawnego jak i negocjacji towarzysz¹cych uzgadnianiu treœci dokumentów transakcyjnych, jest mo¿liwoœæ „przeniesienia” na nabywcê
praw z umów handlowych.
Niejednokrotnie bowiem kontrakty handlowe (np.
umowy dotycz¹ce wspó³pracy, kluczowe umowy
dotycz¹ce licencji technologii itp.) stanowi¹ jeden
z cenniejszych aktywów nabywanej spó³ki, a tym samym kwestia mo¿liwoœci skutecznego ich „nabycia” ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia inwestora.

Problematyka ta inaczej wygl¹da w przypadku
transakcji typu asset deal, tj. obejmuj¹cych przedsiêbiorstwo, jego zorganizowan¹ czêœæ lub poszczególne aktywa, a inaczej w transakcji typu share deal,
której przedmiotem s¹ prawa udzia³owe spó³ki handlowej.
Ze wzglêdu na przedmiot transakcji nabycia praw
udzia³owych w ich efekcie nie wystêpuje problem
zmiany stron stosunków prawnych (tu: kontraktów),
zatem nie maj¹ do takich transakcji zastosowania
ewentualne postanowienia umowne dotycz¹ce zakazu cesji praw z umów. O ile jednak formalnie to¿samoœæ stron kontraktu nie ulega zmianie na skutek
transakcji, to oczywiœcie zbycie przez jedn¹ grupê
kapita³ow¹ praw udzia³owych w spó³ce zale¿nej na
rzecz innej grupy skutkuje w praktyce zmian¹ kontroli nad tak¹ spó³k¹, co mo¿e nie byæ obojêtne dla
drugiej strony danego kontraktu.
Niejednokrotnie wiêc strony zawieraj¹ kontrakty, w których zamieszczaj¹ tzw. klauzule

zmiany kontroli (change of control) reguluj¹ce
kwestie wzajemnych praw i obowi¹zków na wypadek ewentualnego dokonania zmiany struktury w³aœcicielskiej jednej z nich lub obydwu.
Najczêœciej klauzule takie zawieraj¹ postanowienia, zgodnie z którymi zmiana struktury w³aœcicielskiej strony wymaga uzyskania zgody drugiej strony.
Regulacje tego rodzaju stanowi¹ konsekwencjê
za³o¿enia, i¿ w praktyce obrotu wspó³pracuj¹ce ze
sob¹ podmioty niejednokrotnie s¹ czêœciami wiêkszych struktur kapita³owych (holdingów, grup kapita³owych itp.). W konsekwencji przes³ank¹ przemawiaj¹c¹ za utrzymywaniem b¹dŸ zerwaniem
z danym podmiotem relacji handlowych jest tak¿e
jego przynale¿noœæ kapita³owa.
Mo¿e ona bowiem dla kontrahenta stanowiæ dodatkow¹ gwarancjê solidnoœci czy wyp³acalnoœci.
Jednoczeœnie jednak przejêcie kontroli nad stron¹
kontraktu przez konkurenta drugiej strony mo¿e
z oczywistych wzglêdów uzasadniaæ wolê drugiej
strony, by wspó³pracê z kontrahentem zakoñczyæ.
Regulacja w prawie polskim
Klauzule zmiany kontroli nie zosta³y uregulowane w prawie polskim, choæ nie ulega w¹tpliwoœci,
¿e dopuszczalnoœæ ich stosowania mo¿na wprost
wywodziæ z zasady swobody umów wyra¿onej
w art. 3531 Kodeksu cywilnego (k.c.).
Z uwagi na to, ¿e samo pojêcie „zmiany kontroli”
równie¿ nie wystêpuje w polskim prawie, do okreœlenia treœci wzajemnych praw i obowi¹zków stron
kluczowe znaczenie ma treœæ porozumienia zawartego miêdzy nimi na tak¹ okolicznoœæ.
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W œwietle polskiego prawa klauzula zmiany kontroli mo¿e byæ w szczególnoœci rozumiana jako zobowi¹zanie strony do:
l poinformowania drugiej strony o planowanej lub
dokonanej zmianie w zakresie jej struktury w³asnoœciowej (polegaj¹cej na przejêciu nad ni¹ kontroli
przez osobê trzeci¹) lub do uzyskania uprzedniej zgody drugiej strony na tak¹ zmianê (zobowi¹zanie do
dzia³ania w rozumieniu art. 353 § 2 k.c.), lub
l powstrzymania siê od dzia³ania, o którym mowa
w art. 353 § 2 in fine k.c., polegaj¹cego np. na obowi¹zku niedokonywania zmian dotycz¹cych kontroli
nad stron¹ bez zawiadomienia lub uzyskania zgody
drugiej strony.

nowanie bezpoœrednio lub poœrednio wiêkszoœci¹
g³osów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, pozwalaj¹ na powo³ywanie lub
odwo³ywanie wiêkszoœci cz³onków zarz¹du lub rady
nadzorczej innego przedsiêbiorcy czy wreszcie pozwalaj¹ na zarz¹dzanie innym przedsiêbiorc¹ lub
przekazywanie zysku przez takiego przedsiêbiorcê).

Je¿eli strony nie sformu³owa³y w umowie zakresu znaczeniowego pojêcia zmiany kontroli, konieczne jest dokonanie wyk³adni tego pojêcia na podstawie art. 65 k.c. w celu ustalenia znaczenia, jakie
strony chcia³y mu nadaæ. W tym celu mo¿na posi³kowaæ siê definicjami legalnymi odnosz¹cymi siê do
wzajemnej kontroli i dominacji miêdzy podmiotami, okreœlonymi w polskim prawie, w tym w szczególnoœci w Kodeksie spó³ek handlowych (k.s.h.),
ustawie Prawo o publicznym obrocie papierami
wartoœciowymi i funduszach powierniczych oraz
w przepisach prawa konkurencji.

Rodzaje klauzul zmiany kontroli

I tak na przyk³ad k.s.h. pos³uguje siê pojêciem
„spó³ki dominuj¹cej”, pod którym rozumiana jest
spó³ka handlowa, która, w szczególnoœci, dysponuje wiêkszoœci¹ g³osów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu innej spó³ki (spó³ki
zale¿nej), ma prawo do powo³ywania lub odwo³ywania wiêkszoœci cz³onków zarz¹du lub rady nadzorczej innej spó³ki lub wywiera decyduj¹cy wp³yw
na dzia³alnoœæ tej spó³ki itp. (por. art. 4 § 1 pkt 4
k.s.h.).
Do podobnych wniosków wydaje siê prowadziæ
wyk³adnia przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów. Zgodnie
z art. 4 pkt 4 tej ustawy przez pojêcie „przejêcie kontroli” rozumie siê wszelkie formy bezpoœredniego
lub poœredniego uzyskania przez przedsiêbiorcê
uprawnieñ, które osobno albo ³¹cznie, przy uwzglêdnieniu wszystkich okolicznoœci prawnych lub faktycznych, umo¿liwiaj¹ wywieranie decyduj¹cego
wp³ywu na innego przedsiêbiorcê lub przedsiêbiorców (w tym w szczególnoœci umo¿liwiaj¹ dyspo-
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W œwietle przepisów przywo³anych ustaw zasadne wydaje siê zatem przyjêcie, ¿e „zmian¹ kontroli”
nad spó³k¹ zale¿n¹ by³aby, co do zasady, ka¿da
zmiana w zakresie „stosunku dominacji” okreœlonego w k.s.h. lub „przejêcia kontroli” w rozumieniu
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

W celu unikniêcia w¹tpliwoœci interpretacyjnych
i koniecznoœci dokonywania wyk³adni postanowieñ
klauzuli zmiany kontroli, o której mowa powy¿ej,
strony zwykle dok³adnie okreœlaj¹, jakie okolicznoœci bêd¹ uznawaæ za „zmianê kontroli”. W praktyce
obrotu wyró¿niæ mo¿na kilka rodzajów klauzul
zmiany kontroli.
Po pierwsze, klauzule mog¹ mieæ zastosowanie
zarówno do bezpoœredniej zmiany kontroli polegaj¹cej na nabyciu praw udzia³owych w spó³ce zale¿nej, jak i do zmiany poœredniej, gdy przedmiotem
nabycia s¹ prawa udzia³owe w spó³ce kontroluj¹cej
spó³kê zale¿n¹.
Po drugie, zastrze¿enie dotycz¹ce „zmiany kontroli” mo¿e dotyczyæ zbycia praw udzia³owych
w spó³ce zale¿nej zarówno na rzecz podmiotu trzeciego (niebêd¹cego dot¹d udzia³owcem spó³ki zale¿nej), jak i na rzecz dotychczasowego udzia³owca (np. w przypadku transakcji miêdzy wspólnikami
lub akcjonariuszami spó³ki zale¿nej).
Po trzecie, klauzule mog¹ zawieraæ postanowienia wy³¹czaj¹ce lub ograniczaj¹ce ich zastosowanie, np. stanowi¹c, ¿e za „zmianê kontroli” nie bêdzie uznawane zbycie praw udzia³owych na rzecz
okreœlonych w umowie podmiotów lub dokonanie
zbycia w okreœlonym terminie itp.
Po czwarte wreszcie, strony mog¹ zawrzeæ
w klauzulach zmiany kontroli postanowienie, zgodnie z którym jakkolwiek jedna ze stron nie mo¿e bez
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zgody drugiej strony zbyæ swoich praw udzia³owych
w spó³ce zale¿nej, to jednak strona uprawniona nie
mo¿e takiej zgody odmówiæ bez wa¿nego powodu.
Istotn¹ kwesti¹ jest oczywiœcie okreœlenie przez
strony, które w kontrakcie zawar³y klauzulê zmiany
kontroli, konsekwencji naruszenia tej klauzuli. Z regu³y strony postanawiaj¹, ¿e dokonanie „zmiany
kontroli” wbrew postanowieniom umowy daje drugiej stronie prawo do rozwi¹zania umowy bez
zachowania okresu wypowiedzenia lub z daleko id¹cym jego skróceniem, lub te¿ skutkuje odpowiedzialnoœci¹ strony np. z tytu³u kary umownej.

Robert Siwik

Maj¹c zatem na uwadze mo¿liwe konsekwencje
naruszenia klauzul zmiany konkurencji, w celu unikniêcia ryzyka „utraty” wartoœciowych kontraktów,
w interesie nabywcy praw udzia³owych le¿y przeprowadzenie na etapie poprzedzaj¹cym transakcjê
badania prawnego umów handlowych, których
stron¹ jest spó³ka, lub uzyskanie od zbywcy odpowiednich gwarancji dotycz¹cych braku klauzul zmiany kontroli w umowach zawartych przez spó³kê.
Maciej Szewczyk,
Grupa Transakcyjna kancelarii Wardyński i Wspólnicy
Artykuł został wcześniej opublikowany w „Portalu Procesowym”.

Wspólne przepisy
dotyczące sprzedaży

W dniu 11 paŸdziernika 2011 r. Komisja Europejska zaproponowa³a ustanowienie fakultatywnych wspólnych europejskich przepisów dotycz¹cych sprzeda¿y, które maj¹ pomóc zlikwidowaæ bariery w transgranicznej wymianie handlowej w ramach jednolitego
rynku europejskiego i zapewniæ przez to konsumentom wiêksz¹ mo¿liwoœæ wyboru towarów oraz wy¿szy poziom ochrony.

W

ed³ug Komisji Europejskiej przepisy te u³atwi¹ równie¿ handel w ramach Unii Europejskiej, gdy¿ bêd¹ stanowi³y jednolity zestaw norm
dla umów transgranicznych we wszystkich 27 pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej (dalej
„UE”).
Charakter prawny regulacji

Instrumentem prawnym wybranym przez projektodawcê dla powy¿szej inicjatywy legislacyjnej jest
rozporz¹dzenie, które ustanawia³oby fakultatywne
wspólne europejskie przepisy dotycz¹ce sprzeda¿y.
Wed³ug Komisji Europejskiej niewi¹¿¹cy instrument, taki jak zestaw narzêdzi dla unijnego prawodawcy lub zalecenie skierowane do pañstw
cz³onkowskich, nie pozwoli³yby osi¹gn¹æ celu zak³adaj¹cego poprawê tworzenia i funkcjonowania

rynku wewnêtrznego. Dyrektywa lub rozporz¹dzenie zastêpuj¹ce przepisy krajowe obowi¹zkowym
europejskim prawem umów wykracza³yby za daleko, poniewa¿ oznacza³yby koniecznoœæ ponoszenia
przez krajowych przedsiêbiorców, którzy nie chc¹
prowadziæ handlu transgranicznego, kosztów nierównowa¿onych przez oszczêdnoœci, które uzyskaæ
mo¿na wy³¹cznie przy zawieraniu transakcji transgranicznych. Poza tym dyrektywa ustanawiaj¹ca
normy minimalne obowi¹zkowego europejskiego
prawa umów nie by³aby w³aœciwa, poniewa¿ nie
pozwoli³aby osi¹gn¹æ okreœlonego poziomu pewnoœci prawnej oraz niezbêdnej jednolitoœci, by zmniejszyæ koszty transakcyjne.
Maj¹c na uwadze powy¿sze Komisja Europejska
uzna³a, ¿e wniosek dotycz¹cy fakultatywnego
(opcjonalnego), drugiego re¿imu prawa umów (obok
27 re¿imów prawa pañstw cz³onkowskich), ma tê
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przewagê, ¿e nie zastêpuj¹c przepisów krajowego
prawa umów w pañstwach cz³onkowskich, umo¿liwi stronom korzystanie z jednolitego zestawu norm
prawa umów w ca³ej UE. W taki sposób nast¹pi
harmonizacja przepisów prawa umów pañstw
cz³onkowskich nie poprzez zobowi¹zanie tych
ostatnich do zmiany obowi¹zuj¹cego krajowego
prawa umów, lecz poprzez stworzenie w ka¿dym
z pañstw cz³onkowskich drugiego re¿imu prawa
umów na potrzeby umów objêtych zakresem wniosku, identycznego w ca³ej Unii Europejskiej i maj¹cego obowi¹zywaæ obok ju¿ obowi¹zuj¹cych przepisów krajowego prawa umów.
Zdaniem Komisji Europejskiej opcja ta pozwoli³aby przedsiêbiorcom unikn¹æ równie¿ koniecznoœci analizowania ró¿nych przepisów krajowych w ramach dokonywanych transakcji sprzeda¿y. Aby
u³atwiæ konsumentom zrozumienie ich praw zapisanych we wspólnych europejskich przepisach dotycz¹cych sprzeda¿y, otrzymywaliby „standardow¹
ulotkê informacyjn¹”, w której zostaliby poinformowani o tych prawach.
Struktura wniosku Komisji Europejskiej
Przedstawiony przez Komisjê Europejsk¹ wniosek sk³ada siê z trzech g³ównych czêœci: rozporz¹dzenia, za³¹cznika nr I do rozporz¹dzenia zawieraj¹cego normy prawa umów (tzw. wspólne
europejskie przepisy dotycz¹ce sprzeda¿y) oraz za³¹cznika nr II zawieraj¹cego standardow¹ ulotkê informacyjn¹, o której by³a mowa powy¿ej.
Zakres przedmiotowy rozporządzenia
Projektowane rozporz¹dzenie sk³ada siê z 16 artyku³ów, które dotycz¹: celu i przedmiotu samego
rozporz¹dzenia (art. 1); listy definicji i terminów
u¿ytych w rozporz¹dzeniu (art. 2); wyjaœnienia fakultatywnego charakteru norm prawa umów w umowach transgranicznych dotycz¹cych sprzeda¿y towarów, dostarczania treœci cyfrowych i œwiadczenia
us³ug powi¹zanych (art. 3); zakresu terytorialnego
zastosowania rozporz¹dzenia, który ogranicza siê do
umów transgranicznych (art. 4); zakresu przedmiotowego umów sprzeda¿y towarów, dostarczania treœci cyfrowych i œwiadczenia us³ug powi¹zanych,
takich jak instalacja i naprawa (art. 5); wy³¹czenia
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(art. 6; wskazuj¹, ¿e rozporz¹dzenie nie ma zastosowania do umów mieszanych i umów sprzeda¿y
ratalnej); opisu podmiotowego zakresu stosowania,
który rozci¹ga siê na umowy miêdzy przedsiêbiorcami i konsumentami oraz te umowy miêdzy przedsiêbiorcami, w których co najmniej jedna strona jest
ma³ym lub œrednim przedsiêbiorstwem (MŒP; art. 7);
niezbêdnych wyjaœnieñ przedmiotowych (art. 8; wskazuje, ¿e wybór wspólnych europejskich przepisów
dotycz¹cych sprzeda¿y wymaga zawarcia przez
strony odpowiedniego porozumienia. W umowach
miêdzy przedsiêbiorcami i konsumentami wybór
wspólnych europejskich przepisów dotycz¹cych
sprzeda¿y jest wa¿ny tylko wtedy, gdy zgoda zosta³a wyra¿ona przez konsumenta w wyraŸnym oœwiadczeniu, sk³adanym osobno od oœwiadczenia wyra¿aj¹cego zgodê na zawarcie umowy); szeregu
wymogów informacyjnych na temat wspólnych europejskich przepisów dotycz¹cych sprzeda¿y
w umowach miêdzy przedsiêbiorcami a konsumentami (art. 9; szczególny wymóg informacyjny odnosi siê do obowi¹zkowego przekazania konsumentom ulotki informacyjnej); sankcji karnych za
naruszenie obowi¹zku przestrzegania szczególnych
wymogów ustanowionych w rozporz¹dzeniu
(art. 10; wymogi te dotycz¹ przede wszystkim art. 8
i 9); relacji przepisów zawartych w rozporz¹dzeniu
z regulacjami prawa krajowego (art. 11, który wyjaœnia, ¿e konsekwencj¹ wa¿nego wyboru wspólnych europejskich przepisów dotycz¹cych sprzeda¿y jest to, ¿e staj¹ siê one jedynymi przepisami
maj¹cymi zastosowanie do kwestii bêd¹cych ich
przedmiotem, a tym samym przepisy krajowe nie
maj¹ do tych kwestii zastosowania. Wybór wspólnych europejskich przepisów dotycz¹cych sprzeda¿y ma skutki retroaktywne, obejmuj¹c wype³nienie
obowi¹zku udzielenia informacji przedkontraktowych oraz œrodki ochrony prawnej przys³uguj¹ce
z tytu³u niewype³nienia tego obowi¹zku); relacji rozporz¹dzenia z wymogami informacyjnymi dyrektywy 2006/123/WE dotycz¹cej us³ug na rynku wewnêtrznym (art. 12); mo¿liwoœci ustanowienia
przepisów rozporz¹dzenia przez pañstwa cz³onkowskie jako przepisów udostêpniaj¹cych stronom
wspólne europejskie przepisy dotycz¹ce sprzeda¿y
tak¿e na potrzeby czysto krajowych transakcji, jak
te¿ umów zawartych miêdzy przedsiêbiorcami,
z których ¿aden nie nale¿y do MŒP (art. 13); zobowi¹zañ pañstw cz³onkowskich zwi¹zanych z zaskar-
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¿aniem przepisów rozporz¹dzenia przed s¹dy krajowe (art. 14, który zobowi¹zuje pañstwa cz³onkowskie do przekazywania prawomocnych wyroków ich
s¹dów zawieraj¹cych wyk³adniê wspólnych europejskich przepisów dotycz¹cych sprzeda¿y lub jakichkolwiek innych przepisów rozporz¹dzenia), klauzuli
przegl¹dowej (art. 15); wejœcia w ¿ycie rozporz¹dzenia (art. 16; przewiduje, ¿e rozporz¹dzenie wejdzie w ¿ycie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej).
Tekst wspólnych europejskich przepisów
dotyczących sprzedaży
Tekst wspólnych europejskich przepisów dotycz¹cych sprzeda¿y zawiera Za³¹cznik nr I wniosku
Komisji Europejskiej. Sk³ada siê on z 8 czêœci, które dotycz¹ nastêpuj¹cych materii:
Czêœæ I zawiera „Przepisy wprowadzaj¹ce”.
Okreœlaj¹ one ogólne zasady prawa umów, których
wszystkie strony musz¹ przestrzegaæ w swoich
transakcjach, takie jak dobra wiara i uczciwy obrót.
Wa¿ne miejsce wœród tych zasad zajmuje zasada
swobody umów, która gwarantuje równie¿ stronom,
¿e – z wyj¹tkiem przepisów okreœlonych wyraŸnie
jako bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce, np. przepisów
o ochronie konsumentów – mog¹ one odst¹piæ od
norm zawartych we wspólnych europejskich przepisach dotycz¹cych sprzeda¿y.
Czêœæ II pt. „Zawieranie wi¹¿¹cej umowy” zawiera przepisy dotycz¹ce prawa stron do otrzymania zasadniczych informacji przedkontraktowych
oraz regu³y dotycz¹ce trybu zawierania umów miêdzy dwiema stronami. W tej czêœci znajduj¹ siê równie¿ przepisy szczególne, daj¹ce konsumentom prawo do odst¹pienia od umowy zawartej na odleg³oœæ
lub poza lokalem przedsiêbiorcy. Wreszcie, zawiera ona przepisy dotycz¹ce uniewa¿nienia umowy
z powodu b³êdu, podstêpu, groŸby lub wyzysku.
Czêœæ III pt. „Ocena treœci umowy” ogólnie
okreœla, w jaki sposób nale¿y interpretowaæ postanowienia umowne w przypadku pojawienia siê w¹tpliwoœci. Zawiera ona równie¿ przepisy dotycz¹ce
treœci i skutków umowy, jak równie¿ wskazuje, jakie postanowienia umowne mog¹ byæ uznane za nieuczciwe, a tym samym niewa¿ne.

W czêœci IV „Zobowi¹zania i œrodki ochrony
prawnej stron umowy sprzeda¿y” zawarto bli¿ej
specyficzne normy maj¹ce zastosowanie do umów
sprzeda¿y i umów o dostarczenie treœci cyfrowych,
zawieraj¹ce zobowi¹zania sprzedawcy i kupuj¹cego. Czêœæ ta zawiera równie¿ normy dotycz¹ce œrodków ochrony prawnej z tytu³u niewykonania umowy przys³uguj¹cych sprzedawcom i kupuj¹cym.
Czêœæ V zatytu³owana „Zobowi¹zania i œrodki ochrony prawnej stron umowy o œwiadczenie
us³ug powi¹zanych” dotyczy przypadków, w których sprzedawca œwiadczy okreœlone us³ugi, takie
jak instalacja, naprawa lub konserwacja, blisko powi¹zane z umow¹ sprzeda¿y lub umow¹ o dostarczenie treœci cyfrowych. Czêœæ ta wyjaœnia, jakie
szczególne normy maj¹ zastosowanie w takiej sytuacji, w szczególnoœci jakie s¹ prawa i obowi¹zki
stron w ramach takiej umowy.
Czêœæ IV „Odszkodowanie i odsetki” zawiera
wspólne normy uzupe³niaj¹ce w sprawie odszkodowania za szkody oraz odsetki p³atne od opóŸnionych
p³atnoœci.
Czêœæ VII „Zwrot” wyjaœnia normy maj¹ce zastosowanie do zwrotów dokonywanych w przypadku uniewa¿nienia umowy lub odst¹pienia od niej.
Czêœæ VIII „Przedawnienie” reguluje konsekwencje up³ywu czasu dla wykonywania praw przys³uguj¹cych na mocy umowy. Dodatek nr I do tej
czêœci wniosku zawiera ponadto wzór wskazówek
dotycz¹cych prawa do odst¹pienia, które musz¹ zostaæ przekazane przez przedsiêbiorcê konsumentowi przed zawarciem umowy na odleg³oœæ lub poza
lokalem przedsiêbiorcy, podczas gdy Dodatek nr 2
zawiera wzór formularza odst¹pienia od umowy.
Standardowa ulotka informacyjna
Za³¹cznik nr II wniosku Komisji europejskiej obejmuje standardow¹ ulotkê informacyjn¹ w sprawie
wspólnych europejskich przepisów dotycz¹cych
sprzeda¿y, która musi zostaæ przekazana przez
przedsiêbiorcê konsumentowi przed zawarciem
porozumienia o wykorzystaniu wspólnych europejskich przepisów dotycz¹cych sprzeda¿y. Wzór ulotki
przedstawiono poni¿ej.
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Relacja wspólnych norm prawnych
dotycz¹cych sprzeda¿y
do innych przepisów wspólnotowych
W dziedzinie prawa prywatnego miêdzynarodowego Unia Europejska przyjê³a instrumenty dotycz¹ce wyboru prawa, do których w szczególnoœci
trzeba zaliczyæ rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca
2008 r. w sprawie prawa w³aœciwego dla zobowi¹zañ umownych (Rzym I) oraz, w stosunku do obowi¹zków w zakresie informacji przedkontraktowych, rozporz¹dzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotycz¹ce prawa w³aœciwego dla zobowi¹zañ pozaumownych (Rzym II). Pierwszy z tych instrumentów okreœla regu³y ustalania prawa w³aœciwego
w dziedzinie zobowi¹zañ umownych, a drugi
w dziedzinie zobowi¹zañ pozaumownych, w tym
tych wynikaj¹cych z oœwiadczeñ przedkontraktowych.
Zdaniem Komisji Europejskiej oba powy¿sze rozporz¹dzenia (Rzym I i Rzym II) bêd¹ obowi¹zywaæ
nadal. Wspólne fakultatywne przepisy dotycz¹ce
sprzeda¿y nie bêd¹ mia³y na nie wp³ywu. Tym samym w dalszym ci¹gu konieczne bêdzie ustalanie
prawa w³aœciwego w umowach transgranicznych,
w trybie przewidzianym w rozporz¹dzeniu Rzym I.
Jak wskazano powy¿ej, wspólne europejskie przepisy dotycz¹ce sprzeda¿y bêd¹ drugim re¿imem
prawa umów w ramach prawa krajowego ka¿dego
pañstwa cz³onkowskiego. Je¿eli strony uzgodni¹
wykorzystanie wspólnych europejskich przepisów
dotycz¹cych sprzeda¿y, bêd¹ to jedyne przepisy krajowe maj¹ce zastosowanie do kwestii nale¿¹cych do
ich zakresu.
Je¿eli zatem okreœlona kwestia nale¿y do zakresu wspólnych europejskich przepisów dotycz¹cych
sprzeda¿y, nie ma miejsca na stosowanie innych
przepisów krajowych. Porozumienie o wykorzystaniu wspólnych europejskich przepisów dotycz¹cych
sprzeda¿y stanowi wybór miêdzy dwoma zestawami przepisów o sprzeda¿y w ramach jednego prawa krajowego, dlatego nie mo¿na go zaliczaæ do
uprzedniego wyboru prawa w³aœciwego w rozumieniu prawa prywatnego miêdzynarodowego, ani nie
powinno byæ z nim mylone.
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Poniewa¿ wspólne europejskie przepisy dotycz¹ce sprzeda¿y nie obejmuj¹ wszystkich aspektów
umowy (np. bezprawnoœci umowy, reprezentacji),
obowi¹zuj¹ce normy prawa cywilnego pañstwa
cz³onkowskiego maj¹cego zastosowanie do umowy
bêd¹ w dalszym ci¹gu regulowaæ te pozosta³e kwestie.
Zagadnienia szczegó³owe wspólnych
przepisów dotycz¹ce sprzeda¿y
Zasady ogólne
Wœród zasad ogólnych znajduj¹cych zastosowanie do wspólnych europejskich przepisów dotycz¹cych sprzeda¿y (dalej jako „Wspólne Przepisy”)
wymieniono zasadê swobody umów (uprawniaj¹c¹
równie¿ do wy³¹czenia stosowania wspólnych europejskich przepisów dotycz¹cych sprzeda¿y lub
nawet do uchylenia b¹dŸ zmiany ich skutków, z wyj¹tkiem zasady dobrej wiary i uczciwego obrotu).
Szczególn¹ moc posiada zasada dobrej wiary
i uczciwego obrotu (art. 2 Wspólnych Przepisów).
Naruszenie tej zasady, której nie mo¿na wy³¹czyæ,
uchyliæ oraz zmieniæ jej skutków, mo¿e spowodowaæ
niemo¿noœæ skorzystania przez stronê umowy sprzeda¿y z prawa, œrodka ochrony prawnej lub zarzutu,
który normalnie by jej przys³ugiwa³, lub te¿ mo¿e uczyniæ j¹ odpowiedzialn¹ za wszelkie szkody poniesione
wskutek tego naruszenia przez drug¹ stronê.
Ponadto w myœl art. 3 Wspólnych Przepisów strony s¹ zobowi¹zane do wspó³dzia³ania ze sob¹ w takim zakresie, w jakim mo¿na tego oczekiwaæ w celu wykonania ich zobowi¹zañ umownych (zasada
wspó³dzia³ania).
Informacje przedkontraktowe udzielane przez
przedsiębiorcę w transakcjach z konsumentem
W przepisach art. 13–22 Wspólnych Przepisów
na³o¿ono na przedsiêbiorcê obowi¹zek udzielania
niezbêdnych informacji w transakcjach z konsumentem. Normy te maj¹ charakter bezwzglêdnie wi¹¿¹cy i strony umowy nie mog¹, na niekorzyœæ konsumenta, wy³¹czyæ, uchyliæ lub zmieniæ ich skutki.
Przepisy te odwo³uj¹ siê do obowi¹zku udzielania informacji w odniesieniu do umów zawieranych
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na odleg³oœæ lub poza lokalem przedsiêbiorstwa,
informacji o cenie i dodatkowych op³atach i kosztach, danych identyfikacyjnych przedsiêbiorcy, informacji o postanowieniach umownych, o prawach
odst¹pienia przy zawieraniu umów na odleg³oœæ lub
poza lokalem przedsiêbiorstwa.
Ciê¿ar dowodu dostarczenia powy¿szych informacji, wymaganych przez Wspólne Przepisy, spoczywa na przedsiêbiorcy.
Dodatkowo Wspólne Przepisy zobowi¹zuj¹
przedsiêbiorcê do udzielania niezbêdnych informacji przedkontraktowych w transakcjach z innymi
przedsiêbiorcami (dotycz¹ one obowi¹zku ujawnienia informacji o towarach i us³ugach powi¹zanych).
Je¿eli strona nie wype³ni jakiegokolwiek z obowi¹zków informacyjnych, odpowiada za szkody poniesione wskutek tego przez drug¹ stronê.
Zawarcie umowy sprzedaży
Wspólne Przepisy szczegó³owo odnosz¹ siê do
zagadnieñ dotycz¹cych zawarcia umowy, wskazuj¹c na wymogi, jakie musz¹ byæ spe³nione, aby dosz³o do zawarcia umowy. Wskazuj¹ równie¿ na poszczególne tryby zawarcia umowy, takie jak oferta
(i regulacje dotycz¹ce jej przyjêcia, odwo³ania i odrzucenia) oraz wzorce umowy.
Wa¿ne miejsce wœród przepisów dotycz¹cych
zawarcia umowy zawieraj¹ postanowienia dotycz¹ce prawa odst¹pienia w umowach zawieranych na
odleg³oœæ lub poza lokalem przedsiêbiorstwa miêdzy przedsiêbiorcami i konsumentem, skutki odst¹pienia, a tak¿e obowi¹zki przedsiêbiorcy i konsumenta w przypadku odst¹pienia od umowy.
Wady oświadczenia woli
Wspólne Przepisy w sposób obszerny odnosz¹ siê
równie¿ do wad oœwiadczenia woli, które wskazuj¹,
w jakich okolicznoœciach pewne stany psychiki lub
wiedzy cz³owieka, towarzysz¹ce sk³adaniu oœwiadczenia woli, okreœlaj¹ wp³yw na wa¿noœæ dokonywanych czynnoœci prawnych.
Do wad oœwiadczeñ woli Wspólne Przepisy zaliczaj¹ b³¹d, podstêp, groŸby oraz wyzysk. Uchy-

lenie siê od skutków umowy nastêpuje poprzez zawiadomienie drugiej strony. Zawiadomienie
o uchyleniu siê od skutków umowy jest skuteczne
tylko gdy zosta³o z³o¿one po tym, jak strona uniewa¿niaj¹ca dowiedzia³a siê o w³aœciwych okolicznoœciach lub uzyska³a swobodê postêpowania,
w terminie: szeœciu miesiêcy, w przypadku b³êdu;
oraz jednego roku, w przypadku podstêpu, groŸby
lub wyzysku.
Umowa, od której skutków mo¿na siê uchyliæ,
jest wa¿na dopóki nie uchylono siê od jej skutków,
jednak po uchyleniu siê od jej skutków staje siê niewa¿na od momentu jej zawarcia. Je¿eli przyczyna
uchylenia siê od skutków umowy wp³ywa jedynie
na niektóre postanowienia umowy, konsekwencje
uchylenia siê od skutków umowy ograniczaj¹ siê do
tych postanowieñ, chyba ¿e utrzymanie pozosta³ej
czêœci umowy by³oby nierozs¹dne.
Dodatkowo strona, która ma prawo uchyliæ siê
od skutków umowy na mocy powy¿ej wskazanych
wad oœwiadczenia woli lub mia³a takie prawo zanim utraci³a je wskutek up³ywu terminu lub potwierdzenia, uprawniona jest, niezale¿nie od tego, czy od
skutków umowy siê uchylono, do odszkodowania
od drugiej strony za szkody poniesione wskutek b³êdu, podstêpu, groŸby lub wyzysku, o ile druga strona wiedzia³a lub powinna by³a wiedzieæ o w³aœciwych okolicznoœciach.
Ogólne zasady wykładni umów
Zgodnie ze Wspólnymi Przepisami wyk³adni
umowy dokonuje siê zgodnie ze wspólnym zamiarem stron, nawet gdyby wyk³adnia ró¿ni³a siê od
dos³ownego brzmienia wyra¿eñ u¿ytych w umowie. Je¿eli jedna ze stron zamierza nadaæ wyra¿eniu w umowie szczególne znaczenie, a w momencie zawierania umowy druga strona zna³a lub
powinna by³a znaæ ten zamiar, wyk³adni tego wyra¿enia dokonuje siê zgodnie z zamiarem pierwszej strony.
Ponadto wyk³adni umowy dokonuje siê zgodnie
ze znaczeniem, które przypisa³aby jej rozs¹dna osoba. Przy wyk³adni umowy nale¿y braæ pod uwagê
w szczególnoœci:
a) okolicznoœci, w których zosta³a zawarta, w tym
wstêpne negocjacje;
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b) postêpowanie stron, nawet po zawarciu
umowy;
c) znaczenie nadawane dotychczas przez strony
tym wyra¿eniom, które s¹ identyczne z tymi u¿ytymi w umowie lub podobne do nich;
d) zwyczaje, które by³yby uznawane za ogólnie
przyjête przez strony w tej samej sytuacji;
e) praktyki przyjête miêdzy stronami;
f) znaczenie powszechnie nadawane takim wyra¿eniom w danej dziedzinie dzia³alnoœci;
g) charakter i cel umowy oraz
h) zasadê dobrej wiary i uczciwego obrotu.
Ponadto wyk³adni wyra¿eñ u¿ytych w umowie
dokonuje siê w œwietle ca³ej umowy, a w przypadku rozbie¿noœci miêdzy ró¿nymi wersjami jêzykowymi umowy, z których ¿adna nie zosta³a uznana
za decyduj¹c¹, uznaje siê za tak¹ wersjê, w której
umowa zosta³a pierwotnie sporz¹dzona.
Je¿eli wystêpuj¹ w¹tpliwoœci co do znaczenia
postanowienia umowy zawartej miêdzy przedsiêbiorc¹ a konsumentem, pierwszeñstwo przyznaje siê
wyk³adni najbardziej korzystnej dla konsumenta,
chyba ¿e on sam zaproponowa³ to postanowienie.
Środki ochrony prawnej
przysługujące kupującemu
Je¿eli sprzedawca nie wykonuje zobowi¹zania,
kupuj¹cy mo¿e:
a) za¿¹daæ spe³nienia œwiadczenia, które obejmuje
konkretne œwiadczenie, naprawê lub wymianê towarów lub treœci cyfrowych;
b) powstrzymaæ siê ze spe³nieniem w³asnego
œwiadczenia;
c) rozwi¹zaæ umowê i za¿¹daæ zwrotu zap³aconej ju¿ czêœci ceny;
d) obni¿yæ cenê zgodnie oraz
e) za¿¹daæ odszkodowania.
Ponadto jeœli kupuj¹cy jest przedsiêbiorc¹, kupuj¹cemu przys³uguje prawo do skorzystania z dowolnego œrodka ochrony prawnej, z wyj¹tkiem
powstrzymania siê ze spe³nieniem w³asnego œwiadczenia, z zastrze¿eniem mo¿liwoœci sanacji œwiadczenia przez sprzedawcê; oraz kupuj¹cemu przys³uguje prawo do powo³ania siê na brak zgodnoœci,
z zastrze¿eniem wymogów zbadania towarów i zawiadomienia o braku zgodnoœci.
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Środki ochrony prawnej przysługujące sprzedawcy
Je¿eli kupuj¹cy nie wykonuje zobowi¹zania,
sprzedawca mo¿e:
a) domagaæ siê spe³nienia œwiadczenia;
b) powstrzymaæ siê ze spe³nieniem swojego
œwiadczenia;
c) rozwi¹zaæ umowê oraz
d) ¿¹daæ odsetek od ceny lub odszkodowania.
Standardowa ulotka informacyjna
Umowa, któr¹ zamierzaj¹ Pañstwo zawrzeæ,
bêdzie regulowana wspólnymi europejskimi przepisami dotycz¹cymi sprzeda¿y, bêd¹cymi systemem alternatywnym w stosunku do krajowego
prawa umów, dostêpnymi dla konsumentów w sytuacjach transgranicznych. Te wspólne przepisy
s¹ identyczne w ca³ej Unii Europejskiej i zosta³y
opracowane w celu zagwarantowania konsumentom wysokiego poziomu ochrony.
Obowi¹zuj¹ one wy³¹cznie wtedy, gdy wyra¿¹
Pañstwo zgodê na to, by umowa podlega³a wspólnym europejskim przepisom dotycz¹cym sprzeda¿y.
Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ, ¿e wyrazili Pañstwo zgodê na zawarcie umowy telefonicznie lub
w inny sposób (np. przez SMS), przez co nie
mogli Pañstwo wczeœniej zapoznaæ siê z niniejsz¹
ulotk¹. W takim razie umowa dojdzie do skutku
jedynie wtedy, gdy po otrzymaniu tej ulotki potwierdz¹ Pañstwo swoj¹ zgodê.
Podsumowanie
Jak wskazano we wniosku Komisji Europejskiej,
zasadnicze ró¿nice w prawie umów poszczególnych
pañstw cz³onkowskich stanowi¹ przeszkodê dla
przedsiêbiorców i konsumentów pragn¹cych uczestniczyæ w transgranicznej wymianie handlowej w ramach rynku wewnêtrznego.
Wed³ug Komisji Europejskiej potrzeba dostosowania siê przedsiêbiorców do zró¿nicowanych przepisów krajowego prawa umów, które mog¹ mieæ
zastosowanie w transgranicznych transakcjach, sprawia, ¿e handel transgraniczny jest bardziej skomplikowany i kosztowny ni¿ krajowy, zarówno
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w przypadku transakcji miêdzy przedsiêbiorcami
i konsumentami, jak i miêdzy samymi przedsiêbiorcami. Przedsiêbiorcy ponosz¹ zwykle dodatkowe
koszty transakcyjne w porównaniu z handlem krajowym w sytuacjach transgranicznych. Wynikaj¹ one
miêdzy innymi z trudnoœci w ustaleniu przepisów
w³aœciwego obcego prawa umów, koniecznoœci uzyskania porady prawnej, negocjowania prawa w³aœciwego w transakcjach biznesowych oraz dostosowania umów do wymogów prawa konsumenckiego
w transakcjach miêdzy przedsiêbiorcami i konsumentami.
Powy¿szych problemów nie rozwi¹zuj¹ równie¿
dotychczasowe unijne regulacje. Przyk³adowo nale¿y wskazaæ na art. 6 rozporz¹dzenia Rzym I, który stanowi, ¿e w przypadkach, w których przedsiêbiorstwo kieruje swoj¹ dzia³alnoœæ bezpoœrednio na
konsumentów w innym pañstwie cz³onkowskim,
musi on postêpowaæ z zgodnoœci z prawem umów
tego pañstwa cz³onkowskiego. W przypadkach,
w których strony wybra³y inne prawo w³aœciwe,
a bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce przepisy o ochronie
konsumentów pañstwa cz³onkowskiego konsumenta przewiduj¹ wy¿szy poziom ochrony, konieczne
jest przestrzeganie tych imperatywnych przepisów
prawa konsumenckiego.

Dokonana ju¿ harmonizacja prawa konsumenckiego na szczeblu UE doprowadzi³a do pewnego
zbli¿enia w niektórych dziedzinach, nadal jednak
istniej¹ wed³ug Komisji Europejskiej znaczne ró¿nice miêdzy przepisami poszczególnych pañstw
cz³onkowskich. Dlatego te¿ aby u³atwiæ handel miêdzynarodowy, przedsiêbiorcy powinni mieæ mo¿liwoœæ stosowania wspólnych europejskich przepisów
dotycz¹cych sprzeda¿y we wszystkich swoich transgranicznych transakcjach w ca³ej Unii Europejskiej,
unikaj¹c dziêki temu koniecznoœci dostosowywania
siê do zró¿nicowanych krajowych przepisów prawa umów, o ile druga strona wyrazi na to zgodê.
Poza tym przepisy te powinny obejmowaæ ca³y cykl
trwania umowy, a zatem odnosiæ siê do wiêkszoœci
aspektów istotnych przy zawieraniu umów transgranicznych. W zwi¹zku z tym, je¿eli chodzi o prawo
krajowe innych pañstw cz³onkowskich, przedsiêbiorcom wystarczy³oby ustalenie tylko niektórych, mniej
istotnych kwestii, nieobjêtych wspólnymi europejskimi przepisami dotycz¹cymi sprzeda¿y.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, przedstawion¹ propozycjê Komisji Europejskiej nale¿y oceniæ bardzo wysoko i mieæ nadziejê, ¿e szybko wejdzie ona w ¿ycie.
Autor jest doktorantem Instytutu Nauk Prawnych PAN

Kontrowersje wokó³
uchwa³ organów spó³dzielni

Konrad Kuzioła

Jeœli uchwa³a spó³dzielni lub spó³ki kapita³owej dotyczy praw lub obowi¹zków niemaj¹tkowych, to sprawa o zaskar¿enie tej uchwa³y jest spraw¹ o prawa niemaj¹tkowe i skarga kasacyjna jest dopuszczalna bez ograniczeñ.

D

zia³aj¹c na wniosek I Prezesa Sadu Najwy¿szego, 10 maja 2011 roku S¹d Najwy¿szy w sk³adzie siedmiu sêdziów podj¹³ uchwa³ê (sygn. akt III CZP
126/10), w której stwierdzi³, ¿e: Sprawa o uchylenie,
ustalenie nieistnienia oraz o stwierdzenie niewa¿no-

œci uchwa³y organów spó³dzielni jest spraw¹ o prawa
niemaj¹tkowe, w której skarga kasacyjna jest dopuszczalna (art. 3981 § 1 w zwi¹zku z art. 3981 k.p.c.), je¿eli przedmiotem zaskar¿onej uchwa³y s¹ prawa lub
obowi¹zki o charakterze niemaj¹tkowym.
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Uchwale tej S¹d Najwy¿szy
nada³ moc zasady prawnej
Kwestia kwalifikacji spraw o uchylenie, ustalenie nieistnienia lub o stwierdzenie niewa¿noœci
uchwa³ organów spó³dzielni jako spraw o charakterze maj¹tkowym lub niemaj¹tkowym dotyczy
w równej mierze spraw o zaskar¿anie uchwa³ organów spó³ek kapita³owych, w zwi¹zku z czym – jak
s³usznie zauwa¿y³ S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu
przedmiotowej uchwa³y – dokonuj¹c wspomnianej
kwalifikacji, nale¿y przyj¹æ jednakow¹ metodologiê.
W dotychczasowym orzecznictwie S¹du Najwy¿szego pojawia³y siê rozbie¿noœci zwi¹zane z kwalifikacj¹ spraw o zaskar¿enie tego typu uchwa³. Dominowa³a jednak linia orzecznicza, zgodnie z któr¹
o tym, czy sprawa o zaskar¿enie uchwa³y organu
spó³dzielni albo organu spó³ki kapita³owej jest
spraw¹ o prawa maj¹tkowe czy niemaj¹tkowe, decyduje przedmiot zaskar¿anej uchwa³y (tak orzek³
S¹d Najwy¿szy m.in. w postanowieniu z 26 listopada 2009 r., I CZ 74/09, niepubl., z 19 maja 2010 r.,
I CZ 8/10, niepubl. oraz z 24 paŸdziernika 2008 r.,
V CSK 201/08, niepubl).
Przeciwnicy tego pogl¹du podnosili, ¿e sprawy
o uchylenie, ustalenie nieistnienia lub stwierdzenie
niewa¿noœci uchwa³y organu spó³dzielni s¹ zawsze
sprawami o prawa niemaj¹tkowe i – ewentualnie –
dochodzone ³¹cznie z nimi roszczenia maj¹tkowe
(postanowienie S¹du Najwy¿szego z 5 lutego
2009 r., sygn. akt I CZ 111/08, niepubl.). S¹d Najwy¿szy uzasadnia³ takie stanowisko argumentem,
¿e wszelkie stosunki prawne z zakresu prawa spó³dzielczego maj¹ charakter akcesoryjny wzglêdem
podstawowego stosunku cz³onkostwa w spó³dzielni, którego charakter jest niemaj¹tkowy.
Dominuj¹c¹ liniê orzecznicz¹ S¹du Najwy¿szego krytykowano równie¿ w kontekœcie kwalifikacji
spraw o zaskar¿enie uchwa³y organu spó³ki kapita³owej. Krytycy podnosili, ¿e uprawnienie do zaskar¿enia uchwa³y organu spó³ki kapita³owej (prawo
korporacyjne) jest prawem akcesoryjnym wzglêdem
maj¹tkowego charakteru uczestnictwa w spó³ce kapita³owej, a co za tym idzie sprawy o uchylenie, ustalenie nieistnienia lub stwierdzenie niewa¿noœci
uchwa³y organu spó³ki kapita³owej maj¹ zawsze
maj¹tkowy charakter.
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Bior¹c pod uwagê oba przeciwstawne stanowiska, S¹d Najwy¿szy w uchwale z 10 maja 2011
roku sformu³owa³ tezê, ¿e ocena charakteru
sprawy jako maj¹tkowej lub niemaj¹tkowej
mo¿e opieraæ siê albo na ocenie maj¹tkowego lub
niemaj¹tkowego charakteru samego uprawnienia do zaskar¿enia uchwa³y w nawi¹zaniu do
charakteru stosunku prawnego, z którego
uprawnienie to wynika, albo na kryterium przedmiotu zaskar¿onej uchwa³y.
Jednak¿e uprawnienie do zaskar¿enia uchwa³y
organu spó³dzielni czy te¿ organu spó³ki kapita³owej jest jedynie œrodkiem prawnym, który zmierza
do ochrony okreœlonych praw – o charakterze maj¹tkowym lub niemaj¹tkowym – naruszonych konkretn¹ uchwa³¹. A zatem ocena maj¹tkowego lub
niemaj¹tkowego charakteru sprawy o zaskar¿enie
uchwa³y organu spó³dzielni lub uchwa³y organu spó³ki kapita³owej powinna byæ dokonywana w oparciu
o kryterium przedmiotu zaskar¿onej uchwa³y. Przy
ocenie maj¹tkowego b¹dŸ niemaj¹tkowego charakteru uchwa³y wykorzystywany jest oczywiœcie wypracowany przez doktrynê prawa cywilnego materialnego podzia³ praw podmiotowych na prawa
o charakterze maj¹tkowym i niemaj¹tkowym, dokonywany w oparciu o interes, jaki one reprezentuj¹.
Co wiêcej, w komentowanej uchwale S¹d Najwy¿szy zwróci³ uwagê, ¿e przyjêcie pogl¹du, jakoby o ocenie charakteru prawnego sprawy o zaskar¿enie uchwa³y decydowa³ charakter uprawnienia do
zaskar¿enia uchwa³y, prowadzi³oby do wniosku, ¿e
sprawy, w których zaskar¿one zosta³y uchwa³y o tym
samym przedmiocie (np. odwo³anie cz³onka zarz¹du), mog³yby byæ kwalifikowane odmiennie w zale¿noœci od tego, czy uchwa³y te zosta³y podjête
przez organy spó³dzielni czy te¿ przez organy spó³ek kapita³owych. Z takim zaœ pogl¹dem zdaniem
S¹du Najwy¿szego nie sposób siê zgodziæ.
Rozstrzygniêcie omawianej kwestii ma spore
znaczenie praktyczne, gdy¿ od kwalifikacji
spraw o zaskar¿enie uchwa³ organów spó³dzielni albo organów spó³ek kapita³owych zale¿y dopuszczalnoœæ skargi kasacyjnej. Przewidziane
w artykule 3981 k.p.c. ograniczenia przy wnoszeniu skargi kasacyjnej dotycz¹ jedynie spraw
o prawa maj¹tkowe, w których o dopuszczalnoœci skargi kasacyjnej decyduje okreœlona w tym
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przepisie minimalna wartoœæ przedmiotu sporu.
Ograniczenia dopuszczalnoœci skargi kasacyjnej
nie dotycz¹ za to spraw, których przedmiotem
s¹ prawa niemaj¹tkowe, nawet je¿eli ³¹cznie z nimi dochodzone s¹ roszczenia maj¹tkowe.
W tym miejscu warto zwróciæ uwagê, ¿e uzale¿nianie maj¹tkowego lub niemaj¹tkowego charakteru sprawy od maj¹tkowego lub niemaj¹tkowego
charakteru uprawnienia do zaskar¿enia uchwa³y (w
nawi¹zaniu do charakteru stosunku prawnego, z którego uprawnienie to wynika) prowadzi³oby do
stwierdzenia, ¿e we wszystkich sprawach ze stosunku spó³dzielni skarga kasacyjna jest dopuszczalna, a w sprawach ze stosunku spó³ki kapita³owej o jej
dopuszczalnoœci decyduje wartoœæ przedmiotu zaskar¿enia. Id¹c dalej tym b³êdnym tropem nale¿a³oby uznaæ, ¿e w ka¿dym przypadku zaskar¿enia
uchwa³y naruszaj¹cej prawa osobiste wspólników
(akcjonariuszy) spó³ek kapita³owych – np. prawo do

powo³ywania cz³onków zarz¹du spó³ki – wspólnik
(akcjonariusz) by³by obowi¹zany „wyceniæ” swoje
uprawnienie, podaj¹c wartoœæ przedmiotu sporu, co
w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów prawa jest
obecnie w wielu przypadkach niewykonalne. Prowadzi³oby to do nieuzasadnionego ograniczenia prawa wspólników spó³ek kapita³owych do sk³adania
skargi kasacyjnej, podczas gdy sprawy cz³onków
spó³dzielni zawsze kwalifikowa³yby siê do zaskar¿enia przed S¹dem Najwy¿szym.
Maj¹c na uwadze przytoczone argumenty, nale¿y w pe³ni podzieliæ wyra¿one w ww. uchwale S¹du
Najwy¿szego stanowisko, ¿e o charakterze sprawy
o zaskar¿enie uchwa³y decyduje materialnoprawny
charakter samej uchwa³y.
Konrad Kuzioła,
Zespół Prawa Korporacyjnego, Restrukturyzacji Spółek
i Kontraktów Handlowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy
Artykuł został wcześniej opublikowany w „Portalu Procesowym”

Orzecznictwo

Naruszenie dóbr osobistych
w Internecie
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach połączonych C-509/09 i C-161/10
eDate Advertising GmbH / X oraz Olivier Martinez i Robert Martinez / MGN Limited
z dnia 25 października 2011 r.
Poszkodowani naruszeniem dóbr osobistych za poœrednictwem Internetu mog¹ wytoczyæ
powództwo przed s¹dem pañstwa cz³onkowskiego swojego miejsca zamieszkania w odniesieniu do ca³oœci doznanych krzywd i poniesionych szkód. Jednak¿e administrator witryny
internetowej, objêty zakresem zastosowania dyrektywy o handlu elektronicznym, nie mo¿e
byæ w tym pañstwie poddany wymaganiom surowszym ani¿eli wymagania przewidziane
przez prawo obowi¹zuj¹ce w pañstwie cz³onkowskim, w którym ma on swoj¹ siedzibê.

R

ozporz¹dzenie w sprawie jurysdykcji1 stanowi,
¿e osoby maj¹ce miejsce zamieszkania na terytorium pañstwa cz³onkowskiego s¹, co do zasady,

pozywane przed s¹dy tego pañstwa cz³onkowskiego. Niemniej jednak, gdy przedmiotem postêpowania jest czyn niedozwolony lub czyn podobny do

1

Rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeñ
s¹dowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. L 12, s. 1).

Prawo Europejskie w praktyce Nr 11 (89) 51

Gospodarka
czynu niedozwolonego, dana osoba mo¿e zostaæ
pozwana równie¿ w innym pañstwie cz³onkowskim
przed s¹d miejsca, gdzie nast¹pi³o lub mo¿e nast¹piæ zdarzenie wywo³uj¹ce szkodê. I tak, w przypadku znies³awienia za poœrednictwem artyku³u prasowego rozpowszechnionego w wiêkszej liczbie
pañstw cz³onkowskich, poszkodowany mo¿e na dwa
sposoby wytoczyæ przeciwko wydawcy powództwo
o zadoœæuczynienie. Po pierwsze, mo¿e on wytoczyæ
powództwo przed s¹dami pañstwa, w którym wydawca znies³awiaj¹cej publikacji ma swoj¹ siedzibê, które s¹ w³aœciwe w przedmiocie zadoœæuczynienia za wszelkie doznane przez poszkodowanego
krzywdy spowodowane znies³awieniem. Po drugie,
mo¿e on wytoczyæ powództwo przed s¹dami ka¿dego pañstwa cz³onkowskiego, w którym publikacja zosta³a rozpowszechniona i w którym, jak utrzymuje poszkodowany, naruszone zosta³o jego dobre
imiê (miejsce, w którym dosz³a do skutku krzywda). Jednak¿e w tym ostatnim przypadku s¹dy krajowe s¹ w³aœciwe jedynie w przedmiocie zadoœæuczynienia za krzywdy spowodowane w pañstwie,
na którego terytorium maj¹ one siedzibê.
Bundesgerichtshof (Federalny S¹d Najwy¿szy,
Niemcy) i tribunal de grande instance de Paris
(Francja) wnios³y do Trybuna³u o sprecyzowanie,
w jakim zakresie zasady te maj¹ zastosowanie do
przypadków naruszenia dóbr osobistych za poœrednictwem treœci opublikowanych w witrynie internetowej.

siê zaniechania przez austriack¹ spó³kê podawania
informacji o nim z przytaczaniem pe³nego nazwiska
w kontekœcie pope³nionych czynów. Tymczasem
eDate Advertising zakwestionowa³a jurysdykcjê
miêdzynarodow¹ niemieckich s¹dów dla rozpoznania tego sporu, poniewa¿ jest ona zdania, ¿e mo¿e
zostaæ pozwana jedynie przed s¹dami austriackimi.
Stan faktyczny w sprawie C-161/10
W dniu 3 lutego 2008 r. tekst zredagowany w jêzyku angielskim i zatytu³owany „Kylie Minogue jest
znów z Olivierem Martinezem” zosta³ opublikowany w witrynie internetowej brytyjskiego dziennika
Sunday Mirror. Tekst ten opisywa³ szczegó³y spotkania australijskiej piosenkarki i francuskiego aktora. Ten ostatni oraz jego ojciec podnosz¹ naruszenie ich prawa do poszanowania ¿ycia prywatnego
oraz prawa Oliviera Martineza do wizerunku i wytoczyli we Francji powództwo przeciwko spó³ce
brytyjskiej MGN, wydawcy Sunday Mirror. MGN,
podobnie jak eDate Advertising, kwestionuje jurysdykcjê miêdzynarodow¹ s¹du, do którego wniesiono pozew, poniewa¿ jest ona zdania, ¿e brak jest
dostatecznego powi¹zania miêdzy sporn¹ publikacj¹
w Internecie w Wielkiej Brytanii a szkod¹, która
mia³a zostaæ wyrz¹dzona na terytorium francuskim.
Tymczasem w jej opinii jedynie takie powi¹zanie
mog³oby doprowadziæ do przyznania s¹dom francuskim jurysdykcji dla rozpoznania wydarzeñ powoduj¹cych powstanie szkody lub krzywdy, zwi¹zanych ze sporn¹ publikacj¹ w sieci.

Stan faktyczny w sprawie C-509/09
Wyrok Trybuna³u
W 1993 r. pan X, maj¹cy miejsce zamieszkania
w Niemczech, zosta³ skazany wraz z bratem przez
s¹d niemiecki na karê do¿ywotniego pozbawienia
wolnoœci za zabójstwo znanego aktora. W styczniu
2008 r. pan X zosta³ warunkowo przedterminowo
zwolniony.
Spó³ka eDate Advertising, maj¹ca siedzibê w Austrii, prowadzi portal internetowy pod adresem
„www.rainbow.at”, w którym opublikowa³a informacje o zaskar¿eniu przez pana X i jego brata dotycz¹cego ich wyroku skazuj¹cego. Pomimo i¿ eDate
Advertising usunê³a zaskar¿on¹ informacjê ze swojej witryny internetowej, pan X wytoczy³ przed s¹dami niemieckimi powództwo, w którym domaga
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W swoim wyroku Trybuna³ stwierdzi³, ¿e opublikowanie treœci w witrynie internetowej ró¿ni siê od
rozpowszechnienia na okreœlonym terytorium œrodka przekazu takiego jak druk, poniewa¿ treœci te
mog¹ byæ przegl¹dane w tym samym momencie
przez nieograniczon¹ liczbê internautów na ca³ym
œwiecie. I tak, po pierwsze, œwiatowy zakres rozpowszechnienia mo¿e prowadziæ do zwiêkszenia wagi
naruszeñ dóbr osobistych i, po drugie, czyni nadzwyczaj trudnym okreœlenie miejsca zmaterializowania siê krzywdy lub szkody powstaj¹cych w wyniku tych naruszeñ. W tych okolicznoœciach – bior¹c
pod uwagê, ¿e wp³yw treœci umieszczonej w sieci
na dobra osobiste danej osoby mo¿e zostaæ lepiej
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oceniony przez s¹d pañstwa, w którym poszkodowany ma centrum swoich interesów ¿yciowych –
Trybuna³ przyzna³ temu s¹dowi jurysdykcjê w stosunku do ca³oœci doznanych krzywd i poniesionych
szkód na obszarze Unii Europejskiej. W tym kontekœcie Trybuna³ sprecyzowa³, ¿e miejsce, w którym
dana osoba ma centrum swoich interesów ¿yciowych, odpowiada w zasadzie miejscu jego sta³ego
pobytu.
Trybuna³ podkreœli³ niemniej jednak, ¿e zamiast powództwa dotycz¹cego odpowiedzialnoœci za ca³oœæ doznanych krzywd i poniesionych
szkód, poszkodowany mo¿e zawsze wytoczyæ
powództwo przed s¹dami ka¿dego pañstwa
cz³onkowskiego, na którego terytorium treœæ
umieszczona w sieci jest lub by³a dostêpna.

do rozpoznania jedynie krzywdy lub szkody spowodowanych na terytorium pañstwa, w którym s¹dy te
maj¹ siedzibê. Ponadto poszkodowana osoba mo¿e
wytoczyæ powództwo dotycz¹ce odpowiedzialnoœci
za ca³oœæ doznanych krzywd i poniesionych szkód
przed s¹dami pañstwa cz³onkowskiego, w którym
nadawca treœci opublikowanych w sieci ma swoj¹
siedzibê.
W koñcu, dokonuj¹c wyk³adni dyrektywy o handlu elektronicznym2, Trybuna³ orzek³, ¿e zasada swobodnego przep³ywu us³ug stoi, co do zasady, na przeszkodzie temu, aby us³ugodawca œwiadcz¹cy us³ugê
handlu elektronicznego by³ poddany w przyjmuj¹cym pañstwie cz³onkowskim wymogom surowszym
ani¿eli wymogi przewidziane przez prawo obowi¹zuj¹ce w pañstwie cz³onkowskim, w którym ten
us³ugodawca ma siedzibê.

W tej sytuacji, podobnie jak w przypadku szkody spowodowanej przez druk, s¹dy te s¹ w³aœciwe

/www.curia.europa.eu/

2

Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów
prawnych us³ug spo³eczeñstwa informacyjnego, w szczególnoœci handlu elektronicznego w ramach rynku wewnêtrznego (Dz. Urz. L 178, s. 1).

Regulacje dotycz¹ce
w³aœciwoœci s¹du
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-327/10
Hypote ní banka a.s. / Udo Mike Lindner z 17 listopada 2011 r.
Je¿eli aktualne miejsce zamieszkania konsumenta nie jest znane, powództwo przeciwko
niemu mo¿e zostaæ rozpoznane przez s¹d w³aœciwy ze wzglêdu na jego ostatnie znane
miejsce zamieszkania. Brak mo¿liwoœci ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania pozwanego nie powinien pozbawiaæ powoda prawa do dochodzenia roszczeñ na drodze s¹dowej.

C

zeski bank pod nazw¹ Hypote ní banka i U.M.
Lindner, obywatel niemiecki, zawarli umowê
kredytu hipotecznego w celu sfinansowania zakupu
nieruchomoœci. W dniu zawarcia umowy kredytu

U.M. Lindner zamieszkiwa³ w Mariañskich £aŸniach (Republika Czeska) i, zgodnie z umow¹, by³
zobowi¹zany do poinformowania banku o ka¿dej
zmianie miejsca zamieszkania. Umowa przewidy-
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wa³a poza tym jurysdykcjê s¹du powszechnego w³aœciwego ze wzglêdu na siedzibê banku do rozstrzygania ewentualnych sporów.
Bank wniós³ do Okresní soud v Chebu (s¹du
rejonowego w Chebie, Republika Czeska) przeciwko U.M. Lindnerowi powództwo o zap³atê kwoty
4 383 584,60 CZK (oko³o 175 214 EUR), powiêkszonej o odsetki za zw³okê z tytu³u zaleg³ych sp³at
kredytu.
S¹d ten stwierdzi³, ¿e U.M. Lindner nie zamieszkuje ju¿ pod adresem wskazanym w umowie, i nie
by³ w stanie ustaliæ jego miejsca zamieszkania na
terytorium Republiki Czeskiej. W tych okolicznoœciach s¹d czeski zwróci³ siê do Trybuna³u Sprawiedliwoœci o dokonanie wyk³adni rozporz¹dzenia o
jurysdykcji1. S¹d zmierza do ustalenia w szczególnoœci, czy rozporz¹dzenie to stoi na przeszkodzie stosowaniu przepisu prawa wewnêtrznego pañstwa
cz³onkowskiego pozwalaj¹cego na prowadzenie postêpowania przeciwko osobom, których miejsce zamieszkania nie jest znane.
W dzisiejszym wyroku Trybuna³ zwróci³ przede
wszystkim uwagê, ¿e rozporz¹dzenie nie okreœla
wprost jurysdykcji s¹dowej w sytuacji, gdy miejsce
zamieszkania pozwanego nie jest znane.
Trybuna³ przypomnia³ nastêpnie, ¿e zgodnie
z rozporz¹dzeniem powództwo wniesione przeciwko konsumentowi przez drug¹ stronê umowy powinno byæ rozpatrywane przez s¹d pañstwa cz³onkowskiego, na którego terytorium znajduje siê
miejsce zamieszkania konsumenta.
Je¿eli jednak s¹d krajowy nie zdo³a ustaliæ miejsca zamieszkania konsumenta na terytorium kraju,
powinien zbada, czy konsument ten zamieszkuje na
terytorium innego pañstwa cz³onkowskiego Unii
Europejskiej.
Je¿eli s¹d krajowy ani nie jest w stanie ustaliæ
miejsca zamieszkania konsumenta na terytorium
Unii ani nie ma pewnoœci, ¿e konsument ten zamieszkuje poza tym terytorium, zasadê, zgodnie z któr¹

1

w razie sporu w³aœciwy do jego rozpoznania jest
s¹d pañstwa cz³onkowskiego, na którego terytorium znajduje siê miejsce zamieszkania konsumenta, nale¿y rozumieæ w ten sposób, ¿e obejmuje ona nie tylko aktualne miejsce zamieszkania
konsumenta, lecz równie¿ jego ostatnie znane
miejsce zamieszkania.
Taka wyk³adnia rozporz¹dzenia pozwala bowiem
jednoczeœnie powodowi z ³atwoœci¹ ustaliæ, do którego s¹du mo¿e wnieœæ pozew, a pozwanemu przewidzieæ w sposób racjonalny, przed który s¹d mo¿e
zostaæ pozwany. Pozwala ona równie¿ unikn¹æ sytuacji, w której w razie braku mo¿liwoœci ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania pozwanego nie bêdzie mo¿na ustaliæ s¹du w³aœciwego,
co pozbawi³oby powoda prawa do dochodzenia
roszczeñ na drodze s¹dowej.
Rozwi¹zanie to zapewnia te¿ równowagê pomiêdzy prawami powoda i pozwanego, gdy ten ostatni
mia³ obowi¹zek poinformowania o ka¿dorazowej
zmianie adresu po podpisaniu d³ugoterminowej
umowy kredytu hipotecznego.
W zwi¹zku z powy¿szym Trybuna³ orzek³, ¿e
s¹dy czeskie s¹ w³aœciwe do rozpoznania powództwa wniesionego przez bank przeciwko U.M.
Lindnerowi w sytuacji, gdy nie s¹ w stanie ustaliæ
jego aktualnego miejsca zamieszkania.
Trybuna³ zbada³ wreszcie przewidzian¹ w prawie czeskim w takim przypadku mo¿liwoœæ prowadzenia postêpowania pod nieobecnoœæ pozwanego
po wyznaczeniu kuratora i dorêczeniu mu pozwu.
Trybuna³ stwierdzi³, ¿e wprawdzie stanowi to ograniczenie prawa do obrony, ograniczenie to jest jednak uzasadnione z punktu widzenia prawa powoda
do skutecznej ochrony s¹dowej. Bez instytucji kuratora, któremu mo¿e zostaæ dorêczony pozew, powód nie móg³by bowiem dochodziæ swoich roszczeñ wobec osoby, której miejsce zamieszkania nie
jest znane. Trybuna³ podkreœli³ jednak, ¿e s¹d rozpoznaj¹cy sprawê powinien zawsze upewniæ siê, ¿e
podjêto wszelkie niezbêdne dzia³ania w celu odszukania pozwanego.

Rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeñ
s¹dowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. 2001, L 12, s. 1).
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Unijna polityka
karna do 2020 r.
Komisja Europejska przedstawi³a Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komitetowi
Ekonomiczno-Spo³ecznemu i Komitetowi Regionów komunikat dotycz¹cy zapewnienia
realizacji polityki UE poprzez prawo karne.

C

elem komunikatu jest przedstawienie ram dla
dalszego rozwoju polityki karnej UE na mocy
postanowieñ Traktatu Lizboñskiego, stanowi¹cego
wyraŸn¹ podstawê prawn¹ dla przyjêcia dyrektyw
z zakresu prawa karnego w celu zapewnienia skutecznej realizacji polityki UE. Nadrzêdnym celem
unijnej polityki karnej jest zagwarantowanie, aby
Unia Europejska dzia³a³a w poszanowaniu praw i interesów swoich obywateli oraz podstawowych zasad prawa unijnego.
Czêœæ wprowadzaj¹ca komunikatu charakteryzuje
temat w ogólnoœci i przedstawia podstawowe kwestie. W opinii obywateli UE walka z przestêpczoœci¹ powinna byæ jednym z czterech najwa¿niejszych
obszarów aktywnoœci UE. Dziêki dzia³aniom podjêtym w ci¹gu ostatniej dekady w celu zwalczania
przestêpczoœci osi¹gniêto czêœciowe zbli¿enie definicji i wymiarów sankcji za niektóre przestêpstwa.
Zanim jednak Traktat Lizboñski wszed³ w ¿ycie,
tylko nieliczne œrodki zosta³y podjête w celu zapewnienia skutecznej realizacji polityki UE w zakresie
prawa karnego.
Chocia¿ polityka kryminalna jest bardzo wra¿liw¹ dziedzin¹ w ka¿dym Pañstwie Cz³onkowskim, dzia³ania UE w tym obszarze s¹ konieczne
do zwalczania przestêpczoœci (szczególnie miêdzynarodowej) bardziej efektywnie, aby uniemo¿liwiæ przestêpcom ukrywanie siê poza granicami
i unikanie kary. Ponadto, jednolitoœæ pewnych kwestii polityki karnej sprzyja budowaniu wzajemnego zaufania miêdzy pañstwami cz³onkowskimi
i krajowymi organami s¹dowymi, które jest podstaw¹ wspó³pracy s¹dowej w sprawach karnych.
Skutecznoœæ realizacji polityki UE zale¿y przede
wszystkim od jej efektywnego wdro¿enia w pañ-

stwach cz³onkowskich. Poniewa¿ jednak pañstwa
cz³onkowskie mog¹ same decydowaæ o sposobie
realizacji polityki UE, kluczowym zagadnieniem s¹
kontrole i inspekcje. W zwi¹zku z tym, Unia Europejska mo¿e ustanowiæ wspólne zasady dotycz¹ce
sposobu zapewnienia realizacji, w tym – jeœli to konieczne – wymóg zastosowania sankcji karnych za
naruszenie prawa unijnego.
Traktat Lizboñski stanowi wyraŸn¹ podstawê
prawn¹ dla wspó³pracy UE i pañstw cz³onkowskich
w dziedzinie prawa karnego. Celem tej wspó³pracy jest stworzenie spójnego i konsekwentnego
unijnego prawa karnego, które bêdzie skutecznie
chroniæ prawa osób podejrzanych, oskar¿onych
i pokrzywdzonych oraz promowaæ jakoœæ wymiaru sprawiedliwoœci. Istotne jest równie¿ zapewnienie, by prawodawstwo UE w zakresie prawa karnego odzwierciedla³o ró¿norodnoœæ podstawowych
wartoœci i zwyczajów ka¿dego europejskiego spo³eczeñstwa.
W przeciwieñstwie do poprzedniego Traktatu,
nowa regulacja przewiduje znacz¹c¹ rolê Parlamentu
Europejskiego w procedurze legislacyjnej i pe³n¹
kontrolê s¹dow¹ Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii
Europejskiej. Ponadto, Traktat Lizboñski przyznaje
parlamentom krajowym kompetencje do wyra¿ania
swoich opinii na temat projektów dyrektyw i monitorowania przestrzegania zasady pomocniczoœci.
Taka pozycja parlamentów narodowych jest szczególnie silna w kontekœcie unijnego prawa karnego.
Co wiêcej, pañstwa cz³onkowskie zosta³y wyposa¿one w tzw. „hamulec bezpieczeñstwa” – projekt dyrektywy mo¿e zostaæ przekazany Komisji Europejskiej, je¿eli pañstwa cz³onkowskie
uznaj¹, ¿e akt mo¿e wp³yn¹æ na istotne aspekty
ich krajowych systemów prawa karnego. Limi-
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ty dzia³añ UE w dziedzinie prawa karnego s¹
równie¿ wyznaczone przez Kartê Praw Podstawowych UE, która sta³a siê prawnie wi¹¿¹ca
wraz z wejœciem w ¿ycie Traktatu Lizboñskiego.
Rozwi¹zania te zosta³y zaakceptowane przez
wszystkie pañstwa cz³onkowskie, z wyj¹tkiem Danii (która w ogóle w nich nie uczestniczy) i Zjednoczonego Królestwa oraz Irlandii, które przyjmuj¹
i stosuj¹ okreœlone instrumenty na zasadzie „opt in”.
Czêœæ 1 komunikatu przedstawia postanowienia
Traktatu Lizboñskiego dotycz¹ce stanowienia prawa karnego na poziomie UE. Dokument odwo³uje
siê do art. 83 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który stanowi, ¿e UE mo¿e w drodze dyrektyw ustanowiæ normy minimalne odnosz¹ce siê do okreœlania przestêpstw oraz kar
w dziedzinach szczególnie powa¿nej przestêpczoœci o wymiarze transgranicznym, wynikaj¹ce z rodzaju lub skutków tych przestêpstw lub ze szczególnej potrzeby wspólnego ich zwalczania. Na
podstawie art. 83(1) TFUE takie przepisy mog¹ byæ
przyjête zw³aszcza w dziedzinie tak zwanych „Eurozbrodni”, czyli przestêpstw, które – ze wzglêdu na
ich miêdzynarodowy charakter i wagê – zas³uguj¹
na uwagê UE. Katalog Euro-zbrodni obejmuje terroryzm, handel ludŸmi oraz seksualne wykorzystywanie kobiet i dzieci, nielegalny handel narkotykami, nielegalny handel broni¹, pranie pieniêdzy,
korupcjê, fa³szowanie œrodków p³atniczych, przestêpczoœæ komputerow¹ i przestêpczoœæ zorganizowan¹. Wiêkszoœæ z nich zosta³a ju¿ uregulowana
w aktach przyjêtych przed wejœciem w ¿ycie Traktatu Lizboñskiego. Katalog Euro-zbrodni mo¿e zostaæ poszerzony jednomyœlnie przez Radê, za zgod¹
Parlamentu Europejskiego.
Artyku³ 83(2) TFUE stanowi, ¿e Parlament Europejski i Rada, na wniosek Komisji, mog¹ ustanowiæ normy minimalne odnosz¹ce siê do okreœlania
przestêpstw oraz kar w danej dziedzinie, je¿eli zbli¿enie przepisów prawa karnego pañstw cz³onkowskich jest niezbêdne w celu zapewnienia skutecznej
realizacji polityki Unii w dziedzinie, która sta³a siê
przedmiotem œrodków harmonizuj¹cych.
Dodatkowo, art. 325(4) TFUE przyznaje UE
kompetencje do podejmowania dzia³añ w zakresie
zapobiegania i zwalczania nadu¿yæ finansowych

56 www.pewp.pl

naruszaj¹cych interesy finansowe UE. Jak podkreœlono w komunikacie, jest to obszar o du¿ym znaczeniu dla europejskich podatników, którzy finansuj¹ bud¿et UE i którzy maj¹ prawo oczekiwaæ
skutecznych dzia³añ skierowanych przeciwko nielegalnej dzia³alnoœci dotycz¹cej finansów publicznych UE.
Czêœæ 2 komunikatu koncentruje siê na podstawowych zasadach, które musz¹ byæ przestrzegane
podczas przyjmowania œrodków z zakresu prawa
karnego. Poniewa¿ prawo karne zawsze wywiera
ogromny wp³yw na jednostki i zawsze powinno stanowiæ ostateczny œrodek, ka¿da regulacja unijna
w tej dziedzinie powinna byæ przyjmowana w zgodzie z podstawowymi regu³ami obowi¹zuj¹cymi
w UE. Unia Europejska powinna przestrzegaæ zasady pomocniczoœci, co oznacza, ¿e mo¿e podejmowaæ dzia³ania w zakresie polityki karnej tylko
wówczas, gdy zamierzonego celu nie mo¿na osi¹gn¹æ na poziomie krajowym w ogóle lub tak skutecznie, jak na poziomie unijnym. Ponadto, poniewa¿ prawo karne bezpoœrednio wp³ywa na podstawowe
prawa osób podejrzanych, pokrzywdzonych i œwiadków, prawodawca UE zawsze musi braæ pod uwagê postanowienia Karty Praw Podstawowych UE,
jak równie¿ Europejskiej Konwencji o ochronie praw
cz³owieka i podstawowych wolnoœci.
Jak zosta³o podkreœlone w komunikacie, proces podejmowania decyzji w sprawie przyjêcia
œrodków prawa karnego w celu zapewnienia realizacji polityki UE powinien byæ podzielony na
dwa etapy. Po pierwsze, prawodawca UE powinien porównaæ efektywnoœæ œrodków prawnokarnych oraz instrumentów o charakterze administracyjnym i cywilnym i zanalizowaæ
prawdopodobne skutki rozwa¿anej regulacji.
Nastêpnie, je¿eli œrodki prawnokarne zostan¹
uznane za konieczne, nastêpnym etapem powinno byæ podjêcie decyzji, jakie konkretnie rozwi¹zania powinny zostaæ przyjête. Zgodnie z art. 83
TFUE, unijna regulacja prawa karnego powinna
ograniczyæ siê tylko do okreœlenia „minimalnych
norm”, jednoczeœnie jednak powinna byæ wystarczaj¹co jasna, jak wymaga tego zasada pewnoœci prawa. Przy wyborze, jakie œrodki maj¹ zostaæ zawarte
w projektowanej regulacji, unijny prawodawca powinien równie¿ uwzglêdniæ zasady koniecznoœci
i proporcjonalnoœci. Decyzja powinna zostaæ pod-

Inicjatywy europejskie
jêta na podstawie wiarygodnych informacji dotycz¹cych charakteru i skutków niektórych przestêpstw
we wszystkich pañstwach cz³onkowskich, co mo¿e
zostaæ osi¹gniête poprzez zapewnienie pe³nego dostêpu do danych statystycznych w³adz pañstw cz³onkowskich. Unia Europejska powinna równie¿ rozwa¿aæ rodzaje kar i dodatkowych œrodków karnych,
które mog¹ zostaæ zastosowane, oraz ewentualn¹
karn¹ lub inn¹ odpowiedzialnoœæ osób prawnych
w okreœlonych przypadkach.

ku wewnêtrznego. Dziedziny te wymagaj¹ dalszych
badañ w kontekœcie stosowania prawa karnego jako
mechanizmu gwarancyjnego. Analiza powinna
uwzglêdniaæ wagê i charakter naruszenia prawa,
poziom ochrony praw podejrzanego, skutecznoœæ
systemu kar, w tym procedurê podejmowania decyzji i jej wykonywania. Jak podkreœlono w komunikacie, w wielu przypadkach sankcje administracyjne mog¹ okazaæ siê wystarczaj¹ce, a nawet bardziej
skuteczne ni¿ sankcje karne.

W czêœci 3 komunikatu Komisja przedstawia
obszary, w których prawo karne jest lub mo¿e byæ
stosowane jako instrument zapewniaj¹cy prawid³ow¹ realizacjê polityki unijnej. Mimo ¿e pañstwa
cz³onkowskie s¹ zobowi¹zane do sankcjonowania
ka¿dego naruszenia prawa unijnego przez na³o¿enie skutecznej, proporcjonalnej i odstraszaj¹cej kary,
same mog¹ decydowaæ o charakterze danej sankcji,
która niekoniecznie musi byæ sankcj¹ karn¹. Jednak¿e, jeœli dzia³ania podejmowane przez pañstwa
cz³onkowskie nie s¹ wystarczaj¹co efektywne lub
jeœli ró¿nice miêdzy pañstwami cz³onkowskimi powoduj¹ niejednolite stosowanie przepisów prawa
unijnego, Unia Europejska mo¿e przyj¹æ minimalne normy dotycz¹ce charakteru, typu i wymiaru
sankcji.

W koñcowej czêœci dokumentów Komisja opisuje dzia³ania, które zamierza podj¹æ w celu wprowadzenia w ¿ycie zasad przedstawionych w komunikacie. Komisja planuje opracowaæ, we wspó³pracy
z Parlamentem Europejskim, wytyczne dla prawodawcy unijnego w zakresie projektowania przepisów prawa karnego. Co wiêcej, Komisja ustanowi
grupê ekspertów do pomocy w zbieraniu danych
materia³ów i danych statystycznych oraz w prowadzeniu dyskusji na temat g³ównych kwestii dotycz¹cych implementacji regulacji unijnych do krajowych
systemów prawa karnego, takich jak relacje miêdzy
sankcjami karnymi i innymi oraz interpretacja pojêæ
u¿ytych w przepisach dyrektyw. Dzia³ania te powinny sprawiæ, ¿e œrodki prawnokarne stan¹ siê skutecznym i wygodnym instrumentem w procesie realizacji polityk unijnych, silnie zakorzenionym
w unijnych standardach dotycz¹cych procedury
i praw pokrzywdzonych zgodnie z Kart¹ Praw Podstawowych UE. Komisja planuje osi¹gniêcie tego
celu do 2020 roku.

Poniewa¿ polityki unijne obejmuj¹ szeroki zakres tematów, prawodawca UE musi zdecydowaæ, czy sankcje karne s¹ w ogóle konieczne.
Ka¿dy przypadek powinien byæ traktowany indywidualnie. Istnieje kilka dziedzin, które ju¿
zosta³y uznane za wymagaj¹ce przyjêcia œrodków prawnokarnych na poziomie UE. Takie regulacje s¹ szczególnie istotne w kontekœcie walki
ze szkodliw¹ dzia³alnoœci¹ i nielegalnymi zyskami w niektórych obszarach gospodarki, m.in.
w sektorze finansowym, w zwi¹zku z zapobieganiem nadu¿yciom finansowym na szkodê interesów finansowych UE oraz ochron¹ euro
przed fa³szowaniem.
Zgodnie z komunikatem, inne dziedziny polityki,
w których prawo karne mog³oby pe³niæ funkcje instrumentu zapewniaj¹cego ich skuteczn¹ realizacjê,
s¹: transport drogowy, ochrona danych, polityka celna, ochrona œrodowiska, rybo³ówstwo i polityki ryn-

Zmiany w zakresie tworzenia unijnej polityki karnej wp³yn¹ niew¹tpliwie równie¿ na polski system
prawa karnego. Aktywnoœæ UE w tej dziedzinie
przyczyni siê z pewnoœci¹ do ujednolicenia i podwy¿szenia standardów prawnokarnych, równie¿
w kontekœcie ochrony podstawowych praw i wolnoœci. Osi¹gniêcie tego celu wymaga jednak od Polski
pe³nej wspó³pracy w zakresie implementacji i stosowania regulacji unijnych. Prawid³owa ocena postanowieñ Traktatu Lizboñskiego i dzia³añ UE w obszarze polityki karnej mo¿liwa bêdzie dopiero za
kilka lat, mo¿na mieæ jednak nadziejê, ¿e nowe regulacje traktatowe przynios¹ korzystne zmiany.
Za Europa praw człowieka
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Unijny obszar
sprawiedliwoœci

Mieszkañcy Europy powinni czuæ siê swobodnie, mieszkaj¹c, podró¿uj¹c lub robi¹c zakupy w pañstwie cz³onkowskim niebêd¹cym ich krajem. Bez wzglêdu na miejsce przebywania na terenie Unii powinni oni mieæ zapewniony dostêp do wymiaru sprawiedliwoœci. Komisja Europejska przedstawi³a wnioski w sprawie uproszczonych programów
finansowania, które maj¹ u³atwiæ utworzenie unijnego obszaru sprawiedliwoœci.

W

ramach tych programów wspierane bêd¹
dzia³ania UE maj¹ce na celu usprawnienie
wspó³pracy europejskiej w dziedzinie prawa cywilnego i karnego, umo¿liwienie mieszkañcom bardziej
skutecznego korzystania z praw przys³uguj¹cych im
jako obywatelom Unii oraz szerzenie równoœci. Powy¿sze dzia³ania pomog¹ wzmocniæ wysi³ki, jakie
podejmuje Unia, by zwalczaæ przestêpczoœæ, rozwi¹zaæ problem dotycz¹cy popytu na narkotyki i ich
poda¿y oraz chroniæ prawa ludzi (na przyk³ad osób
skazanych lub ofiar przestêpstw) w trakcie postêpowañ karnych. Dwa nowe programy stanowi¹
znaczne uproszczenie w porównaniu z tymi obecnie realizowanymi, poniewa¿ zak³adaj¹ mniej formalnoœci, a ponadto bêdzie mo¿na nimi bardziej
efektywnie zarz¹dzaæ. Okres realizacji zaplanowany jest na lata 2014–2020, a wnioskowany bud¿et
wynosi 803 mln euro.
„Traktat Lizboñski wyposa¿y³ Komisjê w narzêdzia, dziêki którym mo¿e ona wiêcej dokonaæ na
rzecz sprawiedliwoœci, praw oraz obywatelstwa.
Komisja przedstawia konkretne wnioski dotycz¹ce
ochrony praw obywateli”, oœwiadczy³a Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwoœci. „Ale same
przepisy nie wystarcz¹. Musimy uœwiadomiæ obywatelom ich prawa, zapewniæ prawnikom narzêdzia
umo¿liwiaj¹ce stosowanie przepisów unijnych oraz
prowadziæ wymianê informacji na temat rozwi¹zañ
politycznych. Wspomniane dwa nowe programy
maj¹ na celu poprawê dostêpu obywateli do wymiaru
sprawiedliwoœci oraz upowszechnianie ich praw.
Przyczyni¹ siê one do usprawnienia wspó³pracy s¹dowej, zapewnienia szkoleñ dla sêdziów, prokuratorów oraz innych przedstawicieli œrodowiska prawniczego, do zwalczania nielegalnego handlu

58 www.pewp.pl

narkotykami oraz udzielania wsparcia ofiarom przestêpstw, jak równie¿ szerzenia równoœci p³ci i praw
osób niepe³nosprawnych. Pomog¹ nam urzeczywistniæ obszar sprawiedliwoœci i praw obejmuj¹cy ca³¹
Uniê.”
Proponowane programy „Wymiar sprawiedliwoœci” oraz „Prawa i obywatelstwo” przyczyni¹
siê do konsolidacji realizowanych obecnie szeœciu
programów finansowania w obszarze wymiaru
sprawiedliwoœci i praw. Œrodki z programów zostan¹ przeznaczone na wspieranie wysi³ków Komisji na rzecz utworzenia skutecznego unijnego
obszaru sprawiedliwoœci z naciskiem na dzia³ania gwarantuj¹ce wiêksz¹ wartoœæ dodan¹ na poziomie Unii.
Program „Sprawiedliwoœæ”, którego bud¿et
wynosi 416 mln euro, ma na celu zagwarantowanie
skutecznego stosowania przepisów zwi¹zanych
z wymiarem sprawiedliwoœci w sprawach cywilnych
i karnych. Zapewni on obywatelom oraz przedsiêbiorstwom odpowiedni dostêp do wymiaru sprawiedliwoœci w transgranicznych postêpowaniach s¹dowych. Z jego œrodków bêdzie wspierana
prowadzona przez Uniê walka z narkotykami i przestêpczoœci¹.
Program „Prawa i obywatelstwo”, którego bud¿et siêga 387 mln euro, przyczyni siê do wiêkszej
skutecznoœci praw i swobód jednostki w praktyce
poprzez upowszechnianie wiedzy na ich temat i bardziej spójne stosowanie na terenie ca³ej Unii. Bêdzie on tak¿e s³u¿yæ promowaniu praw dzieci, zasad niedyskryminacji (ze wzglêdu na rasê lub
pochodzenie etniczne, religiê lub przekonania, nie-
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pe³nosprawnoœæ, wiek lub orientacjê seksualn¹) oraz
równoœci kobiet i mê¿czyzn (w tym projektów, których celem jest zwalczanie przemocy wobec kobiet
i dzieci).
Aby osi¹gn¹æ opisane wy¿ej cele, wspomniane
nowe programy bêd¹ wspiera³y nastêpuj¹ce dzia³ania:
l prowadzenie szkoleñ dla sêdziów i prawników
w ca³ej Europie z zakresu stosowania unijnych przepisów prawnych i praw w praktyce;
l wzmocnienie wspó³pracy unijnej w obszarze
wymiaru sprawiedliwoœci i praw poprzez tworzenie sieci prawników, organizacji pozarz¹dowych
oraz osób odpowiedzialnych za kszta³towanie polityki Unii;
l zapewnienie obywatelom i przedsiêbiorstwom
praktycznych narzêdzi umo¿liwiaj¹cych korzystanie z ich praw oraz u³atwiaj¹cych dostêp do wymiaru sprawiedliwoœci, na przyk³ad za pomoc¹ portalu
European e-Justice;
l prowadzenie kampanii informacyjnych zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym, maj¹cych
na celu szerzenie wiedzy na temat praw obywatelskich zagwarantowanych w ustawodawstwie unijnym oraz u³atwienie ich stosowania w praktyce.
Przed koñcem roku Komisja przedstawi tak¿e
wniosek w sprawie nowego programu „Europa dla

obywateli”. Bêdzie on polega³ na wspieraniu dzia³añ na rzecz pog³êbiania œwiadomoœci i wiedzy obywateli na temat Unii, jej wartoœci i historii, na przyk³ad poprzez pielêgnowanie pamiêci o przesz³oœci
Europy oraz partnerstwa zawierane miêdzy miastami (miasta bliŸniacze).
Nowe programy pomog¹ skonsolidowaæ szeœæ
programów realizowanych w okresie finansowania
2007–2013 w obszarze sprawiedliwoœci, praw podstawowych oraz obywatelstwa:
l program „Wymiar sprawiedliwoœci w sprawach
cywilnych”;
l program „Wymiar sprawiedliwoœci w sprawach
karnych”;
l program „Prawa podstawowe i obywatelstwo”;
l program „Daphne III”;
l program „Profilaktyka narkotykowa i informacje o narkotykach”;
l dwa obszary programu na rzecz zatrudnienia
i solidarnoœci spo³ecznej (PROGRESS): „Przeciwdzia³anie dyskryminacji i ró¿norodnoœæ” oraz „Równoœæ kobiet i mê¿czyzn”.
Komisja dwukrotnie przeprowadzi³a konsultacje
spo³eczne, które stanowi³y podstawê przedstawionych dzisiaj wniosków. Wiêkszoœæ respondentów
by³a zgodna co do tego, ¿e nale¿y uproœciæ obecne
programy finansowania oraz ograniczyæ ich liczbê.

Prawo do rzetelnego
procesu sądowego
Przedstawiciele pañstw cz³onkowskich UE osi¹gnêli porozumienie w sprawie projektu
ustawodawczego, który zapewni oskar¿onym na terenie ca³ej UE prawo do informacji
w postêpowaniu karnym.
„Osi¹gniête porozumienie stanowi istotny etap
w zakresie zagwarantowania podejrzanym uczciwego procesu w postêpowaniu karnym w ca³ej UE”,
stwierdzi³a komisarz UE ds. sprawiedliwoœci Viviane Reding. „UE poczyni³a znaczny postêp w tworzeniu jednolitego obszaru sprawiedliwoœci. Przy-

jêty œrodek, który ma na celu zagwarantowanie
oskar¿onym ich praw, przyczyni siê do wzrostu
wzajemnego zaufania pomiêdzy organami s¹dowymi w Europie. Z niecierpliwoœci¹ czekam na jego
szybkie przyjêcie przez Parlament Europejski
i Radê”.
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Omawiany œrodek zosta³ zaproponowany przez
Komisjê Europejsk¹ w lipcu 2010 r. w ramach starañ zmierzaj¹cych do zagwarantowania obywatelom
w ca³ej Europie prawa do rzetelnego procesu s¹dowego. Jest to drugi krok z ca³ej serii dzia³añ zmierzaj¹cych do ustanowienia wspólnych europejskich
standardów w postêpowaniu karnym. W paŸdzierniku 2010 r. Parlament Europejski i Rada zatwierdzi³y ju¿ pierwszy wniosek ustawodawczy, który
nada³ podejrzanym prawo do t³umaczenia pisemnego i ustnego. Proponowana dyrektywa w sprawie
prawa do informacji w postêpowaniu karnym zostanie przekazana Parlamentowi Europejskiemu do
zatwierdzenia w nadchodz¹cych tygodniach, przed
ostatecznym przyjêciem przez ministrów na posiedzeniu Rady.
Zgodnie z nowymi przepisami osoby podejrzane o pope³nienie przestêpstwa bêd¹ musia³y
zostaæ poinformowane w zrozumia³ym dla nich
jêzyku o przys³uguj¹cych im prawach. Dziêki
temu ka¿da osoba aresztowana lub podlegaj¹ca
procedurze europejskiego nakazu aresztowania
w pañstwie cz³onkowskim UE bêdzie musia³a
otrzymaæ pouczenie o prawach zawieraj¹ce informacje o podstawowych prawach przys³uguj¹cych tej osobie w toku postêpowania karnego.
Komisja Europejska przekaza³a pañstwom cz³onkowskim wzór takiego pouczenia, który zostanie
przet³umaczony na 23 jêzyki urzêdowe UE. Prawo
do informacji w postêpowaniu karnym jest, obok
prawa do t³umaczenia pisemnego i ustnego, jednym
ze œrodków zapewniaj¹cych rzetelnoœæ procesu,
maj¹cym na celu zwiêkszenie zaufania do jednolitego obszaru sprawiedliwoœci UE.
Kontekst
Na podstawie dyrektywy policja i prokuratura
bêd¹ zobowi¹zane dostarczaæ podejrzanym informacje o przys³uguj¹cych im prawach. W przypadku zatrzymania w³adze bêd¹ przekazywa³y osobie
zatrzymanej informacje na piœmie, w formie pouczenia o prawach, napisanego prostym, codziennym jêzykiem. Ka¿dy podejrzany otrzyma to pouczenie zaraz po zatrzymaniu, bez wzglêdu na to,
czy siê o nie zwróci czy nie. W razie potrzeby
otrzyma tak¿e t³umaczenie pisemne wspomnianego pouczenia.

60 www.pewp.pl

Pouczenie o prawach bêdzie zawieraæ praktyczne informacje o przys³uguj¹cych oskar¿onemu prawach:
l do adwokata;
l do informacji o zarzutach oraz, w odpowiednich przypadkach, o prawie dostêpu do akt sprawy;
l do t³umaczenia ustnego i pisemnego w przypadku, gdy dana osoba nie w³ada jêzykiem postêpowania;
l do niezw³ocznego postawienia przed s¹dem
w przypadku zatrzymania.
Pouczenie o prawach pozwoli unikn¹æ b³êdów
wymiaru sprawiedliwoœci, a tym samym zmniejszyæ liczbê wnoszonych œrodków odwo³awczych.
Ka¿dego roku w Unii Europejskiej prowadzonych
jest ponad 8 milionów postêpowañ karnych. Obecnie dostêp obywateli do odpowiednich informacji
o przys³uguj¹cych im prawach w przypadku aresztowania i postawienia zarzutów kryminalnych nie
jest jednakowy w poszczególnych pañstwach UE.
W niektórych pañstwach cz³onkowskich podejrzani
otrzymuj¹ tylko informacje ustne o przys³uguj¹cych
im prawach procesowych, a w innych informacje na
piœmie s¹ przekazywane wy³¹cznie na ¿¹danie.
Zgodnie z art. 82 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w celu u³atwienia wzajemnego uznawania orzeczeñ s¹dowych i poprawy
wspó³pracy policyjnej i s¹dowej w sprawach karnych o charakterze transgranicznym, UE mo¿e przyj¹æ œrodki zwiêkszaj¹ce prawa obywateli UE zgodnie z Kart¹ praw podstawowych UE.
Prawo do rzetelnego procesu oraz prawo do obrony s¹ przewidziane w art. 47 i 48 Karty praw podstawowych UE, a tak¿e w art. 6 Europejskiej konwencji praw cz³owieka.
W czerwcu 2011 r. Komisja przedstawi³a trzeci
œrodek, maj¹cy na celu zagwarantowanie dostêpu
do adwokata oraz prawa do kontaktu z bliskimi.
Wniosek ten jest obecnie przedmiotem dyskusji
w Parlamencie i Radzie.
Marta Angrocka-Krawczyk
Wydział prasy
Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
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Niebieska karta z przeszkodami
Szereg pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej w du¿ym stopniu utrudnia wysoko wykwalifikowanym osobom podjêcie pracy na terenie UE. Komisja formalnie wezwa³a je do
przestrzegania zasad okreœlonych w dyrektywie w sprawie niebieskiej karty, której termin wdro¿enia min¹³ 19 czerwca 2011 r.

D

o tej pory Niemcy, W³ochy, Malta, Polska, Portugalia i Szwecja nie dokona³y jeszcze transpozycji do swojego ustawodawstwa krajowego przepisów unijnych reguluj¹cych migracjê wysoko wykwalifikowanych pracowników. W zwi¹zku z tym
Komisja podjê³a decyzjê o wydaniu uzasadnionych
opinii (na mocy art. 258 TFUE), w których ¿¹da od
tych pañstw cz³onkowskich podjêcia dzia³añ.
Pomimo trwaj¹cego kryzysu gospodarczego oraz
wysokich stóp bezrobocia, pracodawcom czêsto
trudno jest znaleŸæ potrzebnych pracowników o wysokich kwalifikacjach1. Dyrektywa UE w sprawie
niebieskiej karty wprowadza wspólne i skuteczne
przepisy, które pozwalaj¹ wysoko wykwalifikowanym osobom spoza Europy na podjêcie pracy na
naszych rynkach, gdzie wystêpuje takie zapotrzebowanie. Dyrektywa ustanawia przyspieszon¹ procedurê przyjmowania w stosunku do takich obcokrajowców oraz zapewnia wspólny zestaw praw
spo³eczno-gospodarczych (tych samych, które przys³uguj¹ obywatelom UE) w wielu dziedzinach.
Europa musi przyci¹gn¹æ wiêcej uzdolnionych
pracowników, jeœli ma osi¹gn¹æ cele zwi¹zane
z trwa³ym wzrostem sprzyjaj¹cym w³¹czeniu spo³ecznemu, opieraj¹cym siê na badaniach naukowych
i innowacjach. Z tego powodu istotne jest, by
wszystkie pañstwa cz³onkowskie stosowa³y te
wspólne przepisy oraz popiera³y kompleksow¹
i zrównowa¿on¹ politykê migracyjn¹ UE.
18 lipca 2011 r. Komisja rozes³a³a wezwania do
usuniêcia uchybienia (pierwszy etap procedury
w sprawie naruszenia przepisów) do w³adz Niemiec,
W³och, Malty, Polski, Portugalii i Szwecji w spra-

wie niepowiadomienia Komisji o œrodkach podjêtych
w celu wdro¿enia dyrektywy.
Trzy z wymienionych pañstw (W³ochy, Malta i Portugalia) do tej pory nie zasygnalizowa³y zastosowania takich œrodków w ustalonym (dwumiesiêcznym)
terminie, co sk³oni³o Komisjê do podjêcia dzia³añ.
Z kolei trzy inne pañstwa (Niemcy, Polska i Szwecja) odpowiedzia³y na wezwanie do usuniêcia uchybienia, lecz zaznaczy³y, ¿e nowe przepisy wykonawcze wejd¹ w ¿ycie dopiero w przysz³ym roku.
Komisja zdecydowa³a o wys³aniu uzasadnionych
opinii równie¿ i do tych pañstw cz³onkowskich.
Kontekst
Dyrektywa w sprawie niebieskiej karty (dyrektywa 2009/50/WE) zosta³a przyjêta dnia 25 maja
2009 r. Pañstwa cz³onkowskie mia³y dokonaæ transpozycji jej przepisów do swojego ustawodawstwa
krajowego w terminie do 19 czerwca 2011 r. Dyrektywa jest wi¹¿¹ca dla wszystkich pañstw cz³onkowskich, z wyj¹tkiem Danii, Zjednoczonego Królestwa oraz Irlandii.
Unijny system niebieskiej karty pomaga przyci¹gn¹æ do Europy migrantów posiadaj¹cych
wysokie kwalifikacje i tym samym wspiera starania pañstw cz³onkowskich oraz przedsiêbiorstw w UE na rzecz wype³nienia luk na ich
rynkach pracy, których nie mo¿na wype³niæ, zatrudniaj¹c w³asnych obywateli, obywateli innych
pañstw cz³onkowskich UE lub obywateli krajów
spoza Unii legalnie przebywaj¹cych na jej terytorium. System ten zapewnia wspóln¹ i uprosz-

1

Wed³ug badania pt. „Satisfying Labour Demand through Migration”, przeprowadzonego w 2011 r. przez Europejsk¹
Sieæ Migracji, pañstwa cz³onkowskie odnotowuj¹ w wielu dziedzinach niedobór pracowników oraz niedostateczne
kwalifikacje.
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czon¹ procedurê obowi¹zuj¹c¹ w pañstwach cz³onkowskich zwi¹zanych dyrektyw¹ oraz gwarantuje, ¿e ewentualni migranci, zamiast borykaæ siê
z 24 ró¿nymi systemami, bêd¹ wiedzieæ, co nale¿y
zrobiæ bez wzglêdu na to, do jakiego pañstwa planuj¹ siê udaæ.
Migrant, który otrzymuje niebiesk¹ kartê od danego pañstwa cz³onkowskiego, zyskuje swobodny
dostêp do stanowisk pracy wymagaj¹cych wysokich kwalifikacji w danym pañstwie cz³onkowskim
oraz ma tak¿e prawo udaæ siê do innego pañstwa
cz³onkowskiego, w którym mo¿e wystêpowaæ zapotrzebowanie na posiadane przez tê osobê kwalifikacje. Poniewa¿ system niebieskiej karty obejmuje
równie¿ korzystne warunki uzyskania statusu d³ugoterminowego rezydenta oraz ³¹czenia rodzin,
stanowi on atrakcyjny pakiet dla ewentualnych
migrantów o wysokich kwalifikacjach.
Instrument ten powsta³ w odpowiedzi na zapotrzebowanie; nie przyznaje on prawa do przyjêcia

oraz respektuje kompetencje pañstw cz³onkowskich
w zakresie ustalania liczby imigrantów zarobkowych
wje¿d¿aj¹cych na ich terytorium do celów zwi¹zanych z zatrudnieniem wysoko wykwalifikowanych
pracowników.
Dyrektywa w sprawie niebieskiej karty stanowi
jedn¹ czêœæ sk³adow¹ kompleksowej i zrównowa¿onej polityki migracyjnej UE, która ma do odegrania rolê nie tylko w zakresie uzupe³niania niedoborów na krajowych rynkach pracy, lecz tak¿e
sprostania wyzwaniom demograficznym.
Dyrektywa nie pozbawia pañstw cz³onkowskich
mo¿liwoœci posiadania w³asnego systemu krajowych
zezwoleñ na pobyt dla wysoko wykwalifikowanych
migrantów, lecz takie krajowe zezwolenia nie wi¹¿¹
siê z przyznaniem prawa pobytu w innych pañstwach cz³onkowskich UE, które jest gwarantowane na mocy dyrektywy w sprawie niebieskiej karty.
/Komisja Europejska/

Europejski Instytut
Prawa ju¿ dzia³a
Viviane Reding, wiceprzewodnicz¹ca Komisji Europejskiej oraz komisarz UE ds. wymiaru sprawiedliwoœci, zainaugurowa³a dzisiaj pierwsze spotkanie robocze Europejskiego
Instytutu Prawa. Choæ mija zaledwie rok od pomys³u jego utworzenia, Instytut ju¿ funkcjonuje. Pierwsze spotkanie poœwiêcone bêdzie dyskusji nad wnioskiem Komisji w sprawie utworzenia fakultatywnych wspólnych europejskich przepisów dotycz¹cych sprzeda¿y.

I

nstytut, który powsta³ w czerwcu i ma siedzibê
w Wiedniu, ma na celu zwiêkszenie spójnoœci
prawnej w Europie poprzez udzielanie praktycznych
porad decydentom politycznym oraz w³adzom, jak
równie¿ dalszy rozwój prawa unijnego. Instytut jest
niezale¿n¹ organizacj¹ nienastawion¹ na zysk, która skupia przedstawicieli zawodów prawniczych
oraz pracowników akademickich z ca³ej Europy.
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Przyczyni siê on do osi¹gniêcia szerszego celu UE,
jakim jest stworzenie europejskiego obszaru prawa
i sprawiedliwoœci.
„Europejski Instytut Prawa wniesie wk³ad w budowanie europejskiej kultury prawnej. Wiêksza spójnoœæ miêdzy ró¿nymi systemami prawnymi w Europie przyczyni siê do zwiêkszenia wzajemnego
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zaufania i pewnoœci obywateli UE w odniesieniu do
systemu prawnego UE i europejskiego systemu praworz¹dnoœci, który jest spoiwem ³¹cz¹cym Uniê
Europejsk¹”, powiedzia³a europejska komisarz ds.
wymiaru sprawiedliwoœci, Viviane Reding. „Dziêki
Instytutowi europejska przestrzeñ prawa stanie siê
namacalna i rzeczywista, co umo¿liwi obywatelom
korzystanie z przys³uguj¹cych im praw i mo¿liwoœci oferowanych przez jednolity rynek. Wartoœci¹
dodan¹ bêd¹ te¿ prowadzone przez tê organizacjê
badania nad wdro¿eniem prawa przez pañstwa
cz³onkowskie UE. Instytut bêdzie zaanga¿owany
w projekty maj¹ce konkretne wyniki i du¿e znaczenie dla codziennego ¿ycia obywateli.”
Prawo europejskie wywiera g³êboki wp³yw na
¿ycie codzienne Europejczyków, przedsiêbiorstwa
oraz krajowe struktury polityczne i prawne. Aby
dalej rozwijaæ i wzmacniaæ wszystkie obszary prawa europejskiego – niezale¿nie od tego, czy jest to
prawo cywilne, karne czy administracyjne – nale¿y
rozpocz¹æ badania naukowe oraz szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwoœci.
Instytut pomo¿e przeanalizowaæ trudnoœci, jakie
napotykaj¹ przedstawiciele zawodów prawniczych,
jak równie¿ znaleŸæ rozwi¹zania w celu lepszego
stosowania prawa UE oraz opracowaæ propozycje
reformy prawodawstwa UE we wszystkich obszarach. Bêdzie to tak¿e forum dyskusji i wymiany
myœli dla prawników, pracowników akademickich
oraz specjalistów.
Inspiracj¹ dla uruchomienia inicjatywy na rzecz
utworzenia Europejskiego Instytutu Prawa – wypromowanej przez Komisjê w planie dzia³ania dotycz¹cym utworzenia przestrzeni wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci dla obywateli europejskich–
jest dzia³alnoœæ Amerykañskiego Instytutu Prawa,
pozarz¹dowego organu, który odegra³ kluczow¹ rolê
w opracowaniu jednolitego kodeksu handlowego.
Kodeks ten u³atwia dokonywanie sprzeda¿y oraz
innych transakcji handlowych we wszystkich 50 stanach USA. Przedmiotem pierwszego spotkania roboczego Instytutu bêdzie dyskusja nad wspólnymi

europejskimi przepisami dotycz¹cymi sprzeda¿y,
z których dobrowolnie mogliby korzystaæ przedsiêbiorcy i konsumenci w UE podczas sprzeda¿y i dokonywania zakupów przez Internet.
Utworzenie Europejskiego Instytutu Prawa
by³o elementem planu dzia³ania Komisji na rok
2010, s³u¿¹cego realizacji programu sztokholmskiego. W kwietniu 2010 r. we Florencji wiceprzewodnicz¹ca Komisji Viviane Reding podkreœli³a znaczenie utworzenia Instytutu. W dniu
1 czerwca 2011 r. w Pary¿u odby³ siê kongres inauguracyjny, nastêpnie Uniwersytet Wiedeñski
otrzyma³ mo¿liwoœæ goszczenia siedziby Instytutu przez pierwsze cztery lata jego dzia³alnoœci.
Europejski Instytut Prawa ma za zadanie:
l oceniaæ i pobudzaæ rozwój prawa UE, strategii w zakresie prawa oraz dzia³añ praktycznych;
l przedk³adaæ wnioski dotycz¹ce dalszego rozwoju dorobku prawnego UE oraz lepszej implementacji prawa UE przez pañstwa cz³onkowskie;
l okreœlaæ i analizowaæ zmiany w zakresie prawa w obszarach podlegaj¹cych kompetencji pañstw
cz³onkowskich, które s¹ w³aœciwe na szczeblu UE;
l badaæ podejœcie unijne do prawa miêdzynarodowego oraz wzmacniaæ rolê, jak¹ prawo UE mo¿e
odegraæ na arenie miêdzynarodowej, na przyk³ad
w przypadku projektowania instrumentów miêdzynarodowych lub wzorów przepisów;
l prowadziæ i u³atwiaæ prowadzenie badañ paneuropejskich, takich jak projektowanie, ocena oraz
ulepszanie zasad i przepisów, które s¹ wspólne dla
europejskich systemów prawnych;
l tworzyæ forum dyskusyjne dla prawników –
pracowników akademickich, sêdziów, adwokatów
i przedstawicieli innych zawodów prawniczych –
wywodz¹cych siê z ró¿nych tradycji prawnych.
Rada Instytutu mo¿e mianowaæ sta³ych cz³onków
lub obserwatorów – z w³asnej inicjatywy lub rozpatruj¹c wnioski przes³ane przez kandydatów.
Marta Angrocka-Krawczyk
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Stop dla pornografii dziecięcej
Zgodnie z przyjêt¹ przez Parlament Europejski dyrektyw¹, ciê¿kie kary czekaj¹ osoby
oskar¿one o seksualne wykorzystywanie dzieci oraz ogl¹danie pornografii dzieciêcej
w sieci. Nowe przepisy na³o¿¹ tak¿e na kraje UE obowi¹zek usuwania stron internetowych z pornografi¹ dzieciêc¹ lub, jeœli oka¿e siê to niemo¿liwie, nakaz blokowania dostêpu do wspomnianych stron na terytorium danego kraju. Specjaliœci alarmuj¹, ¿e w Europie nawet 10 do 20% dzieci mog³o paœæ ofiarami wykorzystywania seksualnego.

D

yrektywa w sprawie zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dzieciêcej wprowadza w krajach Unii nowe wymogi,
w zakresie zapobiegania przestêpstwom, œcigania
sprawców i ochrony ofiar. Pañstwa cz³onkowskie
bêd¹ mia³y dwa lata na w³¹czenie nowych przepisów do prawa krajowego.
– Niegodziwe traktowanie w celach seksualnych
i wykorzystywanie seksualne dzieci, w tym pornografia dzieciêca, to powa¿ne pogwa³cenie praw podstawowych – czytamy w treœci dokumentu. – Osobom odpowiedzialnym za prowadzenie dochodzeñ
w sprawie tego typu przestêpstw i za ich œciganie
nale¿y udostêpniæ skuteczne narzêdzia dochodzeniowe. Mog¹ one obejmowaæ operacje pod przykryciem, kontrolê komunikacji, niejawn¹ inwigilacjê,
w tym elektroniczn¹, monitorowanie rachunków
bankowych lub inne metody dochodzenia finansowego (...) W stosownych przypadkach i zgodnie
z prawem krajowym takie narzêdzia powinny tak¿e
obejmowaæ mo¿liwoœæ pos³ugiwania siê przez organy œcigania fikcyjn¹ to¿samoœci¹ w internecie.

„Dyrektywa w sprawie zwalczania wykorzystywania seksualnego oraz pornografii dzieciêcej to
wa¿ny krok w kierunku wzmocnienia ochrony naszych dzieci. W³adze i organizacje spo³eczne dostaj¹
silny instrument, który wprowadza zasadê zero tolerancji wobec zbrodni pope³nianych na dzieciach”,
powiedzia³a Roberta Angelilli, która kierowa³a pracami Parlamentu nad dyrektyw¹.

nie seksualne dzieci na terenie ca³ej Unii, przede
wszystkim wobec nadu¿yæ pope³nionych przez osoby zaufania publicznego, autorytety i osoby maj¹ce
wp³yw na dziecko (jak cz³onkowie rodziny, opiekunowie czy nauczyciele), a tak¿e w sytuacji wykorzystywania dzieci, znajduj¹cych siê w grupie ryzyka (jak dzieci niepe³nosprawne fizycznie lub
umys³owo, znajduj¹ce siê pod wp³ywem narkotyków lub alkoholu).
– Sama niepe³nosprawnoœæ nie oznacza automatycznie niemo¿noœci wyra¿enia zgody na kontakty
seksualne. Nale¿y jednak kryminalizowaæ wykorzystywanie takiej niepe³nosprawnoœci w celu podjêcia
czynnoœci seksualnych z udzia³em dziecka – podkreœlaj¹ twórcy dyrektywy.
Zgodnie z nowymi przepisami zmuszanie dziecka do aktów seksualnych i prostytucji zagro¿one
bêdzie kar¹ przynajmniej 10 lat pozbawienia wolnoœci. Z kolei osoby zajmuj¹ce siê produkcj¹ pornografii dzieciêcej mog¹ liczyæ siê z kar¹ trzech lat
pozbawienia wolnoœci. Za ogl¹danie treœci pornograficznych, w których udzia³ bior¹ dzieci w internecie, groziæ bêdzie kara 1 roku wiêzienia.
Uwodzenie przez internet i seksturystyka
Uwodzenie dzieci przez internet oraz dzieciêca
turystyka seksualna tak¿e stan¹ siê przestêpstwami
kryminalnymi. Niezale¿nie od tego, czy obywatel
UE dopuœci siê ich na terenie Unii czy poza jej granicami.

Ciê¿kie czasy dla przestêpców seksualnych
Dyrektywa okreœla kary minimalne œrednio za
20 przestêpstw – to znacznie wiêcej, ni¿ dotychczas
przewidywano w prawodawstwie unijnym. Parlamentarzyœci chc¹ zaostrzenia kar za wykorzystywa-
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Strony z pornografi¹ dzieciêc¹
musz¹ znikn¹æ ca³kowicie...
Kraje cz³onkowskie bêd¹ musia³y d¹¿yæ do jak
najszybszego usuwania stron internetowych zawie-
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raj¹cych i rozpowszechniaj¹cych pornografiê dzieciêc¹. Bêd¹ one tak¿e zobowi¹zane do³o¿yæ wszelkich starañ, co do wspó³pracy z krajami znajduj¹cymi siê poza granicami Unii (Stany Zjednoczone
i in.), w celu doprowadzenia do usuniêcia tych stron.
...chocia¿ ich blokowanie
wci¹¿ mo¿e byæ konieczne
Poniewa¿ jednak usuniêcie stron z pornografi¹
dzieciêc¹ nie zawsze jest mo¿liwe (serwery mog¹
znajdowaæ siê na terenie pañstw niechêtnych do
wspó³pracy z UE lub te¿ usuwanie tych stron mog³oby trwaæ zbyt d³ugo), pañstwa cz³onkowskie
mog¹ podejmowaæ œrodki s³u¿¹ce blokowaniu tych
stron internetowych na swoim terytorium. Jednak
œrodki te musz¹ byæ wprowadzone w oparciu
o przejrzyst¹ procedurê i dostarczaæ internautom
odpowiednich gwarancji bezpieczeñstwa.

Zakaz pracy z dzieæmi
Badania wykazuj¹, ¿e oko³o 20 proc. sprawców
przestêpstw seksualnych po odbyciu wyroku ponownie dopuœci siê czynu przestêpczego. Dlatego, zgodnie z now¹ dyrektyw¹, na osobê, która zosta³a skazana za przestêpstwa na tle seksualnym, mo¿na
bêdzie na³o¿yæ czasowy lub sta³y zakaz wykonywania dzia³alnoœci zawodowej, zwi¹zanej z bezpoœrednimi i regularnymi kontaktami z dzieæmi.
Pracodawcy podczas rekrutowania pracowników
bêd¹ mieli prawo wymagaæ informacji o wyrokach
skazuj¹cych zwi¹zanych z przestêpstwami na tle
seksualnym. Tym samym kraje cz³onkowskie powinny mieæ mo¿liwoœæ podjêcia niezbêdnych œrodków,
takich jak np. umieszczenie sprawców w rejestrze
karnym przestêpców seksualnych.
Kolejne kroki

Iloœæ stron internetowych zawieraj¹cych pornografiê dzieciêc¹ roœnie. Przewiduje siê, ¿e dziennie
wpuszczanych jest w obieg oko³o 200 materia³ów
zawieraj¹cych treœci pornograficzne z udzia³em
dzieci. Nawet najm³odsze dzieci staj¹ siê ofiarami
pornografii, a i obrazy z ich udzia³em s¹ coraz bardziej dos³owne i brutalne.

Dyrektywa powinna zostaæ formalnie zaakceptowana przez Radê Ministrów UE jeszcze przed koñcem roku. Pañstwa cz³onkowskie bêd¹ mia³y wówczas dwa lata, ¿eby transponowaæ nowe przepisy
do prawa krajowego.
/Parlament Europejski/

Komentarz eksper ta
Zbigniew Engiel
Firma Mediarecovery

Skuteczne blokowanie
stron internetowych to mrzonka

Projekt dyrektywy unijnej dotycz¹cej nowych sposobów walki z pedofili¹ rodzi wiele
kontrowersji, szczególnie w zakresie ingerencji rz¹dów poszczególnych pañstw cz³onkowskich w zawartoœæ internetu.

O

broñcy wolnoœci wskazuj¹, ¿e wypracowanie
skutecznego sposobu cenzurowania danych
w internecie, pocz¹tkowo pod k¹tem pedofilii, mo¿e
w przysz³oœci skutkowaæ rozszerzeniem cenzury na
inne p³aszczyzny. Pozostawiaj¹c jednak z boku tego
typu rozwa¿ania, warto skupiæ siê na mo¿liwoœci

technicznych umo¿liwiaj¹cych przeprowadzenie
tego typu operacji.
Projekt dyrektywy dzieli dzia³ania pañstw cz³onkowskich na obowi¹zek usuwania z serwerów krajowych stron pedofilskich oraz na mo¿liwoœæ blo-
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kowania dostêpu do takich stron, znajduj¹cych siê
na serwerach zagranicznych. Usuwanie z serwerów
krajowych stron pedofilskich jest technicznie proste
do przeprowadzenia i nie generuje ze sob¹ du¿ych
kosztów. Bez wzglêdu na sposób, w jaki firma hostingowa dowie siê o stronie, na której wystêpuj¹
treœci niedozwolone, czy bêdzie to informacja od
uprawnionego organu czy te¿ sama bêdzie mia³a
w obowi¹zku kontrolowaæ zawartoœæ stron internetowych na swoich serwerach, strona internetowa jest
po prostu wy³¹czana i ¿aden z internautów nie bêdzie mia³ do niej dostêpu. Jak wskazuj¹ doœwiadczenia europejskie, takie dzia³anie zajmuje œrednio
dwa i pó³ dnia.
Bardziej skomplikowane jest blokowanie dostêpu do stron znajduj¹cych siê na serwerach zagranicznych. Tutaj w³adze pañstwowe nie maj¹
narzêdzi do dzia³ania bezpoœredniego. Oczywiœcie istnieje mo¿liwoœæ zablokowania na serwerach
DNS providerów internetu konkretnych numerów
IP. Bior¹c jednak pod uwagê zaawansowanie technologiczne oraz ³atwoœæ powielania danych elektronicznych trudno za³o¿yæ, ¿e takie dzia³anie mo¿e byæ
skuteczne. Dobrym przyk³adem jest Wikileaks, po
zablokowaniu przez rz¹d amerykañski g³ównego
adresu tego portalu, w sieci natychmiast uaktywniono dziesi¹tki innych tzw. mirrorów, umiejscowionych na serwerach we wszystkich czêœciach œwiata.
By³y to kopie 1 do 1 oryginalnego serwisu. Bloko-

wanie dostêpu do kolejnych witryn zwi¹zane by³o
z wykonaniem kolejnych formalnoœci biurokratyczno-prawnych, a bior¹c pod uwagê skalê zjawiska,
dosz³oby do uruchomienia informatycznego perpetuum mobile. Wikileaks zbudowa³o ogromn¹ spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹, której zale¿a³o, ¿eby jej
dzia³alnoœæ by³a kontynuowana.
Trzeba zauwa¿yæ, ¿e internetowi pedofile to równie¿ zorganizowana, miêdzynarodowa grupa i w³adze
poszczególnych pañstw cz³onkowskich napotkaj¹
zapewne podobne problemy co rz¹d amerykañski,
chc¹cy utrudniæ dzia³alnoœæ Wikileaks.
Projekt nowej dyrektywy dotycz¹cej walki z pedofili¹ z pewnoœci¹ jest potrzebny, jak ka¿de inne
dzia³anie maj¹ce na celu zwalczanie tego typu
przestêpstw. Jednak na dzieñ dzisiejszy nie wydaje siê, by mo¿na by³o skutecznie blokowaæ strony zawieraj¹ce pedofilskie treœci w sposób skuteczny, tak by uniemo¿liwiæ do nich dostêp.
O wiele wa¿niejsze wydaje siê klasyczne dzia³anie organów œcigania zmierzaj¹ce do zatrzymania osób zajmuj¹cych siê generowaniem tego typu
treœci. Taka wspó³praca od lat prowadzona jest
w ramach Interpolu i Europolu, a policje pañstw
europejskich i s³u¿by amerykañskie maj¹ w tym
zakresie sprawne i przynosz¹ce wymierne efekty
sposoby dzia³ania.

Komisja kontra polski urz¹d
Komisja Europejska wstrzymała planowane przez polskiego regulatora rynku telekomunikacyjnego (UKE) ustalenie stawek za zakańczanie połączeń w sieci ruchomej operatora Aero2 bez przeprowadzenia wcześniej analizy rynku.
Stawki miały być określone na poziomie ponaddwukrotnie wyższym od cen oferowanych przez konkurentów Aero2.
Arbitralny charakter tej propozycji narusza kluczową zasadę regulacyjną UE.
Zgodnie z unijnymi przepisami telekomunikacyjnymi, UKE, podobnie jak wszystkie inne unijne organy regulacyjne,
jest zobowiązany do oceny warunków konkurencji w różnych sektorach krajowego rynku telekomunikacyjnego. Regulatorzy mogą wprowadzać środki kontroli cen lub inne odpowiednie, proporcjonalne i uzasadnione środki zaradcze
jedynie w przypadku, gdy przeprowadzona przez nich analiza rynku wykazała brak skutecznej konkurencji. Komisja
jest zaniepokojona faktem, że poprzez złamanie tej fundamentalnej zasady podejście UKE wykazuje brak przewidywalności i stwarza bariery na drodze do rozwoju rynku wewnętrznego. Jest to drugie ostrzeżenie wysłane przez Komisję w tym miesiącu do UKE w związku z jego stanowiskiem w sprawie stawek za zakańczanie połączeń w sieci
ruchomej. Komisja, w ścisłej współpracy z BEREC (Organem Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej),
omówi z UKE przedmiotowe kwestie oraz ewentualne zmiany proponowanych środków w celu zapewnienia ich zgodności z prawem UE oraz wyeliminowania barier na jednolitym rynku europejskim, które mogą powstać w wyniku
wprowadzenia tych środków. Dogłębny przegląd zgłoszonych środków będzie trwać do trzech miesięcy. Po zakończeniu tego trzymiesięcznego procesu Komisja może wydać zalecenie, zwracając się do krajowego organu regulacyjnego
o wprowadzenie zmian do projektowanego środka naprawczego lub jego wycofanie.
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Przywracanie kontroli
na granicach wewnętrznych

Agnieszka Grzelak,
dr nauk prawnych,
adiunkt w Katedrze
Prawa Europejskiego SGH

– propozycje Komisji Europejskiej
Zniesienie kontroli na granicach wewnêtrznych pañstw strefy Schengen nast¹pi³o
w 1995 r., po wejœciu w ¿ycie Konwencji wykonawczej do Uk³adu z Schengen. Od tego
czasu stworzony system sta³ siê symbolem wspó³pracy pañstw1, a mo¿liwoœæ przemieszczania siê w obrêbie UE bez kontroli na granicach wewnêtrznych jest jednym z najwiêkszych osi¹gniêæ.

W

ydarzenia, które mia³y miejsce w Afryce Pó³nocnej wiosn¹ 2011 r., i zwi¹zany z tym nap³yw cudzoziemców do UE sk³oni³y niektóre pañstwa cz³onkowskie oraz instytucje UE do podjêcia
na nowo dyskusji na temat wzmocnienia kontroli
strefy Schengen i opracowania mo¿liwych rozwi¹zañ. Zwrócono w szczególnoœci uwagê na koniecznoœæ zagwarantowania, by strefa Schengen mog³a
skutecznie sprostaæ ewentualnym trudnoœciom, które mog¹ wi¹zaæ siê z brakiem – w niektórych przypadkach – realizacji zobowi¹zañ zwi¹zanych z kontrol¹ na granicach zewnêtrznych. W szczególnoœci,
Komisja Europejska zwróci³a uwagê na potrzebê
skoordynowanej reakcji Unii w takich sytuacjach
i zaproponowa³a stworzenie w³aœciwego mechanizmu, maj¹cego na celu zapewnienie spójnego
wdra¿ania i interpretacji zasad obowi¹zuj¹cych
w strefie Schengen.
Tej problematyce poœwiêcono równie¿ czêœæ
szczytu Rady Europejskiej, który mia³ miejsce
23–24 czerwca 2011 r. Podczas tego spotkania
stwierdzono, ¿e nale¿y wprowadziæ mechanizm, by
wyjœæ naprzeciw nadzwyczajnym okolicznoœciom,
stanowi¹cym ryzyko dla ogólnego funkcjonowania
wspó³pracy w ramach Schengen, nie naruszaj¹c jednoczeœnie zasady swobodnego przep³ywu osób. Mechanizm ten powinien obejmowaæ zestaw œrodków,

które mia³yby byæ stosowane w stopniowy, zró¿nicowany i skoordynowany sposób, by pomóc pañstwom cz³onkowskim radziæ sobie z trudn¹ sytuacj¹
na granicach zewnêtrznych. Powinny one obejmowaæ wizyty kontrolne, wsparcie techniczne i finansowe oraz pomoc, koordynacjê i interwencjê ze strony Fronteksu. W ostatecznoœci w ramach takiego
mechanizmu mo¿na by wprowadziæ klauzulê
ochronn¹ umo¿liwiaj¹c¹ wyj¹tkowe ponowne wprowadzenie kontroli na granicach wewnêtrznych,
w naprawdê krytycznych sytuacjach, gdy jakieœ
pañstwo cz³onkowskie nie bêdzie ju¿ w stanie wykonywaæ swoich obowi¹zków wynikaj¹cych z zasad
Schengen. Taki œrodek mo¿na by zastosowaæ na podstawie konkretnych, obiektywnych kryteriów i wspólnej oceny, w œciœle ograniczonym zakresie i na œciœle ograniczony czas, uwzglêdniaj¹c potrzebê
posiadania zdolnoœci do reagowania w przypadkach
nag³ych. W dalszej czêœci konkluzji Rada Europejska wskazuje wyraŸnie, ¿e odpowiedzialnoœæ za
kontrolê i nadzór nad granicami zewnêtrznymi spoczywa na pañstwach cz³onkowskich, a te, wykonuj¹c to zadanie, dzia³aj¹ równoczeœnie we wspólnym
interesie wszystkich pañstw cz³onkowskich.
Dla realizacji wskazanych celów Komisja
w dniu 16 wrzeœnia 2011 r. przedstawi³a pakiet
dokumentów:

1

W³¹czenie rozwi¹zañ prawnych Schengen do prawa UE nast¹pi³o na mocy specjalnego Protoko³u do³¹czonego do
Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ na mocy Traktatu z Amsterdamu. Na
ten temat wiêcej zob. K. Rokicka, W³¹czenie acquis Schengen w ramy prawne UE, Studia Europejskie 2002 nr 2, s. 75;
tej¿e Acquis Schengen w Polsce, Europejski Przegl¹d S¹dowy 2006, nr 4, s. 58.
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1) Komunikat do Parlamentu Europejskiego,
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego i Komitetu Regionów: „£ad Schengen –
wzmocnienie obszaru bez kontroli na granicach
wewnêtrznych”2,
2) Wniosek dotycz¹cy rozporz¹dzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie (WE) nr 562/2006 w celu ustanowienia wspólnych zasad dotycz¹cych tymczasowego przywrócenia w wyj¹tkowych okolicznoœciach kontroli
granicznej na granicach wewnêtrznych3,
3) Zmieniony wniosek dotycz¹cy rozporz¹dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny i monitorowania w celu
weryfikacji stosowania dorobku Schengen4.
Propozycja Komisji
Przed³o¿ony przez Komisjê Komunikat, zatytu³owany „£ad Schengen – wzmocnienie obszaru bez
kontroli na granicach wewnêtrznych”, stanowi rodzaj
uzasadnienia dla towarzysz¹cych mu dwóch, wymienionych wy¿ej, projektów aktów ustawodawczych.
W Komunikacie Komisja podkreœla, ¿e podstaw¹
prawn¹ strefy Schengen jest zbiór przepisów (dorobek Schengen) przewiduj¹cych nie tylko zniesienie
kontroli granicznej na granicach wewnêtrznych
i wspólne zasady kontroli na granicach zewnêtrznych,
ale tak¿e wspóln¹ politykê wizow¹, wspó³pracê policyjn¹ i s¹dow¹, wspólne zasady powrotu nielegalnych
migrantów oraz ustanowienie wspólnych baz danych,
takich jak system informacyjny Schengen (SIS). „Dorobek Schengen” to pojêcie, które oznacza akty
prawne reguluj¹ce zniesienie kontroli na granicach wewnêtrznych UE i wspólne zasady kontroli na granicach zewnêtrznych oraz zwi¹zane z tym
akty dotycz¹ce polityki wizowej czy wspó³pracy
policyjnej, a tak¿e wspólne zasady powrotu nielegalnych migrantów. Dorobek Schengen to
w szczególnoœci Uk³ad z Schengen z 1985 r. oraz
2

Konwencja wykonawcza do Uk³adu z Schengen z roku 1990 w wersji, w jakiej akty te zosta³y w³¹czone
w ramy prawne UE przez protokó³ do³¹czony do TUE
i TFUE oraz akty na nich oparte lub z nimi zwi¹zane5. W dokumencie Komisja wymienia istniej¹ce ju¿
narzêdzia, maj¹ce na celu wsparcie pañstw cz³onkowskich w wype³nianiu ich obowi¹zków wynikaj¹cych
z przynale¿noœci do strefy Schengen oraz reagowaniu na sytuacje krytyczne. S¹ to przyk³adowo wsparcie z funduszy UE, wspólne operacje organizowane
przez Frontex czy te¿ pomoc Europolu albo Europejskiego Urzêdu Wsparcia w dziedzinie Azylu. Komisja uwa¿a jednak, ¿e narzêdzia te nie s¹ wystarczaj¹ce – w szczególnoœci obecnie obowi¹zuj¹cy
mechanizm polegaj¹cy na miêdzyrz¹dowym systemie wzajemnej oceny nie jest wystarczaj¹co silny. Ju¿
w tym miejscu trzeba jednak podkreœliæ, ¿e Komisja
jednak nie podaje ¿adnych przyk³adów sytuacji,
w których system nie zadzia³a³ prawid³owo. W kolejnej czêœci Komunikatu Komisja krótko omawia
wyj¹tkowe okolicznoœci mog¹ce doprowadziæ w ostatecznoœci do przywrócenia kontroli na granicach wewnêtrznych, w tym przedstawia obecnie obowi¹zuj¹cy system przywracania kontroli, jak równie¿
proponowane dzia³ania w odniesieniu do koniecznoœci utworzenia odpowiedniego mechanizmu na poziomie Unii Europejskiej. W podsumowaniu Komisja wskazuje, ¿e proponowany przez ni¹ system ma
zapewniæ reakcjê skuteczn¹, we w³aœciwym czasie
i podejmowan¹ w sposób skoordynowany.
Z kolei projekt rozporz¹dzenia ewaluacyjnego
zawiera now¹ wersjê projektu rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny i monitorowania w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen w tych
pañstwach cz³onkowskich, w których jest on stale
stosowany. Jest to kolejna, zmieniona wersja projektu. Sam mechanizm ewaluacyjny, którego projekt zosta³ przedstawiony w listopadzie 2010 r.6,

dalej jako: Komunikat; KOM(2011) 561 wersja ostateczna.
dalej jako: rozporz¹dzenie zmieniaj¹ce Kodeks graniczny Schengen, KOM(2011) 560 wersja ostateczna.
4
dalej jako: rozporz¹dzenie ewaluacyjne, KOM(2011) 559 wersja ostateczna.
5
Por. obecnie Protokó³ (nr19) do³¹czony przez Traktat z Lizbony do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
6
Wniosek dotycz¹cy rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny
w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen zosta³ przedstawiony przez Komisjê w dniu 16 listopada 2010 r.
(KOM(2010) 624 wersja ostateczna). Zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ ustawodawcz¹, okreœlon¹ w art. 294 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), projekt zosta³ przekazany Radzie i Parlamentowi Europejskiemu, ale do
chwili obecnej nie zosta³o przedstawione stanowisko Parlamentu Europejskiego w pierwszym czytaniu.
3

68 www.pewp.pl

Inicjatywy europejskie
mia³by polegaæ na tym, ¿e prowadzone by³yby oceny (zarówno zaplanowane, jak i niezapowiedziane)
wykonania zobowi¹zañ przez pañstwa strefy Schengen. To Komisja Europejska, przy wspó³pracy
pañstw cz³onkowskich, by³aby odpowiedzialna za
ogólne przeprowadzenie oceny, a tak¿e rocznych
programów, czy te¿ prowadzenie niezapowiedzianych wizyt w pañstwach cz³onkowskich. Komisja
mia³aby wskazywaæ ekspertów, a tak¿e przygotowywaæ ostateczne rekomendacje, zobowi¹zuj¹ce
pañstwo cz³onkowskie do przedstawienia planu dzia³ania. W zmienionym wniosku wiêkszoœæ zmian
zaproponowanych ma charakter porz¹dkowy. Zasadnicza jednak zmiana, stanowi¹ca o istocie projektu
i wymagaj¹ca pog³êbionej oceny, to rozszerzenie
projektu o aspekty zwi¹zane z procesem nie tylko
oceny, ale tak¿e monitorowania przestrzegania dorobku Schengen.
Monitorowanie to ma polegaæ w szczególnoœci na
na³o¿eniu na pañstwo cz³onkowskie obowi¹zku
przedstawienia planu dzia³añ maj¹cego na celu
rozwi¹zanie wskazanych niedoci¹gniêæ i regularnego przedstawiania planu dzia³ania, a¿ do momentu
rozwi¹zania wszystkich problemów. Dwa dodawane
w projekcie rozporz¹dzenia przepisy (art. 14 i art. 15
rozporz¹dzenia ewaluacyjnego) dotycz¹ przypadków, gdy w sprawozdaniu z oceny stosowania dorobku Schengen, sporz¹dzonego zgodnie z jego pozosta³ymi przepisami, stwierdzone zostan¹ powa¿ne
niedoci¹gniêcia w przeprowadzaniu kontroli na granicach zewnêtrznych lub w zakresie stosowania procedur powrotu7. W dotychczasowej wersji projektu
w sytuacji, w której kontrola na miejscu wykazywa³a
powa¿ne niedoci¹gniêcia uznane za wywieraj¹ce
znacz¹cy wp³yw na ogólny poziom bezpieczeñstwa
jednego lub kilku pañstw cz³onkowskich, Komisja
– z w³asnej inicjatywy lub na wniosek pañstwa cz³onkowskiego – powiadamia o tym Radê i Parlament
Europejski. Nowa wersja rozporz¹dzenia dodaje, ¿e w takiej sytuacji Komisja bêdzie mog³a
równie¿ podj¹æ decyzjê o wezwaniu ocenianego
pañstwa cz³onkowskiego do wprowadzenia przynajmniej jednego z wymienionych w art. 14 ust. 1
œrodków, w tym do:

l rozpoczêcia rozmieszczania zespo³ów europejskiej stra¿y granicznej zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia Frontex;
l do przedk³adania do zatwierdzania przez Frontex strategicznych decyzji dotycz¹cych oceny ryzyka oraz planów rozmieszczenia wyposa¿enia;
l czy nawet do zamkniêcia wskazanego przejœcia granicznego do czasu usuniêcia nieprawid³owoœci.
Ponadto, w rozporz¹dzeniu ewaluacyjnym przewidziano, ¿e jeœli w sprawozdaniu z przeprowadzonej oceny stwierdzono powa¿ne zaniedbanie przez
pañstwo cz³onkowskie obowi¹zków w zakresie
przeprowadzania kontroli na granicach zewnêtrznych lub procedur powrotu, oceniane pañstwo cz³onkowskie bêdzie zobowi¹zane do przed³o¿enia sprawozdania w terminie okreœlonym w przepisie, a jeœli
po tym terminie Komisja ustali, ¿e sytuacja taka
utrzymuje siê, zastosowanie znajd¹ odpowiednie
przepisy kodeksu granicznego Schengen, czyli zastosowana zostanie procedura przywrócenia kontroli
na granicach wewnêtrznych pañstw cz³onkowskich.
Drugi projekt aktu ustawodawczego, przedstawiony w ramach pakietu „£ad Schengen”, to projekt rozporz¹dzenia, który ma na celu nowelizacjê
obowi¹zuj¹cego rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 562/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiaj¹cego wspólnotowy kodeks zasad reguluj¹cych przep³yw osób przez granice8.
Projekt przewiduje nowelizacjê w zakresie ustanowienia wspólnych zasad dotycz¹cych tymczasowego przywrócenia w wyj¹tkowych okolicznoœciach
kontroli granicznej na granicach wewnêtrznych. Proponowane zmiany dotycz¹ – ogólnie – mo¿liwoœci
przywrócenia kontroli na granicach wewnêtrznych
w strefie Schengen w trzech przypadkach:
l w sytuacji zaistnienia powa¿nego zagro¿enia
dla porz¹dku publicznego lub bezpieczeñstwa wewnêtrznego na poziomie unijnym lub krajowym –
chodzi tu o przypadki przewidywalne o krótkotrwa³ym wp³ywie, wystêpuj¹cym zasadniczo lokalnie,
l w sytuacji zaistnienia przypadku wymagaj¹cego
natychmiastowego dzia³ania – przyk³adowo w ra-

7

Przez pojêcie „procedury powrotu” nale¿y rozumieæ przepisy dotycz¹ce powrotów nielegalnie przebywaj¹cych obywateli pañstw trzecich, w tym przede wszystkim przepisy dyrektywy 2008/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 16 grudnia 2008 r., Dz. Urz. UE L 348, 24.12.2008, s. 98.
8
Dalej: Kodeks graniczny Schengen; Dz. Urz. UE L 105, 13.4.2006, s. 1, ze zmianami.
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zie ataku terrorystycznego (krótkotrwa³e nieprzewidywalne przypadki),
l jako reakcja na wypadek utrzymywania siê powa¿nych uchybieñ na granicach zewnêtrznych.
Dwie pierwsze sytuacje (przywrócenie kontroli
w przypadku wydarzeñ przewidywalnych oraz
w przypadkach wymagaj¹cych niezw³ocznego dzia³ania) by³y ju¿ przedmiotem regulacji Kodeksu granicznego Schengen w dotychczas obowi¹zuj¹cym
brzmieniu, ale projektowane rozporz¹dzenie zmienia procedurê wprowadzenia kontroli oraz dodaje
kryteria oceny, które powinny byæ uwzglêdniane przy
podejmowaniu decyzji w tej sprawie. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym stanem prawnym, to pañstwo cz³onkowskie podejmuje decyzjê o przywróceniu kontroli na
granicy wewnêtrznej, informuj¹c o tym pozosta³e
pañstwa cz³onkowskie i Komisjê. Co do zasady,
przywrócenie kontroli granicznej mo¿e nast¹piæ
wyj¹tkowo, na czas ograniczony nie d³u¿szy ni¿
30 dni lub na przewidywalny okres trwania powa¿nego zagro¿enia. Wed³ug przed³o¿onej propozycji, organem, który bêdzie podejmowa³ decyzjê
w tej sprawie, jest Komisja Europejska, dzia³aj¹ca
zasadniczo na wniosek pañstwa cz³onkowskiego.
Dodawane przepisy okreœlaj¹ kryteria, które bêdzie
uwzglêdniaæ Komisja. W szczególnoœci, oceniaj¹c,
czy przywrócenie kontroli na granicach wewnêtrznych przyczyni siê do usuniêcia zagro¿enia porz¹dku publicznego lub bezpieczeñstwa wewnêtrznego,
Komisja bêdzie analizowaæ: prawdopodobne skutki zagro¿enia, dostêpnoœæ technicznych i finansowych œrodków wsparcia (w tym wsparcia Frontex,
Europolu czy Europejskiego Urzêdu Wsparcia
w Dziedzinie Azylu), bie¿¹ce i przysz³e skutki powa¿nych niedoci¹gniêæ w odniesieniu do kontroli na
granicach zewnêtrznych lub procedur powrotu,
a tak¿e prawdopodobne konsekwencje takiego œrodka dla swobodnego przemieszczania siê.
Podstawow¹ zmian¹ jest zatem przeniesienie
uprawnienia do podejmowania decyzji w zakresie przywrócenia kontroli na granicach wewnêtrznych z zainteresowanego pañstwa cz³onkowskiego na Komisjê Europejsk¹. Pañstwa
cz³onkowskie zachowuj¹ mo¿liwoœæ jednostronnego przywrócenia kontroli granicznej na granicach
wewnêtrznych jedynie w przypadku zaistnienia zda9
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rzenia nag³ego, nieprzewidzianego – ale wy³¹cznie
na okres nieprzekraczaj¹cy piêciu dni. Po tym terminie wy³¹cznie Komisja Europejska bêdzie w³aœciwa podj¹æ decyzjê w sprawie przed³u¿enia kontroli.
Zupe³nie now¹ propozycj¹ jest uregulowanie trzeciego przypadku, w którym bêdzie mo¿liwe przywrócenie kontroli granicznej, a mianowicie szczególne postêpowanie na wypadek utrzymywania siê
powa¿nych uchybieñ w kontroli na granicach zewnêtrznych lub procedur powrotu. W tym zakresie
projekt pozostaje w œcis³ym zwi¹zku z wczeœniej
omówionym projektem, w którym proponuje siê
uregulowanie procedur, wskazuj¹cych na zaistnienie takich niedoci¹gniêæ.
Decyzja Komisji w sprawie przywrócenia kontroli na granicach wewnêtrznych bêdzie podejmowana w trybie procedury okreœlonej w tzw. nowym
rozporz¹dzeniu komitologicznym. Bêdzie to zatem
decyzja wykonawcza, przyjmowana zasadniczo
w trybie procedury sprawdzaj¹cej. W procedurze tej
do przyjêcia aktu wykonawczego wymagana jest
zgoda komitetu, z³o¿onego z przedstawicieli pañstw
cz³onkowskich, wyra¿ona wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹ g³osów. Jeœli opinia komitetu jest negatywna,
Komisja nie przyjmuje projektu aktu wykonawczego. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e samo zainteresowane pañstwo cz³onkowskie mo¿e zostaæ przeg³osowane w komitecie. W przypadkach pilnych,
zastosowanie znajdzie procedura odnosz¹ca siê do
aktów wykonawczych maj¹cych natychmiastowe
zastosowanie, umo¿liwiaj¹ca Komisji przyjêcie aktu
bez przedstawienia go komitetowi, ale z koniecznoœci¹ póŸniejszego jego zatwierdzenia9.
Ocena proponowanych rozwi¹zañ
Podstawow¹ w¹tpliwoœci¹, jaka nasuwa siê odnoœnie do omówionych wy¿ej projektów rozporz¹dzeñ i Komunikatu, jest potrzeba w ogóle uregulowania omawianych zagadnieñ na nowo. Komisja
Europejska w uzasadnieniach do obu aktów oraz
w Komunikacie wskazuje, ¿e projekty s¹ odpowiedzi¹ na wskazane w punkcie 1 konkluzje Rady Europejskiej, która stwierdza³a, ¿e system ewaluacji
ma wspomagaæ realizacjê wspólnych zasad, powi-
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nien byæ skuteczny i niezawodny. Tymczasem
w obecnym stanie prawnym, UE polega w zakresie
zarz¹dzania stref¹ Schengen na miêdzyrz¹dowym
systemie wzajemnej oceny w celu zapewnienia stosowania wspólnych zasad10. Zdaniem Komisji, wyra¿onym we wspomnianym ju¿ komunikacie w sprawie migracji – nowy mechanizm oceny Schengen
powinien byæ oparty na podejœciu wspólnotowym
z udzia³em ekspertów z pañstw cz³onkowskich,
Frontex i powinien byæ kierowany przez Komisjê.
Tym samym osi¹gniêta zosta³aby – zdaniem Komisji – wiêksza przejrzystoœæ i poprawa podejmowania dzia³añ nastêpczych w zwi¹zku z niedoci¹gniêciami wskazanymi w ocenach ekspertów.
Podstawow¹ w¹tpliwoœæ budzi zatem zgodnoœæ
proponowanych rozwi¹zañ z konkluzjami Rady
Europejskiej, która nie proponowa³a wcale, aby
to w³aœnie Komisja Europejska pe³ni³a przewodni¹ rolê w ocenie. Rada Europejska twierdzi³a, ¿e
ocena powinna wykorzystywaæ zasoby unijne i anga¿owaæ ekspertów z pañstw cz³onkowskich, Komisji i w³aœciwych agencji.
Ponadto, Rada Europejska wskazywa³a na ostatecznoœæ klauzuli ochronnej – czyli przywrócenia
kontroli na granicach wewnêtrznych w sytuacji niewywi¹zywania siê ze zobowi¹zañ wy³¹cznie w naprawdê krytycznych sytuacjach, na podstawie konkretnych, obiektywnych kryteriów i wspólnej oceny.
Analizuj¹c przepisy projektu rozporz¹dzenia ewaluacyjnego, w szczególnoœci jego art. 15, nie wydaje siê, by zaproponowana klauzula mia³a charakter
naprawdê wyj¹tkowy – zw³aszcza ¿e nie jest okreœlone precyzyjnie w treœci projektu, co w praktyce
oznacza pojêcie „powa¿nie zaniedbuje”, daj¹ce podstawy do dalszego dzia³ania Komisji.
Równie¿ w przypadku drugiego rozporz¹dzenia
nale¿y przypomnieæ, ¿e Rada Europejska w swoich
konkluzjach odnios³a siê wyraŸnie wy³¹cznie do
wprowadzenia mechanizmu ewaluacyjnego oraz do
koniecznoœci rozwa¿enia wprowadzenia klauzuli
ochronnej, umo¿liwiaj¹cej wyj¹tkowo ponowne
wprowadzenie kontroli na granicach wewnêtrznych,

w naprawdê krytycznych sytuacjach, w których pañstwo cz³onkowskie nie bêdzie ju¿ w stanie wykonywaæ swoich obowi¹zków wynikaj¹cych ze strefy
Schengen. Rada Europejska w ¿adnym miejscu nie
podjê³a tematu podejmowania decyzji o przywróceniu kontroli na granicach wewnêtrznych i pozbawieniu tego prawa pañstw cz³onkowskich. Propozycja
Komisji, w szczególnoœci w odniesieniu do przywrócenia kontroli w dwóch pierwszych sytuacjach
(zdarzenia planowane oraz zdarzenia nag³e), idzie
zatem o wiele dalej ni¿ zalecenia Rady Europejskiej.
Ponadto, dla uzasadnienia przedstawianych propozycji Komisja Europejska w uzasadnieniu do wniosku wskazuje równie¿, ¿e swobodny przep³yw osób
na obszarze bez granic wewnêtrznych jest jednym
z osi¹gniêæ Unii, z którego korzystaj¹ wszystkie osoby
mieszkaj¹ce na jej terytorium. Konieczne jest zatem
podejmowanie decyzji na poziomie Unii, jeœli istnieje ryzyko, ¿e swobodne przemieszczanie siê mog³oby zostaæ ograniczone w wyniku jednostronnych i niekiedy nieprzejrzystych decyzji krajowych. Z tego
zdania mo¿na wywnioskowaæ, ¿e Komisja negatywnie ocenia obecnie obowi¹zuj¹cy system, w którym
decyzja o przywróceniu kontroli na granicy wewnêtrznej podejmowana jest zasadniczo przez pañstwa
cz³onkowskie. Takie stanowisko nie jest poparte ¿adnymi przyk³adami. Niezrozumia³a jest równie¿ zmiana pogl¹du Komisji, która jeszcze rok temu nie wskazywa³a ¿adnych problemów zwi¹zanych z faktem
podejmowania decyzji przez pañstwa cz³onkowskie,
a nie przez Komisjê. Wrêcz przeciwnie, w sprawozdaniu z 2010 r. z realizacji przepisów kodeksu granicznego Schengen ta sama Komisja Europejska podkreœla³a doskona³¹ wspó³pracê miêdzy pañstwami
s¹siaduj¹cymi, a jako œrodki przyczyniaj¹ce siê do
pomyœlnoœci dzia³añ wskazano na wczesne konsultacje i koordynacjê planowanych œrodków z pañstwami s¹siaduj¹cymi, a tak¿e regularne kontakty i wymianê informacji11. Nie jest jasne, dlaczego w okresie
roku nast¹pi³a tak gwa³towna zmiana stanowiska.
Ogólnym problemem strefy Schengen jest
obecnie kwestia wzmacniania wzajemnego zaufania, które stanowi podstawê wspó³pracy

10

W ramach Grupy roboczej ds. Oceny Schengen SCHEVAL w Radzie.
Por. sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania tytu³u III (granice wewnêtrzne) rozporz¹dzenia (WE) nr 562/2006 ustanawiaj¹cego wspólnotowy kodeks zasad reguluj¹cych przep³yw osób przez
granice (kodeks graniczny Schengen), KOM(2010) 554 wersja ostateczna.
11
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w przestrzeni wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci UE. WyraŸnie widaæ to na przyk³adzie
podejmowania decyzji w sprawie przyst¹pienia Bu³garii i Rumunii do strefy Schengen. Wzajemne zaufanie mo¿e byæ wzmacniane, np. poprzez system
wzajemnych ocen podejmowanych w obecnie obowi¹zuj¹cych ramach czy te¿ w przysz³oœci w ramach
wyznaczonych projektem rozporz¹dzenia ewaluacyjnego. Nie wydaje siê jednak, by przeniesienie
podejmowania decyzji w sprawie przywrócenia kontroli granicznych na granicach wewnêtrznych na
Komisjê Europejsk¹ mog³oby takie zaufanie wzmocniæ, zw³aszcza ¿e ochrona granic jest podstawowym
zadaniem ka¿dego pañstwa, a dotychczasowa
wspó³praca w ramach systemu Schengen uwa¿ana
by³a za sukces ca³ej Unii Europejskiej. To pañstwo
cz³onkowskie jest najbardziej w³adne, by oceniæ, czy
pojawiaj¹ce siê zagro¿enie jest na tyle powa¿ne, ¿e
nale¿y przywróciæ kontrolê graniczn¹ czy te¿ mo¿liwe jest zaradzenie tej sytuacji w inny sposób.
Nale¿y wyraŸnie podkreœliæ, ¿e zgodnie z art. 72
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),
to pañstwa cz³onkowskie s¹ odpowiedzialne za utrzymanie porz¹dku publicznego i ochronê bezpieczeñstwa wewnêtrznego. Dodatkowo Unia powo³uje ró¿ne organy, które maj¹ wspieraæ pañstwa cz³onkowskie
we wspó³pracy operacyjnej. Przyk³adem mo¿e byæ
chocia¿by sta³y komitet COSI, o którym mowa w art. 71
TFUE: zadaniem komitetu jest zapewnienie wewn¹trz
Unii wspierania i wzmacniania wspó³pracy operacyjnej w zakresie bezpieczeñstwa wewnêtrznego, w tym
koordynacjê dzia³añ w³aœciwych organów pañstw
cz³onkowskich. Bezpieczeñstwa narodowego z kolei dotyczy art. 73 TFUE, który równie¿ odwo³uje siê
do uprawnieñ pañstw cz³onkowskich w zakresie organizacji miêdzy sob¹ i na swoj¹ odpowiedzialnoœæ
form wspó³pracy i koordynacji s³u¿b odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeñstwa narodowego.
Trzeba pamiêtaæ równie¿, ¿e projekt nie okreœla
w ogóle, kto poniesie odpowiedzialnoœæ w sytuacji,
kiedy kontrola graniczna nie zostanie – pomimo wniosku pañstwa cz³onkowskiego – na mocy decyzji Komisji przywrócona, a póŸniejsze wydarzenia wyraŸnie poka¿¹ jej zasadnoœæ. To jest uzasadnienie dla
postanowieñ traktatowych o roli pañstw cz³onkowskich w kwestii oceny zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa
wewnêtrznego i narodowego.
12
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Ponadto, zgodnie z art. 77 ust. 1 TFUE – Unia
ma prowadziæ politykê zmierzaj¹c¹ do zapewnienia
braku jakiejkolwiek kontroli osób, niezale¿nie od ich
przynale¿noœci pañstwowej, przy przekraczaniu
przez nie granic wewnêtrznych. W art. 77 ust. 2
TFUE wyraŸnie ustanowiono podstawê prawn¹ do
przyjmowania œrodków dotycz¹cych braku kontroli
osób przy przekraczaniu granic wewnêtrznych. Te
wszystkie sformu³owania oznaczaj¹, ¿e traktatowym
celem UE jest d¹¿enie do likwidacji kontroli na granicach wewnêtrznych, a nie przyjmowanie œrodków,
zmierzaj¹cych do ich ponownego wprowadzenia.
Takie dzia³ania maj¹ byæ jedynie ostatecznoœci¹.
Wreszcie, przyjêcie rozporz¹dzenia bêdzie rodziæ
istotne skutki spo³eczne w kontekœcie naruszenia idei
swobodnego przep³ywu osób. Utworzenie obszaru, na
którym zapewniony jest swobodny przep³yw osób, jest
jednym z g³ównych osi¹gniêæ UE. Ka¿de tymczasowe przywrócenie kontroli na granicach wewnêtrznych
oznacza ograniczenie swobody przemieszczania siê
i powinno mieæ miejsce jedynie w wyj¹tkowych sytuacjach. Tym bardziej Komisja powinna przedstawiæ
szczegó³owe analizy na ten temat.
Podsumowuj¹c, nale¿y podaæ w w¹tpliwoœæ zasadnoœæ propozycji Komisji w zakresie zmian dotychczasowych procedur odnoœnie do przywracania kontroli na granicach wewnêtrznych w sytuacji zdarzeñ
planowanych, stanowi¹cych zagro¿enie dla porz¹dku publicznego czy bezpieczeñstwa wewnêtrznego
oraz zdarzeñ nag³ych, nieplanowanych.
Z w¹tpliwoœciami co do ogólnej potrzeby proponowanych rozwi¹zañ pozostaje w œcis³ym zwi¹zku
kwestia oceny zgodnoœci z zasad¹ pomocniczoœci
projektów.
Odnosz¹c siê do formalnych aspektów badania
zgodnoœci z zasad¹ pomocniczoœci nale¿y wskazaæ, ¿e w przypadku obu rozporz¹dzeñ, nie ma
w¹tpliwoœci, ¿e akty te podlegaj¹ ocenie pod k¹tem zgodnoœci z zasad¹ pomocniczoœci, która nale¿y do kompetencji parlamentów narodowych
pañstw cz³onkowskich zgodnie z postanowieniami
Protoko³u (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczoœci i proporcjonalnoœci12, do³¹czonego do
Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funk-
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cjonowaniu Unii Europejskiej. Podstaw¹ prawn¹
przyjêcia projektowanego rozporz¹dzenia zmieniaj¹cego Kodeks graniczny Schengen ma byæ art. 77
ust. 1 i 2 (w ca³oœci) TFUE. Z kolei podstaw¹ prawn¹
przyjêcia projektowanego rozporz¹dzenia w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny i monitorowania w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen ma byæ art. 77 ust. 2 lit. e) TFUE. Projekty obu
aktów prawnych mieszcz¹ siê w zakresie polityki
dotycz¹cej kontroli granicznej, a zatem stanowi¹
jedn¹ z dziedzin unijnej przestrzeni wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci. Dziedzina ta nale¿y
do kompetencji dzielonych UE13. Wskazana podstawa prawna przyjêcia rozporz¹dzenia oznacza, ¿e akt
powinien zostaæ uchwalony w zwyk³ej procedurze
ustawodawczej. Oba projekty dotycz¹ zatem dzia³añ ustawodawczych w obszarze nale¿¹cym do kompetencji UE, które wykonywane s¹ wspólnie przez
Parlament Europejski i Radê. Projekty mog³y zostaæ
poddane przez parlamenty narodowe ocenie pod
wzglêdem zgodnoœci z zasad¹ pomocniczoœci w trybie okreœlonym w Protokole. Termin 8-tygodniowy,
o którym mowa w art. 6 Protoko³u nr 2, up³yn¹³
w dniu 14 listopada 2011 r.14.
Analizuj¹c projekty pod k¹tem materialnej zgodnoœci z zasad¹ pomocniczoœci nale¿y wskazaæ, ¿e
w przypadku rozporz¹dzenia „ewaluacyjnego” nowym przepisem projektu, który mo¿e budziæ pewne w¹tpliwoœci pod k¹tem oceny jego zgodnoœci
z zasad¹ pomocniczoœci, jest proponowany art. 15
rozporz¹dzenia, który przewiduje mo¿liwoœæ podjêcia przez Komisjê Europejsk¹ decyzji o przywróceniu kontroli na granicach wewnêtrznych w sytuacji, w której ze sprawozdania ewaluacyjnego
wynikaæ bêdzie, ¿e pañstwo cz³onkowskie powa¿nie zaniedbuje swoje obowi¹zki w zakresie przeprowadzania kontroli na granicach zewnêtrznych lub
procedur powrotu. W obecnym stanie prawnym,
decyzjê o przywróceniu kontroli na granicach wewnêtrznych strefy Schengen podejmuje pañstwo
cz³onkowskie, zgodnie z przepisami kodeksu granicznego Schengen. Komisja nie uzasadni³a prze-

konuj¹co ani we wniosku, ani w Komunikacie, ¿e
cele zamierzonego dzia³ania mog¹ byæ lepiej osi¹gniête na poziomie Unii. Nie przedstawiono w tym
zakresie ¿adnych wskaŸników ani jakoœciowych, ani
iloœciowych. Analizuj¹c propozycjê nale¿y jednak
podkreœliæ, ¿e kontrola dostêpu do terytorium jest
jedn¹ z g³ównych funkcji pañstwa. W strefie Schengen, ka¿de z pañstw zarz¹dza jednak swoimi granicami zewnêtrznymi nie tylko w celu kontroli dostêpu do swojego terytorium, ale równie¿ dostêpu do
ca³ej strefy Schengen. Ka¿de z objêtych ni¹ pañstw
jest zatem wspó³odpowiedzialne za wykonywanie
tej funkcji w sposób rzetelny. Ewentualne problemy wystêpuj¹ce na granicach zewnêtrznych mog¹
naruszaæ wzajemne zaufanie pañstw cz³onkowskich
w kwestii zdolnoœci kontrolowania dostêpu do ca³ej
strefy Schengen. Pañstwa cz³onkowskie powinny
skutecznie i w równym stopniu odpowiedzialnie
gwarantowaæ, by wszystkie zasady Schengen by³y
skutecznie stosowane zgodnie z ustalonymi wspólnymi standardami oraz z podstawowymi zasadami
i normami. Do utworzenia takiego mechanizmu –
klauzuli ochronnej – wzywa³a równie¿ Rada Europejska w przywo³anych konkluzjach ze szczytu
z czerwca 2011 r. Z tych wzglêdów nale¿y przyj¹æ,
¿e w takim konkretnym przypadku, je¿eli w toku
procedur ewaluacyjnych okreœlonych w rozporz¹dzeniu zostanie wykazane, ¿e pañstwo faktycznie
nie dope³nia stosownych zobowi¹zañ i wystêpuj¹
trudnoœci maj¹ce skutki dla innych pañstw strefy
Schengen, podejmowanie decyzji na szczeblu Unii
Europejskiej jest zasadne i zgodne z zasad¹ pomocniczoœci.
W drugim przypadku jednak efekt oceny jest odmienny. Projekt rozporz¹dzenia zmieniaj¹cego Kodeks graniczny Schengen narusza zasadê pomocniczoœci ze wzglêdu na treœæ proponowanych
przepisów (w szczególnoœci art. 23–25) oraz brak
uzasadnienia zgodnoœci projektu z t¹ zasad¹. Za niezgodne z zasad¹ pomocniczoœci nale¿y uznaæ przeniesienie kompetencji do podejmowania decyzji
o przywróceniu kontroli na granicach wewnêtrznych

13

Por. art. 3 ust. 1 lit. j TFUE.
W tym terminie swoj¹ opiniê o niezgodnoœci projektu zawartego w dokumencie KOM(2011) 560 wersja ostateczna,
z zasad¹ pomocniczoœci przedstawi³y nastêpuj¹ce parlamenty: obie izby parlamentu Holandii, francuskie Zgromadzenie Narodowe, Senat rumuñski, obie izby parlamentu Portugalii, obie izby parlamentu Szwecji oraz obie izby parlamentu S³owacji. Nie jest to liczba wystarczaj¹ca do uruchomienia procedur „kartek”, o których mowa w Protokole.
Polski parlament nie zdo³a³ we wskazanym terminie zaj¹æ stanowiska, z racji zmiany kadencji.
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strefy Schengen w sytuacji zaistnienia zdarzeñ powoduj¹cych zagro¿enie porz¹dku publicznego lub
bezpieczeñstwa wewnêtrznego (art. 23 rozporz¹dzenia) oraz w sytuacji zaistnienia zdarzenia wymagaj¹cego podjêcia natychmiastowego dzia³ania (art. 25)
– z poziomu pañstwa cz³onkowskiego na Komisjê
Europejsk¹. Zgodne z zasad¹ pomocniczoœci wydaje
siê natomiast przyznanie Komisji kompetencji do
podjêcia decyzji o przywróceniu kontroli na granicach wewnêtrznych w przypadkach, o których
mowa w projektowanym art. 26 rozporz¹dzenia.
Pogl¹d powy¿szy uzasadniony powinien byæ przede
wszystkim przez analizê celu rozporz¹dzenia. Jak
wynika z punktu 1 preambu³y do rozporz¹dzenia,
ma ono zapewniæ wspóln¹ reakcjê na sytuacje, które w znacznym stopniu wp³ywaj¹ na porz¹dek publiczny lub bezpieczeñstwo wewnêtrzne Unii Europejskiej. Jak wynika z treœci projektu, cel ten ma
zostaæ osi¹gniêty poprzez ustanowienie mo¿liwoœci
przywrócenia kontroli na granicach wewnêtrznych
strefy Schengen w drodze decyzji podejmowanej
przez Komisjê Europejsk¹. Nale¿y podkreœliæ, ¿e
zgodnie z art. 72 TFUE, to pañstwa cz³onkowskie
odpowiedzialne s¹ za utrzymanie porz¹dku publicznego i ochronê bezpieczeñstwa wewnêtrznego.
Przyjmuj¹c Traktat z Lizbony, pañstwa – strony traktatu uzna³y, ¿e to one s¹ najlepiej przygotowane do
oceny, czy wskazane zagro¿enie w ogóle wystêpuje, a je¿eli tak – to jakie œrodki powinny zostaæ w takiej sytuacji podjête. W dotychczasowym stanie
prawnym to pañstwo cz³onkowskie ocenia³o, czy
konieczne jest przywrócenie kontroli na granicy
wewnêtrznej strefy Schengen, czy te¿ mo¿na utrzymaæ porz¹dek publiczny i zapewniæ bezpieczeñstwo
wewnêtrzne innymi œrodkami.
W odniesieniu do omawianego projektu Komisja
Europejska nie przedstawi³a ¿adnego uzasadnienia,
z którego wynika³oby, ¿e pañstwa cz³onkowskie stosuj¹ obowi¹zuj¹ce procedury nieprawid³owo. Nie
ma zatem ¿adnych argumentów, które wskazywa³yby, ¿e cele proponowanych dzia³añ nie mog¹ byæ
osi¹gniête w sposób przekonuj¹cy samodzielnie
przez pañstwa cz³onkowskie tak, jak ma to miejsce
obecnie. W Komunikacie Komisja stwierdza wy³¹cznie ogólnie, ¿e istniej¹ce narzêdzia nie s¹ wystarczaj¹ce, by zapewniæ spójne stosowanie zasad
15

Schengen przez ka¿de pañstwo cz³onkowskie, ale
nie podaje ¿adnych przyk³adów na uzasadnienie
swojej tezy. Komisja nie uzasadnia równie¿, ¿e cele
zamierzonego dzia³ania mog¹ byæ lepiej osi¹gniête
na poziomie Unii. Nie przedstawiono w tym zakresie ¿adnych wskaŸników ani jakoœciowych, ani iloœciowych. Przeniesienie kompetencji z poziomu
pañstw cz³onkowskich na poziom Komisji nie wydaje siê konieczne dla osi¹gniêcia wskazanego celu
rozporz¹dzenia. Nie wi¹¿e siê równie¿ z ¿adnymi
dodatkowymi korzyœciami dla pañstw cz³onkowskich. Na dotychczasowym etapie dzia³ania podejmowane przez pañstwa cz³onkowskie s¹ skuteczne, istniej¹ce zaœ problemy mog¹ byæ rozwi¹zywane
poprzez wczesne konsultacje, regularne kontakty
w³aœciwych organów czy w drodze wspólnych kontroli15. W razie pojawiaj¹cych siê trudnoœci – zgodnie z przepisami traktatu – pañstwa cz³onkowskie
powinny i s¹ uprawnione do podjêcia wzajemnej
wspó³pracy w tym zakresie.
Nie istniej¹ zatem przes³anki, które pozwala³yby stwierdziæ, ¿e cele projektu rozporz¹dzenia
nie mog³yby zostaæ osi¹gniête w sposób wystarczaj¹cy przez pañstwa cz³onkowskie oraz ¿e ze
wzglêdu na rozmiary lub skutki proponowanych
dzia³añ mo¿liwe jest ich lepsze osi¹gniêcie na
poziomie UE. Nie s¹ zatem spe³nione kryteria
zgodnoœci z zasad¹ pomocniczoœci, które dotycz¹
koniecznoœci podjêcia dzia³añ przez UE w miejsce pañstw cz³onkowskich.
W tym miejscu trzeba podnieœæ istotne zastrze¿enia dotycz¹ce w ogóle niewystarczaj¹cego uzasadnienia przez Komisjê zgodnoœci z zasad¹ pomocniczoœci przepisów obu projektów rozporz¹dzeñ.
Ani w uzasadnieniu projektów, ani w przedstawionym równolegle Komunikacie Komisja nie stwierdza wyraŸnie, ¿e projekty s¹/nie s¹ zgodne z zasad¹
pomocniczoœci. Jedynie z ogólnej argumentacji
mo¿na wywnioskowaæ, ¿e Komisja uwa¿a projekty
za zgodne z omawian¹ zasad¹. Problem ten jest istotny, bowiem uzasadnienie zgodnoœci projektu aktu
ustawodawczego z zasad¹ pomocniczoœci pe³ni kluczow¹ rolê w toku kontroli przez parlamenty narodowe przestrzegania tej zasady, gdy¿ umo¿liwia im
poznanie i ocenê argumentów przes¹dzaj¹cych za

Por. sprawozdanie Komisji z 2010 r. w sprawie stosowania tytu³u III kodeksu granicznego Schengen, KOM(2010)
554 wersja ostateczna.
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przyjêciem, w projektowanym akcie, okreœlonych
rozwi¹zañ. Uzasadnienie unijnego aktu prawnego
umo¿liwia te¿ kontrolê jego legalnoœci przez Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej w trybie
skargi na niewa¿noœæ (art. 263 TFUE). Brak szczegó³owego uzasadnienia projektu rozporz¹dzenia
w zakresie jego zgodnoœci z zasad¹ pomocniczoœci
uniemo¿liwia ocenê argumentacji Komisji przemawiaj¹cej za uznaniem zgodnoœci projektu z omawian¹ zasad¹.
W odniesieniu do omawianych projektów
mo¿na zg³osiæ równie¿ szereg innych, szczegó³owych zastrze¿eñ. Przyk³adowo, w dodawanych
nowych artyku³ach rozporz¹dzenia ewaluacyjnego pojawia siê szereg pojêæ, które s¹ niejasne
i co do których nie przedstawiono ¿adnych kryteriów pozwalaj¹cych na ich doprecyzowanie.
Chodzi tu w szczególnoœci o „powa¿ne niedoci¹gniêcia” (art. 14 ust. 1) oraz „powa¿ne zaniedbania” (art. 15 ust. 1). Skutki stwierdzenia takich niedoci¹gniêæ czy zaniedbañ s¹ bardzo istotne:
w pierwszym przypadku Komisja bêdzie mog³a
wezwaæ pañstwo cz³onkowskie do wprowadzenia
œrodków okreœlonych w art. 14 ust. 1, a w drugim –
w efekcie mo¿e to skutkowaæ przywróceniem przez
Komisjê kontroli na granicach wewnêtrznych.
Pewne w¹tpliwoœci budzi równie¿ u¿yte w art. 14
ust. 1 rozporz¹dzenia sformu³owanie „zespo³y europejskiej stra¿y granicznej”. Komisja bêdzie mog³a podj¹æ decyzjê o wezwaniu pañstwa cz³onkowskiego do rozpoczêcia rozmieszczania takich
zespo³ów, zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia
ustanawiaj¹cego Frontex, w przypadku „powa¿nych
niedoci¹gniêæ”16. Poniewa¿ niedawno zakoñczy³y siê
prace nad kolejn¹ zmian¹ w rozporz¹dzeniu, nale¿y przypuszczaæ, ¿e pojêcie „zespo³ów europejskiej
stra¿y granicznej” pojawia siê w³aœnie tam17. Przez
to pojêcie prawdopodobnie nale¿y rozumieæ zespo³y oddelegowane podczas wspólnych dzia³añ i projektów pilota¿owych oraz zespo³y oddelegowane do
udzia³u w szybkich interwencjach na granicy18. Zespo³y te sk³ada³yby siê z funkcjonariuszy stra¿y gra-

nicznej innych pañstw cz³onkowskich. Trzeba wyraŸnie jednak zaznaczyæ, ¿e na obecnym etapie nie
ma jeszcze europejskiego systemu stra¿y granicznej – w Programie sztokholmskim Komisja zosta³a
dopiero wezwana do przeprowadzenia studium
wykonalnoœci utworzenia takiego systemu.
Proponowane przepisy rozporz¹dzenia zmieniaj¹cego Kodeks graniczny Schengen równie¿ zawieraj¹ sformu³owania, które s¹ niejasne. Przyk³adowo, w zmienianym art. 23 ust. 1 u¿yto pojêcia
„powa¿ne zagro¿enie porz¹dku publicznego lub bezpieczeñstwa wewnêtrznego na poziomie unijnym lub
krajowym”. Co prawda, w dodawanym art. 23a kodeksu wskazano pewne kryteria oceny, ale i te kryteria nie s¹ precyzyjne – w szczególnoœci kryterium
„bie¿¹cych i przysz³ych skutków powa¿nych niedoci¹gniêæ” w odniesieniu do kontroli na granicach
zewnêtrznych lub procedur powrotu. W projekcie
pojawiaj¹ siê inne problemy terminologiczne. Przyk³adowo w art. 25 ust. 1 mowa jest o „bezpieczeñstwie wewnêtrznym”, podczas gdy w art. 25 ust. 3
o „wewnêtrznym bezpieczeñstwie narodowym”
(ang. internal security – internal national security). Nie jest jasne, czy to rozró¿nienie jest œwiadomym dzia³aniem Komisji i ma okreœlone znaczenie,
czy te¿ u¿yte sformu³owania stosowane s¹ wymiennie. Wydaje siê jednak, ¿e pojêcie bezpieczeñstwa
wewnêtrznego i bezpieczeñstwa narodowego nie do
koñca s¹ pojêciami zbie¿nymi. Bezpieczeñstwo narodowe (ang. national security) najczêœciej rozumiane jest jako jedna z podstawowych funkcji ka¿dego pañstwa, która obejmuje problematykê
przeciwstawienia siê wszelkim zagro¿eniom zewnêtrznym oraz wewnêtrznym dla istnienia oraz
rozwoju narodu i pañstwa. Pojêcie „bezpieczeñstwo
wewnêtrzne” zawiera siê zatem w „bezpieczeñstwie
narodowym”. Nale¿y tu zwróciæ uwagê, ¿e przepisy TFUE w Tytule III poœwiêconym przestrzeni
wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci pos³uguj¹ siê tymi terminami odrêbnie: w art. 71 czy 72
TFUE mowa jest o bezpieczeñstwie wewnêtrznym,
podczas gdy art. 73 TFUE dotyczy bezpieczeñstwa
narodowego. Dodatkowo, w zmienianym art. 26

16

W obecnie obowi¹zuj¹cej wersji rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 2007/2004 z 26 paŸdziernika 2004 r. ustanawiaj¹cego Europejsk¹ Agencjê Zarz¹dzania Wspó³prac¹ Operacyjn¹ na Zewnêtrznych Granicach Pañstw Cz³onkowskich
Unii Europejskiej, zmienionego rozporz¹dzeniem nr 863/2007, termin ten nie pojawia siê.
17
Akt ten nie zosta³ jeszcze opublikowany w Dzienniku Urzêdowym UE, st¹d te¿ trudno jest precyzyjnie to oceniæ.
18
Por. dokument Rady 13961/11 z 26 wrzeœnia 2011 r.
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rozporz¹dzenia stanowi siê o „bezpieczeñstwie na
poziomie unijnym lub krajowym”, a zatem wprowadza jeszcze inny termin. Konieczne jest zatem
ujednolicenie stosowanej terminologii.
Kolejna w¹tpliwoœæ dotyczy zmienianego art. 25
kodeksu granicznego Schengen. Zgodnie z tym przepisem, w sytuacji nieprzewidzianej, decyzjê o przywróceniu kontroli na granicy wewnêtrznej podejmuje
pañstwo cz³onkowskie, ale wy³¹cznie na okres 5 dni.
Decyzjê o przed³u¿eniu podejmowaæ bêdzie Komisja Europejska. Wydaje siê jednak, ¿e ten okres jest
zbyt krótki. Ponadto, projekt nie okreœla w ogóle,
kto bêdzie oceniaæ, czy zagro¿enie nadal utrzymuje
siê (domyœlnie Komisja Europejska, ale czy na wniosek pañstwa cz³onkowskiego czy te¿ z w³asnej inicjatywy – to nie jest uregulowane), ani w jakim terminie Komisja ma tak¹ decyzjê podj¹æ – czy musi
to byæ dnia pi¹tego od wyst¹pienia zdarzenia czy
te¿ mo¿e (co by³oby jednak absurdalne) – w kolejnych dniach.
W zmienianym art. 26 rozporz¹dzenia wprowadza siê uprawnienie dla Komisji, która bêdzie mog³a uznaæ (na podstawie art. 15 rozporz¹dzenia
ewaluacyjnego), ¿e istniej¹ utrzymuj¹ce siê „powa¿ne niedoci¹gniêcia” dotycz¹ce kontroli na granicach
zewnêtrznych lub procedur powrotu. Jeœli Komisja
uzna, ¿e te niedoci¹gniêcia stanowi¹ powa¿ne zagro¿enie porz¹dku publicznego lub bezpieczeñstwa
na poziomie unijnym lub krajowym – kontrola graniczna na granicach wewnêtrznych bêdzie mog³a
zostaæ przywrócona. Ponownie, ¿aden z dwóch projektów rozporz¹dzenia nie precyzuje, kiedy niedoci¹gniêcia staj¹ siê „powa¿ne”.
Ani w jednym, ani w drugim projekcie rozporz¹dzenia Komisja nie wskazuje na Ÿród³a finansowania. W rozporz¹dzeniu „ewaluacyjnym” Komisja
przewiduje, ¿e w przypadku powa¿nych niedoci¹gniêæ w przeprowadzaniu kontroli na granicach zewnêtrznych mo¿liwe bêdzie podjêcie jednego lub
kilku dzia³añ wymienionych w art. 14 ust. 1 rozporz¹dzenia, natomiast w przypadku powa¿nych zaniedbañ – wrêcz przywrócenie kontroli na granicach
wewnêtrznych (art. 15). Nie wskazuje jednak Ÿród³a finansowania przywracania kontroli granicznych,
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nie ocenia równie¿ skutków finansowych zamkniêcia wskazanego przejœcia granicznego. Nie okreœla
równie¿, kto bêdzie finansowa³ rozmieszczenie zespo³ów europejskiej stra¿y granicznej. Równie¿
w drugim projekcie nie jest jasne, kto bêdzie ponosi³ koszty przywrócenia kontroli granicznych zw³aszcza w sytuacji, w której nie bêdzie wi¹za³o siê to
z wnioskiem pañstwa cz³onkowskiego. Skoro Komisja uwa¿a, ¿e jest to problem ogólnoeuropejski,
to nale¿y przyj¹æ równie¿, ¿e finansowanie powinno obejmowaæ œrodki europejskie.
Podsumowanie
1. Projekty przedstawione przez Komisjê Europejsk¹ we wrzeœniu 2011 r. maj¹ na celu wzmocnienie zarz¹dzania stref Schengen. W istocie jednak
wzmocnienie to polegaæ ma na dodaniu kompetencji Komisji Europejskiej do podejmowania decyzji
odnoœnie do tymczasowego przywrócenia kontroli
na granicach wewnêtrznych.
2. Projekty rozporz¹dzeñ nie odpowiadaj¹ zamierzeniom Rady Europejskiej, wyra¿onym w konkluzjach z 23–24 czerwca 2011 r. Nie jest jasne równie¿, dlaczego Komisja zmieni³a zdanie na temat
funkcjonowania strefy Schengen w ci¹gu ostatniego roku – nie ma przes³anek, które by to uzasadnia³y. Propozycje Komisji nie wychodz¹ naprzeciw idei
wzmacniania wzajemnego zaufania w przestrzeni
wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci Unii
Europejskiej.
3. Projekty rozporz¹dzeñ budz¹ szereg w¹tpliwoœci natury prawnej. Wybór podstawy prawnej projektu rozporz¹dzenia ewaluacyjnego nie jest oczywisty. Z kolei projekt rozporz¹dzenia zmieniaj¹cego
Kodeks graniczny Schengen jest sprzeczny z zasad¹
pomocniczoœci. Z powy¿szych wzglêdów, nale¿y
wyraziæ pogl¹d, ¿e proponowane projekty nie powinny zostaæ w takiej formie przyjête przez prawodawcê unijnego.
Niniejszy artykuł powstał w oparciu o opinie przygotowywane przez
Autorkę dla Komisji do spraw Unii Europejskiej w ramach Biura Analiz
Sejmowych (opinie BAS–WAPEiM–2199/11, BAS–WAPEiM–2200/11
oraz BAS–WAPEiM–2201/11).

Zapowiedzi legislacyjne
Anna Adamska

Timeshare
– turystyczna nowoœæ

W po³owie lipca 2011 r. wp³yn¹³ do Sejmu projekt ustawy wprowadzaj¹cy do naszego
prawodawstwa instytucjê prawn¹ zwan¹ „timeshare”. Potrzeba opracowania projektowanej ustawy wynika z koniecznoœci implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/122/WE z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ochrony konsumentów
w odniesieniu do niektórych aspektów umów timeshare, umów o d³ugoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzeda¿y oraz wymiany (Dz.Urz. UE L 33 z 03.02.2009,
str. 10), zwanej dalej „dyrektyw¹ 2008/122”.

D

yrektywa 2008/122 zast¹pi³a dyrektywê 94/47/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
26 paŸdziernika 1994 r. w sprawie ochrony nabywców w odniesieniu do niektórych aspektów umów
odnosz¹cych siê do nabywania praw do korzystania
z nieruchomoœci w oznaczonym czasie (Dz.Urz. UE
L 280 z 29.10.1994, str. 83), zwan¹ dalej „dyrektyw¹ 94/47”, której wdro¿enie zapewniono ustaw¹
z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa
korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w ka¿dym roku oraz
o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeñ i ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece
(DzU Nr 74, poz. 855 z póŸn. zm.) (dalej jako „ustawa z 2000 r.”).
Co to jest timeshare?
Timeshare oznacza prawo do korzystania
z rzeczy, przede wszystkim z nieruchomoœci,
w okreœlonych, regularnie powtarzaj¹cych siê
odstêpach czasu w ka¿dym roku.
Umowy tego typu zwykle dotycz¹ oœrodka turystycznego, hotelu, pensjonatu lub apartamentu, albowiem funkcjonalnie timesharing wi¹¿e siê
z bran¿¹ us³ug turystycznych (jest najczêœciej wykorzystywany w celu nabycia prawa korzystania
z nieruchomoœci po³o¿onych w atrakcyjnych turystycznie miejscowoœciach). Korzystanie z miejsca
zakwaterowania na zasadach timeshare nie obejmuje
przy tym wielokrotnych rezerwacji miejsca zakwaterowania, np. pokoi hotelowych, ani zwyk³ych

umów najmu (przedmiotem umowy najmu jest bowiem korzystanie o charakterze ci¹g³ym, a nie korzystanie w okresach wielokrotnych). Dostêp do
miejsca zakwaterowania na zasadach timeshare nie
wymaga zaœ dokonywania rezerwacji. Dostêp do
us³ug noclegowych we wskazanych okresach wynika bowiem dla konsumenta z samego faktu zawarcia umowy timeshare. Korzystanie z miejsca noclegowego na zasadach timeshare by³o przedmiotem
regulacji dyrektywy 94/47, tym niemniej od przyjêcia tej dyrektywy na rynku us³ug turystycznych wykszta³ci³o siê wiele nowych produktów, nieobjêtych
zakresem jej obowi¹zywania, takich jak np. oferuj¹ce rabaty na us³ugi noclegowe kluby wakacyjne
(d³ugoterminowe produkty wakacyjne), systemy
wymiany umo¿liwiaj¹ce konsumentom wzajemne
korzystanie z praw timeshare czy systemy odsprzeda¿y, umo¿liwiaj¹ce obrót prawami z umów timeshare. Zasady oferowania przez przedsiêbiorców
tego rodzaju produktów uregulowano w nowej dyrektywie 2008/122 – co rodzi potrzebê uregulowania ww. materii w krajowych przepisach tê dyrektywê wdra¿aj¹cych.
Zakres przedmiotowy ustawy
Projekt ustawy okreœla zasady i tryb zawierania
miêdzy przedsiêbiorc¹ a konsumentem:
1) umów timeshare;
2) umów o d³ugoterminowy produkt wakacyjny;
3) umów poœrednictwa w odsprzeda¿y timeshare lub d³ugoterminowego produktu wakacyjnego;
4) umów o uczestnictwo w systemie wymiany.
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Okreœla on tak¿e zasady ochrony konsumentów,
z którymi przedsiêbiorcy zawieraj¹ umowy, prawa
i obowi¹zki przedsiêbiorcy i konsumenta, bêd¹cych
stronami takich umów, oraz skutki odst¹pienia przez
konsumenta od takich umów.
Projekt wprowadza nowe definicje wymienionych
w punktach 1–4 umów.
Postanowienia wy¿ej wymienionych umów
mniej korzystne dla konsumentów ni¿ postanowienia ustawy s¹ niewa¿ne; zamiast nich stosuje
siê przepisy ustawy. W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego.
Umowa timeshare
Umowa timeshare, wed³ug projektu, to umowa, na podstawie której konsument, za wynagrodzeniem, nabywa prawo do korzystania,
w okresach wskazanych w umowie, z co najmniej jednego miejsca zakwaterowania, zawarta na okres d³u¿szy ni¿ jeden rok. Definicja ta stanowi implementacjê art. 2 ust. 1 lit. a dyrektywy
2008/122.
Przy czym okres, na jaki zosta³a zawarta umowa,
ustala siê z uwzglêdnieniem postanowieñ umowy,
umo¿liwiaj¹cych jej przed³u¿enie w sposób wyraŸny lub dorozumiany, oraz faktycznie dokonanych
uzgodnieñ miêdzy stronami co do mo¿liwoœci dalszego korzystania przez konsumenta z miejsca zakwaterowania.

Dyrektywa 2008/122 nakazuje, aby w odniesieniu do umowy timeshare oraz umowy o d³ugoterminowy produkt wakacyjny, w celu obliczenia okresu obowi¹zywania umów, uwzglêdniaæ
ich ka¿de postanowienie umo¿liwiaj¹ce wyd³u¿enie tego okresu wynikaj¹ce z dorozumianego
odnowienia lub przed³u¿enia umowy (art. 2 ust. 2
dyrektywy). Tego rodzaju regulacja ma na celu
uniemo¿liwienie obchodzenia przez przedsiêbiorców przepisów dotycz¹cych czasu trwania umowy timeshare lub umowy o d³ugoterminowy produkt wakacyjny.
Tym samym zawarcie przez przedsiêbiorcê
z konsumentem umowy spe³niaj¹cej cechy umowy timeshare, ale na okres krótszy ni¿ minimalny, w przypadku gdy umowa taka umo¿liwia
wyd³u¿enie czasu jej obowi¹zywania, czy to
w sposób dorozumiany czy te¿ w sposób wyraŸny, powinno byæ traktowane jako zawarcie umowy timeshare. Podobnie za jednoznaczne z zawarciem umowy timeshare powinno byæ
uznawane faktyczne wyd³u¿enie czasu trwania
umowy, przez umo¿liwienie konsumentowi dalszego korzystania z miejsca zakwaterowania
w póŸniejszych okresach, przypadaj¹cych po
up³ywie terminu, na jaki umowa zosta³a pierwotnie zawarta.

Prawo z umowy timeshare mo¿e mieæ postaæ prawa osobistego (w tym wierzytelnoœci) albo u¿ytkowania (art. 23 ust. 1 projektu). Przedmiotem umowy
timeshare, zgodnie z proponowan¹ definicj¹, ma byæ
miejsce zakwaterowania, a zatem wszelkiego rodzaju miejsca noclegowe, nie tylko maj¹ce charakter nieruchomoœci. Wed³ug projektodawców umowy, które
nie zapewniaj¹ dostêpu do tak rozumianego miejsca
zakwaterowania (np. wynajem miejsc postojowych
dla przyczep kempingowych), nie bêd¹ wiêc objête
regulacj¹ dotycz¹c¹ umów timeshare.

Z uwagi na mo¿liwoœæ ukszta³towania praw
z umowy timeshare na zasadach u¿ytkowania,
w ustawie przewidziano wy³¹czenie stosowania do
takiego u¿ytkowania przepisów art. 254–255 i art.
266 Kodeksu cywilnego, które to przepisy, jako wy³¹czaj¹ce zbywalnoœæ u¿ytkowania (art. 254), przewiduj¹ce wygaœniêcie u¿ytkowania po 10 latach jego
niewykonywania (art. 255) oraz jego wygaœniêcie
ze œmierci¹ osoby uprawnionej (art. 266), nie przystaj¹ do istoty timesharingu, jako prawa zbywalnego i ustanawianego na d³ugie okresy (art. 23 ust. 2
ustawy). Zbêdny stanie siê przy takim rozwi¹zaniu
zawieraj¹cy obecnie podobne wy³¹czenia przepis
art. 2701 Kodeksu cywilnego – który proponuje siê
w konsekwencji uchyliæ w projektowanych w art. 44
ustawy zmianach do ustawy Kodeks cywilny.

Prawo timeshare jest prawem zbywalnym. Szerzej na ten temat napiszê przy omawianiu umów
dotycz¹cych tej materii.

Jednoczeœnie zaproponowano wy³¹czenie stosowania do u¿ytkowania ustanowionego na zasadach
timesharingu przepisów art. 259 i 260 Kodeksu
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cywilnego, przewiduj¹cych inne ni¿ wynikaj¹ce
z rozwi¹zañ wprowadzanych w rozdziale 10 ustawy zasady utrzymywania przedmiotu u¿ytkowania i dokonywania w nim napraw (art. 23 ust. 2
ustawy).
Ponadto, w celu wzmocnienia praw z umowy timeshare ukszta³towanych jako uprawnienia osobiste, w art. 23 ust. 3 ustawy przewidziano mo¿liwoœæ
ujawnienia w ksiêdze wieczystej prawa z umowy
timeshare maj¹cej za przedmiot nieruchomoœæ. Analogiczny zapis zamieszczono tak¿e w zmienianej
ustawie o ksiêgach wieczystych o hipotece, wskazuj¹c w jej art. 16 ust. 2 pkt 6 na mo¿liwoœæ wpisania do ksiêgi wieczystej osobistego prawa z umowy
timeshare, maj¹cej za przedmiot nieruchomoœæ (art. 46
ustawy).
Umowa o d³ugookresowy
produkt wakacyjny
W art. 3 projektu ustawy, analogicznie jak w art. 2
ust. 1 lit. b dyrektywy 2008/122, zdefiniowano pojêcie umowy o d³ugoterminowy produkt wakacyjny.
Przez umowê o d³ugoterminowy produkt wakacyjny rozumie siê umowê, na podstawie której konsument, za wynagrodzeniem, nabywa prawo do
otrzymywania rabatów, zni¿ek lub innych korzyœci
zwi¹zanych z zakwaterowaniem, zawart¹ na okres
d³u¿szy ni¿ jeden rok. Umowa mo¿e tak¿e przewidywaæ prawo konsumenta do nabycia us³ug zwi¹zanych z podró¿¹, w szczególnoœci prawo do skorzystania z miejsca zakwaterowania, prawo do
nabycia us³ug transportowych lub do nabycia innych
us³ug.
Nie stanowi natomiast umowy o d³ugoterminowy produkt wakacyjny umowa, w której g³ównym œwiadczeniem przedsiêbiorcy nie jest udzielanie konsumentowi zni¿ek, rabatów lub innych
korzyœci zwi¹zanych z zakwaterowaniem. Oznacza to, ¿e np. karta kredytowa nie bêdzie „d³ugoterminowym produktem wakacyjnym”, nawet
je¿eli przedsiêbiorstwo, które j¹ wydaje, oferuje zni¿ki w hotelach, a konsument musi uiœciæ
op³atê za wydanie karty; udzielenie zni¿ek na
us³ugi turystyczne nie jest bowiem g³ównym
œwiadczeniem przedsiêbiorcy wydaj¹cego kartê
kredytow¹.

Umowa o uczestnictwo
w systemie wymiany
Przez umowê o uczestnictwo w systemie wymiany rozumie siê umowê, na podstawie której
przedsiêbiorca, za wynagrodzeniem, przyznaje
konsumentowi dostêp do systemu wymiany,
w ramach którego konsument uzyskuje prawo
do korzystania z miejsca zakwaterowania lub
prawo do nabycia innych us³ug œwiadczonych
przez przedsiêbiorcê, w zamian za umo¿liwienie
innym konsumentom korzystania z miejsca zakwaterowania bêd¹cego przedmiotem jego umowy timeshare.
Ta regulacja stanowi implementacjê art. 2 ust. 1
lit. d dyrektywy 2008/122.
Istot¹ tej umowy nie bêdzie wiêc dokonywanie
pomiêdzy konsumentami transakcji wymiany przys³uguj¹cych im praw z umów timeshare, lecz uczestnictwo w zorganizowanym przez przedsiêbiorcê
systemie, w ramach którego dokonywanie takiej
wymiany bêdzie mo¿liwe. Wnosz¹c do systemu
wymiany prawo timeshare, konsument, oprócz mo¿liwoœci skorzystania z innego miejsca zakwaterowania, bêdzie móg³ skorzystaæ tak¿e z innych us³ug
oferowanych przez przedsiêbiorcê, takich jak np.
dostêp do klubu fitness, si³owni, pola golfowego czy
udostêpnienie konsumentowi pokoju hotelowego na
dowolnie okreœlony czas.
Warunki zawarcia umów
Warunki zawarcia umów dotycz¹ wszystkich,
bêd¹cych przedmiotem omawianej regulacji.
Wszystkie umowy powinny byæ zawarte w formie pisemnej, chyba ¿e odrêbne przepisy przewiduj¹ inn¹ szczególn¹ formê.
Umowa powinna byæ sporz¹dzona, zgodnie z wyborem konsumenta, w jêzyku urzêdowym pañstwa
cz³onkowskiego, w którym ma on miejsce zamieszkania lub którego jest obywatelem. Je¿eli w pañstwie
tym obowi¹zuje wiêcej ni¿ jeden jêzyk urzêdowy,
umowê sporz¹dza siê w jednym z tych jêzyków,
wybranym przez konsumenta. Umowa nie mo¿e byæ
sporz¹dzona w jêzyku niebêd¹cym jêzykiem urzêdowym Unii Europejskiej.
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Przedsiêbiorca jest obowi¹zany niezw³ocznie dorêczyæ umowê konsumentowi. Ta regulacja stanowi
implementacjê art. 5 ust. 5 dyrektywy 2008/122.
Omawiane umowy powinny okreœlaæ:
1) imiê, nazwisko i adres konsumenta;
2) imiê i nazwisko lub nazwê (firmê) przedsiêbiorcy oraz adres jego miejsca zamieszkania lub
adres jego siedziby;
3) prawo i termin odst¹pienia przez konsumenta
od umowy zgodnie z art. 24 i 25;
4) zakaz ¿¹dania lub przyjmowania od konsumenta œwiadczeñ, o którym mowa w art. 34;
5) miejsce i datê zawarcia umowy.
Przy czym postanowienia, o kórych mowa w pkt
3 i 4, powinny byæ przez konsumenta odrêbnie podpisane (implementacja art. 5 ust. 3 i 4 dyrektywy
2008/122).
Informacje, o których mowa w art. 9 projektu,
stanowi¹ integraln¹ czêœæ umów. W przypadku gdy
po przekazaniu konsumentowi tych informacji
przedsiêbiorca dokona³ w nich zmian, zaznacza on
w umowie, które informacje i w jaki sposób zosta³y
przez niego zmienione. Ponadto do umów przedsiêbiorca do³¹cza standardowy formularz odst¹pienia od umowy, którego wzór okreœla za³¹cznik nr 5
do projektu ustawy. Przedsiêbiorca podaje w formularzu swoje imiê i nazwisko lub nazwê (firmê) oraz
adres (siedzibê).
Przepisy te stosuje siê odpowiednio do umów
przedwstêpnych.
Obowi¹zki konsumenta
Konsument jest obowi¹zany do poinformowania przedsiêbiorcy, z którym zawar³ umowê timeshare lub umowê o d³ugoterminowy produkt wakacyjny, o zbyciu na rzecz innych konsumentów
praw z takich umów, wskazuj¹c osoby nabywaj¹ce te prawa. W przypadku niewykonania tego
obowi¹zku konsument jest obowi¹zany do naprawienia wynik³ej st¹d szkody. Przepisu tego
nie stosuje siê w przypadku, gdy zbycie praw,
o których mowa, nastêpuje w zwi¹zku z umow¹
poœrednictwa w odsprzeda¿y, bêd¹cej umow¹
powi¹zan¹.

80 www.pewp.pl

Poza tym konsument jest obowi¹zany niezw³ocznie poinformowaæ przedsiêbiorcê, z którym mia³
zawarte, niebêd¹ce umowami powi¹zanymi, umowy poœrednictwa w odsprzeda¿y lub umowy
o uczestnictwo w systemie wymiany, o odst¹pieniu
od umowy timeshare lub od umowy o d³ugoterminowy produkt wakacyjny. W przypadku niewykonania tego obowi¹zku konsument jest obowi¹zany do naprawienia wynik³ej st¹d szkody.
Wykonanie natomiast tego obowi¹zku:
l zwalnia konsumenta z obowi¹zku zap³aty wynagrodzenia przedsiêbiorcy, z którym mia³ on zawart¹ umowê poœrednictwa w odsprzeda¿y;
l uprawnia konsumenta do otrzymania od przedsiêbiorcy, z którym mia³ on zawart¹ umowê o uczestnictwo w systemie wymiany, zwrotu zap³aconego
mu wynagrodzenia; wynagrodzenie przedsiêbiorca
zwraca w kwocie pomniejszonej o wartoœæ spe³nionych na rzecz konsumenta œwiadczeñ, z uwzglêdnieniem okresu, na jaki umowa zosta³a zawarta.
Uprawnienia konsumenta
Odstąpienie od umowy
Konsument ma prawo do odst¹pienia od umowy
timeshare, umowy o d³ugoterminowy produkt wakacyjny, umowy poœrednictwa w odsprzeda¿y oraz
umowy o uczestnictwo w systemie wymiany, bez
podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia
jej zawarcia lub od dnia jej otrzymania, je¿eli
dzieñ ten nastêpuje po dniu jej zawarcia.
Termin ten ulega wyd³u¿eniu:
1) o jeden rok – w przypadku gdy w dniu jej zawarcia lub otrzymania przedsiêbiorca nie przekaza³
konsumentowi, na piœmie lub innym trwa³ym noœniku informacji, standardowego formularza odst¹pienia od umowy;
2) o trzy miesi¹ce – w przypadku gdy w dniu jej
zawarcia lub otrzymania przedsiêbiorca nie przekaza³ konsumentowi, na piœmie lub innym trwa³ym
noœniku informacji, w sposób okreœlony w art. 10
ust. 1, wszystkich informacji wymaganych zgodnie
z art. 9.
W przypadku gdy przedsiêbiorca przekaza³ konsumentowi przed up³ywem wy¿ej wymienionych
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terminów standardowy formularz i informacje
okreœlone w pkt 2, termin odst¹pienia od umowy up³ywa po 14 dniach od dnia otrzymania tych
informacji lub standardowego formularza przez
konsumenta.
Powy¿sze rozwi¹zanie stanowi implementacjê art.
6 dyrektywy 2008/122.
W przypadku zaœ jednoczesnego zawarcia
przez konsumenta z tym samym przedsiêbiorc¹
umowy timeshare i umowy o uczestnictwo w systemie wymiany, termin odst¹pienia od umowy
o uczestnictwo w systemie wymiany rozpoczyna
siê w dniu otrzymania przez konsumenta umowy timeshare.
Natomiast przy ustalaniu terminu odst¹pienia od
umowy o uczestnictwo w systemie wymiany:
l okres jednego roku, liczy siê od dnia otrzymania umowy timeshare,
l okres trzech miesiêcy, liczy siê od dnia otrzymania umowy timeshare.
Odst¹pienie od umowy nastêpuje przez z³o¿enie
przedsiêbiorcy, na piœmie lub innym trwa³ym noœniku informacji, oœwiadczenia o odst¹pieniu od umowy. Oœwiadczenie o odst¹pieniu od umowy konsument mo¿e z³o¿yæ na standardowym formularzu.
Dla zachowania terminu odst¹pienia od umowy
wystarczaj¹ce jest wys³anie oœwiadczenia o odst¹pieniu przed jego up³ywem (implementacja art. 7
dyrektywy 2008/122).
W razie skorzystania przez konsumenta z prawa do odst¹pienia od umowy, umowa uwa¿ana
jest za niezawart¹.
Konsument nie ponosi ¿adnych kosztów zwi¹zanych z odst¹pieniem od umowy. Nie jest on
w szczególnoœci obowi¹zany do zap³aty wynagrodzenia za us³ugi wykonane przez przedsiêbiorcê
przed odst¹pieniem od umowy ani do zwrotu korzyœci, które przedsiêbiorca móg³by uzyskaæ, gdyby konsument od umowy nie odst¹pi³.
Taka regulacja jest skutkiem zasadniczej
zmiany wprowadzonej przez dyrektywê 2008/
122 (art. 8 ust. 1), z której wynika zakaz obci¹¿a-

nia konsumenta, który skorzysta³ z prawa do odst¹pienia od umowy, jakimikolwiek kosztami.
Odst¹pienie od umowy timeshare lub od umowy
o d³ugoterminowy produkt wakacyjny jest skuteczne tak¿e wobec umów powi¹zanych. Do odst¹pienia od umów powi¹zanych stosuje siê omówione
wy¿ej przepisy.
Odst¹pienie przez konsumenta od ka¿dej
z umów, je¿eli konsument uiszcza przedsiêbiorcy
wynagrodzenie z wykorzystaniem, w ca³oœci lub
w czêœci, kredytu lub po¿yczki udzielonych przez
przedsiêbiorcê albo przez osobê trzeci¹ na podstawie porozumienia z przedsiêbiorc¹, jest skuteczne
tak¿e wobec umowy kredytu lub po¿yczki. Do
odst¹pienia od umowy kredytu lub po¿yczki stosuje
siê odpowiednio przepisy o odst¹pieniu od umowy.
Rozwiązanie umów
Dyrektywa 2008/122 rozszerza katalog umów,
których byt prawny ustaje z chwil¹ skorzystania
przez konsumenta z prawa do odst¹pienia od umowy. Zgodnie z art. 11 dyrektywy 2008/122 bêd¹ to
nie tylko umowy kredytu czy po¿yczki, ale wszelkie inne umowy powi¹zane. Rozwi¹zaniu ulegn¹
tak¿e umowy poœrednictwa w odsprzeda¿y oraz
umowy o uczestnictwo w systemie wymiany, nawet
je¿eli nie bêd¹ one mia³y statusu umów powi¹zanych.
St¹d regulacja, zgodnie z któr¹ umowy poœrednictwa w odsprzeda¿y oraz umowy o uczestnictwo
w systemie wymiany, dotycz¹ce praw konsumenta
z umowy timeshare lub praw konsumenta z umowy o d³ugoterminowy produkt wakacyjny, niebêd¹ce umowami powi¹zanymi, zawarte przez konsumenta, rozwi¹zuj¹ siê wskutek odst¹pienia od
umowy timeshare lub od umowy o d³ugoterminowy produkt wakacyjny.
Powy¿sze przepisy stosuje siê odpowiednio do
umów przedwstêpnych.
Obowi¹zki przedsiêbiorcy
i zwi¹zane z tym zakazy
Miejsce zakwaterowania oraz inne obiekty udostêpniane konsumentowi uznaje siê za przydatne do
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umówionego u¿ytku, je¿eli s¹ one zgodne z opisem
zawartym w umowie. Nieudostêpnienie konsumentowi wszystkich obiektów oraz us³ug, do których
mia³ on uzyskaæ dostêp, oznacza brak przydatnoœci
do umówionego u¿ytku.
W zwi¹zku z tym przedsiêbiorca bêd¹cy stron¹
umowy timeshare jest obowi¹zany utrzymywaæ
miejsce zakwaterowania oraz inne obiekty udostêpniane konsumentowi na podstawie tej umowy w stanie przydatnym do umówionego u¿ytku przez ca³y
czas trwania umowy. Poza tym jest on obowi¹zany
do dokonywania napraw i innych nak³adów koniecznych do utrzymania miejsca zakwaterowania oraz
innych obiektów udostêpnianych konsumentowi na
podstawie umowy timeshare w stanie przydatnym
do umówionego u¿ytku.
Je¿eli umowa timeshare nie stanowi inaczej,
konsument nie jest obowi¹zany do ponoszenia
nak³adów na miejsce zakwaterowania oraz na
inne obiekty udostêpniane mu na podstawie tej
umowy.
Je¿eli w czasie trwania umowy timeshare miejsce zakwaterowania lub inne obiekty udostêpniane
konsumentowi na podstawie tej umowy wymagaj¹
napraw, bez których nie s¹ one przydatne do umówionego u¿ytku, a które zgodnie z umow¹ nie obci¹¿aj¹ konsumenta, konsument mo¿e wyznaczyæ
przedsiêbiorcy odpowiedni termin do wykonania
napraw. Po bezskutecznym up³ywie wyznaczonego terminu konsument mo¿e dokonaæ koniecznych napraw na koszt przedsiêbiorcy.
Ponadto zakazane jest ¿¹danie lub przyjmowanie od konsumenta jakichkolwiek œwiadczeñ
okreœlonych w umowie timeshare, umowie o d³ugoterminowy produkt wakacyjny lub umowie o uczestnictwo w systemie wymiany, przed up³ywem terminu do odst¹pienia od umowy, a tak¿e ¿¹danie
lub przyjmowanie od konsumenta jakichkolwiek
œwiadczeñ okreœlonych w umowie poœrednictwa
w odsprzeda¿y przed:
a) doprowadzeniem do nabycia lub zbycia
przez konsumenta praw z umowy timeshare lub

82 www.pewp.pl

z umowy o d³ugoterminowy produkt wakacyjny
lub
b) rozwi¹zaniem umowy.
Je¿eli konsument zawiera z przedsiêbiorc¹ umowê przedwstêpn¹, zobowi¹zuj¹c¹ do zawarcia umowy timeshare, umowy o d³ugoterminowy produkt
wakacyjny, umowy poœrednictwa w odsprzeda¿y lub
umowy o uczestnictwo w systemie wymiany, zakazane jest ¿¹danie lub przyjmowanie od konsumenta jakichkolwiek œwiadczeñ okreœlonych w umowie przedwstêpnej przed up³ywem terminu do
odst¹pienia od umowy przedwstêpnej.
Za ¿¹danie lub przyjmowanie œwiadczeñ uznaje siê w szczególnoœci ¿¹danie lub przyjmowanie od konsumenta:
1) zaliczek;
2) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;
3) blokady rachunku bankowego;
4) pisemnego oœwiadczenia o uznaniu d³ugu.
Rozwi¹zanie to jest podyktowane brzmieniem art. 9
dyrektywy 2008/122.
Oceniaj¹c omawiany projekt trzeba stwierdziæ, ¿e
ustawa wprowadza szereg regulacji korzystnych dla
konsumenta korzystaj¹cego z us³ug turystycznych,
czêsto nara¿onego na niesolidnoœæ przedsiêbiorców
z tej bran¿y. Implementacja dyrektywy 2008/122
stanowi wiêc w tej sytuacji du¿e udogodnienie dla
turystów i gwarancjê, ¿e ich prawa bêd¹ zabezpieczone. W¹tpliwoœci budzi jednak usytuowanie tej
materii w odrêbnej ustawie, poza Kodeksem cywilnym, do którego jest w projekcie du¿o odniesieñ
Zw³aszcza ¿e reguluje on m.in. us³ugi hotelarskie,
bardzo zbli¿one do materii zamieszczonej w omawianym projekcie. W¹tpliwoœci budzi równie¿ rozwi¹zanie uprawniaj¹ce konsumenta do naprawy
przedmiotu œwiadczenia na koszt przedsiêbiorcy.
Trudno bowiem sobie wyobraziæ dokonywanie remontu miejsca zakwaterowania za granic¹ przez
turystê na koszt przedsiêbiorcy, skoro z praktyki
wiadomo, ¿e nikt bez zgody tego ostatniego nie bêdzie siê anga¿owa³ w remonty ani inne roboty,
zw³aszcza na ¿¹danie cudzoziemca.

Prawo medyczne
Joanna Ostojska

Testament
¿ycia wymaga regulacji

Problematyka tzw. testamentu ¿ycia (ang. living will) wywo³uje obecnie spore zainteresowanie i sk³ania do rozbie¿nych ocen1. Ten szczególny rodzaj oœwiadczenia pro futuro
ma umo¿liwiæ ka¿dej osobie zdolnej do wyra¿enia woli okreœlenie, czy, a jeœli tak, to jakie
leczenie mo¿e byæ podejmowane wzglêdem niej w przypadku, w którym bêdzie ona niezdolna do wyra¿enia woli i komunikowania swych spostrze¿eñ.

T

estament ¿ycia w tej formie funkcjonuje obecnie w wielu systemach prawnych, równie¿
w Polsce trwaj¹ prace nad jego prawn¹ regulacj¹2.

pacjenta. W takiej sytuacji lekarz nie móg³by
wiêc wykonaæ zabiegu ratuj¹cego ¿ycie pacjenta wbrew uprzednio wyra¿onej przez niego woli.

W doktrynê powinnoœci lekarza poszanowania
uprzednio wyra¿onej woli pacjenta wpisuje siê równie¿ treœæ Konwencji o ochronie godnoœci istoty
ludzkiej wobec zastosowañ biologii i medycyny,
zwanej powszechnie Konwencj¹ Bioetyczn¹, któr¹
Polska podpisa³a w 1999 roku, do dnia dzisiejszego
jednak nie ratyfikowa³a. Konwencja Bioetyczna
w art. 9 stanowi, ¿e: „Nale¿y braæ pod uwagê (ang.
shall be taken into account) wczeœniej wyra¿one
¿yczenia pacjenta co do interwencji medycznej, je¿eli w chwili jej przeprowadzania nie jest on w stanie wyraziæ swej woli”.

Oœwiadczenia pro futuro obejmuj¹ce sprzeciw
pacjenta wobec podejmowania wzglêdem niego
okreœlonych czynnoœci leczniczych budz¹ wiele kontrowersji. Obok przypadków raczej jednoznacznych,
w których chodzi o sztuczne utrzymywanie przy
¿yciu chorego w stanie degraduj¹cego cierpienia,
stymulowanego œrodkami farmakologicznymi bez
perspektyw i nadziei na to, ¿e owe cierpienie kiedykolwiek ustanie, pojawiaj¹ siê bowiem przypadki
mniej oczywiste, jak choæby te, w których nieprzytomny w wyniku wypadku pacjent oœwiadczy³ wczeœniej, ¿e nie zgadza siê na przetoczenie krwi czy
dokonanie dializy. W tej ostatniej sytuacji stan nieprzytomnoœci jest zwykle tymczasowy i nie ma on
charakteru upokarzaj¹cej i beznadziejnej egzystencji.
Zwykle bowiem owe przetoczenie krwi lub dokonanie dializy pozwala na uratowanie ¿ycia pacjenta.

Oœwiadczenie objête testamentem ¿ycia mo¿e,
z jednej strony, obejmowaæ zgodê na podjêcie
wszelkich dopuszczalnych czynnoœci leczniczych
(„ratujcie za wszelk¹ cenê”)3, z drugiej zaœ wyra¿aæ sprzeciw wobec okreœlonych czynnoœci (np.
co do przetaczania krwi, reanimacji czy sztucznego utrzymywania przy ¿yciu), nawet gdyby
czynnoœci te by³y konieczne dla ratowania ¿ycia

O ile w przypadku pacjenta zdolnego do samodzielnego wyra¿enia zgody, jego wola jest
zwykle przez lekarzy respektowana4, o tyle gdy

1

Testament ¿ycia wielokrotnie bywa zrównywany z eutanazj¹. Zapatrywanie takie jest jednak b³êdne. O ile bowiem
eutanazja polega na pomocy drugiej osobie w pozbawieniu jej ¿ycia, czy to na wyraŸne jej ¿¹danie, czy pod wp³ywem
wspó³czucia, o tyle akceptacja sprzeciwu pacjenta wobec leczenia polega na poszanowaniu przez lekarza wczeœniej
wyra¿onej woli chorego i nie zak³ada w swej istocie aktywnego dzia³ania.
2
Zagadnienie testamentu ¿ycia objête by³o projektem Ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego
oraz Polskiej Radzie Bioetycznej i zmianie innych ustaw, przygotowanym przez tzw. Komisjê Gowina.
3
Oœwiadczenia tej treœci nie budz¹ w¹tpliwoœci. Wobec braku sprzeciwu pacjenta co do podejmowania wzglêdem
niego okreœlonych czynnoœci leczniczych, lekarz ma bowiem obowi¹zek ratowania jego ¿ycia.
4
W œwietle polskiego prawa, lekarz, który podejmuje interwencjê medyczn¹ bez zgody pacjenta, mo¿e odpowiadaæ nie
tylko na gruncie odpowiedzialnoœci odszkodowawczej, lecz równie¿ karnie na podstawie art. 192 Kodeksu karnego.
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chodzi o pacjenta pozbawionego œwiadomoœci,
rodzi siê zwykle pytanie o to, jak nale¿y traktowaæ uprzednio wyra¿one przez niego oœwiadczenie co do niepodejmowania wzglêdem niego
okreœlonych czynnoœci leczniczych. W takiej sytuacji powstaje bowiem s³uszna sk¹din¹d w¹tpliwoœæ, na ile pacjent znajduj¹cy siê w stanie bezpoœredniego zagro¿enia ¿ycia podtrzyma³by wyra¿ony
uprzednio sprzeciw co do czynnoœci leczniczych,
w przypadku, w którym czynnoœci te mog³yby uratowaæ go od œmierci. Wobec braku jednoznacznych
regulacji w tym zakresie, lekarze kieruj¹ siê zwykle
zasad¹ in dubio pro vita humana, decyduj¹c siê na
ratowanie ¿ycia pacjenta, nawet przy wykorzystaniu metod leczniczych, na które pacjent ten, w z³o¿onym w przesz³oœci oœwiadczeniu, wyraŸnie siê nie
godzi³.
B³êdem by³oby jednak stwierdzenie, ¿e
w obecnym stanie prawnym testament ¿ycia,
jako szczególnego rodzaju oœwiadczenie pro futuro, jest niedopuszczalny. Mo¿na zaryzykowaæ
nawet tezê, ¿e w tym zakresie istnieje ju¿ pewna, rzec by mo¿na zaakceptowana, koncepcja
jurydyczna, której wyrazem jest postanowienie
S¹du Najwy¿szego z dnia 27 paŸdziernika 2005
roku5, przyznaj¹ce pierwszeñstwo nie ¿yciu pacjenta, ale jego autonomii i prawu do samostanowienia.
Sprawa rozpoznawana przed S¹d Najwy¿szy dotyczy³a przetoczenia krwi kobiecie deklaruj¹cej przynale¿noœæ do zboru Œwiadków Jehowy. Kobieta ta
uleg³a wypadkowi, w wyniku którego konieczna dla
ratowania jej ¿ycia sta³a siê transfuzja krwi. Mimo
znalezienia u niej oœwiadczenia o treœci: „Oœwiadczenie dla s³u¿by zdrowia – ¿adnej krwi”, lekarze,
po uzyskaniu postanowienia w³aœciwego s¹du rejonowego wskazuj¹cego na zasadnoœæ dokonania
transfuzji6, zdecydowali siê na przeprowadzenie
zabiegu. Po dojœciu do zdrowia kobieta zaskar¿y³a
ww. postanowienie. Sprawa trafi³a w koñcu przed
S¹d Najwy¿szy. W uzasadnieniu swojego postanowienia S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e: „Oœwiadcze-

5

nie pacjenta wyra¿one na wypadek utraty przytomnoœci, okreœlaj¹ce wolê dotycz¹c¹ postêpowania lekarza w stosunku do niego w sytuacjach leczniczych,
które mog¹ zaistnieæ, jest dla lekarza – je¿eli zosta³o z³o¿one w sposób wyraŸny i jednoznaczny – wi¹¿¹ce.” S¹d odszed³ wiêc od, wydawa³oby siê powszechnej, zasady „w razie w¹tpliwoœci na rzecz
ludzkiego ¿ycia”, przyznaj¹c pierwszeñstwo autonomii woli pacjenta, jako maj¹cej swe Ÿród³o wprost
w ludzkiej godnoœci.
W cytowanym orzeczeniu S¹d Najwy¿szy uzale¿ni³ skutecznoœæ testamentu ¿ycia od jego z³o¿enia w sposób wyraŸny i jednoznaczny. Pos³u¿enie siê jednak tego rodzaju nieostrymi kryteriami
oceny nie rozwi¹zuje w¹tpliwoœci co do zwi¹zania
lekarza z³o¿onym w przesz³oœci oœwiadczeniem
pacjenta, obejmuj¹cym sprzeciw wobec podejmowania wzglêdem niego okreœlonych czynnoœci leczniczych. Nie mo¿e byæ bowiem tak, ¿e ciê¿ar oceny, czy przedmiotowe oœwiadczenie z³o¿one zosta³o
w sposób wyraŸny i jednoznaczny, pozostaje przy
lekarzu. Lekarz winien otrzymaæ wyraŸn¹ dyrektywê co do swojego postêpowania w przypadku znalezienia przy pacjencie oœwiadczenia obejmuj¹cego
sprzeciw wobec choæby sztucznego utrzymywania
go przy ¿yciu, reanimacji czy przetaczania krwi.
Koniecznoœæ uregulowania testamentu ¿ycia w polskim prawie wydaje siê z tych wzglêdów niew¹tpliwa.
Za s³uszny uznaæ nale¿y postulat sporz¹dzania
testamentów ¿ycia w formie kwalifikowanej, tj.
w formie aktu notarialnego z obowi¹zkiem jego
rejestracji w elektronicznej bazie danych – specjalnym rejestrze, do którego wpis mia³by charakter konstytutywny. Okolicznoœæ ta uchroni³aby przed w¹tpliwoœciami, na ile oœwiadczenie
znalezione przy pacjencie zosta³o sporz¹dzone
dobrowolnie i w sposób œwiadomy oraz czy
w momencie podejmowania wzglêdem rzeczonego pacjenta czynnoœci leczniczych oœwiadczenie
to pozostaje aktualne.

Postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 27 paŸdziernika 2005 roku, sygn. akt III CK 155/05, OSNC 7–8/2006, poz. 137.
W œwietle art. 32 ust. 4 Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, lekarz zobowi¹zany jest uzyskaæ zgodê s¹du
opiekuñczego na udzielenie œwiadczenia zdrowotnego osobie niezdolnej do œwiadomego wyra¿enia woli, która nie
posiada przedstawiciela ustawowego.
6
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Ka¿dy, kto zarejestrowa³ testament ¿ycia, winien
mieæ mo¿liwoœæ jego samodzielnego odwo³ania
w ka¿dym czasie. Rozwa¿yæ nale¿a³oby równie¿,
czy wa¿noœæ testamentu ¿ycia nie powinna zostaæ
ograniczona czasowo – wówczas, po up³ywie np.
5 lat od dnia sporz¹dzenia testamentu, traci³by on
sw¹ moc wi¹¿¹c¹ ex lege, przy zachowaniu prawa
pacjenta do jego ponownego sporz¹dzenia.
Wobec prymatu prawa ka¿dego cz³owieka do
samostanowienia i decydowania o w³asnym losie, pogl¹d o potrzebie regulacji testamentu ¿ycia
uznaæ nale¿y za w pe³ni zasadny. Wydaje siê jednak, ¿e w dyskusji nad tego rodzaju oœwiadczeniami pro futuro nie da siê uciec od pytania, czy,
a jeœli tak, to na ile, mo¿na automatycznie uto¿samiaæ oœwiadczenie woli objête testamentem
¿ycia z wol¹ nieprzytomnego pacjenta stoj¹cego
w obliczu œmierci.
Ciekawy przypadek przywo³uje w tym zakresie
M. Machinek: profesor Walter Jens, filolog klasyczny i literaturoznawca, w wydanej przed laty wspólnie z Hansem Küngiem ksi¹¿ce o godnym umieraniu, opowiedzia³ siê za mo¿liwoœci¹ rezygnacji
z jakichkolwiek dzia³añ podtrzymuj¹cych ¿ycie
w przypadku, w którym stan zdrowia uniemo¿liwia
godn¹ egzystencjê. Sam sporz¹dzi³ równie¿ oœwiadczenie pro futuro, podnosz¹c, ¿e chce samodzielnie
stanowiæ o swojej œmierci. Od 2005 roku profesor
Jens cierpi na demencjê, nie jest przy tym œwiado-

my ani siebie, ani osób go otaczaj¹cych, nie jest przez
to w stanie samodzielnie ¿yæ i wymaga ca³odobowej opieki. Wœród niewielu zdañ, które wypowiada, czêsto pojawia siê proœba: „Proszê mnie nie zabijaæ”7. Tu rodzi siê pewna kontrowersja. O ile
bowiem oœwiadczenie pro futuro profesor Jens z³o¿y³ w stanie pe³nej œwiadomoœci i swobody, o tyle
jego proœba cytowana powy¿ej pada w czasie, gdy
nie jest ju¿ on w stanie umo¿liwiaj¹cym z³o¿enie
wa¿nego oœwiadczenia woli. W rzeczywistoœci proœba ta nie powoduje wiêc zmiany z³o¿onego uprzednio oœwiadczenia pro futuro, wobec jednak jej treœci,
odmowa wype³nienia woli objêtej wczeœniejszym
oœwiadczeniem wydaje siê moralnie uzasadniona.
Z prawnego punktu widzenia nie ma jednak w¹tpliwoœci, ¿e proœba: „Proszê mnie nie zabijaæ” nie jest
skuteczna, w przeciwieñstwie do z³o¿onego uprzednio oœwiadczenia pro futuro8.
W istocie wiêc powy¿sza w¹tpliwoœæ zamyka siê
w pytaniu o to, na ile s³uszna i na ile mo¿liwa do
zaakceptowania jest wizja nas samych, potrafi¹cych
realnie oceniæ swój przysz³y stan emocjonalny, towarzysz¹cy sytuacji zdrowotnej, w której siê znajdziemy. O ile przepisy prawa mog¹ wyczerpuj¹co
i precyzyjnie uregulowaæ zasady sporz¹dzania testamentu ¿ycia, w¹tpliwoœæ zarysowan¹ powy¿ej
rozstrzygn¹æ musimy sami.
Autorka jest doktorantem w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UW,
aplikantem adwokackim przy ORA w Warszawie

7

Zaznaczyæ jednak nale¿y, ¿e na pocz¹tku swej choroby profesor Jens, zachowuj¹c jeszcze wówczas pe³n¹ œwiadomoœæ,
wielokrotnie wskazywa³, ¿e chce i pragnie godnie umrzeæ, zanim choroba ca³kowicie pozbawi go si³ umys³owych.
8
Za M. Machinkiem, Etyczna problematyka testamentu ¿ycia i innych oœwiadczeñ pro futuro. G³os w dyskusji, Materia³y z debaty Polskiego Towarzystwa Bioetycznego Wokó³ testamentu ¿ycia, 23.11–30.11.2009, s. 4–5.

Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego
Uchwała z dnia 26 października 2011 r. (sygn. akt III CZP 61/11).
Na podstawie art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst
DzU z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) w związku z art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 tej ustawy, na producentach, importerach
kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych, umożliwiających pozyskiwanie kopii całości
lub części egzemplarza opublikowanego utworu, ciąży obowiązek udzielenia właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi informacji oraz udostępniania dokumentów, dotyczących wszystkich umów sprzedaży tych
urządzeń.
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Spór o u¿ycie
komórek embrionów

Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej wyda³ 18 paŸdziernika 2011 r. orzeczenie
w sprawieC–34/10 Oliver Brüstlev. Greenpeacee.V dotycz¹ce patentów na wynalazki,
które wymagaj¹ u¿ycia komórek embrionów. Przedmiotowa sprawa budzi³a wiele kontrowersji jeszcze przed wydaniem wyroku, w szczególnoœci z uwagi na opinie Rzecznika Generalnego z marca bie¿¹cego roku, która spotka³a siê z dezaprobat¹ œrodowisk
naukowych zwi¹zanych z badaniami nad komórkami macierzystymi1.
Stan faktyczny
Profesor Brüstle, Dyrektor Instytutu Neurobiologii Rekonstrukcyjnej Uniwersytetu w Bonn, zosta³
na podstawie wniosku z dnia 19 grudnia 2011 posiadaczem patentu dotycz¹cego izolowanych
i oczyszczonych progenitorowych komórek nerwowych2. Patent obejmowa³ proces „wydobywania”
tych¿e komórek z ludzkich embrionalnych komórek
macierzystych. Wynalazek zgodnie ze specyfikacj¹
patentow¹ ma na celu leczenie chorób neurologicznych, takich jak Parkinson3.
Na wniosek Greenpeacee.V., Niemiecki Federalny S¹d Patentowy (Bundespatentgericht) uniewa¿ni³ patent na podstawie krajowego przepisu prawa
patentowego4 stanowi¹cego implementacjê dyrektywy 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej
wynalazków biotechnologicznych (dalej: „dyrektywa”). Apelacja profesora Brüstle sprowadzi³a sprawê przed Niemiecki Trybuna³ Federalny (Bundesgerichtshof), który na podstawie art. 267 Traktatu
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej skierowa³ pytanie prejudycjalne do Trybuna³u Sprawiedliwoœci
Unii Europejskiej (dalej: TSUE). Zdaniem niemieckiego s¹du, rozstrzygniêcie w sprawie apelacji profesora Brüstle by³o uwarunkowane interpretacj¹

1

przepisu art. 6 ust. 2 lit. c) dyrektywy, który znalaz³
odbicie w odpowiednim przepisie transponuj¹cym
niemieckiego prawa patentowego. Poniewa¿ zdaniem Niemieckiego Trybuna³u Federalnego, taka
interpretacja nie pozostaje w kompetencjach pañstw
cz³onkowskich i tym samym ich s¹dów, zwróci³ siê
do TSUE.
Orzeczenie TSUE
Orzekaj¹c w sk³adzie Wielkiej Izby, TSUE pochyli³ siê nad trzema pytaniami prejudycjalnymi
zwi¹zanymi z interpretacj¹ art. 6 ust. 2 lit. c) dyrektywy.
Pierwsze i zarazem fundamentalne pytanie dotyczy³o pojêcia „embrionu ludzkiego” zawartego
w przedmiotowym przepisie dyrektywy. Chodzi³o
w pierwszym rzêdzie o okreœlenie, czy zakres tego
pojêcia obejmuje wszystkie stadia rozwoju ¿ycia
ludzkiego czy istniej¹ kryteria jego zawê¿enia. Ponadto, TSUE musia³ odnieœæ siê do pytania, czy
w zakresie pojêcia embrionu ludzkiego mieszcz¹ siê:
niezap³odnione ludzkie komórki jajowe, w które
wszczepiono j¹dro komórkowe pochodz¹ce z dojrza³ej komórki ludzkiej, niezap³odnione ludzkie komórki jajowe, które zosta³y pobudzone do podzia³u
i dalszego rozwoju w drodze partenogenezy, oraz

A. Smith, „No” to ban on stem-cellpatents, 27 kwietnia 2011 r., nature.com, Vol. 472, Issue 7344.
Progenitorowe komórki nerwowe to niedojrza³e komórki, które s¹ wci¹¿ w stanie siê pomna¿aæ oraz tworzyæ dojrza³e komórki systemu nerwowego, przyk³adowo neurony.
3
Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C–34/10 Brüstle v. Greenpeacee.V, pkt 27.
4
Patentgesetz, ustawa z dnia 5 grudnia 1936, w wersji og³oszonej 16 grudnia 1980 (BGBl. 1981 I S. 1), ostatnio
zmieniona przez ustawê z dnia 31 lipca 2009 (BGBl. I S. 2521), paragraf 2, pierwsze zdanie, punkt 3.
2
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komórki macierzyste, które zosta³y pozyskane z embrionów ludzkich w stadium blastocysty.

równie¿ ochronê fundamentalnych wartoœci, takich jak godnoœæ cz³owieka, w tym zakresie.

Zanim TSUE przeszed³ do zakreœlenia pojêcia
ludzkiego embrionu, uzasadni³ koniecznoœæ jednolitej jego wyk³adni w ramach Unii Europejskiej.
Powo³uj¹c siê na zasadê równoœci oraz dorobek
orzeczniczy, Trybuna³ podkreœli³, ¿e „treœci przepisu prawa Unii, który nie zawiera wyraŸnego odes³ania do prawa pañstw cz³onkowskich dla okreœlenia swego znaczenia i zakresu, nale¿y zwykle nadaæ
w ca³ej Unii autonomiczn¹ i jednolit¹ wyk³adniê”5.
Poniewa¿ dyrektywa nie zawiera definicji ludzkiego embrionu oraz nie odsy³a do krajowych
porz¹dków prawnych, jej stosowanie wymaga
przyjêcia autonomicznej koncepcji tego pojêcia.
Taka koncepcja, podkreœli³ TSUE, powinna byæ jednolicie stosowana we wszystkich pañstwach cz³onkowskich. Ponadto, Trybuna³ przywo³a³ cele dyrektywy, zawarte w motywach 3 oraz 5–7 preambu³y.
Motywy te uwypuklaj¹, i¿ dyrektywa zosta³a przyjêta, aby zharmonizowaæ przepisy dotycz¹ce ochrony
wynalazków biotechnologicznych i tym samym znieœæ
bariery wymiany gospodarczej na rynku wewnêtrznym6. Brak jednolitej definicji embrionu ludzkiego
móg³by zatem, zdaniem Trybuna³u, niweczyæ cele
i za³o¿enia dyrektywy, poniewa¿ wynalazki by³yby
patentowane w tych pañstwach cz³onkowskich, które
stosuj¹ w¹sk¹ interpretacjê tego pojêcia.

Nastêpnie, TSUE osadzi³ pojêcie embrionu z art. 6
ust. 2 lit. c) w kontekœcie otaczaj¹cych go przepisów art. 5 oraz art. 6, które odpowiednio wykluczaj¹ zdolnoœæ patentow¹ ludzkiego cia³a oraz zdolnoœæ patentow¹ wynalazków, których u¿ycie by³oby
niezgodne z porz¹dkiem publicznym i dobrymi obyczajami (przyk³adowo: klonowanie, wykorzystanie
embrionów do celów przemys³owych). Trybuna³
wnioskuje z celu dyrektywy oraz brzmienia przepisów „pokrewnych”, ¿e ustawodawca europejski zamierza³ wykluczyæ zdolnoœæ patentow¹ jakiegokolwiek wynalazku, który móg³by naruszyæ
godnoœæ ludzk¹. Pojêcie ludzkiego embrionu na
gruncie prawa Unii Europejskiej musi byæ wiêc
rozumiane szeroko.

Przechodz¹c do definicji ludzkiego embrionu,
TSUE wyraŸnie deklaruje, i¿ nastêpuj¹ca interpretacja bêdzie mia³a charakter wy³¹cznie prawny. Tym samym pozostawiaj¹c szczegó³owe kwestie natury medycznej lub etycznej poza
zakresem rozwa¿añ. Powo³uj¹c siê na orzeczenia w sprawach C–336/03 easyCar oraz C–459/
7 Wallentin-Hermann, TSUE stwierdzi³, ¿e
w przypadku braku definicji legalnej pojêcia
powinno siê braæ pod uwagê kontekst jego u¿ycia oraz cel regulacji, w której ono siê pojawia.
Definiuj¹c pojêcie ludzkiego embrionu, TSUE
wyró¿ni³, i¿ dyrektywa nie tylko ma na celu promocje inwestycji w zakresie biotechnologii, lecz

Odnosz¹c siê do w¹tpliwych przypadków konkretnie wyszczególnionych w pytaniu prejudycjalnym, TSUE przyj¹³ swoisty „sprawdzian”, który
polega na odpowiedzi na pytanie, czy dane komórki
maj¹ zdolnoœæ do rozpoczêcia procesu rozwoju jednostki ludzkiej. Jeœli odpowiedŸ na powy¿sze pytanie jest twierdz¹ca, dany rodzaj/zbiór komórek mieœci siê w zakresie pojêcia ludzkiego embrionu. Na
tej podstawie TSUE stwierdzi³, ¿e „embrionem ludzkim” w rozumieniu art. 6 ust. 2 lit. c) dyrektywy
jest ka¿da ludzka komórka jajowa pocz¹wszy od
stadium jej zap³odnienia, ka¿da niezap³odniona ludzka komórka jajowa, w któr¹ wszczepiono j¹dro komórkowe pochodz¹ce z dojrza³ej komórki ludzkiej,
oraz ka¿da niezap³odniona ludzka komórka jajowa,
która zosta³a pobudzona do podzia³u i dalszego rozwoju w drodze partenogenezy. W odniesieniu do
komórek macierzystych, które zosta³y pozyskane
z embrionu ludzkiego w stadium blastocysty, TSUE
upowa¿ni³ s¹d krajowy do zastosowania, w œwietle
rozwoju nauki, „sprawdzianu”, czy dane komórki
maj¹ zdolnoœæ do rozpoczêcia procesu rozwoju jednostki ludzkiej7. Poniewa¿ wynalazek opatentowany przez profesora Brüstle w³aœnie opiera³ siê na
komórkach uzyskanych w fazie blastocysty, osta-

5

Wyrok TSUE, sygn. akt C–34/10 Brüstle v. Greenpeacee.V, pkt 25.
Dyrektywa 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych, preambu³a motyw 3, 5, 7.
7
Wyrok TSUE, syg. akt. C–34/10 Brüstle v. Greenpeacee.V, pkt. 37.
6
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teczne losy jego patentu zale¿¹ od orzeczenia Niemieckiego Trybuna³u Federalnego.
Drugie pytanie zadane Trybuna³owi Sprawiedliwoœci przez Niemiecki Trybuna³ Federalny zmierza³o do wyjaœnienia, czy „wykorzystywanie embrionów ludzkich do celów przemys³owych lub
handlowych” w rozumieniu art. 6 ust. 2 lit. c) dyrektywy obejmuje równie¿ wykorzystanie embrionów ludzkich do celów badañ naukowych. Opieraj¹c siê na motywie 14 dyrektywy, TSUE zauwa¿y³,
¿e istot¹ patentu jest uniemo¿liwienie osobom trzecim korzystania z wynalazku w sposób komercyjny. Zatem udzielenie patentu implikuje jego komercyjne zastosowanie. Poniewa¿ wykorzystanie
ludzkich embrionów w celach naukowych, które by³oby przedmiotem patentu, nie mo¿e byæ
odizolowane od praw zwi¹zanych z udzieleniem
patentu, TSUE orzek³, ¿e wy³¹czenie wykorzystywania embrionów ludzkich do celów przemys³owych lub handlowych, ze zdolnoœci patentowej, o którym mowa w art. 6 ust. 2 lit. c)
dyrektywy, dotyczy równie¿ ich wykorzystywania do celów badañ naukowych8.
Trzecie pytanie, nad którym pochyli³ siê TSUE,
dotyczy³o kwestii, czy wy³¹czona jest zdolnoœæ patentowa wynalazku, który uprzednio wymaga zniszczenia embrionów ludzkich lub u¿ycia ich jako „materia³u wyjœciowego”. Chodzi zatem o sytuacjê,
w której wniosek patentowy w specyfikacji patentu
co prawda nie zawiera dzia³añ, które prowadz¹ do
uzyskania komórek, oczywiste jest jednak, i¿ zastosowanie patentu takich dzia³añ wymaga. TSUE
stwierdzi³, i¿ w przypadku gdy zastosowanie patentu wymaga uprzedniego zniszczenia ludzkich
embrionów lub ich u¿ycia jako „materia³u wyjœciowego”, zdolnoœæ patentowa jest wy³¹czona.
Rozszerzanie zakresu ograniczeñ zdolnoœci patentowej TSUE argumentowa³ koniecznoœci¹ zapobie¿enia sytuacji, w której korzystny sposób sformu³owania wniosku patentowego, który pomija pewne
wstêpne etapy wynalazku, pozwala na ominiêcie
przepisów.

8

Ocena orzeczenia
Podobnie jak TSUE oraz Rzecznik Generalny
w swojej opinii9, chcielibyœmy zaznaczyæ, i¿ ocena
przedmiotowego orzeczenia bêdzie dokonana wy³¹cznie z perspektywy jego zasadnoœci w kontekœcie
prawnym. Poza zakresem naszych rozwa¿añ pozostaj¹ kwestie etyczne.
Sk³ad Wielkiej Izby TSUE, zdaj¹c sobie sprawê
z kontrowersyjnej natury sprawy, zdefiniowa³ pojêcie ludzkiego embrionu w sposób œciœle merytoryczny, co zas³uguje na aprobatê. Koniecznoœæ szerokiego rozumienia terminu ludzkiego embrionu
zosta³a uzasadniona za pomoc¹ wyk³adni systemowej, opartej na brzmieniu przepisów dyrektywy powi¹zanych z interpretowanym przepisem art. 6
ust. 2 lit. c). Ponadto, TSUE wspar³ siê wyk³adnia
funkcjonaln¹, uwzglêdniaj¹c¹ cele dyrektywy zawarte w preambule. Wydaje siê jednak, i¿ decyduj¹cym argumentem, który zawa¿y³ o wyniku
przedmiotowego orzeczenia, jest konstatacja, i¿
pojêciu ludzkiego embrionu musi byæ nadany
autonomiczny, jednolity sens w ramach ca³ej
Unii Europejskiej, by zapewniæ sprawne funkcjonowanie rynku wewnêtrznego. Formu³uj¹c ten
wymóg na wstêpie swych rozwa¿añ, TSUE w istocie rozstrzygn¹³, w jaki sposób odpowie na pytania
prejudycjalne. Wydaje siê, i¿ póŸniejsze argumenty,
choæ zgodne z „rzemios³em” wyk³adni prawnej, stanowi¹ tylko dodatek do fundamentalnego wniosku
o jednolitoœci i autonomicznoœci pojêcia ludzkiego
embrionu.
Ze wzglêdu na czynniki religii czy etyki podejœcie poszczególnych pañstw cz³onkowskich do wynalazków dotycz¹cych ludzkich komórek macierzystych, w tym embrionalnych, jest niezwykle
zró¿nicowane10. W takiej sytuacji TSUE s³usznie
przyj¹³ stanowisko pozwalaj¹ce na przyjêcie takiego standardu, który jest do pogodzenia z najsurowsz¹ etyczn¹ ocen¹ tej kwestii poœród pañstw
cz³onkowskich. Œcie¿kê obran¹ przez TSUE mo¿na wiêc z jednej strony uznaæ za asekuracyjn¹, z dru-

Wyrok TSUE, sygn. akt C–34/10 Brüstle v. Greenpeacee.V, pkt 43, 46.
Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C–34/10 Brüstle v. Greenpeacee.V, pkt.47.
10
A. Abbott, European Court of Justicerejectsstemcellpatents. Researcherssurprised by judge’sconservative stance,
10 marca 2011 r., nature.com.
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giej strony, wydaje siê, i¿ by³a ona jedynym rozwi¹zaniem, które nie spowodowa³oby konfliktu na tle
etycznym w stosowaniu prawa europejskiego w pañstwach cz³onkowskich. W przypadku dyrektyw harmonizuj¹cych, które nie maj¹ oddŸwiêku moralnego, poszukiwanie autonomicznej, jednolitej
interpretacji pojêæ mo¿e siê odbywaæ na zasadzie
„kompromisu”. W przedmiotowej sprawie „kompromis” musia³ polegaæ na dostosowaniu definicji
do pañstwa cz³onkowskiego, które najszerzej interpretuje pojêcie ludzkiego embrionu.
Mimo zasadnoœci argumentacji prawnej TSUE
w zakresie interpretacji pojêcia ludzkiego embrionu, nie da siê zignorowaæ skutków, które zeñ wynikaj¹. Zastosowanie definicji wypracowanej
przez TSUE powoduje utratê zdolnoœci patentowej szeregu wynalazków w ca³ej Unii Europejskiej. Jak wskazuje specyfikacja patentowa profesora Brüstle, wynalazki, które utraci³y zdolnoœæ
patentow¹, mog³y mieæ zastosowanie w leczeniu ciê¿kich chorób. Mo¿na by broniæ orzeczenia uzasadniaj¹c, ¿e stanowisko TSUE jedynie powoduje ograniczenia w mo¿liwoœci opatentowania wynalazku, nie
zabrania natomiast samych badañ oraz promowania
nauki w tym zakresie, co jest pozostawione indywidualnej regulacji pañstw cz³onkowskich. Powy¿sza
teza nie uwzglêdnia jednak faktu, i¿ patenty maj¹
podstawow¹ funkcjê gospodarcz¹, polegaj¹c¹ na
wykluczeniu korzystania z wynalazku przez osoby
trzecie. Badania naukowe w zakresie biotechnologii
s¹ czêsto finansowane przez firmy farmaceutyczne,
które w opatentowaniu danego wynalazku i jego ko-
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mercjalizacji widz¹ korzyœci ekonomiczne. Jeœli wiêc
Ÿród³a finansuj¹ce naukê nie bêd¹ mia³y bodŸców
w postaci ochrony patentowej, najprawdopodobniej
przenios¹ swoje œrodki poza granicê Unii Europejskiej, gdzie bêd¹ mog³y czerpaæ korzyœci. Stawia³oby to pod znakiem zapytania rozwój Unii Europejskiej jako centrum nauki w zakresie biotechnologii.
Skutki szerokiej definicji pojêcia embrionu ludzkiego przez TSUE wydaj¹ siê szczególnie bolesne
dla pañstw cz³onkowskich, które przodowa³y w tej
dziedzinie nauki oraz stosowa³y do tej pory definicjê wê¿sz¹11. Integracja europejska jednak ju¿ dawno przekroczy³a granice integracji gospodarczej. Tak
wiêc przyjêcie wspólnych standardów ochrony godnoœci cz³owieka, jako fundamentalnej wartoœci chronionej przedmiotowym orzeczeniem, sta³a siê konieczna. Sprawa Brüstle pokaza³a, i¿ poszczególne
pañstwa cz³onkowskie, chc¹c czerpaæ niepodwa¿alne korzyœci z bycia zjednoczonym w Unii Europejskiej, s¹ zmuszone zap³aciæ pewn¹ „cenê” w postaci dostosowania siê do standardów wynikaj¹cych
z przedsiêwziêæ harmonizuj¹cych.
Anne-Maire Weber
Doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz uczestniczka
programu LL.M na Berkeley School of Law, University of California.
Fabian Elżanowski
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Przyk³adowo Szwecja i Wielka Brytania.

Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego
Uchwała składu 7 sędziów z 26 października 2011 r. (sygn. akt I KZP 8/10).
Kary porządkowe określone w art. 49 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
(DzU Nr 98, poz. 1070 ze zm.) mogą być stosowane tylko wobec osób obecnych w czasie i miejscu wykonywania
czynności sądowych, gdy osoby te bądź to naruszają powagę, spokój lub porządek tych czynności bądź to ubliżają
sądowi, innemu organowi państwowemu lub osobom biorącym udział w tej czynności, niezależnie od tego, w jakiej
formie to czynią. Kar tych nie stosuje się natomiast do czynów co prawda naruszających dobra chronione przepisem
art. 49 § 1 wskazanej wyżej ustawy, dokonanych jednak poza miejscem i czasem rozprawy, posiedzenia lub innej
czynności sądowej, w tym w szczególności w formie pisma złożonego do sądu.
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Odpowiedzialnoœæ publicznego ZOZ-u
Opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C–495/10
Centre hospitalier universitaire de Besançon / Thomas Dutreux i Caisse
primaire d’assurance maladie du Jura z 27 października 2011 r.
Zdaniem rzecznika generalnego Paola Mengozziego, publiczny zak³ad opieki zdrowotnej,
jako us³ugodawca, nie podlega okreœlonemu w dyrektywie systemowi odpowiedzialnoœci
za produkty wadliwe. Dyrektywa umo¿liwia jednak ustanowienie przez pañstwa cz³onkowskie systemu, zgodnie z którym publiczny zak³ad opieki zdrowotnej powinien naprawiæ,
nawet w braku jego winy, szkodê poniesion¹ przez pacjenta z powodu wadliwoœci urz¹dzenia lub produktu u¿ytego podczas leczenia.

D

yrektywa w sprawie odpowiedzialności za produkty wadliwe ustanawia zasadę niezawinionej odpowiedzialności, zgodnie z którą producent (produktu gotowego, surowca lub części składowej) jest odpowiedzialny za szkodę spowodowaną przez wadę jego produktu. Jeśli
producenta produktu nie można zidentyfikować, każdy dostawca produktu będzie traktowany jak jego producent,
chyba że w rozsądnym terminie poinformuje osobę poszkodowaną o tożsamości producenta lub osoby, która dostarczyła mu produkt.
Ponadto dyrektywa nie narusza uprawnień przysługujących osobie poszkodowanej z tytułu odpowiedzialności
umownej lub pozaumownej lub z tytułu szczególnego systemu odpowiedzialności istniejącego w chwili ogłoszenia dyrektywy.

W prawie francuskim odpowiedzialność publicznych
zakładów opieki zdrowotnej wobec ich pacjentów podlega
w szczególności wynikającej z orzecznictwa zasadzie określonej przez Conseil d’État (Radę Stanu, Francja) w wyroku z dnia 9 lipca 2003 r., zgodnie z którą szpital publiczny
jest zobowiązany, nawet w przypadku braku winy z jego
strony, do naprawienia szkody poniesionej przez pacjenta
w wyniku wadliwości urządzenia lub produktu użytego
w trakcie leczenia.
W niniejszej sprawie Thomas Dutreux, mający wówczas
13 lat, uległ poparzeniom podczas operacji chirurgicznej
wykonanej w dniu 3 października 2000 r. w Centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon (szpitalu klinicznym
w Besançon) (Francja). Poparzenia spowodowane zostały przez podgrzewany materac z wadliwym systemem re-
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gulacji ciepła, na którym pacjent został położony. CHU de
Besançon został zobowiązany do naprawienia spowodowanej w ten sposób szkody. Conseil d’État, będąca ostatnią instancją w tym sporze, skierowała do Trybunału Sprawiedliwości pytanie w sprawie wykładni dyrektywy,
dotyczące tego, czy francuski system niezawinionej odpowiedzialności szpitali publicznych może współistnieć z ustanowionym tą dyrektywą systemem odpowiedzialności producenta.
W przedłożonej dzisiaj opinii rzecznik generalny Paolo Mengozzi stwierdził przede wszystkim, że prawodawca Unii nie miał zamiaru ustanowić w dyrektywie
systemu odpowiedzialności za produkty wadliwe obejmującego również usługodawcę.
Rzecznik generalny wskazał, że Trybunał nigdy bezpośrednio nie wypowiedział się w przedmiocie objęcia zakresem zastosowania dyrektywy odpowiedzialności usługodawcy za produkty wadliwe. Dyrektywa dotyczy bowiem
wyłącznie odpowiedzialności „producenta” lub ewentualnie
odpowiedzialności „dostawcy” wadliwego produktu. Choć
dyrektywa nie definiuje pojęcia dostawcy, jest on jednak
uznawany za podmiot pośredniczący w łańcuchu sprzedaży lub dystrybucji tego produktu.
W niniejszej sprawie nie chodzi jednak o konsumenta,
który chciał kupić materac, ale o pacjenta szpitala. Bezpieczeństwo wadliwego materaca należy zatem oceniać
w związku z usługą opieki medycznej jako takiej. Wobec
tego nie można uznać CHU de Besançon za dystrybutora
wadliwego materaca i nie powinien on być utożsamiany
z „dostawcą” w rozumieniu dyrektywy.
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Rzecznik generalny uważa, że dostawca usług – taki jak
CHU de Besançon – nie może być utożsamiany z „dostawcą”
w rozumieniu dyrektywy. Wobec tego zakres zastosowania
dyrektywy nie obejmuje odpowiedzialności usługodawcy za
szkody spowodowane przez produkt wadliwy podczas świadczenia usług. Stanowisko to jest zgodne z orzecznictwem
Trybunału, zgodnie z którym celem dyrektywy nie jest regulowanie w sposób wyczerpujący dziedziny odpowiedzialności za produkty wadliwe, lecz otwarcie drogi w kierunku większej harmonizacji.
Wobec tego, w celu zapewnienia skutecznej ochrony
konsumentów, rzecznik generalny wskazał, że dyrektywa
pozwala państwom członkowskim ustanowić krajowy system odpowiedzialności publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które podczas świadczenia usług korzystają z wa-

dliwych urządzeń lub produktów i wyrządzają w ten sposób szkodę usługobiorcy, to jest pacjentowi, bez uszczerbku dla możliwości wniesienia przez nie powództwa na podstawie gwarancji, zgodnie z dyrektywą, przeciwko
producentowi.
Ponadto w niniejszej sprawie rzecznik generalny zauważył, że jedynie zastosowanie krajowego systemu odpowiedzialności usługodawcy pozwala przyznać pacjentowi prawo do odszkodowania za oparzenia spowodowane przez
wadliwy materac. Ponieważ szkoda nastąpiła podczas zabiegu chirurgicznego wykonanego w dniu 3 października
2000 r., powództwo poszkodowanego przeciwko „producentowi” wadliwego materaca w rozumieniu dyrektywy uległo bowiem przedawnieniu (dziesięcioletni termin przedawnienia).

Pozaszpitalne
œwiadczenia zdrowotne
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-255/09
Komisja / Portugalia z 27 października 2011 r.
Przepisy portugalskie dotycz¹ce zwrotu kosztów pozaszpitalnych œwiadczeñ zdrowotnych
udzielonych w innym pañstwie cz³onkowskim s¹ sprzeczne z prawem Unii. Z wyj¹tkiem
przypadku œwiadczeñ zdrowotnych obejmuj¹cych u¿ycie aparatury medycznej wymagaj¹cej znacznych nak³adów, pañstwa cz³onkowskie powinny przewidzieæ, w oparciu o ich
w³asne stawki, mo¿liwoœæ uzyskania zwrotu kosztów pozaszpitalnych œwiadczeñ zdrowotnych, je¿eli œwiadczenia te zosta³y udzielone w innym pañstwie cz³onkowskim bez
uzyskania uprzedniej zgody.

W

Portugalli, z wyjątkiem przypadków przewidzianych
rozporządzeniem (EWG) nr 1408/711, możliwość
uzyskania zwrotu kosztów leczenia pozaszpitalnego poniesionych w innym państwie członkowskim jest ograniczona.
O ile bowiem uregulowania portugalskie (konkretnie Decreto-Lei (dekret z mocą ustawy) nr 177/92) przewidują zwrot
kosztów pozaszpitalnych świadczeń zdrowotnych określonych w przepisach jako „wysokospecjalistyczne” i których nie
można udzielić w Portugalii, o tyle wspomniany zwrot kosztów jest uzależniony od uzyskania potrójnej uprzedniej zgody (a mianowicie sporządzenia szczegółowego raportu przez
lekarza, zatwierdzenia tego raportu przez dyrektora medycznego szpitala oraz udzielenia zgody przez dyrektora generalnego ds. szpitali). W przypadku pozostałych pozaszpital-

nych świadczeń zdrowotnych prawo portugalskie nie przewiduje możliwości uzyskania zwrotu kosztów.
Uznając, że portugalski system zwrotu kosztów pozaszpitalnych świadczeń zdrowotnych poniesionych w innym
państwie członkowskim jest niezgodny ze swobodą świadczenia usług, Komisja wniosła skargę o stwierdzenie uchybienia państwa członkowskiego.
Jednakże w międzyczasie, dnia 5 października 2010 r.
Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że uzależnienie przez
państwo członkowskie refundacji pozaszpitalnych
świadczeń zdrowotnych zaplanowanych w innym państwie członkowskim, do których niezbędne jest użycie
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aparatury medycznej wymagającej znacznych nakładów, od uzyskania uprzedniej zgody, jest zgodne z prawem Unii. W następstwie wydania tego wyroku Komisja
postanowiła zmienić przedmiot wniesionej skargi. W związku z tym, rozpatrywana skarga dotyczy pozaszpitalnych
kosztów świadczeń zdrowotnych udzielonych w innym państwie członkowskim nieobejmujących użycia aparatury
medycznej wymagającej znacznych nakładów, które nie są
objęte zakresem rozporządzenia nr 1408/71.
W wydanym wyroku Trybunał przypomniał tytułem wstępu, że świadczenia medyczne udzielane za wynagrodzeniem wchodzą w zakres stosowania przepisów dotyczących
swobody świadczenia usług. Z tego względu, swoboda
świadczenia usług stoi na przeszkodzie stosowaniu wszelkich przepisów krajowych, które świadczenie usług między państwami członkowskimi czynią trudniejszym niż
świadczenie usług wyłącznie w ramach jednego państwa
członkowskiego.
Wychodząc z tego założenia Trybunał przeanalizował w pierwszej kolejności sytuację pozaszpitalnych
świadczeń zdrowotnych udzielanych w innym państwie
członkowskim, które wchodzą w zakres stosowania portugalskiego dekretu z mocą ustawy i nie obejmują użycia aparatury medycznej wymagającej znacznych nakładów.
W tym względzie Trybunał uznał, że system uprzedniej zgody, któremu podlega zwrot kosztów wspomnianych świadczeń, stanowi ograniczenie swobody świadczenia usług. Trybunał stwierdził bowiem, iż perspektywa
ewentualnego braku refundacji kosztów w przypadku odmownej decyzji administracyjnej sama w sobie może zniechęcić pacjentów do zwracania się do oferujących świadczenia zdrowotne usługodawców mających siedzibę
w innych państwach członkowskich. Ponadto przepisy
przewidują przejęcie kosztów opieki medycznej udzielonej
za granicą jedynie w wyjątkowym przypadku, gdy portugalski system opieki zdrowotnej nie dysponuje środkami
koniecznymi do leczenia chorego objętego tym systemem.
Warunek ten ze swej istoty może skutkować znacznym
ograniczeniem liczby przypadków, w których zgoda może
być uzyskana.
Następnie Trybunał orzekł, że takie ograniczenie nie
może zostać uzasadnione nadrzędnymi względami, a w
szczególności poprzez powołanie się na ryzyko poważnego naruszenia równowagi finansowej systemu zabezpieczenia społecznego.
W tym względzie Trybunał uznał, iż z przedstawionych
mu akt nie wynika, że zniesienie wymogu uzyskania uprzed-
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niej zgody na tego rodzaju opiekę spowodowałoby, iż tak
znaczna liczba pacjentów udałaby się za granicę, że równowaga finansowa portugalskiego systemu opieki zdrowotnej zostałaby poważnie naruszona. W istocie, pomijając
przypadki nagłe, transgraniczne przemieszczenia pacjentów występują przede wszystkim w regionach przygranicznych bądź w celu leczenia szczególnych przypadków chorób. Wreszcie Trybunał przypomniał, że jeżeli osoba
ubezpieczona udaje się, bez uzyskania uprzedniej zgody,
do państwa członkowskiego innego niż państwo, w którym
znajduje się jej kasa chorych, w celu skorzystania tam ze
świadczeń, może ona domagać się przejęcia kosztów
udzielonych jej świadczeń jedynie w ramach zakresu ubezpieczenia gwarantowanego przez system ubezpieczenia
zdrowotnego państwa członkowskiego, w którym jest ubezpieczona.
Ponadto podstawowe cechy portugalskiego systemu
służby zdrowia nie stanowią uzasadnienia dla wspomnianego ograniczenia. W tej kwestii Trybunał przypomniał, iż
państwa członkowskie, które, tak jak Portugalia, ustanowiły system świadczeń rzeczowych (czyli system, w którym
ubezpieczeni mają prawo nie do zwrotu kosztów udzielonych świadczeń zdrowotnych, ale do samych świadczeń),
powinny określić mechanizmy zwrotu a posteriori kosztów
opieki udzielonej w innym państwie członkowskim.
W konsekwencji Trybunał orzekł, iż Portugalia uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej w związku ze swobodą świadczenia usług, uzależniając zwrot poniesionych w innym państwie członkowskim kosztów
„wysokospecjalistycznych” pozaszpitalnych świadczeń zdrowotnych nieobejmujących użycia aparatury
medycznej wymagającej znacznych nakładów od uzyskania uprzedniej zgody.
W drugiej kolejności Trybunał przeanalizował sytuację
pozostałych świadczeń, czyli świadczeń pozaszpitalnych
udzielonych w innym państwie członkowskim, innych niż
te, które są objęte zakresem portugalskiego dekretu z mocą
ustawy i które nie obejmują użycia aparatury medycznej
wymagającej znacznych nakładów i nie są również objęte
zakresem rozporządzenia nr 1408/71.
W tym względzie Trybunał zauważył, iż prawo portugalskie nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów takich świadczeń, jak na przykład wizyta u lekarza ogólnego lub u dentysty. Z uwagi na fakt, że możliwość uzyskania zwrotu
kosztów w przypadku takich świadczeń w ogóle nie istnieje, Trybunał orzekł, iż Portugalia uchybiła zobowiązaniom
ciążącym na niej w związku ze swobodą świadczenia usług.
/www.curia.europa.eu/
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Jak sankcjonowaæ
znies³awienie?

W dniu 8 czerwca 2010 roku wesz³a w ¿ycie nowelizacja kodeksu karnego wprowadzona
ustaw¹ z dnia 5 listopada 2009 roku1. Objê³a miêdzy innymi treœæ art. 212 § 1 k.k., poprzez zmianê sankcji gro¿¹cej za pope³nienie tego wystêpku. Modyfikacja ograniczy³a
siê do obni¿enia górnej granicy ustawowego zagro¿enia i wprowadzi³a zapis stanowi¹cy, ¿e za jego dokonanie grozi grzywna lub kara ograniczenia wolnoœci.

Z

perspektywy czasu na kanwie niniejszej zmiany pragnê poczyniæ kilka uwag. Wydaje siê bowiem zasadnym rozwa¿enie b¹dŸ to ca³kowitej depenalizacji tego typu czynów, b¹dŸ zmiany przepisów, jednak¿e w aspekcie innym niŸli ³agodzenie
sankcji. Przytêpienie ostrza wymiaru sprawiedliwoœci nie rozwi¹zuje wszak¿e normatywnego problemu znies³awienia, ale wrêcz przeciwnie – powoduje jego dalsze komplikacje.
Od wielu ju¿ lat jest podnoszona kwestia zasadnoœci penalizacji omawianego wystêpku. W kwietniu
2008 roku zosta³ nawet przez jedn¹ z partii politycznych z³o¿ony w parlamencie projekt zmian kodeksu
karnego, znosz¹cy penalizacjê znies³awienia. Obecnie natomiast na popularnoœci zyskuje akcja zatytu³owana „Wykreœl art. 212 kk”, która jest organizowana
przez Helsiñsk¹ Fundacjê Praw Cz³owieka, Izbê
Wydawców Prasy oraz Stowarzyszenie Gazet Lokalnych. Stanowisko to nie jest pozbawione racji, jednak¿e z drugiej strony istniej¹ równie¿ argumenty
przemawiaj¹ce za dalsz¹ kryminalizacj¹. Wplataj¹c
ma³y w¹tek komparatystyczny nale¿y wskazaæ, ¿e
w wiêkszoœci demokratycznych porz¹dków prawnych
przewiduje siê jednak sankcje karne za pomówienie,
niekiedy znacznie surowsze ni¿ w Polsce.
W ustawodawstwie niemieckim za niektóre rodzaje znies³awieñ s¹d mo¿e wymierzyæ karê do
piêciu lat pozbawienia wolnoœci2. Doktryna niemiecka uwa¿a przy tym, ¿e naruszenie godnoœci

ludzkiej wymaga, aby tego rodzaju zachowania by³y
regulowane przez prawo karne. Nale¿y podnieœæ,
¿e obecna regulacja w polskim prawie karnym nie
jest reliktem poprzednio obowi¹zuj¹cego ustroju
oraz nie ma tak¿e charakteru nowatorskiego. Ju¿
kodeks karny z 1932 roku zna³ tego rodzaju przestêpstwo. Co wiêcej, wymiernie je sankcjonowa³,
gdy¿ za jego pope³nienie przewidywa³ w art. 225
karê do dwóch lat aresztu lub karê grzywny. Dla
uzasadnienia kryminalizacji podkreœlany by³ wysoki stopieñ spo³ecznej szkodliwoœci tego czynu. Jak
wskazywa³ J. Makarewicz, „naruszenie czci sprowadza niebezpieczeñstwo umniejszenia dodatniego
bilansu dobrego imienia, wynikaj¹cego z krzy¿owania siê czêsto sprzecznych zapatrywañ na wartoœæ
spo³eczn¹ danej jednostki, ¿e ostateczny bilans dodatni przemieniæ siê mo¿e w bilans ujemny, a szacunek otaczaj¹cy dan¹ jednostkê przemieniæ siê
mo¿e w pogardê i lekcewa¿enie”3.
Sankcjê gro¿¹c¹ za znies³awienie poszerzono natomiast o karê ograniczenia wolnoœci na gruncie kodeksu z 1962 roku. Artyku³ 178 § 1 k.k. z 1962 roku
jako sankcjê za dokonanie wystêpku znies³awienia
przewidywa³ karê pozbawienia wolnoœci do lat
dwóch, karê ograniczenia wolnoœci albo grzywnê.
Doktryna akcentowa³a na tym tle, ¿e koniecznoœæ reakcji prawnokarnej uzasadniona jest kolizj¹ dwóch
interesów, a mianowicie interesu osobistego osoby
skrytykowanej oraz interesu spo³ecznego, który „wymaga czynnej, krytycznej postawy obywateli”4.

1

Dz.U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1589.
Por. § 185–200 kodeksu karnego niemieckiego.
3
J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932, s. 348.
4
I. Andrejew, Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1971, s. 352.
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Koronnym argumentem zwolenników utrzymywania dotychczasowego status quo, czyli karalnoœci znies³awienia, jest to, ¿e ochrona dóbr
osobistych cz³owieka winna opieraæ siê na zapobieganiu czynom godz¹cym w te dobra, a nie
wy³¹cznie na rekompensowaniu ich skutków. Jest
to jednak¿e argument dyskusyjny. Ustanowienie
zakazu pewnych zachowañ pod okreœlon¹ sankcj¹
karn¹ jest dopuszczalne w sytuacji, gdy nie ma
w systemie prawnym innych œrodków, które daj¹
mo¿liwoœæ podjêcia odpowiednich kroków prawnych. Wniosek ten p³ynie wprost z zasady subsydiarnoœci prawa karnego, która nakazuje traktowanie kryminalizacji jako ultima ratio. Problem
prawonokarnej regulacji znies³awienia, jak siê wydaje, le¿y jednak zupe³nie gdzie indziej.
Nale¿y stan¹æ na stanowisku, i¿ wolnoœci i prawa stanowi¹ce o godnoœci ludzkiej musz¹ mieæ
pierwszeñstwo w obliczu kolizji z wolnoœci¹ s³owa,
prasy czy innych œrodków masowego przekazu.
Wskutek tego bez w¹tpienia wolnoœæ s³owa mo¿e
doznaæ ograniczenia. Chodzi tylko, a mo¿e nawet
a¿, o takie ograniczenie, które nie bêdzie z drugiej
strony w sposób zbêdny i nadmierny wp³ywaæ na
tzw. debatê publiczn¹. Trafne jest stwierdzenie, ¿e
„nieprawda nie realizuje idei wolnoœci wypowiedzi
i nie s³u¿y ¿adnej innej wartoœci, a wiêc i obronie
spo³ecznie uzasadnionego interesu, bo czynienie z³a
nie przysparza dobra. Nie oczekuje jej równie¿ odbiorca informacji, skoro nie urzeczywistnia jego prawa do informacji rzetelnej, lecz lekcewa¿y go, dezinformuje i traktuje przedmiotowo. Nieprawda
sprzeniewierza siê idei wolnoœci wypowiedzi, deprecjonuj¹c sam¹ jej istotê. Inne rozumienie swobody wyra¿ania pogl¹dów, w tym prawa do krytyki, wyra¿a³oby aprobatê dla sta³ego obni¿ania
kulturowych standardów oraz redukcji poziomu
przyzwoitoœci, wra¿liwoœci i odpowiedzialnoœci”5.
Gwoli przypomnienia nale¿y podnieœæ, i¿ ów
wystêpek, nazywany te¿ rzadziej dyfamacj¹, na
gruncie polskiej kodyfikacji karnej polega na pomówieniu innej osoby, grupy osób, instytucji, osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej niemaj¹cej osobowoœci prawnej o takie postêpowanie lub w³aœciwoœci, które mog¹ poni¿yæ j¹ w opinii publicznej
5
6

lub naraziæ na utratê zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju dzia³alnoœci.
Szczególn¹ postaci¹ przestêpstwa jest znies³awienie za pomoc¹ œrodków masowego komunikowania
i zw³aszcza ono budzi najwiêcej kontrowersji
w praktyce. Dzieje siê tak dlatego, ¿e dosiêga miêdzy innymi dziennikarzy, szczyc¹cych siê p³yn¹c¹
z ustawy zasadniczej wolnoœci¹ prasy6.
Zasady samej odpowiedzialnoœci karnej za przestêpstwo znies³awienia s¹ powszechnie znane i kompleksowo opracowane, tak przez doktrynê jak
i orzecznictwo, nie ma zatem potrzeby w tym miejscu ich szerszego omawiania. Dla uwypuklenia stawianej na wstêpie tezy konieczne jest zatem odniesienie siê jedynie do kilku wybranych aspektów,
w tym tak¿e z zakresu odpowiedzialnoœci cywilnej.
Zgodnie z art. 54 ustawy zasadniczej „ka¿demu zapewnia siê wolnoœæ wyra¿ania swoich pogl¹dów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania
informacji”, przy czym oczywiste jest, ¿e nie jest
to wolnoœæ niczym nieograniczona. Artyku³ 10
Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka stanowi, i¿ „ka¿dy ma prawo do wolnoœci wyra¿ania opinii. Prawo to obejmuje wolnoœæ posiadania
pogl¹dów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji w³adz publicznych i bez
wzglêdu na granice pañstwowe, (...) a korzystanie
z tych wolnoœci poci¹gaj¹cych za sob¹ obowi¹zki
i odpowiedzialnoœæ mo¿e podlegaæ takim wymogom
formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom,
jakie s¹ przewidziane przez ustawê i niezbêdne
w spo³eczeñstwie demokratycznym w interesie bezpieczeñstwa pañstwowego, integralnoœci terytorialnej lub bezpieczeñstwa publicznego ze wzglêdu na
koniecznoœæ zapobie¿enia zak³óceniu porz¹dku lub
przestêpstwu, z uwagi na ochronê zdrowia i moralnoœci, ochronê dobrego imienia i praw innych osób
oraz ze wzglêdu na zapobie¿enie ujawnieniu informacji poufnych lub na zagwarantowanie powagi
i bezstronnoœci w³adzy pañstwowej”.
Przepis art. 10 EKPCz, gwarantuj¹cy prawo do
swobodnej wypowiedzi, jest w orzecznictwie Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka traktowany
jako daj¹cy swobodê wszelkim rodzajom wypowie-

Postanowienie SN z 22.06.2004, V KK 70/04, OSNKW 2004, Nr 9, s. 86.
Art. 14 Konstytucji RP.
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dzi wyra¿aj¹cych opinie i idee lub informacje, niezale¿nie od ich treœci oraz podmiotu wypowiadaj¹cego siê.
W pe³ni podzieliæ nale¿y pogl¹d wyra¿ony przez
Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka7 o tym, ¿e
„z zastrze¿eniem ust. 2 art. 10 Konwencji swoboda
wypowiedzi odnosi siê nie tylko do „informacji” czy
„pogl¹dów”, które spotykaj¹ siê z przychyln¹ reakcj¹
lub s¹ uznawane za nieobraŸliwe lub indyferentne,
ale równie¿ do tych, które obra¿aj¹, szokuj¹ czy wzbudzaj¹ niepokój. Takie s¹ wymogi pluralizmu, tolerancji oraz otwartoœci œwiatopogl¹dowej, bez których nie
mo¿na mówiæ o „spo³eczeñstwie demokratycznym”.
Zgodnie z treœci¹ art. 10, swoboda ta podlega wyj¹tkom, które jednak nale¿y interpretowaæ œciœle, a koniecznoœæ zastosowania ograniczeñ musi zostaæ wykazana w sposób przekonywaj¹cy”.
Artyku³ 14 Konstytucji RP statuuje, jako zasadê
ustrojow¹, wspomnian¹ wolnoœæ prasy, która oznacza „zakaz wprowadzania i stosowania cenzury i stanowi gwarancjê realizacji obywatelskiego prawa do
pozyskiwania i rozpowszechniania informacji”8. Owa
wolnoœæ tak¿e nie ma charakteru nieograniczonego.
Dopuszczalnoœæ i przes³anki ograniczeñ przewiduje
art. 31 ust. 3 Konstytucji. Przepis ten stanowi ponadto wzorzec kontroli wprowadzanych przez prawodawcê ograniczeñ wolnoœci wyra¿ania pogl¹dów9.
Jeœli chodzi o odpowiedzialnoœæ cywiln¹, to
ochrona dóbr osobistych mo¿e przybraæ postaæ
procesowych roszczeñ maj¹tkowych, wzglêdnie
roszczeñ o charakterze niemaj¹tkowym. Polskie
prawo cywilne nie zna normatywnej definicji pojêcia dóbr osobistych, zatem zakres ochrony, si³¹
rzeczy, bêdzie tu szerszy ni¿ na gruncie karnym.
Postuluje siê przy tym, aby dla oceny naruszenia
mieæ na uwadze nie tylko subiektywne odczucie
osoby, wobec której dopuszczono siê go, lecz tak¿e kontekst sytuacyjny oraz obiektywny odbiór
spo³eczny. Na gruncie odpowiedzialnoœci cywilnej nie jest wymagane zawinienie.

Bezprawnoœæ czynu naruszaj¹cego dobro osobiste domniemywa siê, choæ jest to domniemanie
wzruszalne. Co wiêcej, prawo cywilne chroni tak¿e
przed zachowaniami opisanymi w art. 212 § 2 kk,
a wiêc pomówieniem za pomoc¹ œrodków masowego komunikowania. Stosowne regulacje na ten temat zawiera ustawa Prawo prasowe”. Art. 12 prawa prasowego odwo³uje siê do ochrony „dóbr
osobistych” w rozumieniu stricte cywilistycznym.
Z kolei z art. 38 ust. 1 wynika, ¿e odpowiedzialnoœæ
ponosz¹ autor, redaktor lub inna osoba, którzy spowodowali opublikowanie tego materia³u, przy czym
nie wy³¹cza to odpowiedzialnoœci wydawcy. Œrodki
ochrony na p³aszczyŸnie cywilnej s¹ dwojakie, a mianowicie maj¹ charakter niemaj¹tkowy (powództwa
o zaniechanie, o usuniêcie skutków naruszenia,
o ustalenie oraz o sprostowanie) i maj¹tkowy (powództwa o zadoœæuczynienie i odszkodowanie).
Skoro zatem proponuje siê, aby wy³¹cznym zagro¿eniem za pope³nienie wystêpku znies³awienia
by³a kara grzywny, to nale¿y zauwa¿yæ, ¿e odpowiedzialnoœæ cywilna za ten czyn idzie dalej (oczywiœcie w kwestii „finansowej”). Rodzi siê w tym
miejscu naturalne pytanie o sens utrzymywania tego
typu dwóch p³aszczyzn odpowiedzialnoœci. Co
prawda odpowiedzialnoœæ karna bêdzie mia³a nieco
inny charakter, bêdzie wszak w dalszym ci¹gu utrzymywaæ konsekwencje, jakie ³¹cz¹ siê z prawomocnym skazaniem, w postaci wpisu do rejestru. Nie
zmienia to jednak faktu, i¿ rzecz w zasadzie sprowadzaæ siê bêdzie do zap³aty przez znies³awiaj¹cego okreœlonych kwot pieniê¿nych, rozmaicie definiowanych na gruncie poszczególnych ga³êzi prawa.
Wypada pamiêtaæ, ¿e odpowiedzialnoœæ cywilna jest mo¿e mniej uci¹¿liwa dla sprawcy znies³awienia (m.in. to na drugiej stronie spoczywa udowodnienie naruszenia dóbr osobistych), lecz ma
podobny stopieñ skutecznoœci w zapobieganiu naruszeñ dóbr chronionych treœci¹ art. 212 kk.
W takim wypadku, z powodów wy¿ej wskazanych, znacznie lepszym rozwi¹zaniem by³aby de-

7

Wyrok ETPCz z dnia 27.05.2003 roku w sprawie Ska³ka vs Polska, Lex nr 78513, por. tak¿e w tym zakresie wyrok
ETPCz Janowski vs Poland z 21.01.1999, 25716/94, Lex nr 40783 i wyrok ETPCz Gawêda vs Poland z 14.03.2002
roku, Lex nr 51412.
8
Wyrok TK z dnia 30.10.2006 roku, P 10/06.
9
Tam¿e.
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penalizacja znies³awienia i pozostawienie li tylko
instrumentów ochrony cywilnoprawnej niŸli ³agodzenie obecnych sankcji. Aktualny stan legislacyjny
nie rozwi¹zuje w pe³ni sedna problemu. Pozostawienie grzywny i kary ograniczenia wolnoœci jako sankcji powoduje znaczne zmniejszenie represyjnego
charakteru odpowiedzialnoœci. Celem zaœ procesu
karnego jest nie tyle przywrócenie dobrego imienia
pomówionego, lecz ukaranie sprawcy. Dla pe³noœci
uregulowania wypada³oby wyposa¿yæ s¹d w pe³n¹
gamê mo¿liwoœci karania. Aby nie byæ oderwanym
od realiów, nale¿y wspomnieæ, ¿e s¹dy nie korzystaj¹ nadmiernie z katalogu kar mo¿liwych do wymierzenia za to przestêpstwo. Sporadycznie tylko
wymierzane by³y kary pozbawienia wolnoœci, do
tego najczêœciej z dobrodziejstwem ich warunkowego zawieszenia, zaœ doœæ rzadko kary ograniczenia
wolnoœci. Najczêstsz¹ sankcj¹ by³a kara grzywny.
Nie jest to jednak¿e argument za tym, by kara ta
stanowi³a sankcjê dominuj¹c¹. W takim bowiem
przypadku sensowniejsze bêdzie pozostawienie
wy³¹cznie odpowiedzialnoœci cywilnej, gdy¿ niemo¿liwe bêdzie dowieœæ, i¿ s¹ to instrumenty o odmiennej skutecznoœci w ochronie czci i dobrego
imienia. Odpowiedzialnoœæ za nadmierne korzystanie z wolnoœci s³owa skutkowaæ musi sankcjami
adekwatnymi do skali naruszenia i wyrz¹dzonych
szkód. Takowe natomiast zapewnia wy³¹cznie pe³na gradacja kar, pocz¹wszy od grzywny, a skoñczywszy na pozbawieniu wolnoœci.
Konstytucja RP, podobnie zreszt¹ jak i normy prawa miêdzynarodowego, dopuszcza ograniczenie wolnoœci s³owa poprzez kryminalizacjê
pewnych czynów. Co za tym idzie, uprawnione
jest tak¿e istnienie sankcji za ich pope³nienie.
Chodzi jednak o to, aby inaczej sformu³owaæ
ca³okszta³t regulacji prawnokarnej, nie ograniczaj¹c siê tylko przez zmniejszenie sankcji10. Clou
sprawy jest problem wolnoœci s³owa, a œciœlej –
ustawowych granic tej wolnoœci. Spór powstaje
w obliczu ustalenia tego, czy ka¿da wypowiedŸ o cechach znies³awiaj¹cych winna podlegaæ penalizacji.
Aktualne rozwi¹zanie posiada nieostre kryteria okre-

10

Por. wyrok TK z dnia 30.10.2006, P 10/06.
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œlaj¹ce zakres swobody wypowiedzi, co powoduje,
¿e przy sêdziowskiej ocenie ca³okszta³tu okolicznoœci stanu faktycznego mo¿na nie ustrzec siê arbitralnoœci. Dla porównania, na kanwie wspomnianego ju¿ niemieckiego porz¹dku prawnego, a¿ szeœæ
artyku³ów traktuje o tym przestêpstwie. Zwyk³e rozg³aszanie faktów znies³awiaj¹cych inn¹ osobê zagro¿one jest grzywn¹ lub kar¹ pozbawienia wolnoœci do roku, zaœ w œciœle okreœlonych sytuacjach
nawet do lat dwóch. Gdy sprawca dokonuje tego
œwiadomie, podlega karze surowszej, a wiêc karze
grzywny lub pozbawienia wolnoœci do lat dwóch.
Gdy czyn pope³niony zosta³ publicznie lub za pomoc¹ pisma, odpowiedzialnoœæ wzrasta do piêciu
lat pozbawienia wolnoœci. W sytuacji, gdy pomówienie dotyczy osoby publicznej i ma zwi¹zek z t¹
dzia³alnoœci¹, sankcja równie¿ siêga piêciu lat pozbawienia wolnoœci. Na tym przyk³adzie jaskrawo
widaæ, ¿e polskie unormowanie jest zbyt ogólne, i to
jest w³aœnie Ÿród³o kontrowersji. Obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy poza tym nie koreluj¹ ze sob¹ w sposób w³aœciwy. Wystarczy podnieœæ, i¿ przepisy kodeksu karnego wesz³y w ¿ycie kilka miesiêcy po
Konstytucji RP, choæ zosta³y od niej wczeœniej
uchwalone. Regulacje dotycz¹ce znies³awienia nie
odzwierciedlaj¹ natomiast w pe³ni postulatów ustrojowych ustawy zasadniczej, jak na przyk³ad zró¿nicowania odpowiedzialnoœci z uwagi na podmiot
dotkniêty pomówieniem. Paradoksalnie bardziej
przystaj¹ce s¹ tutaj zapisy niemieckiego kodeksu
karnego niŸli rodzimego.
Reasumuj¹c, mo¿na uznaæ, ¿e warto raczej doprecyzowaæ brzmienie aktualnych przepisów o znies³awieniu w kierunku kazuistyki przyjêtej na wzór
rozwi¹zañ niemieckich niŸli wy³¹cznie modyfikowaæ
sankcje. W takim bowiem przypadku korzystniejszym rozwi¹zaniem wydaje siê ca³kowita depenalizacja znies³awienia, przy okazji per se koñcz¹ca dyskusjê zwolenników innych rozwi¹zañ.
Autor jest adiunktem w Zakładzie Prawa Karnego
i Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji
Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
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Czy wprowadzenie
eurohipoteki jest realne?

Joanna Kozińska

Koncepcja eurohipoteki pojawi³a siê ponad 40 lat temu, gdy Komisja Wspólnot Europejskich powo³a³a grupê ekspertów pod przewodnictwem Profesora Claudio Segré’a, której zadaniem by³o zbadanie problemów pojawiaj¹cych siê w zwi¹zku z przep³ywem kapita³u i skutkami integracji rynków kapita³owych.

W

1966 roku grupa ekspertów wyda³a dokument
zatytu³owany „Development of European Capital Market”, który przeszed³ do historii pod nazw¹
„Raport Segré’a”. Oprócz wielu propozycji, pojawi³a siê w nim w nim równie¿ taka, aby zharmonizowaæ przepisy prawne obowi¹zuj¹ce w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich, dotycz¹ce praw
zabezpieczaj¹cych na nieruchomoœciach. Jako rozwi¹zanie modelowe wskazano tam nieakcesoryjne
prawo zabezpieczaj¹ce – niemiecki Briefgrundschuld
(listowy d³ug gruntowy).
Kolejn¹ wa¿n¹ inicjatyw¹ by³a propozycja Miêdzynarodowej Unii Notariatu £aciñskiego (UINL1). Jej
komisja w dniu 22 maja 1987 roku zaproponowa³a,
aby, obok obecnie istniej¹cych praw zabezpieczaj¹cych na nieruchomoœciach w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich, by³o dostêpne dla instytucji
kredytowych europejskie prawo zabezpieczaj¹ce na
nieruchomoœci, jednolicie ukszta³towane we wszystkich pañstwach. Ponadto wskazano, ¿e to prawo zabezpieczaj¹ce na nieruchomoœci powinno byæ wzorowane na szwajcarskim Schuldbrief (liœcie d³u¿nym).
Instytucje kredytowe i kredytobiorcy mieliby mo¿liwoœæ skorzystania z prawa zabezpieczaj¹cego, które
by³oby alternatyw¹ wobec ju¿ istniej¹cych w systemach prawnych pañstw cz³onkowskich œciœle akcesoryjnych hipotek i innych zabezpieczeñ rzeczowych.
Dziêki temu mo¿liwe by³oby przezwyciê¿enie ekonomicznych i praktycznych niedogodnoœci tych konwencjonalnych zabezpieczeñ.

Nastêpnym krokiem by³a koncepcja eurohipoteki,
stworzona przez grupê robocz¹ powo³an¹ przez Zrzeszenie Niemieckich Banków Hipotecznych. Impulsem do podjêcia dzia³añ by³a potrzeba stworzenia
nowoczesnego systemu zabezpieczeñ na nieruchomoœciach w sytuacji reformowania systemów prawnych by³ych pañstw komunistycznych. Rozwa¿ano
równie¿ mo¿liwoœæ zharmonizowania praw zabezpieczaj¹cych. W 1998 roku powsta³y wytyczne poœwiêcone elastycznemu nieakcesoryjnemu prawu zabezpieczaj¹cemu. Zaproponowane rozwi¹zania
prawne by³y zaczerpniête z kilku systemów prawnych, w szczególnoœci uwzglêdniono przepisy, ale
tak¿e dorobek orzecznictwa s¹dowego i praktyki banków, odnosz¹ce siê do szwajcarskiego listu d³u¿nego
i niemieckiego d³ugu gruntowego.
Badania nad eurohipotek¹ z pewnoœci¹ zintensyfikowa³a ustanowiona przez Komisjê Europejsk¹ grupa dyskusyjna Forum Group on Mortgage Credit.
Jej cz³onkowie byli doœwiadczonymi ekspertami
z szerokiego krêgu terytorialnego. Grupa dyskusyjna
powsta³a w 2003 roku w celu zidentyfikowania barier w przysz³ej integracji rynków kredytu hipotecznego w Unii Europejskiej oraz oceny wp³ywu tych
barier na funkcjonowanie rynku wewnêtrznego, a tak¿e sformu³owania zaleceñ dla Komisji Europejskiej
zmierzaj¹cych do usuniêcia tych barier. W 2004 roku
zosta³ opublikowany raport grupy dyskusyjnej zatytu³owany „The Integration of the EU Mortgage Credit Markets”2. Grupa zajê³a siê miêdzy innymi pro-

1

Union International del Notariado Latino.
The Integration of the EU Mortgage Credit Markets. Report by the Forum Group on Mortgage Credit, 2004, strona
internetowa publikacji: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices–retail/docs/home–loans/2004–report–integration_en.pdf
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blemem przenoszenia hipotek miêdzy kredytodawcami. Stwierdzono, ¿e w wiêkszoœci systemów prawnych w Europie istnieje bardzo œcis³y zwi¹zek miêdzy nadrzêdn¹ wierzytelnoœci¹ a zabezpieczeniem.
Jakiekolwiek zmiany pierwszej odnosz¹ taki sam skutek co do drugiego. Uznano, ¿e powoduje to nieelastycznoœæ, która ogranicza ekonomiczn¹ swobodê
klientów, a tak¿e jest przeszkod¹ dla kredytodawców.
Dostrze¿ono tak¿e, i¿ istnieje du¿a ró¿norodnoœæ aktów hipotecznych (umów), które s¹ stosowane w pañstwach cz³onkowskich. Niektóre maj¹
standardow¹ formê, inne zaœ s¹ tworzone przez
kredytodawców. Ta ró¿norodnoœæ jest przeszkod¹
dla przenoszenia zabezpieczeñ hipotecznych. Niektóre systemy prawne pozwalaj¹ na wspólne gospodarowanie zabezpieczeniami w sytuacji, gdy
banki, uczestnicz¹ce w udzieleniu jednego kredytu, mog¹ przyst¹piæ lub wyst¹piæ (z konsorcjum)
bez skutków dla kredytu lub zabezpieczeñ. Jako
przyk³ady takich rozwi¹zañ istniej¹cych w systemach
prawnych podano angielskie powiernictwo na zabezpieczenie (security trust) oraz niemiecki d³ug gruntowy (Grundschuld). Stwierdzono, ¿e brak mo¿liwoœci skorzystania z takich mechanizmów jest barier¹
dla efektywnego refinansowania. Podczas dyskusji
brano pod uwagê koncepcjê z³agodzonej akcesoryjnoœci, a tak¿e Euromortgage (eurohipotekê) i European Security Trust. Grupa dyskusyjna uzna³a eurohipotekê za alternatywne narzêdzie, które mo¿e byæ
wprowadzone przez pañstwa cz³onkowskie bez dokonywania istotnych zmian w ich istniej¹cych systemach prawnych i które mog³oby funkcjonowaæ przy
obowi¹zywaniu zasady lex rei sitae.
Europejska nieakcesoryjna hipoteka
Wskazano te¿ cele, które mog³yby zostaæ osi¹gniête
dziêki wprowadzeniu europejskiej nieakcesoryjnej
hipoteki. Mia³aby ona pozwoliæ unikn¹æ k³opotliwych
i kosztownych badañ w innym pañstwie cz³onkowskim, dotycz¹cych lokalnych regulacji i jakoœci krajowych instrumentów zabezpieczenia na nieruchomoœci. Ponadto mia³aby byæ zabezpieczeniem dla wiêcej
ni¿ jednego kredytu hipotecznego oraz umo¿liwia³a3

by tworzenie konsorcjów bankowych w celu udzielania kredytów. Zapewnia³aby równie¿ ³atwoœæ przenoszenia hipoteki, jak te¿ w³asnoœci nieruchomoœci.
By³aby przydatna tak¿e przy sekurytyzacji i zarz¹dzaniu portfelem kredytów hipotecznych. Powinna
te¿ spe³niæ wymagania transgranicznych zabezpieczeñ. W zaleceniach stwierdzono, ¿e Komisja powinna podejmowaæ badania nad konstrukcj¹ eurohipoteki. Jako przedmiot do takich badañ wskazano
niemiecki d³ug gruntowy i szwajcarski list d³u¿ny.
Okreœlono ogólnie cechy, które powinny charakteryzowaæ przysz³¹ eurohipotekê. Zaproponowano tak¿e
Komisji wydanie, operuj¹cej jasnymi definicjami,
dyrektywy w celu wprowadzenia eurohipoteki.
Dziêki wspó³pracy grupy badawczej „The Eurohypothec: a common mortgage for Europe”
z podgrup¹ Collateral w ramach grupy dyskusyjnej Forum Group on Mortgage Credit oraz ekspertami EULIS3, a tak¿e European University
Institute stworzono „Podstawowe wytyczne
w sprawie eurohipoteki” („Basic Guidelines for
a Eurohypotec”4). Powsta³y one jako rezultat warsztatów na temat eurohipoteki w listopadzie 2004 roku
i w kwietniu 2005 roku. Zosta³y opublikowane w maju
2005 przez polsk¹ Fundacjê na Rzecz Kredytu Hipotecznego. Instytucja eurohipoteki zosta³a przedstawiona jako konkretne rozwi¹zanie, które mog³oby
stanowiæ podstawê dla regulacji ogólnoeuropejskich.
Autorzy podkreœlali, ¿e obecnie kredyty, z których
wierzytelnoœci s¹ zabezpieczone na nieruchomoœciach, czêsto s¹ zmieniane. Staj¹ siê przedmiotem
finansowania konsorcjalnego, s¹ cesjonowane, ulegaj¹ konwersjom na formê listow¹, s¹ zabezpieczane
na kilku nieruchomoœciach lub s¹ dzielone i czêœciowo zbywane. Pokonanie takich problemów na p³aszczyŸnie transgranicznej jest w znacznym stopniu
utrudnione. Eurohipoteka, zdaniem Autorów, powinna zatem byæ neutralnym instrumentem zabezpieczenia kredytowego i przy tym mo¿liwie elastycznie
ukszta³towanym5.
Wedle „Podstawowych wytycznych...” prawem
w³aœciwym dla eurohipoteki, równie¿ w zakresie odpowiedniego rejestru gruntowego, dokumentu euro-

European Land Information Service.
Basic Guidelines for a Eurohypothec. Outcom of the Eurohypothec workshop November 2004/April 2005, Warszawa 2005, Zeszyt Hipoteczny 2005, nr 21.
5
O. Stöcker, op.cit., s. 49.
4
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hipoteki i zwi¹zanej z ni¹ umowy zabezpieczaj¹cej,
by³oby prawo pañstwa cz³onkowskiego, w którym
nieruchomoœæ jest po³o¿ona (lex rei sitae). Eurohipoteka mog³aby mieæ postaæ ksiêgow¹ lub listow¹, je¿eli prawo krajowe to przewiduje. By³aby ukszta³towana jako prawo nieakcesoryjne na nieruchomoœci.
Przewidziano jednak¿e stosowanie umowy zabezpieczaj¹cej (security agreement), która okreœla³aby zabezpieczon¹ wierzytelnoœæ oraz zasady, na których uprawniony z eurohipoteki mo¿e zaspokoiæ tê wierzytelnoœæ.
W umowie takiej przewidziane by³yby m.in. warunki
zwolnienia nieruchomoœci spod egzekucji oraz warunki
prowadzenia, wed³ug prawa w³aœciwego, egzekucji
z nieruchomoœci, obci¹¿onej eurohipotek¹. Przewidziano tak¿e, ¿e prawo krajowe mo¿e dopuœciæ mo¿liwoœæ
ustanowienia hipoteki przez w³aœciciela nieruchomoœci na swoj¹ rzecz6. W „Podstawowych wytycznych...”
zaproponowano, ¿e eurohipoteka mo¿e byæ wprowadzona w postaci rozporz¹dzenia wspólnotowego jako
(obecnie) 28. re¿im prawny b¹dŸ w postaci dyrektywy, której implementacja pozwala³aby na modyfikacjê
jednego z istniej¹cych w prawie krajowym praw zabezpieczaj¹cych b¹dŸ na wprowadzenie nowego prawa – eurohipoteki.
W dniu 19 lipca 2005 roku Komisja Europejska opublikowa³a „Zielon¹ Ksiêgê: kredyt hipoteczny w UE”. Wskazano, ¿e mia³a ona byæ centraln¹ czêœci¹ procesu oceny interwencji Komisji
na rynkach hipotecznych kredytów mieszkaniowych w Unii Europejskiej. Komisja podkreœli³a
wp³yw kredytów hipotecznych na unijn¹ gospodarkê, a tak¿e fakt, ¿e wszelkie dzia³ania podejmowane przez Komisjê dla integracji rynków
kredytów hipotecznych maj¹ na celu zwiêkszenie
ich wydajnoœci i konkurencyjnoœci dla dobra ogó³u. Cele te, zdaniem Komisji, mo¿na osi¹gn¹æ, usuwaj¹c przeszkody napotykane przy staraniu siê i uzyskiwaniu kredytów hipotecznych w Unii Europejskiej,
a tak¿e zwiêkszaj¹c kompletnoœæ rynku, zró¿nicowa-

nie produktów oraz zbie¿noœæ cen. Jednoczeœnie
Komisja zaznaczy³a, ¿e jest œwiadoma pojawienia siê
nowych produktów, takich jak kredyty konsumpcyjne zabezpieczone hipotek¹ (equity release – renty hipoteczne), które zas³uguj¹ na dok³adn¹ ocenê ryzyka, jakie stanowiæ mog¹ dla konsumentów. Ponadto
Komisja wskaza³a, ¿e jest tak¿e œwiadoma wp³ywu,
jaki rynek kredytów hipotecznych wywiera na dobrobyt obywateli Unii, bowiem z mieszkalnictwem i kredytami wi¹¿e siê rozleg³y wymiar spraw ludzkich i socjalnych, z uwzglêdnieniem aspektów takich jak
nadmierne zad³u¿enie. Zgodnie z opini¹ grupy dyskusyjnej w Zielonej Ksiêdze zajêto siê czterema zagadnieniami: ochron¹ konsumentów, kwestiami prawnymi, zabezpieczeniem oraz finansowaniem.
Komisja wyrazi³a ogólne stanowisko, i¿ w sprawie prawa w³aœciwego dla zabezpieczeñ na nieruchomoœci (collateral) brak jest powodu do odst¹pienia od ugruntowanej zasady stosowania prawa
kraju, w którym znajduje siê nieruchomoœæ. Ponadto Komisja zainteresowa³a siê procedurami przymusowej sprzeda¿y w przypadku ustanowienia prawa zabezpieczaj¹cego na nieruchomoœci. Komisja
dostrzeg³a, ¿e te procedury ró¿ni¹ siê w poszczególnych krajach cz³onkowskich, i wyrazi³a te¿ obawê,
czy taka ró¿norodnoœæ nie blokuje dzia³alnoœci transgranicznej oraz czy nie przyczynia siê do wzrostu cen
kredytów hipotecznych. Podkreœlono, ¿e mo¿e mieæ
ona bezpoœredni wp³yw na blokowanie transgranicznego ³¹czenia zabezpieczeñ hipotecznych. Komisja
uzna³a, ¿e trzeba zbadaæ procedury przymusowej
sprzeda¿y z perspektywy kosztów, czasu trwania i ich
skutecznoœci w zakresie ochrony interesów wszelkich
zainteresowanych stron7.
Koncepcja eurohipoteki
W Zielonej Ksiêdze zwrócono uwagê na koncepcjê eurohipoteki. Zauwa¿ono, ¿e zwolennicy za jej

6

Szerzej na temat eurohipoteki w „Podstawowych wytycznych...”: M. Kaczorowska, Model eurohipoteki w podstawowych wytycznych Fundacji na rzecz kredytu hipotecznego, Rejent 2010, nr 6, s. 23–38.
7
Krytycznie do bardziej zdecydowanych dzia³añ w tym zakresie odniós³ siê Europejski Komitet Ekonomiczno-Spo³eczny, wyra¿aj¹c opiniê na temat Zielonej Ksiêgi. Zaznaczono, ¿e nierealne wydaje siê podejmowanie dzia³añ wychodz¹cych poza zbieranie informacji i sporz¹dzanie tabeli wyników oraz gro¿enie zastosowaniem „bardziej stanowczych” œrodków. Istniej¹ bowiem niewielkie szanse, ¿e dzia³ania tego typu uzyskaj¹ aprobatê pañstw cz³onkowskich.
Ponadto za³o¿enie zniesienia ca³ych systemów s¹dowych jedynie celem wsparcia rozwoju transgranicznych kredytów
hipotecznych wydaje siê, zdaniem Komitetu, pozbawione zwyk³ego poczucia proporcji. Tak w punkcie 3.3.4 Opinii
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego w sprawie: „Zielona Ksiêga: Kredyt hipoteczny w UE” z 15.12.2005
roku [COM (2005) 327, Dz.Urz. UE C 65 z dnia 17.03.2006 r.].
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centralny aspekt uznaj¹ os³abienie zwi¹zku miêdzy
zabezpieczeniem hipotecznym (collateral) a kredytem hipotecznym, co, ich zdaniem, korzystnie wp³ynê³oby na ca³y rynek kredytów hipotecznych,
a zw³aszcza na jego finansowanie. Komisja podkreœli³a, ¿e znane s¹ jej projekty uczestników rynku i œrodowisk naukowych (w szczególnoœci „Podstawowe
wytyczne w sprawie eurohipoteki” („Basic Guidelines for a Eurohypotec”). Konieczne jest jednak
sprawdzenie, jak te inicjatywy traktuj¹ tak z³o¿one
zagadnienie. Dlatego te¿ Komisja oczekiwa³a na
uwagi i opinie przed jego ocen¹. Bardzo korzystnie
na temat koncepcji eurohipoteki wypowiedzia³ siê
Europejski Komitet Ekonomiczno-Spo³eczny w Opinii w sprawie Zielonej Ksiêgi8. Podkreœlono, ¿e w zasadzie celem eurohipoteki by³oby os³abienie zwi¹zku miêdzy kredytem a zabezpieczeniem hipotecznym.
Komitet uzna³, ¿e ten pomys³ wydaje siê atrakcyjny
i odpowiada³by koncepcji zintegrowanego europejskiego rynku nieruchomoœci. Stwierdzono, ¿e nale¿y
zachêcaæ do prac nad tym projektem. Je¿eli zaœ zostanie on zrealizowany, to by³by pierwszy krok w kierunku integracji rynków hipotecznych, zainicjowany
przez sam rynek, a nie presjê przepisów.
Konsultacje w sprawie Zielonej Ksiêgi nie by³y ju¿
jednak tak pomyœlne dla pomys³u eurohipoteki. Komisja Europejska opublikowa³a wyniki konsultacji w formie Feedback on the Consultation on the Green Paper on Mortgage Credit z dnia 23 maja 2006 roku9.
Zapytano o mo¿liwoœæ i potrzebê wprowadzenia eurohipoteki, lecz jedynie 56% odpowiedzi
odnosi³o siê do tego pytania (62% instytucji finansowych, 38% konsumentów, 74% pañstw
cz³onkowskich oraz 41% innych zainteresowanych podmiotów). Zdecydowanie za koncepcj¹
eurohipoteki opowiedzia³a siê mniejszoœæ udzielaj¹cych odpowiedzi (19% instytucji finansowych,
31% pañstw cz³onkowskich, 43% innych zainteresowanych podmiotów). Wiêkszoœæ odpowiadaj¹cych wskazywa³a na koniecznoœæ dalszego doprecyzowania koncepcji eurohipoteki i dlatego nie
wiedziano, czy takie rozwi¹zanie w ogóle jest po8

trzebne (odpowiedzi: „nie wiem” udzieli³o: 69%
instytucji finansowych, 100% konsumentów, 38%
pañstw cz³onkowskich i 43% innych zainteresowanych podmiotów).
Odpowiadaj¹cy podsuwali te¿ Komisji ró¿ne warianty w tym zakresie do rozwa¿enia. Proszono tak¿e o dalsze zbadanie i uszczegó³owienie niektórych
zagadnieñ. Wskazywano na problem wp³ywu i zwi¹zku tego rozwi¹zania z prawem krajowym oraz koniecznoœæ wprowadzenia zmian w tym prawie. Rekomendowano te¿ zbadanie wp³ywu na konsumentów
i ocenê: korzyœci dla nich, a tak¿e stosowania prawa
konsumenckiego. Wreszcie kluczowe by³o pytanie
o to, czy eurohipoteka rzeczywiœcie rozwi¹¿e istniej¹ce problemy na rynkach kredytów hipotecznych.
W sprawie eurohipoteki wypowiedzia³ siê te¿
Parlament Europejski w rezolucji w sprawie kredytu hipotecznego w Unii Europejskiej (2006/2102
(INI))10. Wezwa³ on Komisjê do zbadania przeszkód
dla przenoszenia kredytów miêdzy granicami oraz
dalszego rozpatrzenia potencja³u eurohipoteki jako instrumentu zabezpieczenia. Parlament zaleca³, aby
wzi¹æ pod uwagê gwarancje niezbêdne do ustanowienia i wykorzystania tej hipoteki, w szczególnoœci
w zakresie sprawdzenia zabezpieczenia, publicznego dostêpu do dokumentów oraz skutków dla osób
trzecich. Ponadto wskazywano na koniecznoœæ
uwzglêdnienia stosunku eurohipoteki do innych zabezpieczeñ na nieruchomoœciach, a tak¿e zwi¹zku
miêdzy kredytem a zabezpieczeniem. Wreszcie zalecano analizê skutków prawnych dla kredytodawców i osób trzecich ca³kowitego lub czêœciowego
wygaœniêcia zabezpieczonego kredytu, zmiany podstawy wyceny kredytu lub przeniesienia go.
Pod koniec 2007 roku Komisja Europejska
przedstawi³a „Bia³¹ Ksiêgê dotycz¹c¹ integracji
rynków kredytu hipotecznego w UE”. Stwierdzono w punkcie 3.1., ¿e istnienie ró¿nych regulacji w zakresie ochrony konsumenta, fragmentacja infrastruktury, jak równie¿ brak odpowiednich ram prawnych
w niektórych kwestiach (np. w przypadku finansowa-

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego w sprawie: „Zielona Ksiêga: Kredyt hipoteczny w UE”
z 15.12.2005 roku [COM (2005) 327, Dz.Urz. UE C 65 z dnia 17.03.2006 r.].
9
Strona internetowa publikacji: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices–retail/docs/home–loans/feedback_gp–
en.pdf
10
Dz.Urz. UE C 314 E z dnia 21.12.2006 r.
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nia kredytu hipotecznego) tworz¹ prawne i gospodarcze przeszkody, które ograniczaj¹ transgraniczne
udzielanie po¿yczek (kredytów) oraz uniemo¿liwiaj¹
rozwój europejskich strategii finansowania. Dlatego
te¿ Komisja pragnie usun¹æ nadmierne przeszkody,
aby w ten sposób zmniejszyæ koszty oferowania produktów hipotecznych na terenie Unii Europejskiej.
Jednoczeœnie w punkcie 4.1., zatytu³owanym „Ocena potrzeby ustanowienia odpowiednich przepisów”,
stwierdzono, ¿e, zdaniem Komisji, wszystkie kwestie dotycz¹ce stosowanych przepisów w zakresie
umów kredytu hipotecznego powinny zostaæ uregulowane w ramach rozporz¹dzenia „Rzym I”11. Je¿eli
zaœ chodzi o prawo w³aœciwe w zakresie zabezpieczeñ rzeczowych kredytu hipotecznego, Komisja nie
widzi powodu do odst¹pienia od ugruntowanej zasady stosowania prawa kraju, w którym znajduje siê
nieruchomoœæ. W zakresie realizacji zabezpieczeñ
rzeczowych Komisja stwierdzi³a, ¿e w 2008 roku
przedstawi zalecenie, które bêdzie stanowi³o zachêtê
dla pañstw cz³onkowskich do zadbania o to, by ich
procedury zajmowania obci¹¿onej nieruchomoœci by³y
finalizowane w rozs¹dnych terminach i po rozs¹dnych
kosztach oraz by ich ksiêgi wieczyste by³y dostêpne
w trybie on-line, a tak¿e bêdzie zachêcaæ do przystêpowania do systemu EULIS.
Ostatnio Komisja Europejska przedstawi³a projekt z dnia 31 marca 2011 roku „Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie umów
o kredyt zwi¹zanych z nieruchomoœciami mieszkalnymi”. W samym projekcie dyrektywy nie
uwzglêdniono kwestii prawnych rozwi¹zañ s³u¿¹cych
zabezpieczeniu kredytów. Wskazano jedynie, ¿e dyrektywa ma zastosowanie do umów o kredyt, który
zabezpieczony jest hipotek¹ lub innym porównywalnym prawem zabezpieczaj¹cym na nieruchomoœci
mieszkalnej powszechnie stosowanym w pañstwie
cz³onkowskim lub który zabezpieczony jest prawem
zwi¹zanym z nieruchomoœci¹ mieszkaln¹. Wydaje siê
zatem, ¿e sygnalizowany wczeœniej problem barier,
które stwarza brak wspólnego instrumentu prawnego w postaci eurohipoteki, zszed³ na dalszy plan. Nie

jest wykluczone, ¿e znaczenie mia³ w tym zakresie
aspekt, na który zwróci³ wczeœniej uwagê Europejski Komitet Ekonomiczno-Spo³eczny. Transgraniczne kredyty hipoteczne stanowi³y zaledwie 1,1% ca³ego takiego kredytowania w Unii Europejskiej,
a najbardziej optymistyczne prognozy zak³ada³y
wzrost tego udzia³u do poziomu nie wy¿szego ni¿
5%12. Zatem w istocie efekt trudnej pracy nad eurohipotek¹ w ramach instytucji unijnych móg³by mieæ
w rzeczywistoœci niewielki zakres zastosowania. Nie
bez znaczenia by³y te¿ zapewne obawy wyra¿one
w konsultacjach w sprawie Zielonej Ksiêgi13.
Do tej pory badania dotycz¹ce eurohipoteki mocno koncentrowa³y siê wokó³ zagadnienia kredytu
hipotecznego i wp³ywu ró¿nych uregulowañ dotycz¹cych praw zabezpieczaj¹cych na nieruchomoœciach na europejski rynek hipoteczny. Zapewne
by³o to podyktowane potrzebami i propozycjami
sektora bankowego, który kwestie te traktuje
³¹cznie z perspektywy w³asnych zadañ.
Wydaje siê jednak, ¿e ta perspektywa mo¿e budziæ pewne zastrze¿enia. Pojawiaj¹ siê one w kontekœcie prac, które dotyczy³y najpierw europejskiego
kodeksu cywilnego, a obecnie Wspólnego Systemu
Odniesienia (CFR). W 1998 roku zosta³a powo³ana
Grupa Studyjna ds. Europejskiego Kodeksu Cywilnego, z udzia³em przedstawicieli nauki europejskiego prawa prywatnego. Rozpoczê³a dzia³ania 1 stycznia 1999 roku. Szacowano, ¿e na napisanie projektu
kodeksu potrzeba cztery lata. Za³o¿ono wówczas, ¿e
mo¿na opracowaæ „konstytucjê” stosunków maj¹tkowych dla krajów cz³onkowskich. Jednoczeœnie podkreœlono, ¿e jednolitoœæ osi¹ga siê powoli, stopniowo, wyrasta ona z fundamentu, który musi byæ tak
silnie osadzony, by mo¿na by³o na nim budowaæ. Te
wzglêdy przyczyni³y siê do zajêcia stanowiska, ¿e
w europejskim kodeksie cywilnym nie nale¿y regulowaæ prawa rzeczowego w czêœci dotycz¹cej nieruchomoœci. Uznano, ¿e jest to materia wyj¹tkowo trudna do unifikacji. Grupa Studyjna zamierza³a jednak
w³¹czyæ do swych badañ prawo o zabezpieczeniach

11

Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie prawa
w³aœciwego dla zobowi¹zañ umownych – „Rzym I” (Dz.Urz. UE L 177 z 04.07.2008 r.).
12
Punkt 3.3.4 Opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego w sprawie: „Zielona Ksiêga: Kredyt hipoteczny w UE” z 15.12.2005 roku.
13
Bardzo dyskusyjna okaza³a siê nieakcesoryjnoœæ jako cecha proponowanej eurohipoteki. Szerzej o tym A. Wudarski,
op. cit., s. 220 i nast.
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osobistych oraz problematykê zabezpieczeñ na rzeczach ruchomych. Podkreœlano, ¿e w zakresie prawa rzeczowego musz¹ zostaæ dok³adnie opracowane przepisy dotycz¹ce przeniesienia w³asnoœci
rzeczy ruchomych. Zatem na samym pocz¹tku
prac Grupy Studyjnej rozdzielono problematykê prawa rzeczowego na dwie czêœci: jedn¹ – dotycz¹c¹ rzeczy ruchomych i objêt¹ zakresem prac,
oraz drug¹ – dotycz¹c¹ nieruchomoœci i z zasady
wy³¹czon¹ z zakresu prac.
Takie podejœcie mog³o budziæ w¹tpliwoœci i zwrócono na to uwagê w literaturze14. Oczywiœcie trzeba
uznaæ argumenty przemawiaj¹ce za wy³¹czeniem
(przynajmniej w okresie wstêpnym) prawa dotycz¹cego nieruchomoœci z zakresu prac nad Europejskim
Kodeksem Cywilnym. W Unii Europejskiej ostro¿nie traktowano problematykê nieruchomoœci z kilku
wzglêdów. Widoczne s¹ ró¿nice w ukszta³towaniu
prawa rzeczowego dotycz¹cego nieruchomoœci
w ró¿nych pañstwach cz³onkowskich. Te rozbie¿noœci wynikaj¹ z ró¿nych warunków historycznych i terytorialnych. Czasem maj¹ d³ugoletni¹ tradycjê.
Samo pojêcie nieruchomoœci jest ró¿nie ukszta³towane w systemach prawnych pañstw cz³onkowskich. Na przyk³ad w systemie niemieckim, austriackim, a tak¿e polskim nieruchomoœæ jest czêœci¹
powierzchni ziemskiej wraz z jej czêœciami sk³adowymi15. Inaczej jednak jest w systemie francuskim,
który wyró¿nia nieruchomoœci z natury (biens immeubles par leur nature), czyli grunt i rzeczy z nim zwi¹zane, oraz nieruchomoœci z przeznaczenia (immeubles par destination), czyli zwierzêta i przedmioty
s³u¿¹ce do korzystania z danej masy maj¹tkowej oraz
rzeczy zwi¹zane na sta³e z inn¹ rzecz¹, np. lustra,
boazerie, rzeŸby. Inne s¹ te¿ koncepcje praw rzeczowych na nieruchomoœciach. W prawie francuskim,
greckim, w³oskim, portugalskim, niemieckim i polskim obowi¹zuje œciœle zasada numerus clausus praw
rzeczowych. W niektórych systemach prawnych
pañstw cz³onkowskich obowi¹zuje ona jedynie w z³agodzonej postaci albo w ogóle nie jest znana. Wystêpuj¹ te¿ ró¿nice w rozwi¹zaniach dotycz¹cych ustanowienia i przeniesienia praw rzeczowych na
nieruchomoœciach. Przyk³adem jest chocia¿by rozró¿14

nienie umowy zobowi¹zuj¹cej i rozporz¹dzaj¹cej
(umowy rzeczowej). To zagadnienie jest ró¿nie uregulowane w systemach prawnych. Tradycyjnie
wyró¿nia siê tutaj model niemiecki, konsekwentnie
oddzielaj¹cy czynnoœci zobowi¹zuj¹ce od rozporz¹dzaj¹cych, oraz model francuski, zak³adaj¹cy, ¿e czynnoœæ zobowi¹zuj¹ca do rozporz¹dzenia wywo³uje
skutki rozporz¹dzaj¹ce bez potrzeby dokonania czynnoœci rozporz¹dzaj¹cej. Ten podzia³ wi¹¿e siê te¿ z zasad¹ kauzalnoœci b¹dŸ abstrakcyjnoœci czynnoœci rozporz¹dzaj¹cej. Wreszcie nie wszystkie systemy
prawne dokonuj¹ takiego podzia³u czynnoœci zobowi¹zuj¹cych i rozporz¹dzaj¹cych. Mo¿na zreszt¹
wskazaæ wiele trudnoœci (poza sygnalizowanymi powy¿ej) z unifikacj¹ prawa rzeczowego dotycz¹cego
nieruchomoœci, choæ nie s¹ one z pewnoœci¹ nie do
przezwyciê¿enia.
W tym miejscu nie mo¿na jednak pomin¹æ jeszcze
innego istotnego aspektu. Przepis art. 345 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, ¿e traktaty nie przes¹dzaj¹ w niczym zasad prawa w³asnoœci w pañstwach cz³onkowskich. Rola tego przepisu
ró¿nie jest oceniana. W literaturze przyjmuje siê jednak, ¿e przez zasady w³asnoœci w ujêciu traktatu nale¿y rozumieæ wszelkie istotne elementy przepisów
w³asnoœciowych w znaczeniu konstytucyjnym.
Wchodz¹ tu przepisy dotycz¹ce w³asnoœci prywatnej,
wyw³aszczania lub innych form uspo³eczniania oraz
przepisy dotycz¹ce granic korzystania z w³asnoœci.
Pojêcie w³asnoœci jest tu u¿yte nie tylko w kontekœcie
prawnym, ale przede wszystkim ekonomicznym. Ten
przepis pozostawia pañstwom cz³onkowskim wy³¹czn¹ kompetencjê do kszta³towania problematyki
prawa w³asnoœci w rozumieniu regulacji prywatnoprawnych, co jest bardzo istotne w ramach rozwa¿añ
o integracji prawa prywatnego. Wydaje siê wiêc, ¿e
na razie przepis art. 345 mo¿e staæ siê przeszkod¹
dla harmonizacji prawa rzeczowego.
Wed³ug przepisu art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, zgodnie z zasad¹ pomocniczoœci, w dziedzinach, które nie nale¿¹ do jej wy³¹cznej kompetencji, Unia podejmuje dzia³ania tylko wówczas i tylko
w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego dzia³ania nie mog¹ zostaæ osi¹gniête w sposób wystar-

S. Kalus, Perspektywy stworzenia europejskiego prawa rzeczowego, [w:] Rozprawy prawnicze. Ksiêga pami¹tkowa
Profesora Maksymiliana Pazdana, red. i wstêp L. Ogieg³o, W. Popio³ek i M. Szpunar, Kraków 2005, s. 625 i nast.
15
Mo¿e byæ to wyj¹tkowo budynek lub lokal stanowi¹cy odrêbny przedmiot w³asnoœci.
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czaj¹cy przez pañstwa cz³onkowskie, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym
i jeœli ze wzglêdu na rozmiary lub skutki proponowanego dzia³ania mo¿liwe jest lepsze ich osi¹gniêcie
na poziomie Unii. Instytucje Unii stosuj¹ zasadê pomocniczoœci zgodnie z Protoko³em w sprawie stosowania zasad pomocniczoœci i proporcjonalnoœci.
Parlamenty narodowe czuwaj¹ nad przestrzeganiem
zasady pomocniczoœci zgodnie z procedur¹ przewidzian¹ w tym Protokole. Przyjmuje siê, ¿e przepis
ten wyra¿a zasadê subsydiarnoœci, zwan¹ te¿ zasad¹
pomocniczoœci. Zasada ta odpowiada na podstawowe pytanie, czy Unia Europejska ma prawo dzia³aæ,
a tak¿e w jakim zakresie. Niew¹tpliwie, wkraczaj¹c w problematykê prawa rzeczowego, w szczególnoœci dotycz¹c¹ nieruchomoœci, nie uniknie siê odpowiedzi na to pytanie16. Ponadto trzeba zak³adaæ,
¿e wejœcie Unii w ten nowy obszar prawny bêdzie
wymaga³o ustalenia pewnego kompromisu, w du¿ej mierze ze wzglêdu na zasadê pomocniczoœci.
Konkluduj¹c, trzeba stwierdziæ, ¿e problematyka eurohipoteki w rzeczywistoœci mieœci siê
w szerszym zagadnieniu prawa rzeczowego dotycz¹cego nieruchomoœci, którego regulacja na razie pozostaje poza zakresem zainteresowania Unii
Europejskiej. W Zielonej Ksiêdze Komisji Europejskiej w sprawie mo¿liwoœci politycznych w zakresie
postêpów w kierunku ustanowienia europejskiego
prawa umów dla konsumentów i przedsiêbiorstw
z dnia 1 lipca 2010 roku w punkcie 4.3.2. wskazano,
¿e w ramach szerokiej interpretacji zakresu przedmiotowego instrument europejskiego prawa umów
móg³by obejmowaæ m.in. nabycie i utratê rzeczy ruchomych oraz zabezpieczenie maj¹tkowe na ruchomoœciach. Opublikowany w 2009 roku projekt naukowy DCFR17 z zakresu prawa rzeczowego obj¹³
jedynie problematykê nabycia i utraty w³asnoœci rzeczy ruchomych oraz koncepcjê praw zabezpieczaj¹cych na rzeczach ruchomych. Natomiast Wyniki
z 2011 roku studium wykonalnoœci projektu europejskiego prawa umów dla konsumentów i przedsiêbiorstw nie zawieraj¹ postanowieñ dotycz¹cych prawa rzeczowego.

Nie mo¿na odmówiæ racji zwolennikom stworzenia
ujednoliconego projektu europejskiego prawa rzeczowego, choæby w formie standardów czy zaleceñ. Wydaje siê jednak, ¿e jego wdra¿anie jest na razie dalek¹
perspektyw¹ ze wzglêdu na d³ugoletni¹ tradycjê krajowych systemów prawa rzeczowego. Podkreœlenia
wymaga jednak pytanie, czy potrzebne s¹ cz¹stkowe
projekty z zakresu europejskiego prawa rzeczowego
w sytuacji, gdy nie ma ogólnej koncepcji takiego prawa. Wydaje siê, ¿e eurohipoteka jako samodzielny instrument z zakresu prawa rzeczowego w prawie europejskim, oderwana od stabilnej i jednolitej
konstrukcji, któr¹ jest prawo rzeczowe jako ca³oœæ,
mo¿e rodziæ wiele problemów i w¹tpliwoœci. W takiej
sytuacji jest oczywiste jej zderzenie z krajowymi systemami prawa rzeczowego, nawet jeœli mia³aby ona
zastosowanie tylko do umów transgranicznych. W kolejnych projektach eurohipoteki pojawia³a siê zawsze
konstrukcja oparta, w wiêkszym lub mniejszym stopniu, na jakimœ rozwi¹zaniu istniej¹cym ju¿ w systemie
prawnym jednego z pañstw cz³onkowskich. Nie analizowano jednak, w jakich zwi¹zkach pozostaje taka
koncepcja z ca³okszta³tem regulacji z zakresu prawa
rzeczowego obowi¹zuj¹cych w takim pañstwie cz³onkowskim i jak bêdzie wygl¹da³o zastosowanie takich
rozwi¹zañ w innych systemach prawa rzeczowego.
Pozostaje zatem otwarte pytanie, czy warto budowaæ
jak¹œ konstrukcjê, np. eurohipotekê, bez stabilnego
fundamentu, tworz¹cego jednolite zasady i pojêcia
prawnorzeczowe.
Moim zdaniem, instytucja eurohipoteki mog³aby byæ
precyzyjna i skuteczna tylko w ramach spójnego systemu europejskiego prawa cywilnego, który uwzglêdnia³by równie¿ ca³okszta³t prawa rzeczowego. Inn¹
kwesti¹ jest charakter, sposób wprowadzenia i forma
prawna tego instrumentu, jakim mo¿e byæ w przysz³oœci europejskie prawo cywilne. Obecnie jesteœmy bowiem na etapie dyskusji o tych zagadnieniach, dotycz¹cych tylko europejskiego prawa umów. Wydaje siê
zatem, ¿e koncepcja eurohipoteki jest na razie odsuniêta w dalsz¹ przysz³oœæ, gdy pañstwa cz³onkowskie
bêd¹ ju¿ gotowe na przyjêcie projektu wspólnego prawa rzeczowego.

16

Podczas konsultacji w sprawie Zielonej Ksiêgi niektóre pañstwa cz³onkowskie zwróci³y uwagê na zasadê subsydiarnoœci i koniecznoœæ oceny pod tym wzglêdem koncepcji eurohipoteki.
17
Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR),
przygotowany przez Grupê Studyjn¹ w sprawie Europejskiego Kodeksu Cywilnego oraz Grupê Badawcz¹ Komisji
Europejskiej w sprawie Europejskiego Prawa Prywatnego (Acquis Group).
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