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Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2005 r.,
IV CK 161/05
Kamila Szczygieł, Tomasz Szekalski

W

Sąd

o dokonanie aborcji. Pozwany stwierdził brak

Najwyższy zajął stanowisko w budzącej

podstaw do dokonania zabiegu i odmówił

wielkie

powódce skierowania na badania prenatalne.

sprawie,

glosowanym

orzeczeniu

zainteresowanie
dotyczącej

i

kontrowersje

roszczeń

odszkodo-

We

wrześniu

badania

USG

wykazały

wawczych związanych z urodzeniem się

dysproporcje między długością kości udowej

dziecka upośledzonego. Kwestie poruszone

a średnicą główki płodu, co mogło świadczyć

w

o wystąpieniu tej samej choroby, która

orzeczeniu,

stanowiące

novum

dla

polskiego porządku prawnego, są powsze-

dotknęła

pierwsze

chnie znane w innych krajach. W literaturze

konsultacyjnej w B., do której następnie

anglojęzycznej dla określenia tego typu spraw

skierowano powódkę, na podstawie wywiadu

przyjęto termin wrongful birth.

określono

szansę

dziecko.

W

urodzenia

poradni

zdrowego

Ze względu na rozgłos sprawy, przytoczę

dziecka na 50%. Badania USG potwierdziły

wyłącznie najistotniejsze z punktu widzenia

podejrzenia istnienia wady płodu. W dniu 27

dalszych rozważań elementy stanu fakty-

października 1999 r. powódka urodziła córkę,

cznego.

u której wystąpiła dysplazja kręgosłupowo-

Biorąc

pod

uwagę

kalectwo

pierwszego dziecka, u którego stwierdzono

przynasadowa.1

nieuleczalną chorobę genetyczną tj. dysplazję

przeżyła załamanie psychiczne, uniemożli-

kręgosłupowo-przynasadową,

wiające opiekę nad noworodkiem przez około

zdrowia

powódki

oraz

zły

trudną

stan

kolejnej ciąży. Jednak w marcu 1999 r.
stwierdzono, że powódka zaszła w kolejną
ciążę. 4 marca tegoż roku pozwany ginekolog
P. odmówił przyjęcia powódki na konsultacje
względu

na

fakt

przedstawienia

niewłaściwego skierowania. W trakcie drugiej
wizyty powódka zwróciła się do pozwanego
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porodzie

powódka

sytuację

materialną, powodowie starali się unikać

ze

Po

1Jest

to bardzo rzadkie schorzenie kostne, będące
odmianą karłowatości. Nie można go leczyć
w życiu płodowym. Częstotliwość występowania
określa się jako mniej niż jeden przypadek
na milion. Objawia się nieprawidłowym chodem,
zaburzeniami wzrostu, spłaszczeniem trzonów
kręgów, wadami bioder oraz zmianami
w nasadach kolan. Powszechne są także problemy
z grzbietem takie, jak kifoza, skolioza. Inteligencja
osób dotkniętych chorobą jest zazwyczaj
w normie. Można jednak oczekiwać zależności
od otoczenia. Konieczna jest ponadprzeciętna
opieka ze strony najbliższych (http://www.orpha.net).
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6 miesięcy. Glosowane orzeczenie porusza

Na pochwałę zasługuje, zatem otwartość Sądu

wiele ważnych i interesujących kwestii,

Najwyższego na osiągnięcia orzecznictwa

jednakże

światowego.3

ramy

narzucone

przez

glosę

pozwalają na omówienie jedynie części z nich.
Poniżej

zostaną

omówione

Niewątpliwie

trzeba

się

zgodzić

następujące

z kategorycznym odróżnieniem przez Sąd

zagadnienia: odróżnienia prawa do badań

Najwyższy prawa do badań prenatalnych

prenatalnych

aborcji,

od prawa do przerwania ciąży przewidzia-

kwalifikacji prawa do aborcji oraz zakresu

nego w Ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r.

roszczeń

o

od

prawa

odszkodowawczych

do
za

szkodę

planowaniu
i

rodziny,
warunkach

ochronie

płodu

majątkową. Są to problemy najważniejsze

ludzkiego

z punktu widzenia istoty przedmiotowego

przerywania ciąży, zwana dalej: „Ustawą

orzeczenia.

o

planowaniu

rodziny”

dopuszczalności
(Dz.U.93.17.78).

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że mając

Rozgłos medialny, który towarzyszy sprawom

na względzie dorobek orzeczniczy krajów,

wrongful birth, spłyca z cywilistycznego

w których problem roszczeń wobec lekarza

punktu widzenia istotę problemu. Zazwyczaj

zaistniał wcześniej, nie do przyjęcia wydaje

dochodzi do uproszczenia, wedle którego

się być

prawo

stanowisko

zajęte

przez

Sąd

do

badań

prenatalnych

jest

Okręgowy i Sąd Apelacyjny w kwestii

utożsamiane z prawem do aborcji. W istocie

roszczenia za szkodę majątkową. Odmawiając

jednak zupełnie inna jest ich podstawa

legitymacji

prawna. Oczywiście są one niekiedy ściśle

rodzicom

do

dochodzenia

roszczeń odszkodowawczych, zasugerowały

ze sobą powiązane

zasadność wystąpienia z takim roszczeniem

do aborcji uzależniona jest w pewnych

przez dziecko. Tym samym Sądy te opowie-

przypadkach od realizacji prawa do badań

działy się de facto za roszczeniem wrongful

prenatalnych.

life.2

Znacząca

większość

-

realizacja

prawa

judykatury

Niemniej są to dwa oddzielne prawa

światowej, dopuszczając sądową możliwość

mające odrębne źródła. Tak jak to expressis

rozstrzygania tego typu spraw, wykluczyła
możliwość

stosowania

tego

roszczenia.

Skarga kalekiego dziecka w stosunku do lekarza,
w myśl której dla dziecka byłoby lepiej gdyby się
nie narodziło. Niektórzy autorzy, jako jedyną
różnicę między skargami wrongful birth oraz
wrongful life wskazują inną stronę powodową
(B.Furrow, Health Law, West Publishing Company,
2000, s. 980).
2
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Sztandarowym przykładem jest orzeczenie
Europejskiej Komisji Praw Człowieka z dnia
30 listopada 1994 r. w sprawie Megan Reeve
przeciwko Wielkiej Brytanii ( skarga 24844/94).
Nie sposób nie zgodzić się z poruszanym
w doktrynie argumentem (podnoszonym min.
przez T. Justyńskiego, Glosa do komentowanego
tu wyroku Sądu Najwyższego, PiP 7/2006 s 110116), że taka postawa pozwoli w Polsce rozpocząć
dyskusję nad problemem z zupełnie innego
punktu wyjścia.
3
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verbis zaznaczył Sąd Najwyższy w orzeczeniu

Jak już wcześniej zauważono, realizacja

w innej głośnej sprawie typu wrongful birth

prawa do aborcji jest uzależniona od przepro-

tzw. „sprawie krakowskiej”4: „Uprawnienie

wadzenia odpowiedniej diagnostyki w postaci

do

prenatalnych

m.in. badań prenatalnych. Jednakże motywy,

wynika z prawa kobiety w ciąży do informacji

którymi kierują się przyszłe matki decydujące

o stanie płodu…”. Za jego źródło przyjęto

się na wykonanie tych badań mogą być różne.

nieobowiązujący już art. 19 ust. 1 pkt. 1 i 2

Zupełnie naturalny wydaje się być przypadek,

Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach

w którym rodzice poprzez przeprowadzenie

opieki zdrowotnej ( Dz.U.07.14.89).5 W tym

badań prenatalnych dążą do potwierdzenia

miejscu wspomnieć trzeba także o art. 31

ewentualnego ryzyka upośledzenia dziecka

Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach

w celu odpowiedniego przygotowania się

lekarza i lekarza dentysty, zwana dalej:

na ten fakt. Kolejnym argumentem przema-

„Ustawą

lekarza”

wiającym za niedorzecznością odmawiania

(Dz.U.08.136.857), wedle którego lekarz jest

kobiecie prawa do badań prenatalnych jest

zobowiązany

pacjentowi

to, że ciąże wysokiego ryzyka wiążą się nie

„przystępnej informacji o jego stanie zdrowia,

tylko z zagrożeniem dla płodu, lecz również

rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych

dla zdrowia i życia matki.7 Niezrozumiałe jest

metodach

dających

zatem zachowanie lekarza, który bezpodsta-

się przewidzieć następstwach ich zastosowania

wnie uniemożliwia zapoznanie się ze stanem

albo

zatem

zdrowia pacjentki i dziecka. W przedmio-

właśnie lekarza, jako profesjonalną stronę

towej sprawie sytuacja wydaje się być jeszcze

łączącego go z pacjentem stosunku prawnego

bardziej bulwersująca, z uwagi na fakt,

obciążył obowiązkiem podjęcia inicjatywy

że

w informowaniu i leczeniu. Trudno oczekiwać

skierowania na badania adnotacją w doku-

od

mentacji

przeprowadzenia

o

badań

zawodzie
do

udzielenia

diagnostycznych,

zaniechania”.

pacjenta,

często

(...)

Ustawodawca

niezdającego

sobie

lekarz

poprzedził
medycznej

odmowę
o

istnieniu

wydania
„ciąży

sprawy ze swego stanu zdrowia, aby kierował

wysokiego ryzyka”. W związku z tym zdawał

samodzielnie diagnostyką lub leczeniem.6

lub powinien zdawać sobie sprawę z możli-

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca
2008 r. , sygn akt III CSK 16/08.
5 W obecnym stanie prawnym kwestia ta została
unormowana w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r.
o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz.U.09.52.417).
6 Sąd Najwyższy odniósł się do tej kwestii
w wyroku w tak zwanej „sprawie krakowskiej”,
mówiąc o: „… upokarzającej konieczności wielokro-

tnego zabiegania o skierowanie na badania
genetyczne i uzyskiwanej odmowy, braku rzetelnej
informacji, (…) które powinna uzyskać u pozwanych…”
7 G.H. Bręborowicz Ciąża wysokiego ryzyka,
Poznań 2010 s 1165 .

4
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wego niebezpieczeństwa, grożącego również

powszechnie zaakceptowane w doktrynie.10

matce.8

Jednakże sprawą, budzącą największe emocje

W tym przypadku na korzyść lekarza nie
mogłoby

za

szkodę

przewidzianej

chnioną teorią rozdzielności (Trennungs-

w art. 39 Ustawy o zawodzie lekarza9.

lehre)11 uznaje się konieczność ponoszenia

Konflikt wartości musi bowiem faktycznie

kosztów utrzymania, a nie urodzenia dziecka.

zaistnieć, a nie mieć charakter jedynie

Na początku jednak omówione zostaną

potencjalny. Nie można mówić o takim

przesłankach tej odpowiedzialności. Z per-

konflikcie

badanie

spektywy czasu widać, że na tym tle

ma na celu zdobycie informacji na temat

zarysował się spór pomiędzy poglądami

aktualnego stanu zdrowia pacjentki, nawet

znacznej

jeśli ów stan wiedzy może ewentualnie

orzeczniczą judykatury.12

w

odwołanie

odszkodowania

majątkową, za którą zgodnie z rozpowsze-

„klauzuli

nawet

kwestia

się

do

działać

jest

sumienia”

przypadku,

kiedy

posłużyć, jako przesłanka do dokonania
zabiegu

aborcji,

co

może

potencjalnie

większości

W

doktryny

przedmiotowym

a

linią

orzeczeniu

za przesłankę odpowiedzialności uznano

wywołać konflikt wartości. Poza tym, przepis

naruszenie

ten konstruuje obok uprawnienia do odmowy

podmiotowego powódki do przerwania ciąży,

wykonania świadczenia, obowiązek udzie-

którego źródłem zdaniem Sądu jest dobro

lenia

osobiste w postaci prawa do planowania

pacjentowi

informacji

na

temat

możliwych alternatywnych sposobów uzyska-

rodziny.

przez

Pomimo,

pozwanego

że

pogląd

prawa

ten

jest

nia tegoż świadczenia.
Stanowisko Sądu Najwyższego w sprawie krzywdy powódki powstałej w wyniku
naruszenia prawa do informacji zostało
Jak
sam
Sąd
Najwyższy
stwierdził
w uzasadnieniu: „Na lekarzu, jak na każdym
profesjonaliście, spoczywa obowiązek kompetencji
i obowiązek udzielania informacji. Chodzi przy tym
o kompetencje rzeczywiste, merytoryczne, a nie
jedynie formalne, zaś obowiązek podnoszenia
kwalifikacji zawodowych oraz śledzenia postępów
nauki i techniki medycznej wynika wprost z art.
18 ustawy o zawodzie lekarza oraz art. 55 kodeksu
etyki lekarskiej. Ignorancja w tym zakresie stanowi
winę lekarza.”
9 Zgodnie z którą, lekarz może powstrzymać się
od wykonywania pewnych czynności, jeżeli
pozostają one niezgodne z jego sumieniem
( z wyjątkiem art. 30 Ustawy o zawodzie lekarza).
8
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W. Borysiak Glosa do komentowanego wyroku
Sądu Najwyższego PiP 7/2006, s116 – 120 oraz
M. Nesterowicz Glosa do komentowanego wyroku
Sądu Najwyższego, OSP 6/2006 s 333 - 336.
11 Nazwa zaczerpnięta z literatury niemieckiej,
przyjęta przez większość judykatury światowej.
Podstawowym założeniem jest
rozróżnienie
z jednej strony pomiędzy osobą dziecka (jako
szczególną wartością) oraz kosztami jego
utrzymania z drugiej (D. Giesen, Geburt eines
ungewollten Kindes - Wertverwirklichung oder
Schadensereignis?, FamRZ 1970, s. 565).
12 Pogląd przedstawiony przez Sąd Najwyższy
podzielany jest przez. M. Nesterowicza Glosa s 333
- 336 i T. Justyńskiego Glosa s.110 i nast. Przeciwni
są min. A. Szpunar Odpowiedzialność cywilna.
Komentarz w formie glos., Warszawa 2000, oraz
M. Safjan Odpowiedzialność za wadliwą diagnozę
prenatalną w świetle orzecznictwa USA, PiP
10/1985 s 99 - 108.
10
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konsekwentnie podtrzymywany w orzeczni-

która

ctwie Sądu Najwyższego13, na problem trzeba

prenatalnego.16 Natomiast o istnieniu prawa

spojrzeć przez pryzmat orzeczenia Trybunał

podmiotowego po stronie uprawnionego

Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r., sygn.

można mówić tylko wówczas, gdy sfera

akt

Trybunał

możności postępowania wyznaczona normą

jednoznacznie wykluczył możliwość uznania

prawną jest zabezpieczona w ten sposób,

istnienia takiego dobra osobistego.14 Istotne

że w razie jej naruszenia uprawniony może

znaczenie ma także uchwała Sąd Najwyższego

dochodzić swoich praw w drodze przymusu

z dnia 22 lutego 2006 r., sygn. akt III CZP

państwowego.17

K

26/96,

w

którym

8/06, w którym Sąd Najwyższy podzielił

obejmuje

Pomimo

także

wielkiej

okres

życia

teoretycznej

wagi

zapatrywanie Trybunału. W związku z tym

powyższego sporu i kontrowersji z nim

podzielić należy zdanie większości doktryny

związanych

o

prawa

przedmiotowej sprawy kwestia kwalifikacji

podmiotowego do aborcji, którego źródłem

prawa do aborcji nie jest aż tak istotna.

jest prawo do planowania rodziny. Istotą tego

W polskim systemie prawa cywilnego nie

dobra jest autonomia decyzji o poczęciu

uznaje się naruszenia prawa podmiotowego

dziecka15,

za przesłankę konieczną odpowiedzialności

niemożliwości

uśmiercenia

a

nie

skonstruowania

prawo

spłodzonego

do
już

żądania
potomka,

wydaje się,

odszkodowawczej.18

Są

nimi

natomiast:

zdarzenie

dokonania

lekarza.

przyczynowy pomiędzy zdarzeniem szkodzą-

Założenie takie byłoby sprzeczne z konstytu-

cym, a naruszeniem, wina oraz bezprawność.

cyjną gwarancją ochrony godności ludzkiej

W tym miejscu wypada nadmienić, że związek

(art. 30 Konstytucji RP) oraz ochrony życia

przyczynowy

każdego człowieka (art. 38 Konstytucji RP),

do dwóch zdarzeń. Może w nim pozostawać

po

stronie

nie

musi

szkoda,

gruncie

z którym sprzężony miałby być obowiązek
aborcji

szkodzące,

że na

związek

ograniczać

się

kilka uzależnionych od siebie zdarzeń, o ile
Zapoczątkowany wyrokiem w tzw. „sprawie
śląskiej” z dnia 21 listopada 2003 r., sygn. akt V CK
167/03, kontynuowany we wspomnianej „sprawie
krakowskiej” oraz w wyroku z dnia 6 maja 2010 r.
sygn. akt II CSK 580/09.
14 Wątpliwy jest także według mnie postulat
zastosowania w przedmiotowym przypadku
dobra osobistego w postaci uczuć rodzicielskich
(P. Sobolewski Glosa do komentowanego wyroku,
OSP 11/2006, s 585 - 588).
15 Wykluczyć należy w tym kontekście istnienie
prawa podmiotowego ojca do posiadania potomka
– problem, z którym spotkały się sądy w Republice
Federalnej Niemiec.
13
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nadal

spełniona

zostaje

przesłanka

adekwatności. Należy postawić pytanie, czy
Za wspomnianym orzeczeniem pełnego składu
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r.
17 Zob. W. Borysiak Glosa do komentowanego
wyroku Sądu Najwyższego PiP 7/2006, s116 –
120, autor szczegółowo omawia problematykę
uznania prawa do przerwania ciąży za prawo
podmiotowe.
18 Tak również P. Sobolewski Glosa do komentowanego wyroku, OSP 11/2006, s 585 - 588
16
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naruszenie prawa podmiotowego jest konie-

który zaistniałby, gdyby nie miało miejsca

czne do stwierdzenia bezprawności. Wydaje

zdarzenie sprawcze.

się, że nie jest to przesłanka konieczna.

Na gruncie stanu faktycznego, zgodnie

Za bezprawne należy uznać naruszenie art. 19

z tym, co zostało już ustalone za zdarzenie

ust. 1 pkt. 3-4 powoływanej już Ustawy

sprawcze należy uznać zachowanie lekarza

o zakładach opieki zdrowotnej.19 Mimo

naruszające prawo powódki do informacji

rozważań o odrębności prawa do informacji,

o swoim stanie zdrowia, które wykluczyło

jego

możliwość

naruszenie

wpłynęło

na

sytuację

legalnego

dokonania

aborcji,

powódki i pośrednio wykluczyło możliwość

a za szkodę zmianę w majątku powodów

przeprowadzenia legalnego zabiegu aborcji

tj. koszty utrzymania upośledzonego dziecka.

zgodnie z art. 4a Ustawy o planowaniu

W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących

rodziny. Koniecznym jest oczywiście wyka-

wysokości odszkodowania, trzeba odpowie-

zanie, że powódka spełniała przesłanki

dzieć na pytanie, jak przedstawiałby się

skorzystania z tej możliwości.20

ów

Komentarza wymaga także sam sposób

stan

nieziszczenia

hipotetyczny.

W

się zdarzenia

przypadku
sprawczego,

ustalenia wysokości odszkodowania. Przed-

kobieta skorzystałaby z możliwości, przyzna-

stawione

dochodzenia

nej przez art. 4a ustawy o planowaniu

odszkodowania w wysokości obejmującej

rodziny i dziecko nie urodziłoby się. Zatem

zwiększone

dziecka

różnicą w majątku powodów są nie tylko

upośledzonego może budzić wątpliwości.

zwiększone koszty związane z utrzymaniem

Oceny zasadności roszczeń obejmujących

dziecka upośledzonego, które można uznać

jedynie „…szkodę wywołaną zwiększonymi

niejako za koszty kwalifikowane, ale koszty

kosztami utrzymania upośledzonego dziecka”

utrzymania

należy dokonać w świetle przyjętej w polskiej

roszczenia dotyczącego jedynie zwiększonych

doktrynie metody dyferyncyjnej obliczania

kosztów utrzymania dziecka upośledzonego,

wymiaru odszkodowania, której istotą jest

byłoby zasadne tylko w przypadku, gdyby

porównanie

dóbr

w braku zdarzenia sprawczego urodziło

poszkodowanego ze stanem hipotetycznym,

się dziecko zdrowe.21 Trzeba jednak przyznać,

uzasadnienie
koszty

dla

utrzymania

rzeczywistego

stanu

dziecka

w

ogóle.

Uznanie

21Wydaje

W obecnym stanie byłby to wspinany art. 19
Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta.
20 T. Justyński Poczęcie i urodzenie się dziecka jako
źródło odpowiedzialności cywilnej, Kraków 2003,
s. 218.
19
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się, że zasądzenie kosztów w takim
zakresie byłoby trafniejsze w przypadku, kiedy
rodzice chcieli dziecka zdrowego, a dokonania
aborcji domagali się w przypadku poczęcia
dziecka upośledzonego. Wtedy faktycznie jak
zauważył Sąd Najwyższy: „… powodowie nie
mieliby prawa do przerwania ciąży zgodnie z art.
strona 9

że powyższe rozważania nie podważają

Wątpliwa pozostaje jednak kwalifikacja

wyroku Sądu z uwagi na zakres żądania

możliwości dokonania aborcji przewidzianej

powodów.22

w Ustawie o planowaniu rodziny, jako prawa

Glosowane orzeczenie ma bez wątpienia

podmiotowego.

Nie

zmienia

to

jednak

precedensowe znaczenie. Mimo, że Sąd

słuszności wyroku co do samego zasądzenia

Najwyższy miał wcześniej okazję wypowie-

zwrotu kosztów utrzymania dziecka. W tym

dzieć się w sprawie dotyczącej niechcianej

miejscu

ciąży, powstałej w wyniku przestępstwa,23

do

przedmiotowa

pierwszą

Najwyższego z dnia 22 lutego 2006 r., sygn.

w polskim porządku prawnym, w której wola

akt CZP 8/06, w której Sąd przychylił się

dokonania aborcji miała podłoże eugeniczne.

do postulatów doktryny, powstałych już

Trzeba

Sądu

na gruncie dyskusji na temat glosowanego

Najwyższego zapadłe w tej sprawie przed-

orzeczenia, dotyczących wykluczenia możli-

stawia wysoką wartość merytoryczną. Przede

wości dochodzenia zwrotu kosztów utrzy-

wszystkim Sąd Najwyższy czerpiąc z dorobku

mania

bogatej judykatury światowej zajął stano-

i obarczenia państwa obowiązkiem ich pono-

wisko wobec niezwykle istotnej z etycznego

szenia. Wydaje się, że Sąd stwierdzając

punktu

wykluczył

zasadność podjęcia inicjatywy ustawodawczej

możliwość dochodzenia skarg typu wrongful

w tym zakresie opowiedział się za modelem

life. Na pochwałę zasługuje także wyraźnie

francuskim.24 Biorąc pod uwagę obecną

odróżnienie kwestii prawa do badań prena-

sytuację

talnych opartego na prawie podmiotowym

do zliberalizowania ustawy o planowaniu

w postaci prawa do informacji o stanie

rodziny i tym samym ułatwienie dostępu

zdrowia od możliwości dokonania zabiegu

do aborcji, można zastanawiać się czy taka

aborcji, przewidzianej w ustawie o plano-

inicjatywa miałaby sens. Ponadto według

waniu rodziny.

mnie tego typu ustawa nie poprawiłaby

sprawa

przyznać,

widzenia

że

była

orzeczenie

kwestii

tj.

chciałbym

wspomnianej

dziecka

jednak
już

na

gospodarczą

odnieść

uchwały

drodze

oraz

się
Sądu

sądowej

dążenie

sytuacji matek, decydujących się na wychowanie dzieci w tak dramatycznych okoliczno4a ustawy o planowaniu rodziny, a zatem musieliby
ponosić koszty utrzymania zdrowego dziecka, które
by się urodziło”. Ze stanu faktycznego sprawy
wynika jednak jednoznacznie, że powodowie nie
chcieli dziecka w ogóle.
22 Opiewający właśnie na koszty przekraczające
„zwykłe” koszty utrzymania dziecka.
23 Wspomniany już wyrok Sądu Najwyższego
z dnia 21 listopada 2003 r., sygn. akt V CK 167/03.
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ściach bez żadnej zewnętrznej pomocy,
których postawa zasługuje na szczególną
Wprowadzonym przez Ustawę z dnia 11 lutego
2005 r. o równych szansach oraz możliwościach,
partycypacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
24
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gloryfikację. Odczuwalną konsekwencją takiej

w przypadku matek, którym sprzecznie

ustawy byłaby natomiast zmiana podmiotu

z ich wolą uniemożliwiono dokonania aborcji.

obarczonego obowiązkiem alimentacyjnym
(z poszczególnych szpitali na Skarb Państwa)
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Europejski Trybunał Sprawiedliwości
Martyna Niedbała

Czasy,
Sprawiedliwości

gdy
był

Europejski

Trybunał

postrzegany,

jako

odwołań od kar oraz możliwość nakładania
na

mocy

Traktatu

kar

pieniężnych2.

instytucja, która nie miała dużego wpływu

Co więcej był upoważniony do tego aby

na prawo Unii Europejskiej, jak i na samą

nakazać

Unię Europejską, jako organizację, są już

szkód spowodowanych bezprawnym działa-

przeszłością. Dzisiaj Europejski Trybunał

niem. Gdyby to nie wystarczało Trybunałowi

Sprawiedliwości wzbudza silniejsze namięt-

nadano moc, która jest zwykle nadawana

ności. Oczywiście, jak niemal wszystko,

jedynie

ma swoich zwolenników jak i przeciwników,

Trybunał Sprawiedliwości miał wyłączną

lecz nie budzi wątpliwości, jego wielka rola,

jurysdykcję

jaką odegrał w kształtowaniu prawa Unii

prejudycjalnym o ważności aktów Wysokiej

Europejskiej a w konsekwencji całej Unii

Władzy, (która później stała się Komisją

Europejskiej, jako zjednoczonej organizacji.

Europejską) oraz Rady3. Proces zapoczątko-

Europejski Trybunał Sprawiedliwości
został ustanowiony w 1951 roku w ramach
Traktatu o Europejskiej Wspólnocie Węgla
i Stali, który został podpisany w Paryżu.
Art.31 traktatu nadał moc Trybunałowi,
zgodnie, z którą Trybunał miał się upewnić,
że wszystkie państwa członkowskie będą
przestrzegać prawa zawartego w Traktatach,
które podpisały. Aby umożliwić mu pełnienie
tej funkcji Europejski Trybunał Sprawiedliwości otrzymał pewne szczególne uprawnienia, tj. prawo uchylania niektórych
decyzji innych

instytucji1,

rozpatrywania

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę
Węgla i Stali - Art.38
1
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wany

Wspólnocie

sądom

w

do

Paryżu,

zrekompensowanie

krajowym,
orzekania

Europejski
w

przeniesiony

trybie

został

do Rzymu, w 1957 roku zostały podpisane
dwa traktaty, na mocy, których ustanowiono
Europejską

Wspólnotę

Gospodarczą

i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.
Zadanie EWG było bardziej daleko idące.
Preambuła do EWG zawierała ustalenia
państw członkowskich, aby „kłaść podwaliny
dla coraz bliższej unii pośród ludzi Europy”4
(nawiązując do Art.2 Traktatu: EWG miała
za zadanie, przez zakładanie wspólnego
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę
Węgla i Stali - Art.36
3 Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę
Węgla i Stali - Art.41
4 Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę
Węgla i Stali - Preambuła
2
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rynku i stopniowemu zbliżaniu polityki

pić do Unii, zrodził się problem dotyczący

ekonomicznej państw członkowskich, promo-

liczby

wać wśród Wspólnoty harmonijny rozwój

w Nicei, państwa członkowskie postanowiły,

działalności gospodarczych, ciągłą i zrówno-

że Trybunał powinien składać się z jednego

ważoną

Sędziego z każdego państwa członkowskiego.

ekspansję,

wzrost

stabilności

sędziów

Trybunału.

przyspieszonego podnoszenia poziomu życia

Rozwiązanie

i bliższych stosunków pomiędzy Członkami

różnorodność kultur prawnych pochodzących

należącymi

Rzymie

z każdego systemu krajowego oraz umożliwić

państwa członkowskie podpisały ponadto

im wpływ na orzecznictwo Europejskiego

Konwencję w sprawie niektórych wspólnych

Trybunału Sprawiedliwości. W świetle unor-

europejskich instytucji, czego efektem było

mowań Statutu, Trybunał może obradować

przekształcenie w 1958 roku wraz z wejściem

w pełnym składzie albo jako Izby. Drugie

w życie Traktatów Rzymskich Europejskiego

z rozwiązań

Trybunału Sprawiedliwości w organ wspólny

Koronną zasadą zawartą w art. 17 statutu

dla wszystkich wspólnot tj. Europejskiej

Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspól-

jest zastrzeżenie wymagające dla ważności

noty Gospodarczej, Europejskiej Wspólnoty

obrad nieparzystej liczby członków składu

Energii Atomowej.6

orzekającego. Trybunał w pełnym składzie

do

Wspólnoty)5.

Początkowo

Trybunał

W

Sprawiedli-

wości składał się z 15 Sędziów wspomaganych przez 2 Rzeczników Generalnych.
Obecnie

składa

się

z

25

Sędziów,

8 Rzeczników Generalnych oraz Sekretarza.
Podstawową funkcją Sędziego Trybunału
Sprawiedliwości było rozpatrywanie oraz
orzekanie

w

sprawach.

Kiedy

państwa

członkowskie zdecydowały, że kraje byłego
bloku komunistycznego będą mogły przystą-

Anthony Arnull, The European Union and its
Court of Justice , Oxford University Press
6 Aleksandra Wentkowska, Europejski Trybunał
Sprawiedliwości i sądy krajowe doktryna i praktyka
w stosowaniu prawa wspólnotowego, WSZiM
w Sosnowcu
5
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takie

Ostatecznie,

jest

pozwoliło

bardziej

zapewnić,

powszechne.

obejmuje wszystkich sędziów, jednakże jego
obrady są ważne, gdy w składzie zasiada 15
sędziów7.

Trybunał

w

pełnym

składzie

obligatoryjnie orzeka wyłącznie w przypadkach enumeratywnie wymienionych w przepisach Statutu Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej8, jednakże sprawa może
zostać również przekazana do rozpatrzenia
w

pełnym

składzie

Trybunału,

jeśli

po wysłuchaniu sprawozdania Rzecznika
Generalnego zostanie uznana za mającą
Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej - Art. 17
8 w sprawach wniesionych na mocy artykułu 228
ustęp 2, artykułu 245 ustęp 2, artykułu 247 lub
286 ustęp 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej.
7
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wyjątkowe znaczenie. Wielka Izba składa się

etapy procedury Sądu. Obrady samoistnie

z 13 sędziów, jej decyzje są ważne, gdy

rozpoczyna się wraz z wygłoszeniem przez

w składzie orzekającym zasiada nieparzysta

Sędziego Referenta komentarza do sprawy.

liczba członków – tj. 9. Wielka Izba obligato-

Decyzje są zawsze podejmowane przez

ryjnie obraduje na żądanie Państwa Członko-

wszystkich Sędziów, nawet, jeśli nie byli

wskiego lub instytucji Unii, które są stroną

jednomyślni,

w postępowaniu9. Może ona rozpatrywać

i treść wyroku. Również zdania odrębne

sprawy,

są dozwolone.

które

zostają

jej

przypisane

ze względu na ich znaczenie, trudności lub
z

powodu

szczególnych

okoliczności.

Pozostałe dwie Izby składają się z 5 i 3
sędziów, skład jest wybierany pod względem
największej efektywności. W składzie 3
sędziów Trybunał orzeka tylko w najprostszych sprawach. Decyzje obu Izb są ważne,
gdy zostaną podjęte, przed co najmniej
3 sędziów.

uzgadniają

wspólnie

formę

Podczas rozpoznawania sprawy przez
Trybunał możliwe jest, że style orzekania
Sądu są zależne od języka, w którym zostały
zaprojektowane.

Niezbędne

jest,

zatem

rozróżnienie pomiędzy językiem, którym
operuje Sąd, a językiem konkretnej sprawy.
Językiem danej sprawy może być każdy
z 23 języków zamieszczonych w Art. 29 Zasad
Procedury11. W bezpośrednich działaniach,

Niezależnie

od

składu,

w

jakim

czyli

działaniach

zaczynających

się

Trybunał orzeka, sąd wydaje jeden kolegialny

i kończących się przed Trybunałem, język

wyrok, zawierający nazwiska wszystkich

postępowania jest zwykle wybierany przez

sędziów, którzy brali udział w tej sprawie.

wnioskodawcę.

Obrady Trybunału odbywają się w tajemnicy

bezwzględnie stosowany w formie pisemnej

a biorą w nich udział tylko sędziowie, którzy

i ustnej, choć państwo członkowskie, które

byli obecni podczas procedury ustnej10.

interweniuje na rzecz jednej ze stron może

Rzecznik

używać

Generalny,

sędziowie

asystenci

Język

swojego

postępowania

języka

jest

urzędowego.

i tłumacze nie są obecni podczas narady.

W praktyce, jednak Trybunał używa języka

Jedną z najistotniejszych postaci w proce-

francuskiego,

durze obradowania jest Sędzia Sprawozda-

roboczego. Oznacza to, że obrady odbywają

wca, czy też Sędzia Referent, jego zadaniem

się w języku francuskim, a wyroki zostają

jako

wewnętrznego

języka

jest przeprowadzenie sprawy przez wszystkie
angielski, bułgarski, czeski, duński, estoński,
fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki,
litewski, łotewski, maltański, niderlandzki,
niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki,
słoweński, szwedzki, węgierski oraz włoski
11

Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej - Art. 16
10 Regulamin postępowania przed Trybunałem
Sprawiedliwości - art. 27
9
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sporządzone w tym języku, przed przetłuma-

to

czeniem na język sprawy.12

Trybunałem składa się z części pisemnej

Rzecznicy Generalni z pięciu największych państw członkowskich13 stale zasiadają
w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości
pozostałych 3 członków wybieranych jest
rotacyjnie z pośród pozostałych państw
członkowskich Unii Europejskiej. Rzecznik
Generalny jest przypisany do każdej sprawy.

zbędny

opinie

przed

wy tj. po wystąpieniu Rzecznika Generalnego,
kolejnym etapem postępowania są obrady
Trybunału. Przepisy postepowania przed
Trybunałem

nie

przewidują

możliwości

skomentowania opinii Rzecznika Generalnego
przez strony postępowania.
Sędziowie i Rzecznik Generalny mają,

sprawy

jako członkowie, równą pozycję, zatem

podczas trwania części ustnej procedury14.

zasady dotyczące ich wyboru są takie same.

Swoją opinie Rzecznik Generalny sporządza

Kadencja członków Trybunału wynosi 6 lat

m.in. na podstawie wniosków zgłoszonych

i jest ona odnawialna. Zgodnie z oryginalną

przez strony. Opinia ta stanowi dla sędziów

wersją

swoisty drogowskaz, pokazujący, w jakim

prawniczych nie było niezbędne do objęcia

kierunku powinno zmierzać rozstrzygnięcie

urzędu sędziego bądź rzecznika generalnego.

sądu. Sędziowie Trybunału nie są związani

Na dowód tego należy wskazać, że dwóch

opinią wydaną przez Rzecznika Generalnego,

pierwszych sędziów, Serrarens z Holandii

jednakże jest ona dla sędziów niezwykle

i Rueff z Francji nie posiadali wykształcenia

pomocna. Niezależnie od roli, jaką odgrywa

prawniczego.

opinia

Traktat

kandydat był „ osobą, której niezależność jest

wcześniej

poza wszelką wątpliwością i która posiadła

Rzecznika

Nicejski15

usunął

dotyczącą

Procedura

i ustnej. Po zamknięciu części ustnej rozpra-

Ma on za zadanie przedstawić składowi
orzekającemu

luksus”16.

Generalnego
wymagane

Traktatu

posiadanie

Wystarczające

aby

kwalifikacje

uprzednio przedstawiony do zaopiniowania

najwyższych urzędników sądowych w ich

Rzecznikowi Generalnemu. Zostało to pody-

odpowiednich

ktowane przekonaniem, że „w prostych

„jurisconsult” z rozpoznanych kwalifikacji.

sprawach

Termin „jurisconsult”, przynajmniej w angiel-

Rzecznika

Generalnego

krajach,

dla

było,

założenie, że każdy przypadek ma być

opinia

wymagane

kwalifikacji

albo,

stanowisk
która

jest

skiej wersji Traktatu jest wystarczająco
Anthony Arnull, The European Union and its
Court of Justice , Oxford University Press
13
Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Francja,
Hiszpania
14 Regulamin Postępowania Przed Trybunałem
Sprawiedliwości - Art. 88
15 Traktat Nicejski - Art. 222
12
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szeroki by objąć prawników prywatnej
praktyki

oraz

naukowców.

Członkowie

Anthony Arnull, The European Union and its
Court of Justice , Oxford University Press
16
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Trybunały pochodzili z różnorodnych środo-

lub

wisk, w tym z sądownictwa państwowego,

wyrokiem poszczególnych spraw. Zawsze

służby cywilnej i środowisk akademickich.”17

prościej jest wywierać wpływ na wyrok

Dzisiaj

Europejskiego Trybunały Sprawiedliwości,

traktat

stawia

przed

sędziami

i rzecznikami większe wymagania m.in. Art.2

być

rozprawie złożyć przysięgę o wykonywaniu
obowiązków „bezstronnie i sumiennie oraz
chronić

tajemnicy

obrad

Trybunału”18.

Jednocześnie członkowie Trybunału nie mogą
piastować

jakiejkolwiek

politycznej,

czy

administracyjnej godności, ani wykonywać
zawodu, czy to przynoszącego dochód, czy też
nie, bez upoważnienia Rady. Członkowie
muszą

złożyć

uroczyste

zobowiązanie,

że „zarówno podczas, jak i po czasie
sprawowania

urzędu,

będą

szanować

i

przestrzegać

zobowiązań wynikających

z

urzędu,

szczególności

w

zobowiązują

zachowywać się uczciwie i z dyskrecją”.19

prostu

zainteresowanym

mając kogoś w środku.

Statutu mówi o tym, że zanim członkowie
podejmą obowiązki, muszą na otwartej

po

Trybunał,
obciążony

od

lat

70-tych,

był

pracą. Spowodowało to dwa

powiązane ze sobą problemy. Jednym z nich
były opóźnienia. W roku 1975 Trybunałowi
zajmowało średnio od pół roku do 9 miesięcy,
aby rozpatrzyć sprawę. W okresie do roku
1988 terminy te wydłużyły się odpowiednio
od 18 do 24 miesięcy. Długie okresy
oczekiwania na rozwiązanie sprawy oraz
wywierana presja negatywnie odbijały się
na

pracy

utrudniał

Trybunału.

Uciekający

prowadzenie

czas

szczegółowych

śledztw w oparciu o posiadany materiał
dowodowy. Dlatego też w październiku 1989
powołano Sąd Pierwszej Instancji. Stawiano
przed

nim

dwa

zadania

polegające

Oczywistym jest, że Państwa Członko-

na rozwiązywaniu ww. problemów, poprzez

wskie są zainteresowane składem Trybunału,

zmniejszenie ciążącej na Trybunale presji

oraz fakt, że każde z nich pragnie mieć

oraz rozwój specjalistycznego Trybunału ds.

swojego

Europejskim

faktów, który posiadał szczególną kompe-

Trybunale Sprawiedliwości m.in., dlatego

tencję do wydawania ekspertyz w sprawach,

że zawsze istnieje prawdopodobieństwo,

dla których niezbędne było rozważenie

że mogą być sądzone, być stroną w sprawie

skutków ekonomicznych w skomplikowanych

przedstawiciela

w

sytuacjach
Anthony Arnull, The European Union and its
Court of Justice , Oxford University Press
18
Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej – art. 2
19 Anthony Arnull, The European Union and its
Court of Justice , Oxford University Press
17
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faktycznych.20

Unormowania

Traktatu przewidywały możliwość apelacji

Tomasz Koncewicz, Krzysztof Wójtowicz,
Trybunał sprawiedliwości i sąd pierwszej instancji
wspólnot europejskich, Wydawnictwo Sejmowe
20
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wyroków Sądu Pierwszej Instancji do Trybu-

Sędzia21.

nału Sprawiedliwości, jednakże wyłącznie

również orzekać na posiedzeniach plenar-

w kwestiach prawa. W części dotyczącej

nych lub jako Wielka Izba, w sprawach,

faktów, orzeczenia Sądu Pierwszej Instancji

w których „prawne trudności lub powaga

były ostateczne.

sprawy,

Do

kompetencji

Sądu

Pierwszej

Sąd

Pierwszej

bądź

Instancji

szczególne

może

okoliczności

to usprawiedliwiają”22

Instancji należały sprawy dwóch typów:

Jak

bezpośrednie

przez

Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

instytucje lub Państwa Członkowskie oraz

przez lata ugruntowała się a co więcej zyskała

odwołania od próśb o orzeczenia wstępne.

na powadze. Z roku na rok liczba spraw

Jednakże ze względu na jego skuteczną pracę

prowadzonych przez Europejski Trybunał

zakres jego kompetencji ulega ciągłemu

Sprawiedliwości oraz Sąd Pierwszej Instancji

rozszerzaniu. Na mocy Traktatu, od każdego

wzrasta a co za tym idzie sąd ten wywiera

Sędziego Sądu Pierwszej Instancji wyma-

coraz

gano posiadania umiejętności potrzebnych

Europejskiej, co w konsekwencji oznacza,

do zasiadania na urzędach sędziowskich.

że również na całą Unię Europejską oraz

Wśród unormowań traktatowych nie ma

jej państwa członkowskie. W dzisiejszych

żadnego postanowienia co do powołania

czasach pomimo wielu swoich przeciwników

urzędu

Sądu

Trybunał tak dalece wpływa na kształt prawa

Pierwszej Instancji jednakże każdy Sędzia

Unii Europejskiej, że nie sposób jest pojąc

może zostać powołany do pełnienia funkcji

i stosować w praktyce wielu z jego instytucji

Rzecznika Generalnego w trudnych lub złożo-

bez znajomości orzecznictwa Europejskiego

nych sprawach. Tak samo jak Trybunał

Trybunału Sprawiedliwości. Nie mniej ważną

Sprawiedliwości,

Instancji

rolę odgrywają w orzecznictwie krajów

wydaje jeden kolegialny wyrok. Sąd Pierwszej

członkowskich pytania prejudycjalne kiero-

Instancji zasiada w Izbach składających się

wane do Trybunału, które bezpośrednio

z 3 lub 5 Sędziów. Od 1999 stało się możliwe,

wpływają na prawo państw członkowskich.

sprawy

Rzecznika

Sąd

wniesione

Generalnego

Pierwszej

łatwo

można

większy

wpływ

zauważyć

na

pozycja

prawo

Unii

aby sprawy przypisane 3 osobowemu składowi Izby w poszczególnych mało zawiłych
sprawach zostały rozwiązane przez Sędziego
Referenta zasiadającego, jako pojedynczy
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Regulamin postępowania przed Sądem
Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich
- art. 14§2
22
Regulamin postępowania przed Sądem
Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich
-art. 14§1
21
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Prawa wyborcze osób pozbawionych wolności w orzecznictwie
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Joanna Kisielińska
1. Wstęp

akcentowana jest szczególna rola i doniosłość

W 1790 r. powstało i rozpoczęło swoją
działalność

więzienie

na

Walnut

Street

w Filadelfii. Zostało ono założone przez
kwakrów w nadziei na moralne odrodzenie
przestępców i przez wielu badaczy uważane
jest za pierwsze nowoczesne

więzienie

w historii1. Już wtedy akcentowano wychowawcze

oddziaływanie

na

więźniów

oraz

przychylano się do idei poprawy osadzonego
w więzieniu. Sposób wykonywania kary
pozbawienia wolności, zakres praw przysługujących więźniom oraz ich łamanie jest
w dzisiejszych czasach kwestią niezwykle
kontrowersyjną.

Problemy

humanizacji

warunków życia w instytucjach penitencjarnych oraz poprawy sytuacji osób pozbawionych wolności wciąż powracają2. Warunki
odbywania kary powinny być w maksymalnym

stopniu

zbliżone

do

pozytywnych

aspektów życia na wolności. Zarówno w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka (dalej: ETPC), jak i w doktrynie,
Z. Nowacki, Wywieranie wpływu społecznego
wśród skazanych i tymczasowo aresztowanych
przebywających w warunkach izolacji więziennej,
Katowice 2008, s. 29.
2 M. Niełaczna, W. Klaus, Sytuacja osób pozbawionych wolności. Podstawowe problemy, Social
Watch, 2008.
1
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praw przyznanych osobom pozbawionym
wolności. Do ich katalogu zalicza się m.in.
prawo do pomocy prawnej (Campbell i Fell
przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, wyrok
ETPC z dnia 28 czerwca 1984 r., skarga
nr 7819/77, 7878/77), prawo do wyrażania
opinii (Yanko przeciwko Bułgarii, wyrok ETPC
z 11 grudnia 2003 r., skarga nr 39084/97),
prawo

do

(Silver

i

poszanowania
inni

przeciwko

korespondencji
Zjednoczonemu

Królestwu, wyrok ETPC z dnia 25 marca 1983
r., skargi nr 5947/72, 6205/73, 7107/75,
7113/75 i 7136/75), prawo do zawierania
związków małżeńskich (Jaremowicz przeciwko Polsce, wyrok ETPC z dnia 5 stycznia
2009 r., skarga nr 24023/03) czy też prawo
do

udziału

w

wyborach,

które

będzie

przedmiotem szczegółowej analizy w ramach
niniejszego opracowania. Zagadnienie to nie
tylko jest odmiennie uregulowane w porządkach prawnych Państw Stron Konwencji, lecz
budzi także kontrowersje w orzecznictwie
samego Trybunału3. W praktyce, przez skarżących osadzonych w jednostkach penitenH. Kuczyńska, Informacja międzynarodowa.
Orzeczenie z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie
Frodl v. Austria, „Biuletyn Prawa Karnego”,
nr 3/10, s. 40.
3
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cjarnych, najczęściej formułowany jest zarzut

porządku6. Sam fakt pozbawienia wolności

naruszenia Artykułów 2, 3, 5 czy 8 Konwencji

nie może być równoznaczny z odebraniem

o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych

więźniowi innych praw zagwarantowanych

Wolności z 1950 r. (dalej: EKPC)4.

Konwencją. Ponadto, w sprawie Dickson

Należy podkreślić, że wymagane jest

przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, Trybu-

traktowanie więźniów w sposób podmiotowy

nał wskazał, że każde ograniczenie praw musi

z poszanowaniem praw człowieka i ludzkiej

być uzasadnione okolicznościami konkret-

godności. ETPC w sprawie Hirst przeciwko

nego przypadku. Uzasadnienie to może

Zjednoczonemu Królestwu, która omawiana

wynikać np. z koniecznych i nieuchronnych

będzie w dalszej części opracowania, podkre-

konsekwencji, jakie niesie za sobą kara

ślił, że więźniom przysługują wszystkie

pozbawienia wolności7.

prawa i wolności zagwarantowane przez
Konwencję, za wyjątkiem prawa do wolności

2.

osobistej, o ile zgodne z prawem pozbawienie
wolności

wyraźnie

wchodzi

w

muszą być uzasadnione chociażby względami
bezpieczeństwa czy potrzebą utrzymania
A. Wróbel, Standardy orzecznictwa Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących osób pozbawionych wolności, „Biuletyn
Informacji Publicznej”, s. 1.
5
Artykuł 5 EKPC zawiera enumeratywne
wyliczenie sześciu sytuacji zgodnego z prawem
pozbawienia wolności: a) w wyniku skazania
przez właściwy sąd, b) w przypadku nie podporządkowania się orzeczeniu sądu lub
niewykonania obowiązku określonego przez
prawo, c) w celu postawienia przed właściwym
organem w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego, dla
zapobieżenia popełnienia takiego czynu lub
uniemożliwienia ucieczki, d) pozbawienie
nieletniego wolności w celu ustanowienia nadzoru
wychowawczego lub postawienia go przed
właściwym organem, e) w celu zapobieżenia
szerzeniu się choroby zakaźnej, w stosunku
do osoby umysłowo chorej, alkoholika,
narkomana lub włóczęgi, f) w celu zapobieżenia
nielegalnemu wkroczeniu na terytorium państwa
lub w stosunku do osoby, przeciwko której toczy
się postępowanie o wydalenie lub ekstradycję.
4
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z 1952 r.

zakres

Artykułu 55. Nakładane ograniczenia praw

Protokół Dodatkowy do EKPC

Europejska Konwencja Praw Człowieka
z 1950 r. nie zawiera w swoim katalogu praw
i wolności prawa do wolnych wyborów.
Wprowadza je natomiast Protokół Dodatkowy nr 1 do EKPC z 1952 r., który Polska
ratyfikowała 10 października 1994 r. Artykuł
3 Protokołu stanowi, iż: „Wysokie Układające
się Strony zobowiązują się przeprowadzać
w rozsądnych odstępach czasu wolne wybory
oparte na tajnym głosowaniu, w warunkach,
które zapewnią swobodę wyrażania opinii
ludności w wyborze ich ciała prawodawczego”8. Wolne, powszechne i równe wybory

B. Gronowska, Europejski Trybunał Praw
Człowieka. W poszukiwaniu efektywnej ochrony
praw jednostki, Toruń 2011, s. 183.
7 A. Wróbel, op. cit., s. 1.
8 Protokół Dodatkowy do Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka z 1952 r., http://www.bip.
ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czlowie
ka/ets_009.pdf, data dostępu: 10.08.2012 r.
6
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są niezaprzeczalnym standardem w demokra-

tych praw jest zasada równego traktowania

tycznym społeczeństwie – zapewniają jedno-

obywateli w wykonywaniu prawa do głoso-

stkom udział w życiu publicznym, a także

wania i prawa do kandydowania w wybo-

wpływają na kształtowanie polityki państwa.

rach12.

Obok zasady pluralizmu politycznego oraz

Na pojęcie prawa do wolnych wyborów

wolności myśli, prasy, zrzeszania i zgroma-

składają się takie elementy, jak obowiązek

dzeń, stanowią podstawę systemu demokra-

regularnego

tycznego9. W sprawie Tanase i Chirtoaca

parlamentarnych,

przeciwko Mołdowie, ETPC wskazał, że Arty-

faktycznego pluralizmu przeprowadzanym

kuł 3 Protokołu nr 1 zawiera zasadę, która

wyborom

charakteryzuje

demokrację

swobodnego podejmowania decyzji, a tym

i w związku z tym ma on pierwszorzędne

samym stworzenie odpowiednich warunków

znaczenie w systemie Konwencji. Demokra-

lokalowych, w których wszystkie wspomnia-

cja z kolei stanowi fundamentalny element

ne

europejskiego

realizowane13. Trybunał zajmuje stanowisko,

W

wyroku

rzeczywistą

w

porządku

publicznego10.

sprawie

Mathieu-Mohin

że

przeprowadzania

czy

elementy
korzystanie

obowiązek
obowiązek

mogą
z

być

wyborów
zapewnienia
zapewnienia

prawidłowo

podmiotowych

praw

i Clerfayt przeciwko Belgii, Trybunał uznał

jednostki z Artykułu 3 Protokołu nr 1 może

z kolei, że z zasady wolnych wyborów

być ograniczone, ponieważ przepis ten nie

określonej w Artykule 3 można wywodzić

ma charakteru absolutnego14. Wewnętrzne

prawa podmiotowe11. Obejmują one zarówno

regulacje prawne mogą uzależnić korzystanie

czynne, jak i bierne prawo wyborcze. Teza

z

ta została ponownie podkreślona przez ETPC,

konkretnych warunków. Szczególnie intere-

np. w sprawie Yumak i Sadak przeciwko

sująca jest kwestia powszechności wyborów

Turcji, gdzie wskazano, że wykładnia Artyku-

ze względu na specyficzny status jednostki,

łu 3 Protokołu nr 1 dokonywana w kontek-

która z takiego prawa chce skorzystać. Chodzi

ście całości Konwencji i z uwzględnieniem

tu o sytuację osób chorych psychicznie czy

travaux préparatoires wskazuje, że przepis

pozbawionych wolności. Osoba pozbawiona

ten gwarantuje prawa podmiotowe. Istotą

wolności, która, co trzeba wyraźnie podkre-

A. Gołuch, Zasada wolnych wyborów
w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka [w:] Przegląd Sejmowy, nr 2(79)/2007,
s. 240.
10 M. A. Nowicki, Europejski trybunał Praw
Człowieka, Wybór orzeczeń 2008, Warszawa 2009,
s. 285.
11 A. Gołuch, op. cit., s. 243.
9
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praw

wyborczych

od

spełnienia

ślić, nie została pozbawiona praw politycznych

prawomocnym

wyrokiem

sądu,

co do zasady ma prawo do wzięcia udziału
Ibidem, s. 244.
B. Gronowska, Europejski …, s. 183-184.
14 A. Gołuch, op. cit., s. 248.
12
13
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w

wyborach.

Przy

rozważaniu

kwestii

się one z rekomendacji i załącznika, zawiera-

ewentualnego pozbawienia praw wybor-

jącego 108 reguł, które tworzą, ze względu

czych, sędzia ma obowiązek uwzględnić

na swój rozbudowany charakter, kolejne,

szczególne okoliczności konkretnej sprawy

pokrewne zasady.

oraz ustalić, czy istniał związek między

Fundamentalne znaczenie mają trzy

przestępstwem i kwestiami odnoszącymi się

pierwsze reguły. Wszystkie osoby pozba-

do wyborów i instytucji demokratycznych.

wione wolności powinny być traktowane

Wyjątkiem od prawa do głosowania

z poszanowaniem praw człowieka (Reguła 1)

przez osoby pozbawione wolności może być

i zachowują wszystkie prawa, których nie

jednak dbałość o względy bezpieczeństwa

zostały pozbawione wyrokiem skazującym

na

Chodzi

lub decyzją o zastosowaniu tymczasowego

tu głównie o stwarzanie zagrożenia dla osób

aresztu (Reguła 2)16. Restrykcje nałożone

trzecich. Niedopuszczalne jest jednak rozwią-

na osoby pozbawione wolności muszą być

zanie przewidujące z mocy prawa utratę

natomiast

praw wyborczych przez wszystkich skaza-

minimum i proporcjonalne do uzasadnionego

nych, którzy przebywają w danym momencie

celu, dla którego zostały nałożone17. Reguły

w zakładach karnych. Konieczne jest zape-

te nie niosą jednak ze sobą nowej treści –

wnienie możliwości głosowania wszystkim

podobne

więźniom, wobec których nie orzeczono kary

w innych dokumentach traktujących o wyko-

pozbawienia praw publicznych i zorganizo-

nywaniu kary pozbawienia wolności18.

terenie

zakładu

karnego.

ograniczone

uregulowania

do

koniecznego

odnaleźć

można

wanie tego głosowania w sposób wolny

Wyraźne odniesienie do kontaktu osób

od szykan i przymusu (Iwańczuk przeciwko

pozbawionych wolności ze światem zewnę-

Polsce15).

trznym i ich praw wyborczych odnajdujemy
w Regule nr 24.11: „Władze więzienne

3.

Europejskie Reguły Więzien-

zapewniają więźniom udział w wyborach,

ne z 2006 r.

referendach i innych aspektach życia publi-

Uregulowania dotyczące praw wyborczych więźniów zawarte zostały w Europejskich Regułach Więziennych (dalej: ERW)
z 2006 r., stanowiących zalecenia Komitetu
Ministrów Rady Europy Rec(2006)2. Składają
Iwańczuk przeciwko Polsce, wyrok ETPC z dnia
15 listopada 2001, skarga nr 25196/94.
15
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cznego, tak dalece jak ich prawa nie zostały
Rekomendacja Rec (2006)2 Komitetu Ministrów
do państw członkowskich Rady Europy w sprawie
Europejskich
Reguł
Więziennych,
http://
edu.cossw.pl/file.php/1/Czytelnia/Skrypty_i_opra
cowania_przedmiotowe/Europejskie_reguly_wiezi
enne.pdf, data dostępu: 11.08.2012 r.
17 Ibidem.
18 M. Płatek, Europejskie Reguły Więzienne z 2006
r., „Państwo i Prawo”, nr 2/2008, s. 5.
16
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ograniczone przez prawo krajowe”19. Swoistą

4.1.

Hirst przeciwko Zjednoczo-

nowością jest uregulowanie, iż warunki

nemu

więzienne, które prowadzą do ograniczenia

nr 74025/01)

praw człowieka więźniów, nie mogą być,
zgodnie

z

Regułą

4,

usprawiedliwiane

brakiem środków (również finansowych).
Z charakteru zalecenia wynika, iż ERW
pozbawione są wiążącego nakazu wypełnienia ich treści. W państwach, w których
przywiązuje się wagę do prawidłowego toku
wykonania

kary

pozbawienia

wolności,

kwestię tę rozwiązuje się przez inkorporację
treści

ERW

do

prawa

wewnętrznego20.

Wskazuje się jednak, iż pomimo braku
wiążącego

charakteru

reguł,

orzeczenia

wydawane przez ETPC (takie jak Kalasznikov
przeciwko Rosji, Van der Ven przeciwko
Holandii czy Messyna przeciwko Włochom)
w znacznym stopniu wpływają na wdrażanie
ERW w poszczególnych państwach Rady
Europy21.
4.

Królestwu

(skarga

John Hirst został skazany w 1980 r.
na karę dożywotniego pozbawienia wolności
za zabójstwo, które popełnił, będąc w stanie
ograniczonej poczytalności. W czerwcu 1994
r., a więc po upływie okresu taryfowego
(bezwarunkowego odbycia kary pozbawienia
wolności), zadecydowano, iż Hirst nadal
stwarza poważne zagrożenie dla porządku

prawnego.

Zgodnie

z

obwiązującym

w Zjednoczonym Królestwie ustawodawstwem, wszystkie osoby skazane na karę
pozbawienia
w

wolności

więzieniu

i

pozbawione

przebywające
były

praw

wyborczych. Zakaz ten obejmował skazanych,
bez względu na długość odbywanej kary,
rodzaj popełnionego przestępstwa lub inne
okoliczności (jedynym wyjątkiem były osoby
skazane za obrazę sądu lub odbywające

Orzecznictwo

Europejskiego

Trybunału Praw Człowieka –
wybrane przykłady

zastępczą
Takie

karę

regulacje

pozbawienia

wolności)22.

oficjalnie

uzasadniano

argumentem, iż pozbawienie więźnia praw
wyborczych jest niejako nieodłączną częścią
kary pozbawienia wolności, swoistą ceną
płaconą za sam fakt bycia więźniem23.

Rekomendacja Rec (2006)2 Komitetu Ministrów
do państw członkowskich Rady Europy w sprawie
Europejskich
Reguł
Więziennych,
http://
edu.cossw.pl/file.php/1/Czytelnia/Skrypty_i_opra
cowania_przedmiotowe/Europejskie_reguly_wiezi
enne.pdf, data dostępu: 11.08.2012 r.
20 M. Płatek, op. cit., s. 10.
21 Ibidem, s. 10-11.
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B. Gronowska, Wyrok Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka w Strasburgu z dnia
6 października 2005 r. w sprawie Hirst przeciwko
Zjednoczonemu
Królestwu22
(dot.
prawa
wyborczego osób pozbawionych wolności), [w:]
„Prokuratura i Prawo”, nr 12/2005, s. 174.
23 Ibidem, s. 175.
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John Hirst, po wyczerpaniu wszystkich

dodatkowej kary w postaci np. pozbawienia

dostępnych środków krajowych, wystąpił

praw

ze skargą do Europejskiego Trybunału Praw

do których wprost

Człowieka. Oprócz naruszenia Artykułu 3

w wyroku skazującym)25. Odwoływał się przy

Protokołu nr 1, podnosił również naruszenie

tym m.in. do wcześniejszej wersji Europej-

Artykułu 10 EKPC, który stanowi o wolności

skich Reguł Więziennych z 1987 r. (zalecenie

ekspresji oraz Artykułu 14 EKPC, dotyczącego

Komitetu Ministrów Rady Europy R/87/30).

zakazu dyskryminacji. O doniosłości i kontro-

Państwo pozwane argumentowało natomiast,

wersyjności sprawy świadczyć może fakt,

iż z konstrukcji prawnej Artykułu 3 Protokołu

że była ona rozpatrywana przez ETPC

nr 1 nie wynika absolutne prawo podmio-

dwukrotnie: najpierw przez Izbę Europej-

towe

skiego Trybunału Praw Człowieka, która

w związku z czym państwo ma dużą swobodę

uznała, że pozbawienie skazanych praw

w zakresie określania warunków realizacji

wyborczych

tegoż prawa. Podnoszono również, że podo-

w

jest

stosunku

karą

do

nieproporcjonalną

jednostki

do

czy

innych

praw,

nie odniesiono się

wolnych

wyborów,

celów,

bna praktyka ma miejsce w innych krajach

a następnie przez Wielką Izbę. Zgodnie

Rady Europy (co było zgodne z prawdą, lecz

z Artykułem 43 EKPC procedura ta dotyczy

nie stanowiło wystarczającego argumentu dla

spraw,

ETPC).

które

dotyczący

zamierzonych

wyborczych,

rodzą

„poważny

stosowania

Trybunał podkreślił, że prawo do głoso-

zagadnienie

wania i stawania do wyborów jest prawem

o znaczeniu ogólnym”. W sprawie, oprócz

podstawowym, bezdyskusyjnym standardem

Stron, na mocy art. 36 Konwencji i art. 44

współczesnych

Regulaminu

swoje

i podmiotowym prawem jednostki26. Nie jest

przedstawili: rząd Łotwy, The Prison Reform

jednak, na co wskazywałam już wcześniej,

Trust oraz The AIRE Centre24. Skarżący

prawem

wskazywał,

praw

że każde jego ograniczenie jest jednocześnie

wyborczych miało charakter automatyczny,

potencjalnym zagrożeniem dla idei demokra-

niezgodny z zasadą normalizacji i indywidua-

cji – zawłaszcza, iż w czasie rozpatrywania

lizacji (skazanie na karę pozbawienia wolno-

skargi Johna Hirsta przez ETPC kwestiono-

ści nie może automatycznie implikować

wane przepisy dotyczyły ok. 48 tys. osób

konwencji,

interpretacji
bądź

poważne

ETPC,

iż

lub

problem

stanowisko

pozbawienie

go

państw

absolutnym.

demokratycznych

Należy

zauważyć,

B. Gronowska, Wyrok Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka. w Strasburgu z dnia 6 października 2005 r… s. 176.
26 Zob. także: Mathieu-Mohin i Clerfayt przeciwko
Belgii oraz Yumak i Sadak przeciwko Turcji.
25

M. Strzępek, Wyrok Wielkiej Izby z dnia
6 października 2005 r. w sprawie Hirst przeciwko
Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii,
„Przegląd Sejmowy”, nr 3(104)/2011, s. 227.
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pozbawionych wolności27. Dlatego ogranicze-

nalności czy celowości30 zakazu w indywidu-

nia należy wprowadzać z dużą ostrożnością.

alnych przypadkach. Całkowicie scedowa-

Stwierdzono, iż na samym fakcie skazania

ły problem praw wyborczych więźniów

i pozbawienia wolności nie można opierać

na poziom ustawodawcy, natomiast same nie

pozbawiania

podejmowały się dokonywania oceny indy-

innych,

zagwarantowanych

jednostce praw. Trybunał uznał, że ogólne,

widualnych przypadków31.

automatyczne i masowe ograniczenie prawa,

Stosunkiem głosów 12:5 sędziowie

z którym niewątpliwie miał do czynienia

Wielkiej Izby ETPC stwierdzili naruszenie

w

w niniejszej

sprawie

Hirst,

znajduje

się

poza

dopuszczalnym marginesem oceny państwa,

sprawie

standardu

prawa

do wolnych wyborów.

a tym samym stanowi naruszenie Artykułu 3
Protokołu nr 1 do Konwencji28. Pozbawianie
wszystkich

więźniów

praw

4.2.

wyborczych

z zasadą proporcjonalności, która wymaga
odpowiedniego związku pomiędzy sankcją
a okolicznościami danego przestępstwa29.
Sądy angielskie w praktyce orzeczniczej nie
rozpatrywały bowiem okoliczności każdej
konkretnej sprawy, nie oceniały proporcjoB. Gronowska, Wyrok Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka. w Strasburgu z dnia
6 października 2005 r. …, s. 177.
28 „Trybunał stwierdza, że o ile margines oceny
z art. 3 Protokołu nr 1 jest szeroki, o tyle nie
obejmuje wszystkich przypadków. Chociaż
sytuacja nieco się poprawiła w związku
z ustanowionym Aktem o przedstawicielach ludu
z 2000 r., który po raz pierwszy udzielił prawa
głosu osobom tymczasowo aresztowanym,
to przepis art. 3 Aktu o przedstawicielach ludu
z 1983 r. pozostaje wciąż narzędziem tępym.
Pozbawia bowiem prawa głosu znaczącą grupę
osób. (…) Obejmuje więźniów bez względu na ich
przewinienie oraz indywidualne okoliczności. Tak
ogólne, mechaniczne i bezkrytyczne ograniczenie
jednego z podstawowych praw Konwencji musi
zostać uznane za posunięcie wykraczające poza
margines oceny art. 3 Protokołu nr 1, jakkolwiek
by był szeroki.”
29 A. Wróbel, op. cit., s. 9.
Wiedza Prawnicza nr 6/2012

przeciwko

Austrii

(skarga nr 20201/04)

ex lege jest niezgodne przede wszystkim

27

Frodl

Obywatel Austrii, Helmut Frodl, podobnie
jak John Hirst, został skazany na karę
dożywotniego

pozbawienia

wolności

za zabójstwo. W czasie pobytu w zakładzie
karnym

wyraził

chęć

wzięcia

udziału

w wyborach parlamentarnych. Jego nazwisko
nie zostało jednak zamieszczone na liście
wyborczej, pomimo iż spełniał kryteria, takie
jak wiek czy obywatelstwo. Problemem było
ustawodawstwo austriackie, które stanowiło,
iż osoby skazane na karę pozbawienia
„Art. 3 Protokołu nr 1 (…) nie precyzuje ani nie
ogranicza celów, które mają być osiągnięte
w związku z dokonanym ograniczeniem praw
Konwencji. (…) Rząd twierdził, że odebranie
więźniom prawa głosu realizuje cel zapobiegania
przestępczości, a także zwiększania odpowiedzialności obywatelskiej i poszanowania prawa.
Trybunał zauważył jednak, że w momencie
wprowadzania nowelizacji, rząd twierdził,
że celem tego środka jest nałożenie dodatkowej
kary.”
31 B. Gronowska, Wyrok Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka. w Strasburgu z dnia 6 października 2005 r… s. 179.
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wolności powyżej roku, są jednocześnie

przestępstwa, a nie na procedurach automa-

pozbawiane czynnego prawa wyborczego

tycznych, wynikających z ustawy. Zasada

(były to kryteria zawężone w stosunku

proporcjonalności wymaga bowiem odpowie-

do sprawy Hirst przeciwko Zjednoczonemu

dniego związku między sankcją a okoliczno-

Królestwu,

grupa

ściami przypadku, natomiast w sprawie

więźniów była pozbawiana praw wyborczych

Frodl takiego powiązania zabrakło34. Orzec

automatycznie na mocy ustawy). Ogranicze-

o pozbawieniu praw publicznych może tylko

nia te trwały od rozpoczęcia odbywania kary

sędzia w wydanym przez siebie wyroku

aż do sześciu miesięcy po jej odbyciu.

w

wciąż

jednak

pewna

W omawianej sprawie Trybunał wielokrotnie
ze

odwoływał

sprawy

Hirst.

się

przypadkach

porządku

poważnego

publicznego,

naruszenia

które

podważać

do

rozważań

może podstawy demokratycznego państwa

Ponownie

zauważył,

prawa35.

że prawo do wolnych wyborów z Artykułu 3

Pomimo iż nie wszyscy więźniowie

nie jest prawem absolutnym i może podlegać

pozbawiani byli praw wyborczych, Trybunał

ograniczeniom wprowadzanym przez Pań-

przyznał, że austriacka ustawa wyborcza nie

stwa Strony Konwencji w ramach marginesu

spełnia wszystkich kryteriów ograniczenia

ich oceny. Istnieje bowiem wiele modeli

praw wyborczych przedstawionych w spra-

ukształtowania prawa wyborczego, zależnych

wie

od przesłanek historycznych, kulturowych

automatycznego pozbawienia praw, istotne

i społecznych każdego państwa32. Ostatecznie

jest, aby decyzja została podjęta przez

to jednak Trybunał jest władny decydować,

sędziego

czy wprowadzone ograniczenia nie stanowią

okoliczności sprawy36. Argumentacja Państwa

naruszenia Artykułu 3 Protokołu nr 1.

pozwanego, iż pozbawienie praw publicznych

Zasadniczym celem wprowadzania kryteriów

jest konieczne w celu zapobieżenia przestęp-

ograniczających prawo do wolnych wyborów

czości oraz ukarania sprawców przestępstw

jest zapewnienie, że pozbawienie praw publi-

poprzez zwiększenie ich szacunku do prawa,

cznych będzie wyjątkiem, a nie regułą33

nie została uwzględniona przez Trybunał.

Hirst,

ponieważ

przy

oprócz

uwzględnieniu

zakazu

wszelkich

w przypadku osób pozbawionych wolności

W wyroku nie zabrakło jednak zdań

oraz że będzie ono zawsze oparte na pewnych

odrębnych, co świadczy o kontrowersyjności

szczególnych

omawianej kwestii. Sędzia Kovler podnosił,

okolicznościach

popełnienia

H. Kuczyńska, Informacja międzynarodowa.
Orzeczenie z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie
Frodl v. Austria, „Biuletyn Prawa Karnego”,
nr 3/10, s. 41.
33 Ibidem, s. 41.
32
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iż prawo do ograniczenia praw wyborczych
A. Wróbel, op. cit., s. 9.
H. Kuczyńska, op. cit., s. 42.
36 A. Wróbel, op. cit., s. 10.
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osób

pozbawionych

wolności

należy

wolności (pozbawienie praw publicznych

do marginesu uznania, jakim cieszy się każde

następuje dożywotnio) lub przy skazaniu

państwo. Dopóki ograniczenia nie naruszają

na karę nie niższą niż 3 lata pozbawienia

samej istoty prawa do wolnych wyborów

wolności (pozbawienie praw publicznych

powinny być uznawane za niezgodne z Arty-

na okres 5 lat)37. Sprawa, podobnie jak

kułem 3 tylko w wyjątkowych przypadkach.

w przypadku Hirst przeciwko Zjednoczonemu

Ponadto, sędzia Kovler podnosił, iż ograni-

Królestwu, rozpatrywana była przez Trybunał

czenia te mogą zostać wprowadzone na mocy

Strasburski dwukrotnie. Jako strona trzecia

przepisów prawa wyborczego, a niekonie-

interweniował rząd Zjednoczonego Króle-

cznie decyzją sędziego. Wskazał również

stwa.

na niejednolitość w systemach prawnych

ETPC przypomniał znaczenie praw

państw Rady Europy, gdy chodzi o istnienie

zagwarantowanych w Artykule 3 Protokołu

prawa do głosowania osób pozbawionych

nr 1 do EKPC dla stworzenia i zachowania

wolności.

podwalin skutecznej i wyrazistej demokracji
rządzącej się prawem38. W XXI wieku w pań-

4.3.

Scoppola przeciwko Wło-

stwie demokratycznym musi istnieć domnie-

chom (skarga nr 126/05)

manie korzystania z prawa do wolnych

Scoppola przeciwko Republice Włoskiej
jest najnowszą sprawą dotycząca praw
wyborczych osób pozbawionych wolności,
rozpatrywaną przez Europejski Trybunał
Praw Człowieka. Franco Scoppola zabił swoją
żonę i zranił jednego z synów. Został skazany
na dożywocie. Zgodnie z krajowym ustawodawstwem włoskim oznaczało to zakaz

wyborów. Trybunał przyznał już wcześniej,
iż odebranie pozbawionym wolności prawa
do głosowania można w pewnych sytuacjach
uważać za realizację celów takich, jak
zapobieganie przestępczości, wzmocnienie
odpowiedzialności obywatelskiej i poszanowania rządów prawa39. W prawie włoskim
celem miało być zapewnienia właściwego

sprawowania urzędów publicznych i odebranie prawa do głosowania w wyborach.
We Włoszech prawomocne skazanie na karę
pozbawienia
automatycznie

wolności

skutkuje

pozbawieniem

bowiem
skazanego

praw publicznych, w przypadku skazania
na karę dożywotniego pozbawienia wolności
lub karę nie niższą niż 5 lat pozbawienia
Wiedza Prawnicza nr 6/2012

Przegląd orzecznictwa europejskiego dotyczącego spraw karnych, opr. M. Wąsek-Wiaderek,
Zeszyt nr 1-2/2012, s. 26-27.
38 M. A. Nowicki, Uniemożliwienie więźniowi
głosowania w wyborach Scoppola przeciwko
Włochom (nr 3) (orzeczenie – 22 maja 2012r.,
Wielka Izba, skarga nr 126/05), http://
www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2012/07/Omowienie_orzeczenia_Scoppola_przeciwko_Wloc
hom.pdf, data dostępu : 12.08.2012 r., s. 1.
39 M. A. Nowicki, op. cit., s. 5.
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działania i zachowania systemu demokraty-

do głosowania dzięki procedurze rehabilitacji

cznego.

lub wskutek zastosowania warunkowego

Trybunał, nie będąc formalnie związany

przedterminowego

zwolnienia z

odbycia

swoimi wcześniejszymi wyrokami, nie powi-

części kary43. Zdaniem Trybunału, przepisy

nien ze względu na pewność i przewidy-

włoskie uwzględniają takie czynniki, jak waga

walność prawa, odchodzić od ustalonej linii

przestępstwa i zachowanie sprawcy, czego

orzeczniczej bez ważnych powodów40. Musi

zabrakło w sprawie Hirst. W tych okoliczno-

on jednak brać pod uwagę zmieniające się

ściach Trybunał nie mógł uznać, że system

okoliczności i standardy. Trybunał podtrzy-

włoski ma charakter ogólny, automatyczny

mał swoje wcześniejsze stanowisko, iż blan-

i bezwarunkowy44. Duża liczba skazanych

kietowe pozbawienie prawa do głosowania

więźniów nie jest bowiem pozbawiona prawa

wszystkich więźniów stanowi naruszenie

do głosowania.

Artykułu 3 Protokołu nr 1 do Konwencji41.
Stwierdził

jednak,

prawa

ści sprawy, Trybunał uznał, że margines

do głosowania bez żadnej konkretnej decyzji

swobody, którym dysponuje państwo nie

sądowej samo w sobie nie oznacza jeszcze

został przekroczony. Większością głosów 16

naruszenia. Musiałoby ono być również

do 1 stwierdzono brak naruszenia Artykułu 3

nieproporcjonalne do realizowanych upra-

Protokołu nr 1 do EKPC. Wyrok ten stanowi

wnionych celów. Państwa Strony Konwencji

doprecyzowanie

omawianych

mogą albo przyznać sądom kompetencje

a

zakresie

do

prawa

od poglądu wyrażonego w wyroku Wielkiej

do głosowania jako następstwie wydania

Izby w sprawie Hirst przeciwko Zjednoczo-

wyroku skazującego, albo przyjąć takie

nemu Królestwu 45.

decydowania

iż

o

odebranie

Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczno-

pozbawieniu

w

pewnym

gwarancji,

także

odejście

prawo, w którym zdefiniowane zostaną
konkretne przesłanki pozbawienia – nie może

4.4. Iwańczuk

to jednak następować automatycznie.
nie każde skazanie na karę pozbawienia
wolności skutkuje pozbawieniem skazanego
prawa do głosowania42. Ponadto, możliwe jest
okresów

pozbawienia

prawa

Ibidem, s. 3.
Przegląd orzecznictwa europejskiego…, s. 27.
42 Ibidem, s. 28.

W sprawie Iwańczuk przeciwko Polsce
Trybunał nie stwierdził naruszenia Artykułu
3 Protokołu nr 1. Zdaniem ETPC, naruszony
został

Artykuł

3

EKPC,

który

stanowi

Ibidem, s. 28.
M. A. Nowicki, op. cit., s. 5.
45 Przegląd orzecznictwa europejskiego…, s. 26.

40

43

41

44
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o zakazie tortur oraz nieludzkiego lub

wanym do tego celu na terenie aresztu. Rząd

poniżającego

karania.

przyznał, że przeprowadzenie oględzin ciała

Poniżające traktowanie miało jednak w tym

nie jest zwykłym warunkiem, który musi być

przypadku związek z żądaniem umożliwienia

spełniony dla dopuszczenia aresztowanego

głosowania Skarżącemu.

do

traktowania

lub

głosowania46.

Analizując

wszystkie

W areszcie we Wrocławiu, w którym

okoliczności sprawy, sędziowie Trybunału

w 1993 r. przebywał Skarżący, stworzono

za wątpliwą uznali konieczność poddania

warunki do udziału w wyborach do Parla-

osoby tymczasowo aresztowanej i pragnącej

mentu RP. W dniu 19 września Skarżący

zrealizować swoje prawa wyborcze szczegól-

zwrócił się do władz aresztu o wydanie

nemu trybowi kontrolnemu, a więc odbiegają-

zezwolenia na wzięcie przez niego udziału

cemu

w wyborach. Grupa czterech strażników

bezpieczeństwem

więziennych oznajmiła Krzysztofowi Iwań-

penitencjarnej47. Nie było usprawiedliwione,

czukowi, że w celu uzyskania zezwolenia

aby do tych wymogów zaliczony był także

na wzięcie udziału w głosowaniu musi się

nakaz rozebrania się przed grupą strażników

rozebrać i poddać szczegółowym oględzinom

więziennych. Ponadto, nawet gdyby oględziny

ciała. Skarżący zdjął ubranie, pozostając

ciała były konieczne w przypadku Krzysztofa

w samej bieliźnie, na co strażnicy więzienni

Iwańczuka, musiałyby być przeprowadzone w

rzekomo zareagowali śmiechem i zaczęli

odpowie-dni sposób. W omawianej sprawie

wymieniać poniżające uwagi o jego ciele.

zachowanie

Skarżącemu

się

wywołanie u skarżącego poczucia upokorze-

do naga. Odmówił i ponownie poprosił

nia i poniżenia. Przyjmując, że na takie

o zgodę bez przeprowadzania oględzin ciała.

traktowanie pozwolono sobie w stosunku

Został odprowadzony do celi, bez uzyskania

do osoby, która chciała skorzystać ze swojego

zgody na wzięcie udziału w głosowaniu.

prawa do głosowania w ramach możliwości

Polecenie poddania się oględzinom ciała

stworzonych specjalnie w tym celu dla osób

nakazano

rozebrać

od

normalnych
na

strażników

reguł
terenie

miało

rządzących
jednostki

na

celu

wydano również w stosunku do innych
więźniów, którzy zwrócili się o pozwolenie
na wzięcie udziału w głosowaniu.
W omawianej sprawie, Skarżący chciał
skorzystać ze swojego podstawowego prawa
– prawa głosowania w wyborach parlamentarnych, w lokalu wyborczym przygoto-

Wiedza Prawnicza nr 6/2012

Iwańczuk przeciwko Polsce, par. 41,
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/
europejski-trybunal-praw-czlowieka/
orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-prawczlowieka/orzeczenia-w-sprawach-dotyczacychpolski/rok-2001/, data dostępu: 12.08.2012 r.
47 B. Gronowska, Wyrok Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 15 listopada
2001 r. w sprawie Iwańczuk przeciwko Polsce (dot.
praktyki stosowania tymczasowego aresztowania) ,
„Prokuratura i Prawo”, nr 2/2002, s. 164.
46
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tymczasowo

aresztowanych

braku

osób pozbawionych wolności jest bardzo

dla

aktualny i że orzecznictwo ETPC w kolejnych

takiego działania, stwierdzono naruszenie

latach będzie często borykało się z tą kwestią.

przekonującego

i

w

usprawiedliwienia

Artykułu 3 EKPC.
5.

Zakończenie

Joanna Kisielińska – ur. 29 czerwca 1990 r.,

Na wokandzie ETPC prawo do wolnych
wyborów

nie pojawia się zbyt często,

studentka
na

IV

roku

Wydziale

kierunku

Prawa

i

Prawo

Administracji

co świadczyć może o wysokim poziomie

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

standardów demokratycznych w państwach

Obecnie stały członek Studenckiego Koła

Rady

1959-2010

Naukowego Prawa Międzynarodowego Publi-

odnotowano jedynie 48 wyroków dotyczą-

cznego, Prezes Studenckiego Koła Naukowego

cych naruszenia Artykułu 3 Protokołu nr 1

Praw Człowieka „Homo Homini” oraz członek

do EKPC (z czego najwięcej, bo aż 15, wobec

toruńskiej

Włoch)49.

International, uczestniczka wielu konferencji

Europy48.

W

okresie

grupy

lokalnej

Amnesty

Poważny problem dotyczy jednak praw

(zarówno krajowych, jak i międzynarodo-

wyborczych osób pozbawionych wolności.

wych) o tematyce prawnomiędzynarodowej.

Z informacji dołączonej do sprawy Hirst

Głównym

przeciwko Zjednoczonemu Królestwu wynika-

są prawa człowieka i szeroko pojęte prawo

ło, iż w 2005 roku, na czterdzieści sześć

międzynarodowe.

obszarem

jej

zainteresowań

państw należących do Rady Europy, tylko
w osiemnastu z nich więźniowie posiadali
nieograniczone

prawo

do

głosowania,

w trzynastu byli pozbawieni całkowicie tego
prawa,

natomiast

w piętnastu

korzystali

Streszczenie
Prawa osób pozbawionych wolności
są w dzisiejszych czasach kwestią niezwykle

z niego pod pewnymi ograniczeniami, w tym

kontrowersyjną.

często w zależności od wysokości orzeczonej

iż więźniów traktować należy w sposób

kary pozbawienia wolności.

Przytoczone

podmiotowy, z poszanowaniem praw czło-

statystyki oraz orzeczenia Trybunału wska-

wieka i przyrodzonej godności. Ograniczanie

zują na fakt, iż problem praw wyborczych

praw więźniów musi zawsze znaleźć silną

B. Gronowska, Wyrok Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka. w Strasburgu z dnia 6 października 2005 r. …, s. 173-174.
49 B. Gronowska, Europejski Trybunał…., s. 185.
48
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podstawę

–

Nie

ulga

uzasadnieniem

wątpliwości,

mogą

być

chociażby względy bezpieczeństwa, oceniane
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zawsze w świetle okoliczności konkretnego

wyborczych ex lege jest niezgodne z zasadą

przypadku.

proporcjonalności. Pod kątem argumentacji

Wolne, powszechne i równe wybory

Trybunału, sprawy Hirst i Frodl wykazują

stanowią podstawę demokracji, są konie-

znaczne podobieństwo, plasują się w jednej

cznym warunkiem do jej prawidłowego

linii orzeczniczej. W orzeczeniu Scoppola

funkcjonowania. Prawo do wolnych wyborów

przeciwko

wprowadza Artykuł 3 Protokołu Dodatko-

natomiast, iż nie doszło do naruszenia przez

wego nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw

państwo pozwane Artykułu 3 Protokołu

Człowieka,

który

Dodatkowego nr 1 do EKPC. Doprecyzował

Układające

się

stanowi,
Strony

iż:

„Wysokie

zobowiązują

się

Włochom

jednocześnie

kwestię

Trybunał

praw

orzekł

wyborczych

przeprowadzać w rozsądnych odstępach

więźniów i niejako odszedł od poglądu

czasu wolne wybory oparte na tajnym

wyrażonego w sprawie Hirst przeciwko

głosowaniu, w warunkach, które zapewnią

Zjednoczonemu

swobodę

ludności

Iwańczuk przeciwko Polsce naruszony został

prawodawczego”.

z kolei Artykuł 3 Europejski Konwencji Praw

w

wyrażania

wyborze

ich

opinii

ciała

Królestwu.

Człowieka.

Reguły

nieludzkiego lub poniżającego traktowania

z

2006

r.,

które

pozbawione są jednak mocy wiążącej.

zakazu

sprawie

O prawie tym mówią również Europejskie
Więzienne

Kwestia

W

tortur

oraz

lub karania miała jednak w tym przypadku

Prawa wyborcze osób pozbawionych
wolności znalazły się kilkukrotnie na wokan-

związek z żądaniem umożliwienia głosowania
osobie pozbawionej wolności.

dzie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Autorka referatu omawia

Summary

cztery orzeczenia Trybunału: Hirst przeciwko

The rights of people deprived of their

Zjednoczonemu Królestwu, Frodl przeciwko

liberty are nowadays a highly controversial

Austrii,

Włochom

issue. It is beyond question that prisoners

i Iwańczuk przeciwko Polsce. Przedstawiony

ought to be treated with humanity, with

został stan faktyczny każdej ze spraw oraz

respect for their human rights and inherent

decyzja i argumentacja Trybunału. Należy

dignity. The limitation of prisoners’ rights

podkreślić, iż osoba pozbawiona wolności,

must always have a strong basis – e.g. safety

która

praw

reasons might be the justification for such an

politycznych wyrokiem sądu, ma prawo

action. They should be assessed always in the

do

light of circumstances of the particular case.

Scoppola

nie
wzięcia

została

przeciwko

pozbawiona

udziału

w

wyborach,

a pozbawianie wszystkich więźniów praw
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Free, general and equal elections are

argumentation were discussed in-depth. It

the basis for effective democracy in every

should be emphasized that the person

single

absolutely

deprived of the liberty, who was not deprived

indispensable for democratic institutions. The

of political rights, has the right to vote. A

right to free elections is guaranteed under

general and automatic disenfranchisement of

Article 3 of the Protocol 1 to the European

convicted prisoners is inconsistent with the

Convention on Human Rights, which sets

rule of proportionality. When it comes to the

forth that: “The High Contracting Parties

Court’s arguments, the cases Hirst and Frodl

undertake to hold free elections at reasonable

are very similar, in the framework of one

intervals by secret ballot, under conditions

jurisdiction

which will ensure the free expression of the

Scoppola v. Italy, it was determined that there

opinion of the people in the choice of the

was no violation of the Article 3 of the

legislature”. This right is also mentioned i.a. in

Protocol 1 to ECHR. The Court specified the

the European Prison Rules 2006, which,

issue of prisoners’ voting rights and in some

however, are not legally binding.

way changed the view expressed in Hirst v.

country.

They

are

approach.

In

the

decision

The voting rights of people deprived

UK. In Iwańczuk v. Poland there was a breach

of their liberty were discussed by the

of Article 3 of the European Convention on

European

in

Human Rights. However, the ban of torture or

Strasbourg several times. The author of the

to inhuman or degrading treatment or

article points out four judgments of the Court:

punishment was connected with demanding

Hirst v. United Kingdom, Frodl v. Austria,

the access to free elections.

Court

of

Human

Rights

Scoppola v. Italy and Iwańczuk v. Poland. The
facts,

the

Court’s

decisions
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Wygaśnięcie mandatów członków zarządu spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością na podstawie art. 202 § 1 i § 2 k. s. h. - próba
właściwej wykładni. Uwagi de lege ferenda

Karolina Pazdan

Art. 202 § 1 i § 2 kodeksu społek

1 k.s.h. do sytuacji okreslenia momentu

handlowych1, zawiera regulacje dotyczące

wygasnięcia mandatu członka zarządu społki

wygasnięcia mandatow członkow zarządu

z o. o. powołanego na czas nieokreslony, gdy

społek z o. o. Regulacje te, z uwagi na niepre-

w umowie społki nie zawarto zadnych

cyzyjne (a co za tym idzie pozwalające na nie

odmiennych

zawsze prawidłową wykładnię) ujęcie kwestii

Art. 202 § 1 i § 2 k.s.h. nie zawiera regulacji,

związanych z wygasnięciem mandatow człon-

ktore mowiłyby wprost cokolwiek na temat

kow zarządu społek z o. o. stały się przedmio-

wygasnięcia mandatu członka zarządu społki

tem wielu zywych dyskusji podejmowanych

z o. o. powołanego na czas nieokreslony. Czy

przez

zatem

przedstawicieli

polskiego

prawa

i sporow doktrynalnych. Na tematy związane
z owym zagadnieniem wypowiedział się

postanowien

w takiej

sytuacji

w tej

kwestii.

zasadne

jest

posłuzenie się art. 202 § 1 k.s.h.?
Problematyczne

w interpretacji

jest

rowniez Sąd Najwyzszy w uzasadnieniu

rowniez zawarte w art. 202 § 1 k.s.h., oraz art.

bardzo istotnej dla omawianego tematu

202 § 2 k.s.h. okreslenie: „(...) z dniem odbycia

uchwały z dnia 21 lipca 2010 roku (sygn. akt.

zgromadzenia wspólników zatwierdzającego

III CZP 23/10).

sprawozdanie finansowe (...)”. Pojawia się

W praktyce niezwykle wiele trudnosci

pytanie, czy ustawodawca miał tu na mysli

sprawia okreslenie momentu wygasnięcia

moment w ktorym zgromadzenie to się

mandatu członka zarządu społki z o. o., gdyz

odbywa, odbyło, czy moze chodzi tu o upływ

jak się okazuje, mandat członka zarządu

dnia w ktorym to zgromadzenie się odbyło?

społki z o. o. nie zawsze wygasa wraz

Czy do spełnienia przesłanki wygasnięcia

z upływem kadencji. Rownie istotne problemy

mandatu

interpretacyjne budzi zastosowanie art. 202 §

wystarczy tylko fakt, iz zgromadzenie wspol-

członka

zarządu

społki

z o. o.

nikow mające na celu zatwierdzenie sprawoustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks
spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn.
zm.).
1
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zostało zatwierdzone czy tez nie), czy moze

ze wskutek powołania członek zarządu

wymagane jest aby na tym zgromadzeniu

otrzymuje legitymację, tj. mandat, do wykony-

sprawozdanie finansowe zostało zatwier-

wania

dzone?

z pełnioną

wszelkich

czynnosci

funkcją2.

związanych

Z kolei

kadencja

Jak zatem widac art. 202 § 1 i § 2 k.s.h.

to wskazany w umowie społki oznaczony

budzi szereg wątpliwosci, ktore ze względu

czas, na jaki mozna powołac członkow

na niezwykle częste zastosowanie w prakty-

zarządu społki z o. o.3. Kadencja to okres

ce

jak

urzędowania tj. okres w ktorym członek

i ze względu na rangę tematyki wygasnięcia

zarządu sprawuje swoją funkcję4. Nalezy

mandatow członkow zarządu społek z o. o.,

zaznaczyc, iz czas trwania kadencji moze byc

pojawiac

związku

okreslony zarowno w umowie społki, jak

z powyzszym niniejsza publikacja ma na celu

i przez przepisy kodeksu społek handlowych,

probę podjęcia własciwej wykładni problema-

jednakze nigdy czas ten nie moze byc

tycznych uregulowan dotyczących kwestii

okreslany przez uchwałę lub regulaminy

wygasnięcia mandatow członkow zarządu

organow menedzerskich5.

uregulowan

się

w

nie

nim

zawartych,

powinny.

W

społek z o. o., jak i zaproponowania de lege
ferenda

takich

precyzyjnych

Wraz z momentem rozpoczęcia się

uregulowan

kadencji (o ile kadencja została ustanowiona),

dotyczących kwestii wygasnięcia mandatow

swoj początek ma rowniez mandat, natomiast

członkow

moment utraty

mandatu przez członka

miałyby na celu skuteczne wyeliminowanie

zarządu

z o. o.

wątpliwosci dotyczących omawianej tematyki.

od sposobu wygasnięcia tego mandatu6. I tak,

zarządu

społek

z o. o.,

ktore

społki

uzalezniony

jest

w sytuacji gdy zarząd został powołany na
Pojęcie „mandatu”, oraz „kadencji”

okresloną

kadencję,

to

mandat

członka

członka zarządu spółki z o. o.
Prawo spółek handlowych, pod red. A. Kidyby,
Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2010,
s. 154.
3 M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych.
Komentarz, Wydanie 3, Wyd. LexisNexis,
Warszawa, 2009, s. 364.
4 Prawo handlowe, pod red. J. Okolskiego, wyd.
Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2008, s. 303.
5 Tak R. L. Kwaśnicki, M. Ślązak, W sprawie
określenia momentu wygaśnięcia mandatów
członków
menedżerskich
organów
spółek
kapitałowych z powodu upływu kadencji, Przegląd
Prawa Handlowego, Wyd. Wolters Kluwer Polska,
Warszawa, 2006, nr 8/2006, s. 4.
6
Prawo spółek handlowych, pod red.
A. Kidyby,...op. cit., s. 155.
2

Ab

initio

nalezy

wyjasnic

pojęcie

„mandatu”, oraz „kadencji” członka zarządu
społki z o. o., gdyz kodeks społek handlowych
legalnej definicji tych pojęc nie zawiera.
Mandat
to

członka

zarządu

upowaznienie

społki

konkretnej

z o. o.
osoby

do wykonywania praw, oraz do pełnienia
obowiązkow

członka

zarządu,
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zarządu nie wygasnie wraz z upływem tej

zatwierdzającego

kadencji, trwał będzie dłuzej, az do odbycia

za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia

zgromadzenia wspolnikow zatwierdzającego

funkcji

sprawozdanie finansowe za pierwszy (art.

ma charakter dyspozytywny, w związku

202 § 1 k.s.h.), bądz za ostatni pełny rok

z czym będzie miał zastosowanie tylko wtedy,

obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu

gdy kwestia wygasnięcia mandatu członka

(art. 202 § 2 k.s.h.)7. Upływ kadencji jest więc

zarządu społki z o. o. nie zostanie uregulo-

zwykłą, podstawową przyczyną wygasnięcia

wana przez strony w odmienny sposob

mandatu członka zarządu społki z o. o., nalezy

w umowie społki z o. o.

członka

sprawozdanie
zarządu.”

finansowe

Przepis

ten

jednak zwrocic uwagę, iz mandat ten moze

W ramach przykładu przyjąc mozna,

takze wygasnąc z przyczyn nadzwyczajnych.

iz 30.06.2007 roku uchwałą zgromadzenia

Nadzwyczajnymi przyczynami, z powodu

wspolnikow, osoba „X” została powołana

ktorych mandat członka zarządu społki z o. o.

na okres 1 roku do pełnienia funkcji członka

wygasa nagle tj. wraz z chwilą zaistnienia tego

zarządu społki z o. o. Pierwszym pełnym

zdarzenia są: odwołanie członka zarządu,

rokiem obrotowym9 pełnienia funkcji członka

otwarcie

ogłoszenie

zarządu przez osobę „X” będzie rok 2008,

upadłosci społki, smierc, rezygnacja lub

w związku z czym mandat członka zarządu

ubezwłasnowolnienie

zarządu,

„X”

zarządu

zgromadzenia wspolnikow zatwierdzającego

likwidacji,

prawomocne

skazanie

bądz
członka
członka

wygasnie

wraz

z

finansowe

dniem
za

odbycia

wyrokiem sądowym za ktores z przestępstw

sprawozdanie

rok

wymienionych w art. 18 § 2 k.s.h., bądz

czyli w pierwszej połowie 2009 roku10.

2008,

prawomocne zakazanie członkowi zarządu
pełnienia tej funkcji8.
Kiedy

wygasa

Przy założeniu, iż rok obrotowy spółki pokrywa
się z rokiem kalendarzowym. Zgodnie z art. 3 pkt.
1 ust. 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 12 poz. 591) rok
obrotowy to „ (…) rok kalendarzowy lub inny okres
trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych (…). Rok obrotowy lub jego zmiany określa
statut lub umowa, na podstawie której utworzono
jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność
w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego,
to można księgi rachunkowe i sprawozdanie
finansowe za ten okres połączyć z księgami
rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za
rok następny. W przypadku zmiany roku
obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy
powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.”.
10 Tak R. L. Kwaśnicki, P. Letolc, Wygaśnięcie
mandatów członków organów menedżerskich
9

mandat

członka

zarządu spółki z o. o. powołanego na
okres 1 roku?
Zgodnie z art. 202 § 1 k.s.h. mandat
członka zarządu społki z o. o. „ (…) wygasa
z dniem odbycia zgromadzenia wspólników
7 Ibidem.

Prawo spółek handlowych,
A. Kidyby,...op. cit., s. 157.
8
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Drugim przykładem moze byc sytuacja
powołania

30.01.2010

„Y”

zastosowanie będzie miał art. 202 § 2 k.s.h.

do pełnienia funkcji członka zarządu społki

stanowiący explicite, iz w takiej sytuacji „(…)

z o. o., na okres 1 roku. Przyjmując, ze rok

mandat członka zarządu wygasa z dniem

obrotowy społki pokrywa się z rokiem

odbycia zgromadzenia wspólników, zatwier-

kalendarzowym,

pełnym

dzającego sprawozdanie finansowe za ostatni

rokiem obrotowym pełnienia funkcji członka

pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka

zarządu „Y”, będzie rok 2011, zgodnie z czym

zarządu (...)”, przepis ten, podobnie jak

mandat członka zarządu „Y” wygasnie wraz

art. 202 § 1 k.s.h ma charakter względnie

z dniem odbycia zgromadzenia wspolnikow

obowiązujący (iuris dispositivi), zatem będzie

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe

miał zastosowanie tylko w przypadku braku

za rok 2011, a więc w pierwszej połowie 2012

odmiennych uregulowan w umowie społki

roku.

z o. o.
Zgodnie

to

osoby

pierwszym

przykładem

Kwestia wygasnięcia mandatu członka

powołanego

zarządu społki z o. o. powołanego na okres

na okres 1 roku moze de facto trwac nawet

dłuzszy niz rok, w swietle przytoczonego

2 lata11, zgodnie natomiast z drugim przykła-

przykładu

kształtuje

dem, kadencja członka zarządu powołanego

30.03.2006

roku

na okres 1 roku, moze de facto trwac nawet

wspolnikow osobę „Y” powołano do pełnienia

ponad 2 lata (2 lata i 5 miesięcy w przypadku

funkcji członka zarządu społki z o. o. na okres

gdyby zgromadzenie wspolnikow zatwierdza-

3 lat12. Przy załozeniu, iz rok obrotowy społki

jące sprawozdanie finansowe za rok 2011

pokrywa

odbyło się w ostatecznym terminie odbycia

ostatnim pełnym rokiem obrotowym pełnie-

się zwyczajnego zgromadzenia wspolnikow

nia przez „Y” funkcji członka zarządu będzie

tj. 30 czerwca 2012 roku).

rok 2008, w związku z czym mandat członka

kadencja

z

roku

zarządu społki z o. o. na okres dłuzszy niz rok,

pierwszym

członka

zarządu

się

z

się

następująco:

uchwałą

zgromadzenia

rokiem

kalendarzowym,

zarządu „Y” wygasnie z dniem odbycia
Kiedy

wygasa

mandat

członka

zgromadzenia wspolnikow zatwierdzającego

zarządu spółki z o. o. powołanego

sprawozdanie finansowe za rok 2008, czyli

na okres dłuższy niż rok?

w pierwszej połowie 2009 roku13. W przypadku gdyby zgromadzenie wspolnikow zatwier-

W

przypadku

powołania

członka

spółek kapitałowych, Monitor Prawniczy, Wyd. C.H.
Beck, Warszawa, 2009, nr. 9/2009, s. 517-518.
11 Ibidem, s. 518.
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Ibidem.
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miało miejsce 30.03.2009 roku mandat

dzenia wspolnikow zatwierdzającego sprawo-

trwałby 3 lata, gdyby zgromadzenie wspol-

zdanie finansowe nie za rok 2010 (rok

nikow odbyło się przed 30.03.2009 roku,

powołania), a za rok 2011, gdyz rok 2011 jest

mandat nie trwałby nawet 3 lat (2 lata i 10

pierwszym

miesięcy, w przypadku odbycia się zgroma-

pełnienia funkcji członka zarządu.

dzenia

wspolnikow

30.01.2009

pełnym

rokiem

obrotowym

roku),

natomiast w sytuacji odbycia się zgroma-

Określenie: „ (…) z dniem odbycia

dzenia wspolnikow po 30.03.2009 roku

zgromadzenia wspólników zatwier-

mandat trwałby nawet 3 lata i 3 miesiące (tak

dzającego sprawozdanie finansowe

w

(...)” (art. 202 § 1 i § 2 k.s.h.) - próba

sytuacji

odbycia

się

zgromadzenia

wspolnikow 30.06.2009 roku tj. w ostatecznym

terminie

odbycia

się

właściwej interpretacji

zwyczajnego

zgromadzenia wspolnikow).

Sformułowanie: „(…) z dniem odbycia
zgromadzenia wspólników zatwierdzającego

Pełny rok obrotowy

sprawozdanie

finansowe

(…)”,

zawarte

zarowno w art. 202 § 1 k.s.h., jak i w art. 202 §
Art. 202 § 1 i § 2 k.s.h. mowi o pełnym

2 k.s.h jest sformułowaniem problema-

roku obrotowym pełnienia funkcji członka

tycznym, głownie z powodu jego niejedno-

zarządu. Sformułowanie to nie sprawia

znacznego brzmienia, a dla prawidłowego

trudnosci, gdy czas sprawowania funkcji

okreslenia momentu wygasnięcia mandatu

członka zarządu pokrywa się z rokiem

członka zarządu społki z o. o. wymagana jest

obrotowym tj. zgodnie z przyjętą regułą

własciwa wykładnia powyzszego sformuło-

od 1 stycznia do 31 grudnia. Natomiast

wania.

w sytuacji gdy czas sprawowania funkcji

Odnosnie

interpretacji

okreslenia

członka zarządu nie pokrywa się z rokiem

„z dniem” pojawiły się dwie, odmienne

obrotowym społki, to ulega on odpowie-

koncepcje.

dniemu przedłuzeniu14. Jako przykład mozna

oznacza, ze momentem wygasnięcia mandatu

podac sytuację w ktorej dnia 15 maja 2010

członka

roku osoba „A” została powołana do sprawo-

zakonczyło się zgromadzenie wspolnikow

wania funkcji członka zarządu społki z o. o.

zatwierdzające

na okres jednego roku. Mandat tego członka

(koniec tego dnia), gdyz przepisy mowią

zarządu wygasnie z dniem odbycia zgroma-

o

Wedle
zarządu

„odbyciu”

pierwszej
jest

„z

dzien,

sprawozdanie
zgromadzenia

dniem”
w ktorym

finansowe
wspolnikow,

a uznac nalezy, iz jest ono odbyte z dniem
14 M.

Rodzynkiewicz, Kodeks..., op. cit., s. 366.
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zakonczenia
do

obrad

(tak

w

odniesieniu

pojęcie terminu, występujące w art. 110

kodeksu handlowego

A.

Szajkowski,

i kolejnych

kodeksu cywilnego,

rozumiec

w: S. Sołtysinski, A. Szajkowski, J. Szwaja,

nalezy takze termin koncowy, tj. dzien będący

Kodeks handlowy. Komentarz, t. I, Warszawa

koncem odcinka czasu, z upływem ktorego

1997, s. 1134; odmiennie zas, lecz bez

ma

argumentacji, A. Kidyba, Kodeks, t. I, s. 861;

W przypadku, gdy ustawodawca chciałby

J.P. Naworski, w: R. Potrzeszcz/T. Siemiąt-

wywołac natychmiastowy skutek konkre-

kowski, Komentarz, t. II, s. 362.)15. Wedle

tnego zdarzenia, to zamiast słowa „z dniem”

drugiej koncepcji okreslenie „dzien” uzyte

uzyłby słowa „z chwilą”19. Powiązanie wyga-

w omawianych przepisach, nie oznacza

snięcia mandatu „z dniem odbycia zgroma-

24 godzin składających się na jeden dzien,

dzenia wspólników”, bądz „z dniem odbycia

oznacza pewną chwilę, w ktorej następuje

walnego zgromadzenia” nasuwa wniosek,

wygasnięcie mandatow członkow zarządu16.

iz zgromadzenie odbyło się tj. zostało

Zdaniem

Autorki,

za

zasługującą

miec

miejsce

przeprowadzone

i

okreslony

zamknięte,

skutek18.

w związku

na aprobatę nalezy uznac koncepcję pierwszą.

z czym stan faktyczny „odbycia zgromadzenia”

W celu dokonania własciwej wykładni okre-

nie jest konkretną czynnoscią dokonywaną

slenia

posłuzyc

w okreslonym czasie tj. oznaczonej minucie

art. 111 § 1 k.c.17, zgodnie bowiem z art. 111 §

i godzinie, gdyz jesli zgromadzenie zostało

1 k. c. „termin oznaczony w dniach kończy się

przykładowo zamknięte 5 maja o godzinie

z upływem ostatniego dnia”, rowniez poprzez

12, to stan „odbycia zgromadzenia” istnieje

„z

dniem”

nalezy

się

tego dnia tak samo o godzinie 15, jak
Ibidem.
16 Tak M. Chomiuk, Wygaśnięcie mandatów
organów spółek kapitałowych po upływie kadencji
– spojrzenie praktyczne. Uwagi de lege lata i de lege
ferenda, Monitor Prawniczy, Wyd. C.H. Beck,
Warszawa, 2010, nr. 22/2010, s. 1262.
17
Zdaniem Autorki, posłużenie się przez
K. Bilewską i W. Kozłowskiego art. 111 § 1 k.c.
((w:) Zmiany w TVP: Kiedy wygasa mandat
członków
rady
nadzorczej,
Rzeczpospolita
z 07.07.2009 r.) w celu dokonania właściwej
wykładni określenia „z dniem”, jest słuszne, gdyż,
jako, że w omawianym temacie nie występuje luka
w prawie (stan ten jest przez ustawodawcę
zamierzony), to w sprawach nieuregulowanych
w kodeksie spółek handlowych, a dotyczących
na podstawie art. 1 § 1 k.s.h. między innymi
funkcjonowania spółek handlowych, należy
posłużyć się na podstawie art. 2 k.s.h. przepisami
kodeksu cywilnego.
15
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i o godzinie 1920. W związku z tym, nasuwa
się jednoznaczny wniosek, iz mandat wygasa
„z dniem odbycia” tj. wraz z upływem dnia,
w

ktorym

miało

miejsce

zakonczenie

zgromadzenia, a nie z samego faktu „odbycia
się zgromadzenia”, przyjęcie takiej wykładni
sprzyja rowniez bezpieczenstwu obrotu, oraz
skutecznosci

czynnosci

organow

społek

kapitałowych, bowiem mandat musi wygasac
Tak trafnie K. Bilewska, W. Kozłowski, Zmiany
w TVP: Kiedy wygasa mandat członków rady
nadzorczej, Rzeczpospolita z 07.07.2009 r.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
18
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w chwili

jednoznacznej

co

do

godziny

snięcia

mandatu

jest

fakt

odbycia

się

i minuty, a taką jednoznacznosc daje nam

zgromadzenia, przedmiotem ktorego jest

odwołanie się ustawodawcy do „upływu

zatwierdzenie

dnia”21. Koncepcja interpretująca okreslenie

za dany rok obrotowy, w przypadku gdyby

„z dniem”

pozwala

takie zgromadzenie w ogole się nie odbyło,

na wysnucie tak jednoznacznego wniosku

to skutek w postaci wygasnięcia mandatu nie

co do chwili wygasnięcia mandatu, jak ten,

nastąpi23. Zdaniem Autorki zgodzic się nalezy

ktory otrzymujemy poprzez posłuzenie się

z poglądem,

ustawowymi zasadami obliczania terminow

w postaci wygasnięcia mandatu nieistotne

okreslonych w art. 111 kodeksu cywilnego22.

jest, czy na zgromadzeniu podjęto uchwałę

jako

„z chwilą”,

nie

sprawozdania

iz

dla

finansowego

wystąpienia

skutku

Kolejnym, niejednoznacznym okresle-

zatwierdzającą sprawozdanie finansowe, czy

niem występującym między innymi w art. 202

moze podjęto uchwałę odmawiającą zatwier-

§ 1 k.s.h. i art. 202 § 2 k.s.h jest sformuło-

dzenia tego sprawozdania, lub czy tez w ogole

wanie: „(…) zgromadzenia zatwierdzającego

nie

sprawozdanie finansowe (...)”. Wątpliwosci

zatwierdzenia

dotyczą ustalenia czy mandat członka zarządu

z powodu braku większosci głosow (podobnie

społki z o. o. wygasnie jesli zgromadzenie

A.

zatwierdzające

finansowe

J.P. Naworski, w: R. Potrzeszcz/ T. Siemiąt-

jedynie się odbędzie (nieistotne będzie zatem

kowski, Komentarz, t. II, s. 362)24. Brak jest

czy uchwała zatwierdzająca sprawozdanie

natomiast podstaw do aprobaty stanowiska

finansowe zostanie podjęta, czy tez nie), czy

A. Szumanskiego25, zgodnie z ktorym skutek

tez warunkiem koniecznym dla skutecznego

w postaci

wygasnięcia mandatu członka zarządu będzie

organu społki nie nastąpi, jesli z jakiejkolwiek

fakt

zatwierdzającej

przyczyny sprawozdanie finansowe społki nie

sprawozdanie finansowe (co w przypadku

zostanie zatwierdzone, gdyz uznac nalezy,

niepodjęcia uchwały zatwierdzającej sprawo-

iz art. 202 § 1 i § 2 k.s.h. wskazuje

zdanie

na przesłankę jedynie odbycia się zgroma-

podjęcia

sprawozdanie

uchwały

finansowe,

pomimo

odbycia

się

zgromadzenia mającego na celu podjęcie
takiej uchwały, powodowałoby, iz mandat
członka zarządu nie uległby wygasnięciu).
Niezaprzeczalnym warunkiem wyga-

21

Ibidem.

22 Ibidem.
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podjęto

Kidyba,

dzenia

uchwały

w

przedmiocie

sprawozdania

finansowego,

Kodeks,

t.

wygasnięcia

I,

s.

861

mandatu

zatwierdzającego,

nie

oraz

członka

wymaga

Tak M. Chomiuk, Wygaśnięcie mandatów..., op.
cit., s. 1263.
24 Tak M. Rodzynkiewicz, Kodeks..., op. cit., s. 366.
25 Zob. A. Szumański, Przesłanka wygaśnięcia
mandatu członka zarządu spółki kapitałowej
w trybie art. 202 § 2 albo art. 369 § 4 KSH, Prawo
Spółek, nr. 2/2007, s. 2, przyp. za: R. L. Kwaśnicki,
P. Letolc, Wygaśnięcie mandatów..., op. cit., s. 518.
23
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natomiast faktu zatwierdzenia sprawozdania

ma charakter dyspozytywny , to będzie miał

finansowego26.

on zastosowanie tylko w przypadku, gdy
strony kwestii wygasnięcia mandatu nie

Kiedy

wygasa

zarządu

mandat

powołanego

członka
na

czas

nieokreślony?

uregulują

w umowie

sposob,

natomiast

społki

w odmienny

w sytuacji

braku

odmiennej regulacji w umowie społki, art.
202 § 1 k.s.h. czas wygasnięcia mandatu

Ab initio nalezy rozroznic dwie sytuacje,
a mianowicie

okresla

w kategoryczny

sposob27. Mozna zatem wysnuc wniosek,

zarządu zostaje powołany uchwałą zgroma-

iz reguła wyrazona w art. 201 § 1 k.s.h.

dzenia wspolnikow do pełnienia swej funkcji

nie ma zastosowania do sytuacji, w ktorych

na czas nieokreslony, przy czym umowa

umowa społki z o. o. stanowi inaczej, oraz

społki z o. o. nie zawiera zadnych odmiennych

sytuacji powołania członka zarządu na okres

postanowien dotyczących kwestii wygasnię-

dłuzszy niz rok (uregulowanej odmiennie

cia

w art. 202 § 2 k.s.h.), w związku z czym

członka

w ktorej

zarządu

członek

mandatu

pierwszą,

członka

zarządu,

i drugą

sytuację, w ktorej członek zarządu zostaje

w kazdej

powołany na czas nieokreslony, z tą roznicą,

zastosowanie reguła okreslona w art. 202 § 1

iz umowa społki z o. o. zawiera odmienne

k.s.h, mowiąca o tym, ze mandat członka

postanowienia w przedmiocie wygasnięcia

zarządu

mandatu tego członka zarządu.

zgromadzenia wspolnikow zatwierdzającego

W pierwszym

sytuacji

wygasnie

będzie

z dniem

miała

odbycia

się

mandat

sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny

członka zarządu społki z o. o. wygasnie

rok pełnienia funkcji tego członka zarządu28.

w terminie okreslonym w art. 202 § 1 k.s.h

Jak słusznie zauwazył Sąd Najwyzszy, reguła

tj.

zgromadzenia

ta będzie miec takze zastosowanie do tych

wspólników zatwierdzającego sprawozdanie

sytuacji, w ktorych wedle uchwały zgroma-

finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy

dzenia

pełnienia

zarządu nastąpiło na czas nieokreslony

„(…)

z dniem

funkcji

przypadku

innej

odbycia

członka

zarządu.”.

Jest

wspolnikow,

przypadku

gdy

powołanie
w

umowie

członka

to stanowisko zajęte przez Sąd Najwyzszy

(w

społki

w uchwale z dnia 21 lipca 2010 r. (III CZP

nie ma w tej kwestii odmiennej regulacji)29.

23/10). W uzasadnieniu wspomnianej uchwały

Sąd

Najwyzszy

słusznie

zauwazył,

iz w związku z tym, iz art. 202 § 1 k.s.h
26

M. Rodzynkiewicz, Kodeks..., op. cit., s. 366-367.
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Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2010
r., sygn. akt: III CZP 23/10,
http://prawo.legeo.pl/prawo/iii-czp-23-10/, stan
strony www z 26.09.2012 r.
28 Ibidem.
29 Ibidem.
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Podobne, zasługujące na aprobatę stanowisko

wartoscią od kadencyjnosci jest zapewnienie

w tej kwestii zajmuje A. Herbet: „Umowa

zarządowi

spółki może wyraźnie określać czas, na jaki

funkcji zarządczych, oraz stabilizacji, to mogą

członkowie

to

zarządu

zostali

powołani

społki ciągłosci

uczynic

w

umowie

wykonywania

społki,

bowiem

(kadencję), pomijać to zagadnienie milczeniem

nie ma przeszkod ku odmiennemu niz

– zgodnie z art. 202 § 1 KSH przyjmuje się

w art. 202 § 1 k.s.h. uregulowaniu przez

wówczas tzw. domniemanie kadencji jedno-

strony w umowie społki kwestii wygasnięcia

rocznej (...)”30.

mandatu, poprzez zawarcie w tej umowie

W drugim przypadku, kiedy to członek

dyspozycji, iz powołanie członkow zarządu

zarządu zostaje powołany na czas nieokre-

następuje na czas nieokreslony, co ostatecznie

slony, a umowa społki z o. o. zawiera postano-

zaskutkuje tym, ze zamieszczenie w umowie

wienia (odmienne jednak niz te okreslone

społki regulacji o powołaniu członka zarządu

w art.

w przedmiocie

na czas nieokreslony spowoduje wyłączenie

wygasnięcia mandatu tego członka zarządu,

stosowania reguły okreslonej w art. 202 § 1

mandat wygasnie tylko i wyłącznie na skutek

k.s.h.33. Takie stanowisko Sądu Najwyzszego

zaistnienia przyczyn nadzwyczajnych, tj. m.in.

nalezy zaaprobowac. Zgodzic się nalezy takze

tych okreslonych w art. 202 § 4 k.s.h.31.

ze zdaniem Sądu Najwyzszego, iz za dopu-

202

§

1

k.s.h.)

Zdaniem Sądu Najwyzszego, wykładnia

szczalnoscią

takiej

regulacji

umownej

wedle ktorej (w przypadku braku odmien-

przemawia brak przepisu, ktory wyznaczałby

nych postanowien w umowie społki) art. 202

wprost długosc kadencji członkow zarządu

§ 1 k.s.h ma zastosowanie rowniez wtedy, gdy

społki z o. o., względnie obowiązujący (iuris

wedle

powołanie

dispositivi) charakter art. 202 § 1 k.s.h., oraz

członkow zarządu nastąpiło „na czas nieokre-

zasada swobody umow, wyrazona w art. 3531

slony”, harmonizuje się z przyjętą przez

k.c. w zw. z art. 2 k.s.h.34.

uchwały

ustawodawcę

wspolnikow

w stosunku

do

organow

zarządzających i nadzorujących w społkach

Wnioski końcowe. Uwagi de lege

kapitałowych, regułą kadencyjnosci32. Jesli

ferenda

natomiast

w ocenie wspolnikow

większą

Tak trafnie A. Herbet, Prawo spółek (w:) Prawo
Polskie. Próba syntezy, pod red. T. Guza,
J. Głuchowskiego, M. R. Pałubskiej, Wyd. C.H. Beck,
Warszawa, 2009, s. 890.
31
R. L. Kwaśnicki, P. Letolc, Wygaśnięcie
mandatów..., op. cit., s. 519.
32 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca..., op.
cit.
30
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Podsumowując,
iz

w związku

stwierdzic

nalezy,

z nieprecyzyjnym

ujęciem

w art. 202 § 1 i § 2 k.s.h kwestii dotyczących

33
34

Ibidem.
Ibidem.
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wygasnięcia mandatow członkow zarządu

zarządu wygasa z dniem35 odbycia zgroma-

społek z o. o., często w praktyce zdarzają się

dzenia

sytuacje, kiedy to zarząd społki z o. o. pełni

sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok

swą funkcję bezprawnie, nawet nie zdając

obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu,

sobie z tego sprawy. Sytuacja taka moze miec

chyba że umowa spółki stanowi inaczej.”. Takie,

miejsce między innymi w przypadku powoła-

niebudzące

nia członka zarządu uchwałą zgromadzenia

powoływania członkow zarządu społki z o. o.

wspolnikow do pełnienia swej funkcji na czas

na czas nieokreslony, skutecznie wyelimino-

nieokreslony, kiedy to umowa społki z o. o. nie

wałoby obecnie pojawiające się niejasnosci

będzie

dotyczące omawianej tematyki.

zawierała

zadnych

odmiennych

wspólników

zatwierdzającego36

wątpliwosci

ujęcie

kwestii

postanowien dotyczących kwestii wygasnięcia mandatu tego członka zarządu. W tym

Karolina Pazdan - Studentka V roku Prawa

przypadku mandat członka zarządu powoła-

na

nego do pełnienia swej funkcji na czas

Uniwersytetu Rzeszowskiego, seminarzystka

nieokreslony wygasnie w czasie okreslonym

w Zakładzie Prawa Handlowego i Gospodar-

w art. 202 § 1 k.s.h, jednakze reguła ta nie jest

czego.

Wydziale

Prawa

i

Administracji

zawarta w tym przepisie wprost, co prowadzi
do częstych sytuacji, kiedy to członek zarządu
przez długi czas po wygasnięciu mandatu
sprawuje swą funkcję niezgodnie z prawem,
nie wiedząc, ze jego mandat wygasł de facto
juz

z dniem

odbycia

zgromadzenia

wspolnikow zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy
pełnienia przez niego funkcji członka zarządu.
Celem

zapobiezenia

powstawania

takich

sytuacji, de lege ferenda postulowac nalezy
wprowadzenie następujących zmian legislacyjnych w obrębie art. 202 § 1 k.s.h., ktory
mogłby brzmiec następująco: „W przypadku
powoła-nia członka zarządu na okres 1 roku,
albo na czas nieokreślony, mandat członka

Wiedza Prawnicza nr 6/2012

Zdaniem Autorki, wobec istniejących
rozbieżności dotyczących prawidłowej interpretacji określenia „z dniem” występującego w art.
202 § 1 i § 2 k.s.h., nie wydaje się konieczne
dokonywanie zmian legislacyjnych w tej kwestii,
za wystraczające należy uznać przyjęcie właściwej
wykładni tego określenia, co zostało dokonane
w niniejszej publikacji.
36
Zdaniem Autorki, wobec istniejących
rozbieżności dotyczących prawidłowej interpretacji określenia „zatwierdzającego” występującego
w art. 202 § 1 i § 2 k.s.h., nie wydaje się konieczne
dokonywanie zmian legislacyjnych w tej kwestii,
za wystraczające należy uznać przyjęcie właściwej
wykładni tego określenia, co zostało dokonane
w niniejszej publikacji.
35

strona 41

Rozwój instytucji wzoru przemysłowego w prawie polskim

dr Joanna Buchalska

utożsamiane były jedynie ze zdobieniami,

1. Uwagi ogólne

jednak

w

późniejszym

okresie,

wraz

Pojęcie wzoru przemysłowego jest

z postępującym rozwojem przemysłu i usta-

pojęciem nierozerwalnie związanym z wzor-

wodawstwa, stały się przedmiotem zaintere-

nictwem przemysłowym, w ramach którego

sowania odrębnej dziedziny, jaką stanowi

powstał pomysł stworzenia wzoru zdobni-

obecnie

czego, a później wzoru przemysłowego.

przemysłowych

W potocznym

wzory

i trudna do egzekwowania. Przyczyną takiego

zdobnicze rozumiano formy przedstawione

stanu był fakt, że ochrona ta dotyczyła

na

wyłącznie

znaczeniu

papierze,

jako

pergaminie

lub

innej

wzornictwo.
była

Ochrona
zawsze

zewnętrznego

wzorów

specyficzna

wyglądu,

który

powierzchni płaskiej nanoszone za pomocą

przypisany

ołówka, pędzla itp.1. W doktrynie i literaturze

Ponadto,

przedmiotu nie istnieje jednoznaczna defini-

produktu do masowego użytku, częstym

cja

przemysłowego.

zjawiskiem było i jest ryzyko naśladowni-

Podkreśla się jednak, że podstawową cechą

ctwa. Nie bez znaczenia dla skuteczności

wzornictwa przemysłowego jest „czerpanie

zapewnianej

soków głównie ze sztuk plastycznych”2 wraz

okoliczność, że wzory charakteryzują się

z zaangażowaniem innych dziedzin, takich jak

krótkim

technika,

uwarunkowane

pojęcia

wzornictwa

sztuka

plastyczna,

ekonomia,

był
ze

danemu

względu

ochrony

okresem

na

rozwiązaniu.
przeznaczenie

pozostaje

żywotności,

szybko

również
co

zmieniającą

jest
się

ergonomia, fizjologia, socjologia, ze szczegól-

modą4.

nym uwzględnieniem elementów kultury

zagrożeniami twórcy zamierzali zapewnić

plastycznej3. Początkowo, wzory zdobnicze

swoim wytworom jak najszerszą, chociażby

W

związku

ze

wskazanymi

krótkotrwałą ochronę. Rozwój przemysłu,
M. Poźniak-Niedzielska, Wzory zdobnicze
i ich ochrona, Warszawa 1978, s. 35.
2 A. Wojciechowska, Pojęcie wzoru zdobniczego
w świetle prawa autorskiego, ZNUJ 1983, z. 32,
s. 13.
3 W. Telakowska, T. Reindl, Problemy wzornictwa
przemysłowego, Warszawa 1986, s. 6.
1
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bogactwo kulturowe oraz szeroko rozumiana
globalizacja wpłynęły na zmianę postrzegania
M. Poźniak–Niedzielska, Wzory zdobnicze…,
s. 23.
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wzoru zdobniczego w wąskim rozumieniu,

nowych,

mylnie

jeszcze

definiowanego

jako

zdobienie,

uprzednio
rozwiązań,

niewyprodukowanych
które

przyciągnęłyby

zmieniając to pojęcie na wzór przemysłowy.

uwagę odbiorców swoim funkcjonalnym,

Coraz

tendencję

a zarazem innowacyjnym zastosowaniem.

zdobionych

Dlatego też w walce o nabywców niezbę-

i nietuzinkowo wykończonych produktów

dnym, bo skutecznym atrybutem produktu

jednorazowych, które przez krótki okres

stał się element nowości i jakości wzoru

zaspokajają

przemysłowego7, a nie jak dotychczas wyłą-

częściej

do

obserwuje

nabywania

się

bogato

zmieniające

się

potrzeby

konsumentów5.
Przełom

cznie jego funkcjonalny charakter.
w

zakresie

ochrony

Podobnie

jak

na

gruncie

prawa

wzornictwa nastąpił w chwili rozpoczęcia

międzynarodowego, w prawie polskim wyra-

produkcji przedmiotów codziennego użytku

źnie zauważyć można podział i jednoczesny

na skalę masową. Produkcja przedmiotów

rozwój dwóch dóbr: wzorów użytkowych

służących do powszechnego, codziennego

i przemysłowych, który stał się również

stosowania, takich jak porcelana, biżuteria

pierwowzorem istniejącego na gruncie prawa

czy materiał opatrzony specyficznym haftem

polskiego podziału. Wzory przemysłowe,

stanowi

a w zasadzie ich pierwowzór – wzory

genezę

zdobniczego6.

powstania

Wcześniej,

ze

wzoru
względu

zdobnicze

utożsamiane

były

ochroną

się

przede

na wytwarzanie towarów w systemie cechów

elementów

i gildii,

wszystkim do zdobień. Natomiast wzory

większe

znaczenie

przypisywano

odnoszących

z

oznaczeniom w postaci symbolu cechu,

użytkowe

chronią

będącego pewnego rodzaju pierwowzorem

w

rozwiązania

znaków towarowych. Przyczyn późniejszego

kryterium podziału kładzie nacisk na różnice

rozwoju

pomiędzy wzorami w zakresie ich konstrukcji

ochrony

wzornictwa

należy

sobie

W

wytwory

zawierające

techniczne8.

przypadku

Inne

doszukiwać się między innymi w postępują-

przestrzennej9.

bowiem

cych ograniczeniach możliwości twórców.

wzorów użytkowych odnoszą się one jedynie

Coraz trudniejsze stało się wytworzenie
M. Poźniak–Niedzielska, Wzory zdobnicze…,
s. 17.
8 A. Wojciechowska, Wzory przemysłowe (w:)
Własność intelektualna w Światowej Organizacji
Handlu (WTO), red. J. Barta, R. Markiewicz,
Kraków 1998, s. 72-73.
9 E. Szonert, Wzory zdobnicze i ich ochrona (w:)
Zagadnienia wynalazczości i ochrony własności
przemysłowej, red. S. Sołtysiński, WarszawaPoznań 1976, s. 166.
7

A. Toffler, Szok przyszłości, Warszawa 1974,
s. 279-290, M. Poźniak-Niedzielska, Problem
ochrony prawnej wzorów zdobniczych (w:)
Problemy ochrony prawnej wzorów przemysłowych, Materiały międzynarodowego sympozjum
zorganizowanego w Warszawie w dniach 3-4
października 1972r., Wrocław-Warszawa-KrakówGdańsk 1974, s. 71.
6 F. Zoll, Prawo cywilne, Poznań 1931, t. 2, s. 145.
5
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do konstrukcji przestrzennej trójwymiarowej,

Pierwotnie przepisy dotyczące ochrony

zaś w przypadku wzorów przemysłowych

wzorów zdobniczych, użytkowych, a nastę-

mogą przyjmować zarówno formę dwu-, jak

pnie

i trójwymiarową10.

Sytuacja

Na

wprowadzenie

pojęcia

wzoru

zdobniczego do systemu prawa polskiego
miało wpływ ustawodawstwo niemieckie,
w

którym

funkcjonuje

określenie

„Geschmacksmuster”, odpowiadające znaczeniowo polskiemu pojęciu wzoru zdobniczego.
Jest to termin techniczno-prawny, używany
dla

określenia

wytworów

produkcji

przemysłowej lub rękodzielniczej, spełniających

ustawowe

wymogi

dotyczące

ich

ochrony11. Należy podkreślić, że samo pojęcie
wzoru

zdobniczego

rzadko

pojawia

się

w ustawodawstwach innych państw. Poza
regulacją

w

prawie

polskim

odnaleźć

je można jedynie w ustawodawstwie włoskim
(„disegni ornamentali”). Wyjaśnienia przyczyny niestosowania terminu wzorów zdobniczych należy szukać w przepisach konwencji
paryskiej z 1883 r.12, która nie posługuje się
tym zwrotem, a używa określenia „przemysłowych rysunków i modeli”, które zostało
zachowane między innymi w ustawodawstwie francuskim.
M. Poźniak-Niedzielska, Nowe aspekty
pogranicza
wzorów
użytkowych
i wzorów
przemysłowych, PPH 2008, nr 4, s. 4.
11 M. Poźniak–Niedzielska, Wzory zdobnicze…,
s. 5.
12
Konwencja paryska o ochronie własności
przemysłowej, Dz. U., Nr 9, Poz. 51 – dalej
cytowana jako konwencja paryska lub konwencja.

przemysłowych
ta

były

podyktowana

lakoniczne.
była

przede

wszystkim brakiem dokładnego określenia
przedmiotu ochrony13. Istotne znaczenie dla
ukształtowania pojęcia wzoru przemysłowego

miało

rozgraniczenie

dobra

niematerialnego, jako przedmiotu ochrony
i corpus
wyrazem

mechanicum
jego

dzieła,

formy.

będącego

Przedstawiciele

doktryny niemieckiej m.in. J. Kohler i E. Umer,
rozważali zakres, w jakim powinno nastąpić
oderwanie

formy

przedstawienia

wzoru

od samego jego wyglądu. Autorzy ci dokonali
rozgraniczenia

pojęć

nośnika

i

dobra

niematerialnego. Zgodnie z ich teorią za wzór
przyjęto myśl twórczą, a więc oddziałujący
na ludzkie zmysły pomysł ukształtowania
formy produktów przemysłowych, a nie
nośnik myśli, jaką stanowi sam „produkt”14.
Stanowisko powyższe zostało zaakceptowane
przez doktrynę polską. Zdaniem M. PoźniakNiedzielskiej i A. Szonerta za przedmiot
ochrony należy uznać pierwowzór danego
wzoru, projekt formy lub też sam produkt,
przez który przejawia się wzór15, nie zaś
przedmiot materialny, stanowiący jedynie

10
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E. Nowińska, Wzory przemysłowe (w:) Prawo
własności
przemysłowej,
E.
Nowińska,
U. Promińska, M. du Vall, Warszawa 2011, s. 133.
14
J. Kohler, Musterrecht, Geschmacks- und
Gebrauchsmusterrecht, Stuttgart 1909, s. 61.
15 M. Poźniak–Niedzielska, Wzory zdobnicze…,
s. 40.
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nośnik pewnej idei „przelanej” na formę

Zgodnie z art. 1 dekretu, przedmiotem

dostrzegalną16. Również A. Kopff wskazuje,

ochrony miały być między innymi nowe

że niezbędnym warunkiem istnienia wzoru

rysunki lub modele przeznaczone do odtwa-

zdobniczego jest „ugruntowanie go w prze-

rzania w wyrobach fabrycznych lub rzemie-

dmiocie materialnym”17.

ślniczych. Prawo z rejestracji rysunku lub

Pierwszą

próbę

stworzenia

aktu

prawnego regulującego instytucję wzoru
zdobniczego

w Polsce

stanowił

dekret

Naczelnika Państwa z dnia 4 lutego 1919 r.
o ochronie wzorów rysunkowych i modeli18.
Akt

ten

miał

jednolitego

na

szenia w Urzędzie Patentowym RP. Okres
ochrony miał trwać trzy lata i mógł zostać
przedłużony

lat

dwunastu,

licząc

od momentu rejestracji.

wprowadzenie

Aktem prawnym, który ostatecznie
ujednolicił system ochrony wzorów zdobni-

wzorów i znaków towarowych na terenach

czych na terenie powojennej Polski była

utworzonego Państwa Polskiego19. Dekret ten

ustawa z dnia 5 lutego 1924 r. o ochronie

nie

krajowego

wynalazków, wzorów i znaków towaro-

porządku prawnego, a tym samym nie

wych20. Stanowiła ona ważny etap rozwoju

doczekał się stosowania w praktyce. Było

prawa

to spowodowane faktem, że w poszczegól-

zdobniczych,

nych dzielnicach porozbiorowej Polski nadal

ochronę kilku rodzajów dóbr niemateria-

obowiązywało

byłych

lnych, takich jak wzory zdobnicze, wynalazki

jednolitego

czy znaki towarowe. Ponadto, zawierała ona

systemu ochrony wzorów okazało się jedynie

nową definicję wzoru obejmującą swoim

postulatem.

zakresem wzory użytkowe i zdobnicze.

się

zaborców,

że

a

ochrony

do

patentów,

stał

systemu

celu

modelu powstawałoby po dokonaniu zgło-

jednak

ustawodawstwo
wprowadzanie
Podkreślić

regulacje

częścią

zawarte

jednak
w dekrecie

należy,
były

pierwszym krokiem w kierunku stworzenia
jednolitego

aktu

prawnego

regulującego

między innymi dziedzinę wzorów zdobniczych.
E. Szonert, Wzory zdobnicze i ich ochrona…,
s. 166.
17 A. Kopff, Dzieło sztuki plastycznej i jego twórca
w świetle przepisów prawa autorskiego, Kraków
1961 s. 37.
18 Dz. Praw. Nr 13, poz. 138.
19 F. Zoll F., Prawo cywilne…, s. 158.
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w

zakresie

ochrony

wzorów

ponieważ łączyła w

sobie

Kolejnym aktem dotyczącym ochrony
wzorów

zdobniczych

Rozporządzenie

w

Prezydenta

Polsce

było

RP

dnia

z

22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków,
wzorów i znaków towarowych21. W rozporządzeniu tym wprowadzono ogólne pojęcie
wzoru,

20
21

rozróżniając

jednakże

instytucje

Dz. U. Nr 31, poz. 306.
Dz. U. Nr 39, poz. 384.
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wzoru użytkowego i zdobniczego. Przepisy

Prawo

powyższe nie zawierały żadnego novum

regulacji tej ustawy zostały wyłączone wzory

w odniesieniu do poprzedniej regulacji.

zdobnicze. Kwestia ochrony wzorów zdobni-

Zakres zmian obejmował jedynie kwestie

czych w prawie polskim uważana była

czysto redakcyjne, związane z koniecznością

również

dostosowania prawa polskiego do rozwiązań

w projekcie

zawartych w konwencji paryskiej22.

że zamieszczenie w ustawie szczegółowych

W

wyniku

zmian

gospodarczych,

społecznych i ustrojowych kolejne prace nad
ustawą

dotyczącą

ochrony

przedmiotów

własności przemysłowej rozpoczęto w latach
sześćdziesiątych XX w. Konieczność wprowadzenia nowych uregulowań została podyktowana trzema podstawowymi przesłankami:

wynalazcze24.

za

kwestię
tej

Jednakże

z zakresu

marginalną.

ustawy

Już

wskazywano,

przepisów o wzorach zdobniczych byłoby
zbędne, bowiem ochrona wzorów zdobniczych odbywa się na zasadach analogicznych
do

ochrony

Jednocześnie

wzorów

art.

143

użytkowych.

projektu

pr.wyn.

przewidywał dostosowanie ochrony wzorów
użytkowych na potrzeby ochrony wzorów
zdobniczych25.

1) wzrostem potrzeb rozwoju techniki

2. Ochrona

i gospodarki,

wzoru

w rozporządzeniu
stycznia

2) potrzebą pomocy ze strony państwa

1963 r.

zdobniczego
z
w

dnia

29

sprawie

ochrony wzorów zdobniczych

zorganizowanym ruchom wynalazczym i racjonalizatorskim,

Na mocy art. 142 ust. 2 ustawy z dnia

3) pojawieniem się nowych potrzeb

31 maja 1962 r. Prawo wynalazcze Rada

społecznych wynikających z prze-

Ministrów została zobowiązana do uregulo-

mian

wania

ustrojowych

dokonanych

w Polsce23.

zagadnienia

uchwalenie ustawy z dnia 31 maja 1962 r.
M. Poźniak–Niedzielska, Wzory zdobnicze…,
s. 26.
23 Wypowiedź Posła Bolesława Rumińskiego
podczas 11 posiedzenia Sejmu Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej w dniach 30 i 31 maja
1962 r., Sprawozdanie Stenograficzne z 11.
posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej w dniach 30 i 31 maja 1962r., s. 102.
22
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wzorów

zdobniczych w drodze rozporządzenia. Przy
opracowywaniu

Rezultatem prac legislacyjnych było

ochrony

odpowiednich

rozwiązań

prawnych miała współdziałać z Centralną
Radą

Związków

Zawodowych.

Wydanie

z dniem 29 stycznia 1963 r. rozporządzenia
24Ustawa

z dnia 19 października 1972 r. Prawo
wynalazcze (Dz.U. Nr 43, poz. 272) dalej cytowane
jako pr. wyn.
25 Druk sejmowy nr 73 z dnia 5 maja 1962 r., Sejm
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej III Kadencji, III
Sesja, s. 4.
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w sprawie ochrony wzorów zdobniczych26

chroniącego wzory zdobnicze miało na celu

spowodowało utratę mocy obowiązującej

odróżnienie wzorów zdobniczych od wyna-

rozporządzenia

dnia

lazków i wzorów użytkowych chronionych

28 marca 1928 r. Stworzenie aktu prawnego

w ramach przepisów pr.wyn.28. Stanowisko

dotyczącego

to jest uzasadnione. Wymaga podkreślenia,

Prezydenta

wyłącznie

RP

z

ochrony

wzorów

zdobniczych stanowiło nowe rozwiązanie

że

w polskim

Dotychczas

kwestii odnoszących się do ochrony wzorów

dążono bowiem do uregulowania zagadnień

zdobniczych w ustawie Prawo wynalazcze.

dotyczących

własności

W szczególności, że w doktrynie przedmiotu

przemysłowej w jednym akcie prawnym.

uważano, że rozporządzenie o ochronie

Jak

wzorów zdobniczych stanowiło w całości lex

prawodawstwie.
wszystkich

podkreśla

wprowadzone

M.

dóbr

Poźniak–Niedzielska,

rozwiązanie

było

trafne,

niezrozumiałe

jest

nieuregulowanie

specialis wobec ustawy pr.wyn.29. Niezasadne

ponieważ doprowadziło do wyodrębnienia

jest

pojęcia wzoru zdobniczego spośród innych

równorzędnych dóbr własności przemysło-

dóbr

wej w aktach prawnych o różnej randze.

prawa

własności

przemysłowej,

a w szczególności od wzorów użytkowych.
Autorka trafnie jednak zaznacza, że forma
rozporządzenia,

którą

przyjęto

dla

wprowadzenia ochrony wzorów zdobniczych,
wydaje się być nieadekwatna. Rozporządzenie,

będące

aktem

wykonawczym

do ustawy Prawo wynalazcze i stanowiące
pewnego rodzaju jej uzupełnienie i nie
podkreśla

rangi

wzorów

zdobniczych

w porządku prawnym. Dopiero unormowanie
tej
o

kwestii
wzroście

zdobniczego27.

w

ustawie

znaczenia
Podobnie

świadczyłoby

instytucji
w

tej

wzoru
kwestii

ponadto,

wprowadzenie

ochrony

Pojęcie wzoru zdobniczego zostało
zdefiniowane w § 1 rozporządzenia w sprawie ochrony wzorów zdobniczych jako nowa
postać

przedmiotu,

w kształcie,

przejawiająca

właściwościach

się

powierzchni,

układzie linii, rysunku lub barwie, nadającej
przedmiotowi swoisty i oryginalny wygląd,
przeznaczona do odtworzenia w produkcji
przemysłowej lub rękodzielniczej i zmierzająca do celów estetycznych. Istotne jest
podkreślenie

w

tekście

estetycznych

walorów

samej

definicji

wzorów

zdobni-

wskazuje S. Grzybowski i A. Kopff, którzy
podkreślają, że stworzenie odrębnego aktu
Dz. U. Nr 8, poz. 45.
M. Poźniak–Niedzielska, Wzory zdobnicze…,
s. 28, M. Poźniak-Niedzielska, Problemy ochrony
prawnej wzorów zdobniczych…, s. 76.
26
27
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S. Grzybowski, A. Kopff, Wzory użytkowe.
Refleksję nad prawem obowiązującym i nad
zasadnością wyodrębnienia kategorii wzorów
użytkowych, Studia Cywilistyczne 1971, t. XVIII,
s. 111-114.
29 A. Kopff, Wzory zdobnicze, Wynalazczość
i Racjonalizacja 1967, nr 7/8, s. 15.
28
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czych30.

Powołane

pojęcie

nie

odbiega

przedłużenia rejestracji o kolejnych pięć lat.

w sposób znaczący od definicji wzorów

Ponadto,

zdobniczych zawartej w Rozporządzeniu

w sprawie ochrony wzorów zdobniczych

Prezydenta RP z 1928 r. Zauważyć także

wzory, których stosowanie pozostawałoby

należy, że uprzednio wzór zdobniczy chronił

w sprzeczności z obowiązującym prawem

tylko

Była

lub porządkiem społecznym nie podlegały

to analogiczna ochrona, jak w ustawodaw-

ochronie rejestrowej. Rozporządzenie w spra-

stwie brytyjskim w Design Copyright Act

wie ochrony wzorów zdobniczych przewidy-

z 1968 r.

wało odpowiednie stosowanie do wzorów

formę

zewnętrzną

czy

we

wzoru.

francuskiej

ustawie

zgodnie

z§

rozporządzenia

o rysunkach i modelach z dnia 14 lipca 1909

zdobniczych

r.31. Wspomniane regulacje były znaczącym

do

ograniczeniem ochrony wzoru zdobniczego,

ze względu na to, że wzory zdobnicze swoim

ponieważ przepisy odnoszące się do ochrony

charakterem obejmowały zarówno elementy

wzorów zdobniczych chronią jedynie formę

twórczości przemysłowej, jaki i artystycznej,

zewnętrzną

cechy

ich ochrona objęta była także przepisami

być

prawa autorskiego. Zgodnie z § 9 rozporzą-

ujawniane

przedmiotu,
na

a

więc

i

mogące

zewnątrz

apercypowane za pomocą zmysłu wzroku32.
Elementy definicji wzoru zdobniczego
formułują jednocześnie przesłanki zdolności
rejestrowej33. W świetle tych przesłanek wzór
zdobniczy mógł zostać zarejestrowany, jeśli
był przedmiotem nowym, oryginalnym oraz
estetycznym i równocześnie nadawał się
do

kopiowania

przy

użyciu

rozwiązań

technicznych34. Rejestracji wzoru zdobniczego dokonywano w Urzędzie Patentowym
RP

na

okres

pięcioletni

z możliwością

E. Nowińska, Wzory przemysłowe…, s. 133.
31 A. Wojciechowska, Pojęcie wzoru zdobniczego…,
s. 21.
32 M. Poźniak–Niedzielska, Wzory zdobnicze…,
s. 38.
33 Ibidem, s. 43.
34 M. Poźniak-Niedzielska, Problemy ochrony
prawnej wzorów zdobniczych…, s. 78-79.

przepisów

8

wzorów

dzenia

ochronę

zapewniały

odnoszących

użytkowych.

wzorom

również

się

Ponadto,

zdobniczym

przepisy

ustawy

z dnia 29 marca 1926 r. Prawo autorskie35.
Rozwiązanie powyższe, zwane systemem
kumulatywnej ochrony, było i jest obecnie
powszechnie stosowane w większości krajów
europejskich36. Uzasadnione jest to faktem,
że wzory zdobnicze łączą w sobie zarówno
przemysłowe, techniczne, jak i twórcze
elementy,

przyjmujące

formę

„projektu

wynalazczego” posiadającego jednocześnie
charakter artystyczny. Jednakże podwójna
ochrona, jaka przyznawana jest wzorom,

30
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Dz.U.1926r., Nr 48 poz. 286.
Grzybowski, Zagadnienia prawa wynalazczego,
Warszawa 1969, s. 46-47, J. Barta, Wzory
przemysłowe w prawie autorskim krajowym
i międzynarodowym, ZNUJ PWOWI 1983, z. 32,
s. 103.
35

36S.
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poddawana jest szerokiej dyskusji również

z dnia

na gruncie obecnie obowiązującego systemu

wynalazcze40. Przepis art. 125 pkt 3 pr.wyn.

prawnego37.

wskazywał, że do czasu wydania przepisów

Obecnie, w wyniku zmiany pojęciowej
i znaczeniowej

wzory

zdobnicze

zostały

zastąpione instytucją wzorów przemysłowych chronionych na mocy ustawy z dnia
30

czerwca

2000

r.

Prawo

własności

przemysłowej38. W odróżnieniu do poprzednich

regulacji

wprowadzono

prawnych,
ochronę

w akcie

wszystkich

tym
dóbr

chronionych w ramach własności przemysłowej. Głównym celem uchwalenia powyższej
ustawy, oprócz harmonizacji prawa polskiego
z

wymogami

narodowego,

prawa
było

unijnego
przyjęcie

i międzykoncepcji

jednolitego aktu prawnego, która miała
zapewnić maksymalną spójność rozwiązań
prawnych39.

października

Prawo

własności

przemysłowej

1972 r.

Prawo

dotyczących ochrony wzorów przemysłowych, pozostają w mocy przepisy dotychczasowe. Zastąpiono tym samym pojęcie wzoru
zdobniczego

określeniem

wzór

przemy-

słowy41. Dążenie do wprowadzenia zmian
w

zakresie

terminologii

widoczne

było

również w innych aktach prawnych. Jako
przykłady można wskazać: Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania
organów

celnych

przy

zatrzymywaniu

towarów w wypadku podejrzenia naruszenia
przepisów dotyczących ochrony własności
intelektualnej, handlowej i przemysłowej42
lub

nazwy

ustawa

jednostek

powołująca

Przemysłowego

3. Instytucja wzoru przemysłowego
w ustawie

19

w

organizacyjnych

Instytut

-

Wzornictwa

Warszawie,

Wydział

Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie43. Należy również
podkreślić, że w zakresie kumulatywnej
ochrony wzoru przemysłowego na mocy

Zmiana stosowanej przez ustawodawcę

przepisów prawa autorskiego od czasu

terminologii i zastąpienie pojęcia wzoru

wejścia w życie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

zdobniczego – wzorem przemysłowym miało

o prawie autorskim i prawach pokrewnych44,

swój początek w treści przepisów ustawy

pojęcie wzoru zdobniczego zostało częściowo

Por. K. Szczepanowska-Kozłowska, Konieczność
budowy. Strategia ochrony, Kwartalnik Urzędu
Patentowego 2011, nr 2, s. 37.
38 tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1117,
z poz. zm., dalej jako p.w.p.
39 Uzasadnienie do ustawy Prawo własności
przemysłowej, Sejm RP, Kadencja III, Druki 248,
1998, s. 1.

40
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Dz. U. Nr 43, poz. 272.
M, Poźniak–Niedzielska, Prawna ochrona
wzorów zdobniczych, PiP 1973, z. 11, s. 108.
42 DZ. U. Nr 16, poz. 188.
43
Por. K. Czub, Wzory przemysłowe-nowa
kategoria dóbr niematerialnych?, Gdańskie Studia
Prawnicze 2003, tom X, s. 62-63.
44 Dz.U.1994.poz 24 Nr 83.
41
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wykluczone z ustawodawstwa polskiego.

do wymogów międzynarodowych i unij-

W ustawie o prawie autorskim i prawach

nych51. W środowisku naukowym wskazy-

pokrewnych jako utwory zostały bowiem

wano również, że zmiana powinna dotyczyć

wskazane wzory przemysłowe45.

nie tylko samej terminologii, ale wynikać

Konieczność

wprowadzenia

zmian

terminologicznych wynikała również z postulatów podnoszonych przez przedstawicieli
doktryny,
K.

m.in.

M. Poźniak–Niedzielską46,

Szczepanowską-Kozłowską47,

A. Wojciecho-

wską48 i A. Dereń49. Niewątpliwie na zmiany
pojęciowe wpływ miały dwa główne czynniki.
Po pierwsze, pojęcie wzoru zdobniczego
stanowiło określenie anachroniczne, które
podkreślało

przede

wszystkim

walor

estetyczny wzoru. W przypadku bowiem
wzorów zdobniczych, sam źródłosłów –

z interpretacji

i

znaczenia

zdobniczego

i

wzoru

W doktrynie

błędnie

pojęć

wzoru

przemysłowego52.

bowiem

uznawano,

że wzory przemysłowe w Polsce stanowią
pojęcie tożsame z wzorami zdobniczymi53.
Z uwagi na powyższe ustawodawca zdecydował

się

uregulować

całość

zagadnień

odnoszących się do wzorów przemysłowych
w nowej ustawie, która miała odpowiadać
postulatom stałej poprawy walorów estetycznych i użytkowych wyrobów przemysłowych oraz odpowiedniej jej ochronie54.

„wzór” wraz z określeniem „zdobniczy”,

Zmiany terminologii oraz zastąpienie

rozumiany był jako zdobina lub dekoracja50.

pojęcia

wzorów

zdobniczych

pojęciem

Po drugie, zmiany pojęciowe wymagane były

wzorów przemysłowych zostały przyjęte

wobec dostosowywania prawa polskiego

w doktrynie z aprobatą. M. Poźniak–Niedzielska akcentowała, że zmiana taka była bardzo

E. Ferenc - Szydełko, Warunki ochrony prawnej
wzoru przemysłowego, Rzecznik Patentowy 2001,
nr 3, s. 80.
46 M. Poźniak–Niedzielska, Wzory zdobnicze…,
s. 31, M. Poźniak-Niedzielska, Nowe aspekty
pogranicza
wzorów
użytkowych
i wzorów
przemysłowych, PPH 2008, nr 4, s. 4.
47 K. Szczepanowska-Kozłowska, Pojęcie wzoru
przemysłowego
–
między
funkcjonalnością
a estetyką, PPH 2010, nr 3, s. 10.
48 A. Wojciechowska, Wzory przemysłowe –
warunki uzyskania prawa z rejestracji w świetle
ustawy: Prawo własności przemysłowej oraz
regulacji wspólnotowych, Radca Prawny 2004, nr
3, s. 82.
49 A. Dereń, Prawo własności przemysłowej,
Bydgoszcz 2001, s. 90.
50 M. Poźniak-Niedzielska, Problemy ochrony
prawnej wzorów zdobniczych…, s. 71.
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pożądana55 oraz wypełniała oczekiwania

A. Wojciechowska, Wzory przemysłowe –
warunki uzyskania prawa z rejestracji…, s. 82.
52 M. Poźniak–Niedzielska, Wzory zdobnicze…,
s. 31, K. Szczepanowska-Kozłowska, Pojęcie wzoru
przemysłowego…, s. 10, M. Poźniak-Niedzielska,
Nowe aspekty pogranicza…, s. 4, A. Wojciechowska,
Wzory przemysłowe – warunki uzyskania prawa
z rejestracji…, s. 82, A. Dereń, Prawo własności
przemysłowej…, s. 90.
53 A. Wojciechowska, Pojęcie wzoru zdobniczego…,
s. 11.
54 J. Serda, Wstęp (w:) Wzory przemysłowe.
Zagadnienia wybrane, ZNUJ PWiOWI 1983, z. 32,
s. 10.
55 M. Poźniak–Niedzielska, Wzory zdobnicze…,
s. 31.
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zarówno projektantów, jak i przedstawicieli

miany

nauki56, bowiem w literaturze przedmiotu

zdobieniem lub zestawieniem tych cech,

wskazywano na archaiczność pojęcia wzoru

przez które miała przejawiać się istota wzoru

zdobniczego57. Pozytywnie oceniano również

i które służyły do powielania w toku

zmianę znaczenia wzoru przemysłowego

produkcji

w porównaniu

zdobniczym.

za nieistotne funkcje przedmiotu, poddając

Dostrzeżono także, że zastąpienie jednego

ocenie jedynie cechy zewnętrzne danego

terminu drugim nie miało charakteru jedynie

wzoru62.

terminologicznego58. W doktrynie podkre-

ochronę

ślano, że wzór zdobniczy mógł być utożsa-

jednolite63.

z

wzorem

miany z samymi ozdobami. Konieczność
wprowadzenia zmiany wynikała ponadto
z procesu harmonizacji polskiego systemu
prawnego

z

przepisami

ratyfikowanej

konwencji paryskiej, w której jako dobra
chronione wymieniano przemysłowe wzory
rysunkowe i modele59.

był

on

przemysłowej61.

Ponadto,
wzorów

przepisy

estetyką,

Uznawano

regulujące

zdobniczych

nie

były

Obecnie na gruncie ustawy Prawo
własności

przemysłowej

pod

pojęciem

wzorów przemysłowych rozumie się zarówno
wzory

zdobnicze,

wyłącznie

które

estetycznymi

cechowały

się

elementami,

jak

i wzory spełniające funkcję techniczną64 oraz
ochrony jako przestrzenne znaki towarowe.

wzory przemysłowe lepiej służyło odzwier-

Współcześnie

ciedleniu roli wzorów we współczesnym

w

świecie60. Wcześniej bowiem jedynie Polska

przemysłowym,

i

dziełem

Włoska

dekoracją,

wzory, które mogły i mogą być przedmiotem

Wymaga podkreślenia, że określenie

Republika

z

posługiwały

się

sobie

wzór

przemysłowy

rozwiązania
jako

wywołującym

o

charakterze

pośrednik
skutki

łączy
między

estetyczne

określeniem wzoru zdobniczego. Funkcjono-

a konstrukcją przydatną dla użytkownika,

wanie prawne terminu wzoru zdobniczego

która niekoniecznie musi nosić znamiona

w takim kontekście powodowało, że utożsa-

dzieła estetycznego65. Jak zauważono, pojęcie
wzoru

A. Szewc, Przedmioty własności przemysłowej
(przedmioty ochrony) (w:) A. Szewc, G. Jyż, Prawo
własności przemysłowej, Warszawa 2011, s. 101.
57 A. Dereń, Prawo własności przemysłowej…,
s. 90.
58 K. Szczepanowska-Kozłowska, Pojęcie wzoru
przemysłowego…, s. 10.
59 M. Poźniak–Niedzielska, Wzory zdobnicze…,
s. 31.
60
M. Poźniak-Niedzielska, Nowe aspekty
pogranicza…, s. 4.
56
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przemysłowego

powinno

także

obejmować swoją definicją pojęcie wzoru
M. Poźniak–Niedzielska, Wzory zdobnicze…,
s. 5.
62 A. Wojciechowska, Pojęcie wzoru zdobniczego…,
s. 25.
63 J. Dalewski, W. Walewski, Zarys instytucji prawa
patentowego, Warszawa 1969, s. 31.
64 K. Szczepanowska-Kozłowska, Pojęcie wzoru
przemysłowego…, s. 10.
65 E. Nowińska, Wzory przemysłowe…, s. 133.
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użytkowego,

wielu

Wprowadziła także wymagania co do ujedno-

terminów zbliżonych do siebie powoduje

licenia pojęcia wzoru oraz wymogów dotyczą-

chaos pojęciowy66.

cych nowości, indywidualnego charakteru

Wpływ

gdyż

na

wprowadzenie

wprowadzenie

zmian

pojęciowych miało również zawarcie Układu
Europejskiego z dnia 16 grudnia 1991 r.
Polska na mocy art. 66 ust. 1 Układu
zobowiązała się w okresie 5 lat dostosować
swoje prawo do prawa wspólnotowego
w obszarze własności intelektualnej oraz
na mocy art. 69 Układu była zobowiązana

i okresu ochrony wzorów. Zgodnie z wymogami unijnymi, ochrona powinna być przyznawana w sposób równoważny we wszystkich
państwach67. Akt ten był pierwszym krokiem
do

harmonizacji

rynku

wewnętrznego

mającego na celu stworzenie zuniformizowanej

ochrony

wzorów

przemysłowych

na terenie Wspólnoty.

stale dokonywać nowelizacji swojego prawa

Analizując zagadnienie przyczyn zmian

stosownie do zmian dokonywanych w prawie

pojęciowych dotyczących wzorów przemysło-

wspólnotowym. Po utracie mocy obowiązują-

wych należy wskazać, że od dnia 1 maja

cej omawianego aktu, co nastąpiło z dniem

2004 r. w Polsce, jako państwie należącym

1 maja 2004 r., to jest w dacie wejścia Polski

do Unii Europejskiej, obowiązują przepisy

do

rozporządzenia nr 6/2002 Rady WE z dnia 12

Unii

Europejskiej,

obligatoryjne

jest

stosowanie całego wspólnotowego dorobku

grudnia

prawnego (acquis communautaire) przez

wspólnotowych68.

wszystkie organy państwowe, w tym Urząd

w przeciwieństwie do dyrektywy nr 98/71 -

Patentowy RP oraz sądy.

odrzuciły zasadę terytorialności w zakresie

Wprowadzone zmiany terminologiczne
są

również

konsekwencją

stworzenia

jednolitego systemu europejskiego dokonanego na mocy dyrektywy nr 98/71 w sprawie
ochrony wzorów. Dyrektywa pozostawiała

2001 r.

w

sprawie

Wskazane

wzorów

przepisy

-

ochrony wzorów i ujednoliciły ochronę
wspólnotową69. Zgodnie z tymi regulacjami
dokonanie skutecznej rejestracji w Urzędzie
ds.

Harmonizacji

Rynku

Wewnętrznego

w Alicante skutkuje rozciągnięciem ochrony

państwom swobodę w zakresie regulacji
środków, takich jak sankcje, procedury
rejestracyjne czy sposób przedłużenia lub
unieważnienia prawa z rejestracji wzoru.
E. Traple, Wzory użytkowe jako odrębny
przedmiot ochrony w ramach prawa patentowego,
ZNUJ 1992, z. 59, s.10.
66
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J. Sozański, Ochrona własności intelektualnej
i przemysłowej w Unii Europejskiej. Prawo wzorów
przemysłowych krajowych i wspólnotowych, Prawo
i Podatki Unii Europejskiej 2005, nr 12, s. 31.
68 Weszło w życie 6.03.2003; tekst – OJ L 2003.
236 s. 33.
69 J. Sozański, Ochrona własności…, s. 33.
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na wszystkie Państwa Członkowskie70. Aktem

z wzorem zdobniczym. Ponadto, określenie

chroniącym wzory na terenie Polski jest

wzorów

ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo

za w pełni zharmonizowane z systemem

własności przemysłowej. Jest to pierwszy akt,

prawa unijnego.

w którym przyjęto jednolitość prawną dla

co

do

na
ich

identycznych
charakteru71.

założeniach
Jak

wskazuje

należy

uznać

4. Wnioski końcowe

osiągnięcia spójności rozwiązań prawnych
opartych

przemysłowych

Ewolucja
przemysłowego

ochrony
jest

wzornictwa

widoczna

zarówno

M. Poźniak-Niedzielska, obecną treść przepi-

w prawie międzynarodowym, unijnym, jak

sów prawa polskiego w zakresie prawa

i polskim. Kolebkę unormowań w zakresie

z rejestracji wzoru przemysłowego należy

ochrony wzorów przemysłowych stanowi

uznać za w pełni zharmonizowaną z postano-

ustawodawstwo

wieniami dyrektywy nr 98/7172. Ponadto,

to bowiem jako pierwsze, już na początku

cytowaną ustawę uznać można również

XVIII wieku, wprowadziło ochronę wzorów

za dostosowującą prawo polskie do Porozu-

i modeli nakładanych na wyroby jedwabne.

mienia

TRIPS73.

Reasumując

podkreślić

należy,

wzornictwa przemysłowego należy ocenić
pozytywnie. Przede wszystkim wpłynęła
ona na oderwanie wzoru przemysłowego
estetycznego

Państwo

Następnie w wyniku rozwoju gospodarczego

że zmianę pojęciową w zakresie ochrony

od

francuskie.

przedstawienia

W. Katner, Dobra niematerialne (w:) Prawo
cywilne. Część ogólna, t. 1. red. M. Safjan,
Warszawa 2007, s. 1245.
71 Uzasadnienie do Rządowego projektu ustawyPrawo własności przemysłowej, druk nr 248
wpłynął 18-03-1998, druk nr 248-A wpłynął 0607-1999, s. 1. www.sejm.gov.pl.
72 M. Poźniak-Niedzielska, Komentarz do art. 5
quinquies Konwencji paryskiej (w:) Konwencja
Paryska o ochronie własności przemysłowej.
Komentarz, red. A. Adamczyk, A. Szewc, Warszawa
2008, s. 185.
73 M. du Vall, Ochrona wzorów przemysłowych
w świetle ustawy Prawo własności przemysłowej,
Rzecznik Patentowy 2000, nr 3, s. 35.
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wytwory wzornictwa przemysłowego, czego
wyrazem było stworzenie spójnego systemu
ochrony na terenie państwa francuskiego74.
Wyraźnie

zauważyć

można

również,

danego

rozwiązania oraz od zdobiny utożsamianej
70

ochrona prawna rozszerzana była na inne

Por. A. Chavanne, J.-J. Burst, Droit de la propriete
industrielle, Paris: Dalloz 2006, s. 625, J. Passa,
Droit de la propriete industrielle, Tome 1, Marques
et autre signes distinctifs, Dessins et modeles, Paris:
L.G.D.J. 2009, s. 897, E. Pouillet, Traite de la
propriete litteraire et artistique et du droit de
representation, Paris: Marchal, Billard et Cie, 2e ed.,
1894, 3e ed 1908, revue par Maillard et Claro, Y.
Gaubiac, La theorie de l’unite de l’art, RIDA 1982, s.
3, J. Schmidt-Szalewski, J.-L. Pierre, Droit de la
propriete industrielle, Paris: LexisNexis 2007, s.
144, P. Greffe, F. Greffe, P-B. Greffe, Traite des
dessins et des modeles, France, Union europeenne,
Suisse, USA, Amerique Latine, Paris:LexisNexis
2008, s. 3, J.-L. Piotraut, Droite de la propriete
intellectuelle, Paris: Ellipses Edition Marketing
2004, s. 109.
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że

ustawodawstwo

stanowiło

występujący między innymi w Brazylii,

pierwowzór rozwiązań przyjętych w unormo-

Japonii i Meksyku, przewiduje kumulatywną

waniach międzynarodowych – konwencji

ochronę wzorów przemysłowych, jednakże

paryskiej, w której wzory przemysłowe

po spełnieniu przez wzór innych przesłanek

określane

związanych z jego autorskim charakterem.

są

francuskie

właśnie

mianem

wzorów

i modeli, na wzór ustawodawstwa francu-

Przeprowadzone

skiego.

na sformułowanie wniosku, że zasadne w tym

Charakterystyczne jest, że w systemie
ochrony stworzonym na gruncie prawa
międzynarodowego i unijnego, jak również
w ustawodawstwie

krajowym:

i polskim,

obowiązuje

wzorów

przemysłowych

francuskim

dualizm

ochrony

chronionych

zarówno w przepisach ustaw odnoszących się
do
i

własności

przemysłowej,

w unormowaniach

dotyczących

autorskiego.

Wzajemne

relacje

jak
prawa
dwóch

systemów oraz ich wpływ na kształt ochrony
wzorów przemysłowych dostrzegalny jest
również

pozwalają

zakresie wydaje się przyjęcie pierwszego
ze stanowisk, obejmującego kumulatywną
ochronę wzorów przemysłowych. Przemawia
za tym przede wszystkim fakt, że wzory
ze

względu

na

równocześnie

swój

funkcje

charakter

pełnią

przemysłowe,

jak

również posiadają charakter twórczy, nadany
im

przez

autora.

przenikanie
wymaga

się

od

Jednakże

tych

wzajemne

dwóch

ustawodawcy

systemów
wyraźnego

rozróżnienia sposobów ochrony wzorów
przemysłowych na gruncie prawa własności
przemysłowej i prawa autorskiego.

W aktualnie

obowiązu-

prawnych

wyróżnić

Rozważania przeprowadzone w zakre-

można trzy systemy ochrony. Pierwszy,

sie kształtowania jednolitej ochrony wzorów

określany

lub

przemysłowych na gruncie prawa między-

kumulatywnego, zakłada ochronę wzorów

narodowego prowadzą do wniosku, że nie

przemysłowych

gruncie

powiodły się próby stworzenia spójnego

własności

systemu ochrony tego dobra niematerialnego.

przemysłowej i prawa autorskiego. System

Podjęte rozwiązania przyjęte na gruncie

ten jest

konwencji

jących

ustawy

obecnie.

rozważania

porządkach
mianem

dualistycznego

jednocześnie

chroniącej

na

dobra

charakterystyczny dla

polskich

paryskiej

należy

uznać

rozwiązań ustawowych. Drugi z systemów,

za niewystarczające, głównie że względu

charakterystyczny między innymi dla Włoch

na

czy Argentyny przewiduje wyłączną ochronę

sygnatariuszem.

wzorów

wzory i modele zostały wymienione jako

przemysłowych

przez

przepisy

prawa autorskiego. Ostatni z systemów,
Wiedza Prawnicza nr 6/2012

wiele

dobra

rewizji,

chronione

W

których

Polska

konwencji
przepisami

była

paryskiej
konwencji,
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jednakże nie sformułowano ich definicji,

regulacje

pozostawiając tę kwestię do wewnętrznej

wspólnotowego.

regulacji państw sygnatariuszy konwencji
paryskiej. W konsekwencji skutkuje to odrębną regulacją pojęcia wzoru przemysłowego
w różnych systemach prawnych.
Przełomowym momentem w zakresie

odnoszące

się

do

wzoru

W odróżnieniu od ustawodawstwa
unijnego, polskie unormowania dotyczące
wzornictwa

przemysłowego

kontynuację

przyjętej

stanowiły

międzynarodowej

tradycji legislacyjnej. Wyraźnie zauważyć

ochrony wzorów przemysłowych na gruncie

można,

Unii Europejskiej były prace podjęte nad

przemysłowych w Polsce w pierwotnym

pierwowzorem dyrektywy nr 98/71 oraz

kształcie

rozporządzenia nr 6/2002 – tzw. Zielona

przewidzianych w konwencji paryskiej oraz

Księga.

tym

w prawie francuskim. Wzory zdobnicze, tak

zakresie doprowadziły do stworzenia jednoli-

bowiem określane były początkowo wzory

tego aktu o randze unijnej, który zapewnił

przemysłowe w ustawodawstwie polskim,

ochronę wzorom przemysłowym. W dyrekty-

miały przede wszystkim chronić elementy

wie nr 98/71 wskazano literalnie definicję

graficzne i dekoracyjne pewnych rozwiązań,

wzoru przemysłowego, określono również

wprowadzając

zakres praw uzyskiwanych z rejestracji oraz

między

sposoby ustania praw. Wprowadzenie takiego

zdobniczymi i użytkowymi. Ponadto, zgodnie

unormowania na szczeblu unijnym należy

z unormowaniami przyjętymi na

ocenić jako zasadne. Wpłynęło ono bowiem

konwencji paryskiej i w ustawodawstwie

na

francuskim,

Przeprowadzone

regulacje

ustawy

prace

Prawo

w

własności

że

koncepcja

zbliżona

tym

dwoma

w

ochrony

była

do

samym

wzorów
rozwiązań

rozróżnienie

rodzajami

ustawodawstwie

polskim

przyjęto

do stworzenia instytucji wzoru wspólnoto-

wzorów przemysłowych, przewidujący tzw.

wego,

jedność sztuki.

wzorowana

na

definicja
regulacjach

jest

również

wskazanych

w dyrektywie. Pozwoliło to na stworzenie
dwóch niezależnych porządków prawnych
wskazanych

w

dyrektywie

nr

98/71,

zmierzającej do harmonizacji prawa wewnętrznego

państw

członkowskich

oraz

rozporządzeniu nr 6/2002, wprowadzającym

Wiedza Prawnicza nr 6/2012

Początkowo

system

gruncie

przemysłowej. Ponadto, stało się podstawą
którego

kumulatywny

wzorów:

zagadnienia

ochrony

dotyczące

wzorów zdobniczych uregulowane były przez
przepisy

prawa

wynalazczego.

Wzory

przemysłowe wymienione były obok wzorów
użytkowych i wynalazków jako projekty
wynalazcze.

W

ramach

jednak

rozwoju

przemysłu, ochrona wzorów utożsamianych
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z elementami

zdobniczymi

stała

się

Kolejne

modyfikacje

w

zakresie

niewystarczająca, coraz wyraźniej bowiem

instytucji wzorów przemysłowych obejmo-

wskazywano, że ochrona wzorów zdobni-

wały zmiany pojęciowe. Przepis art. 125 pkt 3

czych powinna zostać wyraźnie oderwana

pr.wyn. wskazywał, że w zakresie ochrony

od przedmiotu, na który wzór jest nakładany.

wzorów zdobniczych zostaną wprowadzone

Pierwszym etapem zmian wprowadzanych

zmiany terminologiczne. Zgodnie z treścią

w zakresie wzornictwa przemysłowego było

powołanego przepisu, do czasu wydania

uregulowanie wzorów zdobniczych w odręb-

przepisów dotyczących ochrony wzorów

nym akcie prawnym – Rozporządzeniu z dnia

przemysłowych,

29

przepisy dotychczasowe. Tak sformułowana

stycznia

1963 r.

w sprawie

ochrony

wzorów zdobniczych.
Należy

pozytywnie

ocenić

fakt,

towarowe zostały wyłączone z katalogu
przedmiotów chronionych przepisami ustawy

mocy

dzona zostanie zmiana nazewnictwa wzorów
zdobniczych

towarowych

uregulowanych

i

w

miejsce

tego

pojęcia

ustawodawca będzie posługiwał się pojęciem
wzorów przemysłowych.

Prawo wynalazcze. Jednakże w odróżnieniu
znaków

w

treść artykułu świadczyła o tym, że wprowa-

że wzory zdobnicze, podobnie jak znaki

od

pozostawały

Wprowadzoną zmianę należy ocenić
pozytywnie,

w szczególności

ze

względu

w ustawie, wzory zdobnicze zostały unormo-

na fakt, że wzory przemysłowe, w odróż-

wane w przepisach rozporządzenia, które

nieniu do wzorów zdobniczych, nie były

odsyłało, między innymi w zakresie kwestii

utożsamiane z elementami ornamentów lub

ustania

zdobień. Modyfikacja miała charakter nie

prawa,

do

przepisów

prawa

wynalazczego odnoszącego się do wzorów

tylko

użytkowych.

również do ograniczenia definicji wzoru

Ranga

rozporządzenia

oraz

terminologiczny,

ale

spełniania

doprowadziła

liczne odesłania do przepisów ustawy Prawo

o przesłankę

wynalazcze należy ocenić jako niewłaściwe

charakteru, a tym samym w sposób znaczący

dla ochrony dobra własności przemysłowej

rozszerzyła

o tożsamej wartości, jak znaki towarowe lub

przemysłowych w prawie polskim. Wymaga

wynalazki. Równocześnie, jako pozytywne

podkreślenia,

należy uznać brak utożsamiania wzorów

przemysłowe” lepiej służyło odzwierciedleniu

przemysłowych jako projektów wynalazczych

roli wzorów we współczesnym świecie.

i uregulowanie zakresu ochrony tego dobra

Funkcjonowanie

w odrębnym akcie prawnym.

zdobniczego powodowało, że utożsamiany

zakres
że

estetycznego

ochrony
określenie

prawne

terminu

wzorów
„wzory

wzoru

był on z dekoracją, estetyką, zdobieniem lub
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zestawieniem tych cech, przez które miała

z dyrektywą nr 98/71,

przejawiać się istota wzoru i które służyły

rozporządzenia

do powielania w toku produkcji przemy-

jednolity system ochrony zarówno wzorów

słowej. Uznawano za nieistotne funkcje

przemysłowych, jak i wspólnotowych.

nr

która

6/2002

-

-

obok

stworzyła

przedmiotu, poddając ocenie jedynie cechy
zewnętrzne danego wzoru. Ponadto treść
unormowań odnoszących się do wzorów
przemysłowych zawarta w obowiązującej
ustawie Prawo własności przemysłowej jest
wyrazem

harmonizacji

prawa

Wiedza Prawnicza nr 6/2012

polskiego

dr Joanna Buchalska
Akademia L. Koźmińskiego w Warszawie,
Asystent sędziego w Sądzie Najwyższym, Izba
Cywilna
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Populizm penalny jako pośrednie źródło kryminalizacji irracjonalnej
Justyna Siemiatycka

Fenomen populizmu penalnego po raz

Populizm penalny określa się również

pierwszy dostrzeżony został w literaturze

mianem kierunku o charakterze emocjo-

anglosaskiej. Autorem jego nazwy i charakte-

nalnym3. Źródeł kształtowania i swoistej

rystyki był A. Bottoms, który określił go jako

legitymacji jego funkcjonowania upatrywać

„zespół społecznych przekonań charaktery-

trzeba bowiem w powodach natury emocjo-

zujących się wysoką punitywnością i mniej-

nalnej, do których zalicza się w szczególności

szym współczuciem dla przestępców, które

strach i lęk przed przestępczością. Badania

to

politycy”1.

socjologiczne dowodzą, że w społeczeń-

W miarę rozwoju tendencji populistycznej

stwach XXI wieku poczucie zagrożenia z niej

do definicji tej zaczęto dodawać kolejne

wynikające przybrało wręcz postać zbiorowej

elementy stanowiące jej specyfikację. Współ-

fobii4. Oprócz szeregu czynników natury

cześnie populizm penalny rozumieć należy

społecznej (bezrobocie, związany z nim

jako działania legislacyjne i polityczne w dzie-

między-państwowy

dzinie prawa karnego przy ograniczonym

itp.), przyczynił się do tego obecny kształt

na nie wpływie jego ekspertów, a także

przekazów medialnych, które prześcigają się

przekonania określonych grup społecznych,

w nagłaśnianiu nośnych informacji, spośród

na których treść złożył się głównie przekaz

których ogromnym zainteresowaniem cieszą

medialny, przy czym wszystkie powyższe

się opisy bulwersujących i budzących grozę

mianowniki

się

przypadków przestępstw (zamachy terrory-

represyjnym podejściem do przestępczości,

styczne, zbrodnie o szczególnym nasileniu

jak również brakiem współczucia wobec jej

brutalności, agresji itp.), przez co ludzie

sprawców2.

są w stanie wnioskować, że czyny zabronione

W. Zalewski, Populizm penalny – próba
zdefiniowania zjawiska, [w:] Populizm penalny
i jego przejawy w Polsce. Materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego. Szklarska
Poręba, 24-27 września 2008 r., Z. Sienkiewicz,
R. Kokot [red.], Wrocław 2009, s. 17 i nast.
2 Ibidem, s. 31 i nast.

3

przekonania

tego

wykorzystują

zjawiska

1

Wiedza Prawnicza nr 6/2012

cechują

przepływ

imigrantów

Sz. Krajnik, Sprzeciw wobec populizmu penalnego,
czyli o potrzebie racjonalnej polityki kryminalnej,
[w:] J. Pakuła, A. Pikulik [red.], Iustitia est constans
et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi,
Toruń 2011, s. 345.
4 A. Szymanowska, Polacy wobec przestępstw
i karania, Warszawa 2008, s. 23 i nast.
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z użyciem przemocy są coraz bardziej

Dlatego też populizm penalny uważa się

powszechne, a ich liczba przybiera horrendal-

za pośrednie jej źródło.

nych rozmiarów. Ta wykreowana przez
media atmosfera wszechobecnej przestęp-

Podkreślić jeszcze trzeba, że zjawisko

czości wywoła w społeczeństwie emocje,

populizmu penalnego, na każdej z możliwych

które skryją się pod postacią lęku, strachu

płaszczyzn (politycznej, legislacyjnej, społe-

i

cznej), postrzegane jest jednoznacznie nega-

paniki

przed

nią

oraz

wzburzenia,

niezadowolenia i niepokoju spowodowanego

tywnie.

przeświadczeniem, że wynika ona z błędnie

wszystkim fakt, że prowadzi ono do psucia

funkcjonującego

karnej.

wewnętrznej spójności i logiki prawa karnego

To z kolei przełoży się na wzrost rygoryzmu

oraz cechuje się przekłamaniem, o czym

społecznych postaw w kwestii karania, który

świadczy cały wachlarz mitów, które dla

to

swoich celów kreuje6. Te mity to:

stan

aparatu

reakcji

wykorzystany

zostanie

przez

Ocenę

taką

warunkuje

przede

populistycznych polityków. Odwołując się

primo, mit, że przestępczość rośnie;

do

media

secundo, mit, że przestępczość ta cechuje

społecznych,

się coraz większym nasileniem przemocy;

rozpoczną oni proces manipulacji nimi,

tertio, mit, że obowiązujące prawo karne

w

jest nieudolne;

tych

wykreowanych

emocjonalnych

przez

postulatów

szczególności

poprzez

wysuwanie

projektów zmian zaostrzających obowiązu-

quarto, mit, że prawo to jest zbyt

jące

liberalne;

regulacje

karne.

Przełoży

się

to na poparcie opinii publicznej, dzięki czemu

quinto, mit, że tylko surowa represja

polityczna władza zostanie zdobyta, bądź

karna jest w stanie zapobiec przestęp-

utrwalona5.

czości (mit represyjności).

Okoliczności

przedstawione

wyżej

Rola

skłaniają do zaaprobowania tezy, że czynni-

mediów

w

kształtowaniu

zjawiska populizmu penalnego

kiem kryminologicznym charakterystycznym
dla
są

populistycznej
przede

tendencji

wszystkim

względy

penalnej

Kołem

zamachowym

napędzającym

natury

populistyczną machinę penalną są media,

emocjonalnej, a to głównie one stanowią

bowiem – jak wcześniej zostało zauważone –

rationes legis kryminalizacji irracjonalnej.

kreują one emocje społeczne, na które
powołują się jej konstruktorzy podejmując

Jak z tego wynika, czynnikami sprzyjającymi
populizmowi penalnemu są lęk przed przestępczością, media i politycy.
5
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Sz. Krajnik, op. cit., [w:] J. Pakuła, A. Pikulik [red.],
op. cit., s. 345.
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właściwe sobie kroki legislacyjne i decyzje

wzburzenia itp.). Tymczasem wyniki statys-

polityczne. Zaakcentowania wymaga tu okoli-

tyk kryminologicznych przedstawiają zgoła

czność, iż uzasadnienie ich pod postacią

inny stan rzeczy – w Polsce poziom zachowań

tychże emocji pozbawione jest nie tylko

przestępczych sukcesywnie maleje. Fakt ten

rzeczowości, ale przede wszystkim elemen-

nie stanowi jednak przeszkody do posługi-

tarnych znamion prawdy. Szereg czynników,

wania się przez populistów penalnych tym –

które poniżej znajdą swoje omówienie, składa

jak widać w dużej mierze przez media

się bowiem na to, że są one przez media –

wykreowanym – mitem o wzroście przestęp-

na skutek zaniechań, bądź też w sposób

czości8.

celowy – wypaczane.
Fałszowanie rzeczywistego jej obrazu
Wgląd

na

współczesny

kształt

wynika

również

z

tego,

że

programy

przekazów medialnych skłania do stwier-

telewizyjne, poruszające problem konkre-

dzenia, że określonej kategorii przestępstwa

tnych

stają się wydarzeniami medialnymi (media

w swej istocie naturze, przedstawiają jedynie

events),

relewantnych

zarys problemu bez wnikania w jego podłoże,

w ich przedmiocie procesów karnych nabiera

kontekst sytuacyjny, motywację sprawcy9,

charakteru spektakli publicznych7. Przypu-

co z kolei przekłada się na wzrost rygoryzmu

szczać można, że tendencję tę implikuje

społecznych postaw w kwestii karania tych

okoliczność, iż nagłaśnianie bulwersujących

zachowań10. Także ich subsumcja ustawowa

przypadków

prezentowana jest w sposób ogólnikowy –

a

sam

przebieg

czynów

zabronionych

jest

czynów

zabronionych

media

antenowego, stąd też niemal w każdym

do

z dzienników informacyjnych o jakimś mowa.

kodeksu karnego w kontekście wybranych

W

potencjalnych

danych statystycznych. Taka uproszczona

odbiorców rodzi to przekonanie, że przestęp-

informacja medialna może wywoływać wśród

czość rośnie, nakręcając tym samym spiralę

jej

złudnych

przestępstwa danego typu w gruncie rzeczy

emocji

wśród

(poczucia

zagrożenia,

podawania

adresatów

się

złożonej

sprawdzonym sposobem zapełniania czasu

konsekwencji,

ograniczają

o

tu

najczęściej

pojedynczych

przepisów

wrażenie,

że

wszystkie

Sz. Krajnik, op. cit., [w:] J. Pakuła, A. Pikulik [red.],
op. cit., s. 346.
9 Dzieje się tak często przez wzgląd na ograniczone ramy czasowe tychże programów
informacyjnych, jak również kiepskie rozeznanie
w temacie ich autorów.
10 W. Zalewski, op. cit., [w:] Z. Sienkiewicz,
R. Kokot [red.], op. cit., s. 25.
8

J. Zajadło [red.], Fascynujące ścieżki filozofii
prawa, Warszawa 2008, s. 203. Na poły
żartobliwie, lecz z pełną trafnością ujął to M. Filar,
gdy pisał, że nie jest ważne to, czy Baba Jaga
istnieje naprawdę – ważne jest tylko, by ludzie
wierzyli, że pożera ona dzieci. Tak: tenże, op. cit.,
[w:] op. cit., s. 8.
7
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mają zbliżony charakter i przebieg oraz

bezwzględni13. Tymczasem, jak akcentują

podlegają

kryminolodzy,

podobnej

typizacji

ustawowej.

w

Polsce

występowanie

W rezultacie, doświadczenia ich ofiar stają się

czynów zabronionych, do których znamion

w pewien sposób zbiorowe i masowe11 – nie

należy przemoc, okrucieństwo lub szczególne

traktuje

udręczenie ma raczej wyjątkowy charakter14.

się

ich

jako

indywidualnych,

w związku z tym właściwych tylko w tym

Kolejnym

konkretnym wypadku12.

media,

mitem

wypracowanym

wywołującym

w

przez

społeczeństwie

poczucie zagrożenia, jest więc ten, który rodzi
Przekaz medialny zniekształca jednak
nie tylko rozmiary i obraz przestępczości, ale

przekonanie, że przestępczość cechuje się
coraz większą agresją i brutalnością15.

również jej charakter.
Zauważyć
Oczywistością

że

jeszcze

należy,

że

rola

telewizja,

mediów w kształtowaniu zjawiska populizmu

Internet, czy prasa zainteresowane są opisem

penalnego nie ogranicza się tylko do utwier-

zdarzeń o bulwersującym, „spektakularnym”

dzania anachronizmów stanowiących funda-

– a przez to szczególnie nośnym pod kątem

menty jego konstrukcji. Często jest jeszcze

medialnym – charakterze. Do takich właśnie

tak, że rozpowszechniane przez nie informa-

należą okrutne i makabryczne przypadki

cje są materiałami o zbieżnej do populisty-

przestępstw.

cznych założeń treści, bądź też służą ich

Wśród

jest,

laickich

odbiorców

obrazów czynów zabronionych o takich

propagowaniu.

cechach wywołuje to przekonanie, że prze-

w szczególności do mediów publicznych.

stępczość z użyciem przemocy w ich kraju

O

rośnie, a jej sprawcy stają się coraz bardziej

penalnemu przez media prywatne, Internet,
czy

ile

bowiem

prasę

Zależność

ta

sprzyjanie

brukową

wynika

odnosi

się

populizmowi
najczęściej

z poszukiwania tanich sensacji zapewniaJ. Czapska, S. Waltoś, O polskim populizmie
penalnym w związku z książką J. Pratta: Penal
Populism, kilka uwag, [w:] K. Krajewski [red.],
Nauki penalne wobec problemów współczesnej
przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70.
rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle,
Warszawa 2007, s. 398.
12 O tendencji tej świadczyć może również fakt,
że populistycznym ustawom, dla których
powstania inspiracją stały się bulwersujące
przypadki przestępstw będących przedmiotem
sensacji medialnych, nadaje się często nazwę
imion, bądź nazwisk ich ofiar. Zob. W. Zalewski,
op. cit., [w:] Z. Sienkiewicz, R. Kokot [red.], op. cit.,
s. 24.
11
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jących zysk ekonomiczny, o tyle media
publiczne w sposób instrumentalny wykorzy-

Sz. Krajnik, op. cit., [w:] J. Pakuła, A. Pikulik
[red.], op. cit., s. 346.
14 W. Wróbel, Czy powrót do racjonalizmu?
Projekty nowelizacji kodeksu karnego w perspektywie zmian dokonywanych w prawie karnym
w latach 2005-2007, [w:] Z. Sienkiewicz, R. Kokot
[red.], Populizm penalny…, s. 106.
15 Sz. Krajnik, op. cit., [w:] J. Pakuła, A. Pikulik
[red.], op. cit., s. 347.
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stywane są przez elity rządzące16 (powodów

Wpływ środków komunikacji masowej

tego upatrywać należy w tym, że to one

na kształtowanie zjawiska populizmu penal-

kreują ich politykę programową i sprzyjającą

nego w sposób podsumowujący zobrazuje

im obsadę personalną). Nierzadko jest więc

proces wywoływania tzw. paniki moralnej

tak, że to, co służyć ma realizacji populi-

charakteryzujący

stycznych celów warunkuje kształt progra-

dynamice wyróżnić można trzy fazy: przygo-

mów emitowanych w telewizji czy radiach

towawczą, wstrząsu i reakcji18, a ich przebieg

publicznych.

rozpoczyna

to

zjawisko.

poszukiwanie

W

przez

jego

media

przypadku przestępstwa, które godzi w dobro
Manipulacja przekazem medialnym nie

prawne, na które opinia społeczna jest

jest jednak jedynym sposobem, w jaki służyć

szczególnie uwrażliwiona. Następnie nagła-

on może populistom penalnym. Do tego

śnia się szczególnie bulwersujący przypadek

wystarczy bowiem, by w stricte informa-

przestępstwa godzącego w nie, wskazując

cyjnych celach jedynie nagłośnione zostały

że zachowania, których jest przykładem,

lansowane przez nich poglądy i hasła.

penalizowane są zbyt łagodnie. Wobec tego

Ich treść warunkowana jest oczywiście

wysuwa się postulat, by zmodyfikować

wynikającymi z poczucia zagrożenia postula-

represję

tami społecznymi zaostrzenia represji karnej

natychmiastową reakcję wśród polityków,

(najczęściej pobrzmiewają więc one w duchu

którzy w pośpiechu opracowują projekt aktu

retoryki

wzrastającą

zaostrzającego odpowiedzialność. Fakt ten

przestępczością, masowej prizonizacji spraw-

ponownie nagłaśniają media, dzięki czemu

ców czynów przestępnych itp.). Siła tych

wzburzona

haseł tkwi zaś w łatwo przyswajalnym

uspokojona, a rządzący zyskują uznanie.

i zapadającym w pamięć sposobie, w jaki

Finalnym efektem przebiegu tego procesu jest

są formułowane – są to bowiem często proste,

uchwalenie ustawy zmieniającej dotychczas-

nośne i chwytliwe slogany w stylu „zero

sową regulację relewantnego przypadku.

twardej

walki

ze

karną,

co

opinia

wywołuje

społeczna

niemal

zostaje

tolerancji”, „sądy 24-godzinne” itp. W związku
Jak z powyższych okoliczności wynika,

z tym mówi się o wywoływaniu przez
populistów zjawiska tzw. sloganizacji debaty

rola

publicznej i prowadzeniu przez nich „polityki

w

określonych
kreowaniu

informacji

medialnych

populistycznej

technologii

prostoty”17.
Zob. P. Stępniak, Głos w dyskusji (podczas II dnia
Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego,
Szklarska Poręba, 24-27 września 2008 r.), [w:]
Z. Sienkiewicz, R. Kokot [red.], op. cit., s. 73.
18
16
17

Ibidem, s. 344.
Ibidem, s. 342.
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straszenia19 nie ogranicza się tylko do jej
zapoczątkowywania.

Można

Istota populizmu penalnego tkwi więc

przyjąć,

w powodowanym chęcią zdobycia władzy

że współcześnie stanowią one element, bez

socjotechnicznym i instrumentalnym wyko-

którego nie miałaby ona racji bytu, a już

rzystywaniu przez nich prawa karnego21,

z pewnością tak imponującej siły rażenia.

czemu służyć ma między innymi wywoływanie w opinii społecznej przekonań, że jest

Populistyczni stratedzy polityczni

ono zbyt liberalne i że tylko surowość kar jest
skutecznym sposobem walki z przestęp-

Czołowymi kreatorami zjawiska populizmu

penalnego

nie

jednak

W

rzeczywistości

twierdzenia

środki

te uznać należy za socjotechniczne w swej

komunikacji masowej, ale określonej poprzez

istocie propagowanie mitów, do których

populistyczne

zaliczyć należy:

zapędy

są

czością.

kategorii

politycy.

To właśnie ich działania sprowadzają się
bowiem do manipulacji prawem karnym,

primo, mit o nieudolnym prawie22.

której rezultatem jest nadawanie mu kształtu

Nagłaśnianie przez media coraz to nowych

znamionującego

w

swych

przypadków

pod

kątem

przestępnych wywołuje w opinii społecznej

techniki prawodawczej politykę kryminalną.

poczucie, iż ich liczba ciągle wzrasta i wynika

Zauważyć

owo

z ułomności współczesnego prawa karnego.

zarządzanie nim wynikać może nie tylko

To niezadowolenie społeczne związane z jego

z potrzeby urzeczywistnienia faktycznych

kształtem

założeniach

rygorystyczną

i

nieracjonalną

przy

tym

należy,

że

bulwersujących

wykorzystywane

zachowań

jest

przez

poglądów rządzących kwestią przestępczości
i karania20, ale częściej raczej z chęci
powiększenia punitywnie nastawionej części
zastraszonego

doniesieniami

medialnymi

elektoratu wyborczego.

M. Filar, Rola mediów w kreowaniu zagrożeń
i sprzyjaniu populizmowi, [w:] Z. Sienkiewicz,
R. Kokot [red.] op. cit., s. 54.
20 Spotkać się można z poglądem, że populizm
penalny związany jest z kwestią instrumentalizacji
prawa dla realizacji przekonań moralnych władzy
publicznej. Szerzej na ten temat: M. Wyrzykowski,
A. Bodnar [red.], Przekonania moralne władzy
publicznej a wolność jednostki, Warszawa 2007.
19
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T. Kaczmarek, Racjonalny ustawodawca wobec
opinii społecznej a populizm penalny, [w:]
Z. Sienkiewicz, R. Kokot [red.], op. cit., s. 35. Przez
instrumentalizację prawa rozumieć należy wykorzystywanie go przez jednostki, grupy polityczne,
społeczne i elity władzy do realizacji swoich dążeń
i interesów. W pewnym sensie proces ten jest
zjawiskiem naturalnym, bowiem tak stanowienie,
jak i obowiązywanie prawa ukierunkowuje
osiągnięcie określonych założeń ustawodawczych
– stanowi zatem jego cechę samą w sobie. Problem
pojawia się jednak w związku z wyznaczeniem
dopuszczalnych granic jego instrumentalizacji,
które to w sposób rażący populizm penalny
przekracza. Zob. A. Kozak [red.], Z zagadnień teorii
i filozofii prawa. Instrumentalizacja prawa,
Wrocław 2000.
22 Sz. Krajnik, op. cit., [w:] J. Pakuła, A. Pikulik
[red.], op. cit., s. 351.
21
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rządzących,

którzy

politykę

kryminalną

czynią nieodzownym elementem programów

raczej jako normalny i powszedni wręcz
aspekt życia społecznego27;

partyjnych, a kształt jej stanowi przedmiot
ożywionych dyskusji w trakcie kampanii

secundo, mit represyjności28. Tezę

wyborczych23 (w związku z tym mówi się

o nieudolności prawa karnego w zapobie-

o tzw. polityzacji przestępstwa24). Posługują

ganiu popełnianiu przestępstw populistyczni

się

przy

stratedzy

iż

państwo

tym

absurdalną

konstatacją,

polityczni

opierają

na

micie,

swoim

że przyczyną rzekomego wzrostu przestęp-

obywatelom absolutne poczucie bezpieczeń-

czości jest nadmierny liberalizm instrumenta-

stwa, a jeśli czują się zagrożeni, to jest

rium karnego, w związku z czym rozmiary

to wynikiem indolencji i zaburzenia porządku

jej ograniczyć może jedynie zaostrzenie

w systemie ochrony25, który wymaga podjęcia

go. Rozpowszechnianie, a na dalszym etapie

natychmiastowych zmian26. Stwarza się przez

ścieżki penalnej wdrażanie w życie tego

to iluzję, że popełnianie przestępstw wynika

anachronicznego w swej istocie postulatu,

z nie wypełniania w sposób należyty przez

wynika

prawo karne swoich funkcji. Tymczasem

konserwatywnych przedstawicieli linii polity-

przestępstwo traktować należy nie jako błąd

cznej law and order, jak również służyć

w działaniu systemu państwowego i dowodu

ma zapewnieniu satysfakcji rygorystycznie

o nieskuteczności aparatu prawnego, ale

nastawionej części społeczeństwa, wpływając

powinno

zapewniać

tym

tak

samym

z

na

rzeczywistych

wzrost

jego

przekonań

poparcia.

Zauważyć należy, że przekonanie, w myśl
K. Krajewski, Zasada humanizmu a współczesne
tendencje polityki kryminalnej, [w:] J. Giezek [red.],
Przestępstwo – kara – polityka kryminalna.
Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa.
Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin
Profesora Tomasza Kaczmarka, Kraków 2006,
s. 402.
24 W. Zalewski, op. cit., [w:] Z. Sienkiewicz,
R. Kokot [red.], op. cit., s. 26.
25 W. Wróbel, op. cit., [w:] Z. Sienkiewicz, R. Kokot
[red.], op. cit., s. 107.
26 Stanowi to nawiązanie do anachronicznej już
raczej koncepcji umowy społecznej, w myśl której
jednostki wyrzekają się niektórych z przynależnych im praw, w zamian za co suweren
wypełnia przypisaną mu rolę, jakiej w tym
wypadku upatruje się w zapewnieniu jak najpełniejszego
bezpieczeństwa
powszechnego;
K. Krajewski, Zasada, op. cit., [w:] J. Giezek [red.],
op. cit., s. 403.
23
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którego surowość kar zniechęci od popełniania przestępstw, stanowiąc najskuteczniejsze
na nie panaceum, już prima facie wydaje się
fałszywe29, a wynika choćby z tak trywialnej
konstatacji, że dokonując czynów zabronionych sprawcy nie kalkulują raczej karnych

Ibidem, s. 397 i nast.
Sz. Krajnik, op. cit., [w:] J. Pakuła, A. Pikulik
[red.], op. cit., s. 353.
29 T. Kaczmarek, Racjonalny ustawodawca…, op.
cit., [w:] Z. Sienkiewicz, R. Kokot [red.], op. cit.,
s. 36.
27
28
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ich konsekwencji licząc głównie na uniknięcie

politycznej, choć populizm penalny nie musi

ich właśnie30;

mieć wcale jednolitych barw partyjnych),
którzy działaniami swoimi wpiszą się w jego

tertio, mit o wysokiej punitywności

poglądy, zjednując tym samym u niego

społecznych postaw. Zjawisko populizmu

przychylność33. Badania A. Podgóreckiego

penalnego określa się często mianem patolo-

przeprowadzone w celu dokonania przeglądu

gii demokracji, bowiem – jak nadmieniono

punitywności społecznych postaw wykazały,

wyżej – zaostrzanie represji karnej uzasa-

iż

dniają politycy istniejącą w tym przedmiocie

do przestępczości wykazują grupy społeczne,

wolą ludu31, a zabieg ten stanowić ma właśnie

u których wyróżnić można pewien zespół

z ich strony wyraz wsłuchiwania się przez

cech wspólnych. Za surowością karania

populi)32.

najczęściej opowiadały się tu osoby z niskim

W rzeczywistości rygorystyczne oczekiwania

lub średnim wykształceniem, zamieszkujące

w kwestii karania przypisywać należy nie

małe miasta i wsie, wierzące, o niskim

społeczeństwu jako całości, a raczej określo-

poziomie afiliacji (wyizolowane), z wysokim

nej pod względem zespołu przekonań, jak

poczuciem zagrożenia, takie, które w dzieciń-

i cech typologicznych jego części. To przede

stwie wychowywane były rygorystycznie,

wszystkim konserwatywny elektorat wybor-

posiadające niepełne kwalifikacje zawodowe

czy

dla

oraz charakteryzujące się dużym poczuciem

polityków (zwłaszcza z prawej strony sceny

frustracji wynikającym przykładowo z tego,

nich z atencją w jego głos (vox

stanie

się

łakomym

kąskiem

największy

rygoryzm

w

podejściu

że często są one bezrobotne (w kontekście
Sz. Krajnik, op. cit., [w:] J. Pakuła, A. Pikulik
[red.], op. cit., s. 353.
31 Ibidem, s. 340.
32 W Polsce z największym nasileniem uprawiania
politycznej retoryki tej treści spotkać się można
ze strony przedstawicieli partii Prawa i Sprawiedliwości. Wyraz temu dali, przykładowo,
opracowując projekt zmian k.k., którego zwykli
nazywać
„kodeksem
karnym
społecznych
oczekiwań”. W tym tonie pozostawała także
wypowiedź z 23.11.2000 r. ówczesnego ministra
sprawiedliwości, Lecha Kaczyńskiego. Jej esencję
stanowiło to, iż opowiadałby się on za podwyższaniem
rygoryzmu
kar,
nawet
gdyby
w posiadaniu jego istniały niezbite dowody
świadczące o braku celowości takich kroków
legislacyjnych, bowiem dobitnie przemawia
za tym potrzeba zaspokojenia społecznego
poczucia sprawiedliwości. Por. T. Kaczmarek,
Racjonalny…, [w:] Z. Sienkiewicz, R. Kokot [red.],
op. cit., s. 36-40.
30
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tego

zauważyć

można,

iż

to

również

określone zjawiska społeczne mogą sprzyjać
populizmowi34).

Populizm

penalny

nie

odzwierciedla więc nastrojów i emocji całego
społeczeństwa, a raczej określonych jego
grup. Poza tym, jak się okazuje, polska opinia
publiczna w kwestii przestępczości i karania
wcale nie jest tak restrykcyjna, jak próbują
dowieść

tego

przedmiocie

rządzący.

Badania

przeprowadzone

w

jej

przez

Ibidem, s. 35.
Sz. Krajnik, op. cit., [w:] J. Pakuła, A. Pikulik
[red.], op. cit., s. 342.
33
34
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A. Szymanowską w 2006 roku wykazały,

przypisywać się będzie większości społe-

że wśród wymienionych celów kary na jej

czeństwa.

funkcję

odwetową

wskazało

najmniej

spośród respondentów.

Przestępcy

–

ofiary

na

ołtarzu

populistycznej machiny penalnej
Z ostrożnością podchodzić również
należy do samych wyników podobnych
materiałów

Krajewski

kryminologiczne charakteryzujące możliwe

wskazuje, iż w dużej mierze są one złudne,

podejście ustawodawców karnych do spraw-

co często wynika z ogólnego i abstrakcyjnego

cy czynu przestępnego i przestępczości

sposobu, w jaki formułuje się zadawane

w ogóle. Pierwszą z nich określił mianem

w nich pytania (przykładowo więc na pytanie

„kryminalizacji nas” (cryminology of self).

„Czy uważasz, że przestępcy powinni być

W

surowo karani?”, niemal każdy ankietowany

nierozerwalnego

odpowie „tak”). Zauważa, że radykalność

ludzkiej – niezależnie od tego, jak okrutnej

odpowiedzi na nie zmniejsza się wraz

dopuścił się zbrodni – przypisana jest wiązka

ze wzrostem stopnia ich precyzji określającej

standardów

w

karanie go z poszanowaniem zasad humani-

sposób

badawczych.

coraz

okoliczności danego

K.

D. Garland wyróżnił dwie koncepcje

bardziej

konkretny

przypadku35.

Często

zmu.

myśl

niej,

do

przestępcy

członka

gwarancyjnych

Przestępczość

–

jako

społeczności

nakazujących

przyjmuje

się

mamy więc do czynienia z uproszczonym

tu za naturalne zjawisko mające miejsce

i instrumentalnym wykorzystywaniem takich

na przestrzeni społecznej o endogennym

danych, które w sposób adekwatny służą

wręcz dla niej charakterze. Ideą drugiej

usprawiedliwieniu populistycznych kroków

koncepcji

prawodawczych w przedmiocie zaostrzania

(cryminology of other) – jest traktowanie

odpowiedzialności karnej? Za wygodne alibi

sprawcy czynu zabronionego w sposób

do forsowania wysoko punitywnej polityki

przedmiotowy i jako elementu wymagającego

kryminalnej służyć więc będzie jej prekur-

eliminacji z życia społecznego. W rezultacie

sorom w dużej mierze domniemana opinia

prowadzi to niejednokrotnie do uszczuplania

społeczna, którą dla celów populistycznych

przynależnych

–

„kryminalizacji

mu

praw,

czego

innych”

dalszą

konsekwencją jest jego odhumanizowanie.
K. Krajewski (wypowiedź z zapisu konferencji
zorganizowanej przez Fundację Batorego i redakcję Tygodnika Powszechnego dnia 19 grudnia
2001 r.), hhtp://www.batory. org.pl/debaty
/stan.html (dostęp: 15.12.2012).
35
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Przestępstwa stanowią tu anomalię społe
czną, z którą walczyć należy w sposób
bezwzględny, a walka ta charakteryzuje się
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brakiem współczucia i pomocy wobec osób,

cjarnej standardów postępowania ze spraw-

które się ich dopuściły36. Ta idea kryminolo-

cami czynów przestępnych, nastawiona jest

giczna

odzwierciedla

przede wszystkim na ich ofiary. Jej retoryka,

populistyczną politykę penalną określaną

przebiegająca w duchu zasady „kto nie jest

mianem tworzenia „prawa karnego wroga”

z nami jest przeciwko nam”, w sposób

(dotyczy to w szczególności określonych grup

uproszczony zakłada, że jeśli nie jest się

społecznych, jak np. sprawców przestępstw

bezlitosnym dla przestępców, automatycznie

seksualnych,

pedofilów;

pozostaje się przeciwko ofiarom39. Dlatego

chuliganów; recydywistów; kibiców sporto

też działa populistycznej machiny kierowane

wych;

są również w przedstawicieli nauki prawa

w

trafny

w

nieletnich;

sposób

szczególności

młodocianych)37,

gdzie

szafowanie górnymi granicami kar służące

karnego,

którzy

jej celom opiera ideę karania na budzeniu

odnoszą się do rygorystycznego tonu, w jakim

grozy, a celem jej czyni wykluczenie sprawcy

prowadzi się tu dyskusję między innymi

(social exclusion) i odpłatę za popełnione

właśnie

przez niego przestępstwo według schematu

ze sprawcami przestępstw. W trafny sposób

„gwałt niech się gwałtem odciska”38.

tendencję

nad
tą

z

dużym krytycyzmem

sposobami
odzwierciedla

postępowania
wypowiedź

Punitywna polityka penalna, pozostając

byłego Ministra Sprawiedliwości Z. Ziobry:

obojętna wobec aprobowanych w europej-

„Siłę i determinację daje mi empatia wobec

skiej kulturze kryminologicznej i peniten-

ludzi skrzywdzonych przez przestępców.

K. Krajewski, Zasada…, [w:] J. Giezek [red.], op.
cit., s. 397 i nast.
37 W. Wróbel, op. cit., [w:] Z. Sienkiewicz, R. Kokot
[red.], op. cit., s. 106.
38 K. Krajewski, Zasada…, [w:] J. Giezek [red.], op.
cit., s. 404. Zauważyć należy, że we współczesnym,
hołdującym zasadzie humanizmu, prawie karnym
przypisywanie sankcjom funkcji czysto odwetowych wydaje się stanem nie do przyjęcia,
a charakterystyczne jest raczej dla ustawodawcy
w państwie totalitarnym. Zob. Ibidem, s. 396.
Mimo wszystko, surowa represja karna spotyka
się z aprobatą rygorystycznie nastawionej części
społeczeństwa, bowiem działa na nie uspokajająco
– kreując iluzję, że przywrócony został właściwy
porządek rzeczy – i w najprostszy ze sposobów
zaspokaja poczucie sprawiedliwości. W niezwykle
umiejętny sposób potrzeba ta wyczuwana jest
przez populistycznych strategów, których politykę
penalną określa się mianem „uprawiania” prawa
karnego satysfakcji moralno-emocjonalnej. Zob.
W. Wróbel, op. cit., [w:] Z. Sienkiewicz, R. Kokot
[red.], op. cit., s. 105.
36
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Jestem tu, by służyć zwykłym ludziom, a nie
po to, by zyskać poklask liberalnie myślącej
elity prawniczej”40.

K. Krajewski, Zasada…, [w:] J. Giezek [red.], op.
cit., s. 402.
40
Populiści penalni eksponują rozdźwięk
w podejściu do przestępczości, zachodzący między
rzekomą większością społeczeństwa a przedstawicielami doktryny prawniczej. Akcentowanie
przez ekspertów polityki kryminalnej niebezpieczeństw płynących ze zjawiska populizmu
penalnego stanowi bowiem istotne zagrożenie
w realizacji jego celów. W związku z tym, kolejną
znamionującą go cechą jest deprecjonowanie
ich roli w procesie tworzenia i obowiązywania
prawa karnego. Zob. Sz. Krajnik, op. cit., [w:]
J. Pakuła, A. Pikulik [red.], op. cit., s. 345.
39
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Populizm a racjonalizm penalny

postępem naukowym i technicznym, nie tylko
utwierdzałoby anachroniczne modele zacho-

Prawodawstwo o cechach znamiennych

wań, ale też nijak by się miało do współ-

dla populizmu penalnego określa się mianem

czesnych sobie realiów. Dlatego też, w celu

tzw.

emocjonalnego,

dostosowania się do nich, w naturalny sposób

a to dlatego, że jest ono wynikiem przekształ-

modyfikacjom tym podlegać powinno. Idei

ceń obowiązujących regulacji karnych pod

prawa ścisłego nie należy jednak rozumieć

wpływem zdarzeń, które aktualnie poruszają

dosłownie.

opinię społeczną. Modyfikacje te polegają

relewantnej niniejszemu artykułowi materii

najczęściej na zaostrzaniu represji karnej,

karnej,

bądź też tworzeniu nowych typów zachowań

nadawanym mu przez zasadę subsydiarności

przestępnych, a tendencja ta postrzegana jest

prawa karnego, zapewnianiu powagi regulacji

w

negatywnie.

kodeksowych oraz bezpieczeństwa prawnego

W tym miejscu stosownym wydaje się zwięzłe

jednostek. Populistyczne działania penalne

przedstawienie powodów, które skłaniają

polegające na dokonywaniu zmian regulacji

przychyleniu się do takiej jego oceny.

karnych

ustawodawstwa

doktrynie

jednoznacznie

Jego

wartość,

upatrywać

pod

należy

wpływem

w
w

obszarze
znaczeniu

jednorazowych

zdarzeń w rzeczywistości czynią ich zakres
W naukach prawoznawczych spotkać

elastycznym, najczęściej jednak pozostają

się można z wyróżnieniem dwóch, przeciw-

w sprzeczności z elementarnymi zasada

stawnych sobie idei prawnych – prawa

mi

ścisłego

na co składa się szereg czynników.

(ius

strictum),

a

więc

stałego

racjonalnej

techniki

prawodawczej,

i zasadniczo niezmiennego w swej treści oraz
prawa swobodnego (ius licens), dostosowu-

Populistyczne ustawy opracowywane

jącego swój kształt do aktualnie pojawiają-

są zwykle w pośpiechu, póki wydarzenia,

cych się potrzeb i wymagań społecznych.

które stały się impulsem dla ich powstania

Działania legislacyjne podejmowane w duchu

pozostają jeszcze przedmiotem ożywionych

populizmu

rażący

emocji i postulatów, przez co w prosty

przeciwstawiają sobie obie te koncepcje, przy

i „spektakularny” sposób osiągnięty zostaje

czym druga z nich, w dużej mierze wypaczo-

cel

na, oddaje ich charakter. Oczywistością jest,

w zdobyciu poparcia (w praktyce prowadziło

że prawo, które pozostawałoby obojętne

to

wobec zmian dokonujących się na przestrzeni

podobnych regulacji karnych pojawiały się

czasu, a powodowanych przekształceniami

zanim w ogóle sprawcy danych czynów

moralności społecznej, myśli prawniczej,

zostali

penalnego

w
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sposób

ich
do

pomysłodawców,
takich

absurdów,

osądzeni).

który
że

Rezultatem

leży

projekty

takiego
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przyspieszonego, a więc i mało przemyśla-

Konstatacja ta zawraca niniejszy tok

nego procesu legislacyjnego jest nierzadko

rozważań do jego początków, gdzie mowa

kryminalizacja zachowań, które w ogóle nie

była o idei prawa elastycznego w kontrze

nadają się do objęcia ich materią karną41.

do idei prawa ścisłego. Ius licens, którego

Przepisy, za pośrednictwem których jest ona

jednym z obliczy jest podleganie ciągłym

dokonywana, pozbawione więc być mogą nie

zmianom

tylko realnej wartości merytorycznej42, ale

wydarzeniami, mającymi miejsce w prze-

niejednokrotnie

też

strzeni społecznej, to często więc prawo

–

sprzeczne z zasadą subsydiarności prawa

są nieprecyzyjne, posługują się nieostrymi

karnego, w myśl której winno ono stanowić

znamionami (jest to także skutkiem tego,

minimum standardów zachowania ludzkie-

że znikomy wpływ na ich kształt mają wybitni

go44. Badacze problemu zwracają tu uwagę

teoretycy prawa, a kreują je raczej politycy

na fakt, że brak przywiązywania znaczenia

pozbawieni

wykształcenia

do względnej stałości zakresu prawa karnego,

prawniczego). Zmiany dokonane na gruncie

charakterystyczny dla twórców populisty-

regulacji karnych, będące wynikiem jedno-

cznej tendencji penalnej, stanowi tym samym

razowych zdarzeń, często więc wcale nie

brak

rozwiązują

wyniku

prowadząc w konsekwencji do umniejszania

problemów, a wręcz je generują. Ich ujemny

jego znaczenia i deprecjonowania należnej

skutek sprowadza się do psucia wewnętrznej

mu rangi.

elementarnym

nie

czynią

wymogom

formalnym

gruntownego

zrodzonych

zadość

w

ich

powodowanym

respektu

wobec

bulwersującymi

jego

kodyfikacji,

spójności i jakości prawa karnego oraz
przeregulowania go mnóstwem kazuisty-

Z powodów wymienionych powyżej,

cznych przepisów43, co pozostaje w sprze-

zjawisko populizmu penalnego przyjmuje się

czności

uważać za pośrednie źródło kryminalizacji

z

zasadą

ekonomiki

represji

i minimalizacji przymusu.

irracjonalnej. Jest więc kierunkiem antyraNa uwagę w tym przedmiocie zasługuje
wyłożona przez L. Fullera w pracy „Moralność
prawa” koncepcja, w myśl której pewne zasady
prawne oraz związane z nimi wartości moralne
tworzą tzw. wewnętrzną moralność prawa
karnego, a sprzeczne z nią jest między innymi zbyt
częste przekształcanie jego treści. Zdaniem
L. Fullera „głęboko niemoralne jest dokonywanie
ciągłych zmian w dopiero co uchwalonych
ustawach (…). Gorzej jest, gdy prawo zmienia się
co dzień, niż kiedy go wcale nie ma”. Por.
T. Zieliński, Labirynt praw i obyczajów. Zapiski
z końca XX wieku, Warszawa 2001, s. 111.
44

M. Płatek, Głos w dyskusji (podczas II dnia
Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego,
Szklarska Poręba, 24-27 września 2008 r.), [w:]
Z. Sienkiewicz, R. Kokot [red.], op. cit., s. 123.
42 W tym kontekście populistyczne akty prawne
trafnie scharakteryzował M. Filar, określając
je mianem ustawodawstwa, które „więcej szczeka
niż gryzie”. Tak: tenże, Rola mediów…[w:]
Z. Sienkiewicz, R. Kokot [red.], op. cit., s. 76.
43 M. Płatek, op. cit., [w:] Z. Sienkiewicz, R. Kokot
[red.], op. cit., s. 57.
41
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cjonalnym45, przeciwstawiającym się racjo-

h) nieumiarkowaniem

nalizmowi penalnemu, czyli racjonalnemu

zakresu

modelowi tworzenia prawa karnego. W tym

nych,

miejscu uporządkować wypada przemawia-

opinii

stwo,

co

znamionuje

zachowań

poszerzaniu

kryminalizowa-

i) brakiem dystansu w uwzględnianiu

jące za tym powody, a zatem – prawodawktóre

w

populistyczną

tendencję penalną – charakteryzuje się

i

do

postulatów
kształtu

społecznych

obowiązujących

regulacji karnych46.

często:
Pozostając w obszarze populistycznych
a) brakiem dostatecznego uzasadnienia
i celowości,

posunięć
byłoby

b) zaburzonym bilansem zysków i strat

legislacyjnych,
jeszcze

na

koniec

uzasadnionym
podać

kilka

ich przykładów.

wynikających z określonych decyzji
Stwierdzić

legislacyjnych,
c) nieuwzględnianiem zasady indywidualizacji odpowiedzialności karnej,

można,

że

zjawisko

populizmu penalnego w jakiś sposób zawsze
oddziaływało

na

proces

stanowienia

d) naruszaniem zasady subsydiarności

i obowiązywania prawa karnego w Polsce47.

prawa karnego oraz zasady prawa

Jego istotę i negatywne skutki, do jakich

karnego jako ultima ratio (instrumen-

prowadzi, akcentować jednak zaczęto dopiero

tarium prawa karnego traktuje się

po uchwaleniu kodeksu karnego z 1997 r.,

tu raczej jako prima ratio),

kiedy to przybrało ono swoje największe

e) nierespektowaniem zasad gwarancyj-

rozmiary48. Kodyfikacji tej zarzucano bowiem

nych przewidzianych przez prawo

nadmierny liberalizm, co wywołało lawinę

karne,

zaostrzających ją projektów ustaw.

f) niewystarczającym stopniem zobiektywizowania wartości i dóbr stanowiących przedmiot ochrony uchwalanych przepisów,
g) zaburzaniem

spójności

wewnątrz-

systemowej prawa karnego,

Sz. Krajnik, op. cit., [w:] J. Pakuła, A. Pikulik
[red.], op. cit., s. 345.
45
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W. Wróbel, op. cit., [w:] Z. Sienkiewicz, R. Kokot
[red.], op. cit., s. 104.
47 Jednym z pierwszych jego przejawów było
uchwalenie ustawy z dnia 22.5.1958 r. o zaostrzaniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo
(Dz.U. Nr 34, poz. 152) wprowadzającej chuligański charakter przestępstwa oraz przyspieszony
tryb procesowy w przypadku dopuszczenia się go;
Sz. Krajnik, op. cit., [w:] J. Pakuła, A. Pikulik [red.],
op. cit., s. 340.
48 M. Melezini, Głos w dyskusji (podczas II dnia
Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego,
Szklarska Poręba, 24-27 września 2008 r.), [w:]
Z. Sienkiewicz, R. Kokot [red.], op. cit., s. 77.
46
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Krytyka ta i tendencja utrzymują się

listopadowa k.k. wprowadzająca odpowie-

do dziś49. Populistyczne posunięcia legisla-

dzialność karną za utrwalanie wizerunku

cyjne polskiej polityki karnej ostatnich lat

nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności

to między innymi50: tzw. II ustawa anty

seksualnej,

pedofilska (2005 r.)51, ustawa lustracyjna

takiego wizerunku53, a także wiele innych

bądź

też

rozpowszechnianie

wprowadzająca przestępstwo pomówienia
Narodu Polskiego (2006)52, tzw. ustawa
antychuligańska (2006), tzw. nowelizacja
Podtrzymuje je zwłaszcza prawicowa scena
polityczna, wśród której prym w prowadzeniu
populistycznych zagrywek penalnych wiedzie
partia Prawa i Sprawiedliwości.
50 W. Wróbel, op. cit., [w:] Z. Sienkiewicz, R. Kokot
[red.], op. cit., s. 109.
51 Nowelizacja k.k., k.p.k. i k.k.w., która weszła
w życie 26.9.2005 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1363)
stanowiła odpowiedź przedstawicieli ramienia
partii Prawa i Sprawiedliwości na wysokie
natężenie napływających z mediów informacji
o przypadkach wykorzystywania seksualnego
dzieci przez osoby powszechnie znane i księży.
Wprowadziła ona do k.k. całą gamę środków
karnych, które w zamiarze jej projektodawców
zabezpieczyć
miały
społeczeństwo
przed
sprawcami przestępstw seksualnych na szkodę
małoletniego. Ich uwadze z pewnością nie mógł
ujść fakt, iż opinia społeczna podchodzi
do zjawiska pedofilii bardzo restrykcyjnie,
domagając się dla jej sprawców surowych kar.
Badania M. Podgajnej-Kuśmierek, przeprowadzone w 2001 r., w których ankietowani mogli
wskazać więcej niż jeden sposób reakcji karnej
wykazały, iż około 60% z nich uważało,
że pedofilów należy kastrować, 10% wymierzyłoby im karę śmierci, 70% nazwisko pedofila
podałoby do publicznej wiadomości, 25%
skazałoby go na karę ograniczenia wolności, zaś
25% na karę pozbawienia wolności powyżej 10
lat. Zob. A. Szymanowska, Polacy wobec…, s. 187.
52 Za powód wprowadzenia do k.k. art. 132a,
przewidującego
przestępstwo
pomówienia
Narodu Polskiego, uznać należy, powodowaną
potrzebą rozładowania napięcia społecznego,
reakcję ustawodawcy na oburzenie polskiej opinii
publicznej wywołane cyklicznie powtarzającymi
się w mediach zachodnich doniesieniami
o „polskich obozach śmierci”. Szczęśliwie – i to
w dodatku nie dlatego, że podstawą kryminalizacji
stały się tu przede wszystkim względy natury
49
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emocjonalnej – artykuł ten miał swój krótki żywot
na łamach kart obowiązującego kodeksu karnego.
Przyjęto go ustawą z dnia 18.10.2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 (Dz.U.
Nr 218, poz. 1592, ze zm.), 15.03.2007 r. wszedł
w życie i już tego samego roku Rzecznik Praw
Obywatelskich wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie jego niekonstytucyjności,
który to w wyroku z 19.09.2008 r. (K 5/07, OTK
nr 7A/2008, poz. 124) za podstawę usunięcia
go z k.k. przyjął wadliwość procesu legislacyjnego,
w drodze którego wprowadzony on został
do obrotu. W literaturze akcentuje się dodatkowo
także, pominięte w uzasadnieniu TK, względy
formalne przemawiające za zasadnością uchylenia
art. 132a k.k. (niski poziom warstwy redakcyjnej
tego
przepisu
powodujący
wątpliwości
co do zakresu kryminalizacji, a także jego wykładni wynikający z posłużeniem się nieostrymi
znamionami i niejasnymi pod względem pojęciowym znaczeniami). Z wymienionych powodów,
kryminalizację tzw. pomówienia Narodu Polskiego
uznaje się za irracjonalną i znamienną populistycznej tendencji penalnej. Zob. M. Woiński,
Przestępstwo tzw. pomówienia Narodu Polskiego
(de lege derogata), „Państwo i Prawo” 2009, nr 6,
s. 76-89.
53
Art. 191a k.k., wprowadzony ustawą
z 5.11.2009 r. (Dz.U. Nr 206, poz. 1589 ze zm.),
stanowił odpowiedź prawodawcy na zamieszczanie w Internecie zdjęć i filmów przedstawiających osoby nagie, bądź w trakcie odbywania
czynności płciowych bez ich zgody. Jak każdy
populistyczny krok legislacyjny, i ten budzi wiele
wątpliwości.
Chodzi
tu
między
innymi
o określenie granicy wieku, od jakiego można
mówić, że nagi człowiek jest przedmiotem czynu
przewidzianego w tym przepisie (okoliczność,
w której rozpowszechnia się wizerunek nagiego
niemowlęcia lub dziecka). Przykładowo, implikuje
to pytanie, czy rozpowszechnianie tego typu
wizerunków dzieci bez zgody ich rodziców lub
opiekunów będzie wypełniało stronę przedmiostrona 71

projektów

ustaw,

które

szczęśliwie

nie

pokonały wszystkich etapów drogi ustawodawczej.
Za przykład bieżących populistycznych
zapędów penalnych uznać natomiast należy
projekt rządowy tzw. kastracji chemicznej,
który pojawił się w związku z ujawnioną
przez media sprawą gwałcenia córki przez
ojca,

a

także

projekt

nowelizacji

k.k.

zaostrzający karę za przestępstwo pozbawienia wolności będący reakcją na głośny
przypadek porwania syna znanego biznesmana54.

Justyna Siemiatycka – aplikantka adwokacka przy ORA w Toruniu.

tową tego przestępstwa. Zob. T. Bojarski [red.],
Kodeks Karny. Komentarz, Warszawa 2012, s. 470.
54 W. Wróbel, op. cit., [w:] Z. Sienkiewicz, R. Kokot
[red.], op. cit., s. 114.
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Doping - współczesna choroba czy przestępstwo - analiza problemu
w świetle polskiego ustawodawstwa
Olga Kraszewska

Analiza przepisów antydopingowych

Prawo farmaceutyczne4, w kodeksie karnym5,

ma na celu zwrócenie uwagi na zakres

a nawet w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.

problemu jakim dla polskiego, a także

o przeciwdziałaniu narkomanii6. Z uwagi

międzynarodowego środowiska sportowego

na obowiązujący w Polsce system prawny,

jest nielegalny doping. Warto zwrócić uwagę

w tym regulacje zawarte w Konstytucji

na fakt, iż zakaz stosowania środków dopin-

Rzeczypospolitej Polskiej, źródłami zasad

gowych

antydopingowych

W

jest

Polsce,

po

zjawiskiem
raz

dość

pierwszy

nowym.

są

także

ratyfikowane

formalnie

umowy między-narodowe. W ramach umów

zabroniono stosowania środków farmakologi-

międzynarodowych obowiązujących Polskę,

cznych i innych środków uznanych za dopin-

reguły antydopingowe zawarte są przede

gowe, dopiero w 1996 r., w nieobowiązującej

wszystkim w Konwencji Antydopingowej

już ustawie o kulturze fizycznej1.

Rady Europy z dnia 16 listopada 1989 r.7 oraz

Unormowania

antydopingowe

w Międzynarodowej Konwencji sporządzonej

obowiązujące na terytorium Polski zawarte

w Paryżu w dniu 19 października 2005 r.

są przede wszystkim w ustawie o sporcie

o zwalczaniu dopingu w sporcie, przyjętej

z dnia 25 czerwca 2010 r.2. Komplementarny

w

charakter w stosunku do niej, mają regulacje

paryska8.

zawarte w nieposiadającym mocy obowiązującej w polskim porządku prawnym Kodeksie
WADA3, w ustawie z dnia 6 września 2001 r.

ramach

UNESCO-

dalej

Konwencja

Współczesne polskie prawo antydopingowe

jest

zbliżone

do

regulacji

zawartych w Konwencji paryskiej. Zbieżność

Dz. U. nr 126 poz. 1381, cyt. dalej jako prawo
farmaceutyczne.
5 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny,
Dz. U. nr 88 poz. 553, ze zm.
6 Dz. U. z 2005 nr 179 poz. 1485, ze zm.
7 Ratyfikowana przez Polskę 7 września 1990 r.,
Dz. U. nr 15 poz. 149.
8 Ratyfikowana przez Polskę 28 grudnia 2006 r.,
Dz. U. nr 142 poz. 999, cyt. dalej jako Konwencja
paryska.
4

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze
fizycznej, Dz. U. nr 25 poz. 113.
2 Dz.U. nr 127 poz. 857, ze zm., cyt. dalej jako
ustawa o sporcie.
3 Światowy Kodeks Antydopingowy (World AntiDoping Code- WADC) został przyjęty przez
Światową Agencję Antydopingową WADA w dniu
5 marca 2003 roku, cyt. dalej jako Światowy
Kodeks Antydopingowy lub WADC.
1
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ta, według Jerzego Smorawińskiego, współ-

Doping w świetle polskiej ustawy

autora projektu regulacji antydopingowych

o sporcie

ustawy o sporcie, zasiadającego w Komisji
Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki wynika

Ze

względu

na

istotę,

a

także

z faktu, że „konstruując kolejne paragrafy,

doniosłość problemu jakim jest stosowanie

twórcy projektu ustawy spędzili wiele godzin

niedopuszczalnych substancji i metod dopin-

nad odpowiednim sformułowaniem jej zapi-

gowych w sporcie, polski ustawodawca

sów. Musieli przetransmitować pewne prze-

uregulował tę kwestię w sposób dość szeroki.

pisy, które obowiązują w Światowej Agencji

Tematyce zwalczania dopingu poświęcony

Antydopingowej(…)9”.

jest cały rozdział dziewiąty ustawy o sporcie.

Po ratyfikowaniu przez Polskę w dniu
7 września 1990r. Konwencji Antydopingowej Rady Europy i późniejszym utworzeniu
w 1999 r. Światowej Agencji Antydopingowej
przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski
wystąpiły

kłopoty

z

transmitowaniem

na grunt polski pewnych zapisów i poleceń.
Przewodniczący

Komisji

do

Zwalczania

Dopingu w Sporcie J. Smorawiński, wyjaśniał,
że Polska jest sygnatariuszem Deklaracji
Kopenhaskiej

10,

która zezwala na zastoso-

wanie przepisów ujętych w Światowym
Kodeksie Antydopingowym.

Ustawodawca, już w pierwszym artykule tego
rozdziału, definiuje jakie zjawiska wchodzą
w zakres zachowań, wypełniających znamiona czynu zabronionego jakim jest doping
w sporcie. W celu zdefiniowania tego pojęcia
ustawodawca

posłużył

się

wykazem

zachowań, które uznane będą za jego
stosowanie. Należy zauważyć, że obecnie
obowiązująca w Polsce definicja dopingu
ma odmienną budowę, aniżeli wcześniejsza,
zawarta w uchylonej w dniu 16 października
2010 r. ustawie z 29 lipca 2005r. o sporcie
kwalifikowanym11. Poprzednia ustawa zawierała mieszaną definicję dopingu, składającą
się z dwóch części. Pierwsza część określała,
w sposób opisowy jakie działania można
było uznać za stosowanie dopingu. Druga
natomiast zawierała wykaz środków farmakologicznych i metod uznanych za dopin-

Wypowiedź na posiedzeniu sejmowej Komisji
Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w dniu
7 kwietnia 2010r., www.sejm.gov.pl.
10 Kopenhaska Deklaracja o Walce z Dopingiem
w Sporcie podpisana przez Polskę na Światowej
Konferencji na temat Dopingu w Sporcie w dniu
5 marca 2003r.
9
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gowe, których stosowanie było zabronione.
Doświadczenie jednak wykazało, że tego
rodzaju definicja nie nadąża za praktyką
11

Dz. U. nr 155 poz. 1298, ze zm.
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i stale pojawiającymi się nowymi metodami

zarówno

niedopuszczalnej

organizmów

sportowych jak i poza nimi tj. w obrębie

ludzkich. Dlatego też istotne jest, by regulacje

międzynarodowych związków sportowych,

i

co

zawarte

w

stymulacji
nich

instytucje

prawne

w

w

ramach

kontekście

polskich

walki

z

związków

nielegalnym

przyjmowały klarowne definicje dopingu, jak

dopingiem ma istotne znaczenie, poprzez

i systemu klasyfikacji nagannych zachowań

rozszerzenie grona podmiotów podlegających

z nim powiązanych. Szczególnie ważne jest

stosownej kontroli13.

to, by obowiązująca definicja posiadała

Według

polskiego

ustawodawcy,

łatwość adaptowania się do zmian w zakresie

dopingiem jest również użycie, usiłowanie

nowo powstających środków i metod dopin-

użycia,

gowych, bez potrzeby jej ciągłej modyfikacji.

do użycia przez osobę uczestniczącą lub

pomocnictwo

lub

podżeganie

przygotowującą się do uczestnictwa we współ
W myśl art. 43 ustawy o sporcie,

zawodnictwie sportowym substancji zabro-

za doping uznaje się obecność substancji

nionej lub metody zabronionej. Do takiego

zabronionej lub jej metabolitów lub marke-

wniosku prowadzi analiza art. 43 ust. 2

rów w próbce fizjologicznej osoby uczestni-

omawianej

czącej lub przygotowującej się do uczestni-

przepisu, odpowiada za używanie (stosowa-

ctwa we współzawodnictwie sportowym.

nie)

Takie sformułowanie przepisu wskazuje,

przygotowuje się do uczestnictwa we współ-

że badaniami antydopingowymi mogą być

zawodnictwie sportowym. Zwrot „używanie”

objęci zawodnicy uczestniczący w zawodach

należy przy tym

oraz ci, którzy dopiero odbywają treningi

zastosowanie niedozwolonych substancji lub

przygotowujące ich do startu. Z punktu

metod, mogące dać wymierny efekt w postaci

widzenia art. 7 ustawy o sporcie12, istotne

pozytywnego wyniku badań dopingowych.

znaczenie ma również fakt, że współzawodni-

Natomiast dla wyjaśnienia pojęcia „usiło-

ctwo

wania użycia” należy odwołać się do przepi-

sportowe

może

być

prowadzone

ustawy.

dopingu

ten

Na
kto

podstawie
uczestniczy

tego
lub

rozumieć jako efektywne

sów kodeksu karnego. Stosownie do art. 13
W. Cajsel Ustawa o sporcie, Komentarz. Krótkie
Komentarze
Becka,
Warszawa
2011r.,
s. 348
Autor
uważa, że kontrola antydopingowa
obejmuje wszelkie przypadki współzawodnictwa
sportowego, organizowane zarówno przez polskie
związki sportowe jak i inne podmioty. Artykuł
7 ustawy o sporcie stanowi, że w celu
organizowania i prowadzenia współzawodnictwa
w danym sporcie może być utworzony polski
związek sportowy.
12

Wiedza Prawnicza nr 6/2012

k.k. odpowiada za usiłowanie, każdy kto
w zamiarze popełnienia czynu zabronionego
swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza
do

jego

dokonania,

które

jednak

nie

Patrz W. Cajsel Ustawa o sporcie, Komentarz.
Krótkie Komentarze Becka, Warszawa 2011r.,
s. 348 i n.
13
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następuje.

Analizując

które

zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia

z punktu widzenia prawa mogą być uznane

innej osobie jego popełnienie(art. 18 § 3 k.k.).

za naganne (czytaj: zabronione), należy wziąć

Z punktu widzenia obowiązujących

pod uwagę także i taką formę sprawstwa.

regulacji prawnych, kolejną formą kwalifi-

Usiłowanie zachodzi również wtedy, gdy

kowanego przestępstwa jest także nakła-

sprawca nie uświadamia sobie, że dokonanie

nianie lub stymulowanie do popełnienia

jest

brak

czynu zabronionego. Za podżeganie, według

zostać

art. 18 § 2 k. k. odpowiada ten, kto chcąc, aby

popełniony czyn zabroniony lub ze względu

inna osoba dokonała czynu zabronionego,

na

nakłania ją do tego. Należy przy tym

niemożliwe

przedmiotu,
użycie

na

ze

zachowania,

względu

którym

środka

na

może

nie

nadającego

się

do popełnienia takiego czynu. Tym samym,

pamiętać,

należy przyjąć, że jeżeli ktoś zamierza podać

potraktowani sprawcy naruszeń w zależności

zawodnikowi bez jego wiedzy niedopu-

od formy popełnienia czynu zabronionego.

szczalną

Za

substancję

stymulującą,

jednak

że

odmiennie

podżeganie

lub

mogą

zostać

pomocnictwo

sąd

nieświadomie zamienia ją np. na środek

wymierza karę w granicach zagrożenia

neutralny

przewidzianego za sprawstwo (dokonanie

w

dla

świetle

zdrowia,

dopuszcza

obowiązujących

się

przepisów

czynu).

usiłowania - pomimo wystąpienia pomyłki.
W świetle regulacji kodeksu karnego
czynem

penalizowanym

jest

Biorąc

pod

uwagę

tak

szeroko

zakreślony krąg zjawisk i działań podlega-

również

jących penalizacji, należy niewątpliwie uznać,

udzielenie pomocy w popełnieniu czynu

iż ustawodawca polski stara się możliwie

zabronionego. Odpowiada za pomocnictwo

szeroko

zaś ten, kto w zamiarze, aby inna osoba

stosowania dopingu. Należy przy tym zazna-

dokonała

czynu

tym

czyć, że w świetle regulacji zawartych

wypadku

zastosowania

bądź

w ustawie o sporcie, za doping uważa się

metody niedozwolonej, swoim zachowaniem

także posiadanie w związku z uczestnictwem

ułatwia jego popełnienie, w szczególności

lub

dostarczając narzędzie, środek przewozu,

we współzawodnictwie sportowym substan-

udzielając rady lub informacji. Za pomocni-

cji zabronionej lub przyrządów umożliwia-

ctwo odpowiada także ten, kto wbrew

jących

prawnemu,

Z takiego sformułowania przepisu jasno

zabronionego,

substancji

szczególnemu

niedopuszczenia

do

w

obowiązkowi

popełnienia

czynu

regulować

wszelkie

przygotowaniem

stosowanie

do

metody

postacie

uczestnictwa

zabronionej.

wynika, że nie tylko skuteczne zastosowanie
substancji lub przyrządów zabronionych
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poczytywane jest jako doping, ale także samo

sprawuje wyłączną kontrolę nad substan-

ich posiadanie. Aby określić pola odpowie-

cją/metodą zabronioną lub pomieszczeniami,

dzialności w tym zakresie, należy odwołać się

w których występuje substancja/metoda

do innych przepisów definiujących zagadnie-

zabroniona. Według WADC, jeżeli zawodnik

nie posiadania. Termin ten wyjaśniony jest

nie ma wyłącznej kontroli nad substan-

w polskim kodeksie cywilnym. Według art.

cją/metodą zabronioną lub pomieszczeniami,

336 k.c. posiadaczem rzeczy jest zarówno ten,

w

kto nią faktycznie włada jak właściciel

substancja/metoda domniemane posiadanie

(posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią

można

faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik,

ta

najemca, dzierżawca lub mający inne prawo,

substancji/metody i zamierzała ją kontrolo-

z którym łączy się określone władztwo nad

wać. W myśl definicji zawartej w Światowym

cudzą rzeczą (posiadacz zależny). Posiadacz

Kodeksie

samoistny

przez

zatem naruszenia przepisów antydopingo-

to, że oddaje drugiemu rzecz w posiadanie

wych, w oparciu jedynie o zarzut posiadania,

zależne (art. 337 k.c.). Ostatnio powołana

sytuacja gdy przed otrzymaniem stosownego

forma

powiadomienia

nie

traci

posiadania,

posiadania

ma

na

gruncie

których

występuje

stwierdzić

wiedziała

o

jedynie,

jeśli

obecności

Antydopingowym

o

zabroniona
osoba

zabronionej

nie

naruszeniu

stanowi

przepisów

analizowanego tematu doniosłe znaczenie

antydopingowych, zawodnik podjął konkre-

np. w kontekście przenoszenia, ukrywania

tne działania wskazujące na wolę rezygnacji

we

własnym

z

do

dyspozycji

bagażu

czy

sportowców

stawiania

posiadania,

zarówno

aktualnego

jak

zakazanych

i przyszłego. W wypadku wykrycia substancji

środków dopingowych przez osoby trzecie-

zabronionych np. w aucie używanym przez

z pozoru zupełnie niezwiązane z zawodami

zawodnika a także osoby trzecie, to na właści-

sportowymi. Biorąc pod uwagę powyższe

wej

przykłady zachowań, należy zwrócić uwagę

obowiązek

na zagadnienie posiadania substancji lub

wiedział o tych substancjach i „chciał przejąć

przyrządów zabronionych w świetle regulacji

nad nimi kontrolę”.

zawartych w Światowym Kodeksie Antydopingowym14.

W

akcie

tym

uznano

organizacji

antydopingowej

udowodnienia,

iż

ciąży

zawodnik

Zagadnieniem kluczowym, z punktu
widzenia analizy przedmiotu jest także

za stwierdzone (wykryte) posiadanie tylko

kwestia

tzw.

przyrządów

czy

narzędzi,

takie, przy którym dana osoba (zawodnik)

za pomocą których mogą być stosowane
praktyki dopingowe. Także i te kwestie, jako

Definicja posiadania zawarta w Załączniku
nr 1 do Światowego Kodeksu Antydopingowego
z dnia 20 lutego 2003r.
14
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niepożądanego zjawiska – dopingu, zostały

zuje,

przez ustawodawcę uregulowane w ustawie

do

o sporcie w art. 43 ust. 1 pkt 3 i 4.

zabronionych, odpowiedzialność za próbę

Przyrządem

zastosowania dopingu jest analogiczna, jak

umożliwiającym

stosowanie

że

pomimo

organizmu

nie

wprowadzenia

zawodnika

stymulacyjnej metody zabronionej, w świetle

przy

przytoczonego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 3

Ustawodawca nie wskazuje enumeratywnie

ustawy

przyrząd

podmiotów odpowiedzialnych za podanie lub

umożliwiający wykonanie dopingu krwią,

usiłowanie podania dopingu. Nie sposób

m.in. użycie jakichkolwiek autologicznych,

bowiem stypizować wszystkich przypadków

homologicznych lub heterologicznych prepa-

stosowania dopingu, czy jego metod, bądź

ratów zawierających krew pełną lub krwinki

narzędzi.

czerwone różnego pochodzenia w innym celu,

w dziedzinie środków stymulujących (nie

niż ze wskazań terapeutycznych15.

tylko zabronionych) są bowiem bogatsze.

o

sporcie,

jest

np.

rzeczywistym

Praktyka

jego

substancji

i

zastosowaniu.

ciągła

ewolucja

Ustawodawca przewidział i spenalizo-

Dlatego też w doktrynie wykształcił się

wał także inne formy czynów nagannych

pogląd, że naganne działania mogą dotyczyć

związanych

dopingu.

każdego kto ma kontakt z zawodnikiem,

W świetle ustawy o sporcie podanie lub

w tym jego rodziny, trenera lub jakiejkolwiek

usiłowanie podania substancji zabronionej

osoby trzeciej. Tak szeroka regulacja jest

oraz udział w przygotowaniu lub zastoso-

istotna,

waniu

związku

ochrony zawodnika, który czego nie można

przygotowaniem

wykluczyć, może sobie nie zdawać sprawy

współzawodnictwie

z tego, że ktoś działa na jego szkodę chcąc

sportowym, jest również uważane za doping.

podać mu substancje zabronione. Podnoszone

Z brzmienia powoływanego przepisu wynika,

przez niektórych zawodników, u których

że odpowiedzialność za doping spoczywa nie

wykryto w organizmie zabronione substancje,

tylko

zarzuty i wyjaśnienia wskazują, że i z takimi

ze

stosowaniem

metody

zabronionej

z

uczestnictwem

do

uczestnictwa

na

lub
we

zawodniku,

w

który

posiada

zabronione przez prawo substancje, ale także
na osobie trzeciej, która dopuszcza się
przywołanych

wyżej

zachowań

szczególnie

z

punktu

widzenia

przypadkami należy się liczyć.
Innym zagadnieniem, które ściśle

wobec

wiąże się z kwestią stosowania dopingu jest

zawodnika. Poprzez takie sformułowanie

prowadzenie badań i analiz mających na celu

przepisu, polski ustawodawca jasno wska-

kontrolę w zakresie ewentualnego stosowania dopingu. W związku z tym, ustawa

W. Cajsel Ustawa o sporcie, Komentarz. Krótkie
Komentarze Becka, Warszawa 2011r., s. 349.
15
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dopingowym kwalifikuje również utrudnianie

nionej albo uczestniczenie w takim obrocie.

lub udaremnianie przeprowadzenia kontroli

(Art. 43 ust.1 pkt. 6 ustawy o sporcie).

dopingowej lub manipulacje jej przebiegiem.

Należy

zgodzić

się

ze

zdaniem

Jako utrudnianie, rozumie się w tym wypadku

W. Cajsla, iż kwestia wprowadzenia do obrotu

działanie

lub

substancji i narzędzi dopingowych, ujęta

kontroli

została w ustawie o sporcie w sposób szeroki.

zaniechanie

Przez wprowadzenie do obrotu autor ten

w

udaremnienia
dopingowej,
wykonania

celu

przeszkodzenia

przeprowadzenia
jak

również

pewnych

czynności,

które

rozumie każde zbycie, lub nawet przekazanie

są niezbędne do przeprowadzenia takiej

faktycznego

kontroli. Natomiast za manipulację przebie-

zabronioną lub przyrządem umożliwiającym

giem kontroli dopingowej poczytuje się

stosowanie metody zabronionej w ręce innej

np. ingerencję w sposób fizyczny bądź

osoby16. Zachowania dające się sklasyfiko-

chemiczny w próbki pobrane do kontroli

wać jako uczestniczenie w obrocie substan-

(art. 43 ust. 1 pkt. 5 ustawy o sporcie)

cjami zabronionym lub przyrządami umożli-

Zjawiskiem

nad

substancją

niewątpliwie

wiającymi stosowanie metody zabronionej

istotny wpływ na procesy i skalę stosowania

dotyczą wszystkich podmiotów, które brały

dopingu

w nim udział. Tym samym ustawodawca

jest

mającym

władztwa

kwestia

podaży

środków

i narzędzi. Rynek środków dopingowych

przewiduje

stanowi szerokie, przynoszące wymierne

do odpowiedzialności za stosowanie dopingu

korzyści, pole działania określonych grup

także dostawców, osoby rozprowadzające

businessowych. „Inwestorzy”, chcący wpro-

środki wśród użytkowników, a nie tylko

wadzić swój nielegalny towar w postaci

producentów czy zażywających doping17.

substancji dopingowych, opłacają i wyposażają

w

Nie należy zapominać, iż w sporcie
stosowane są także środki, które co do zasady

urządzenia i technologie umożliwiające ciągły

pozytywnie wpływają na organizm człowieka.

rozwój. Podobnie jak w przypadku produkcji

Gama tych substancji, dozwolona jest dla

narkotyków, działalność ta jest zazwyczaj

celów

(choć nie wyłącznie) finansowana z pieniędzy

przypadkach i w odpowiednich dawkach.

pochodzących z nielegalnych źródeł. Stąd też

Jednakże ich użycie w celu wyłącznego

według polskiego ustawodawstwa dopingiem

stymulowania do poprawy wyników sporto-

również

ekspertów

pociągnięcia

najnowsze

jest

swoich

możliwość

wprowadzanie

do

w

określonych

obrotu

substancji zabronionych lub przyrządów
umożliwiających stosowanie metody zabro-
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terapeutycznych

W. Cajsel Ustawa o sporcie, Komentarz. Krótkie
Komentarze Becka, Warszawa 2011r., s. 350
17 G. Bogdan (w:)Kodeks karny. Część szczególna.
Komentarz, red. A. Zoll, Kraków 2011, t. 2, s. 1420
16
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wych – musi być uznane za naganne.

zabronionych z przyczyn terapeuty-cznych.

Z

zagadnienia

Według powołanego wyżej artykułu WADC,

używania

każda krajowa organizacja antydopingowa

określonych substancji i narzędzi muszą

ma dopilnować, aby wszyscy podlegający jej

znaleźć swoje szczegółowe regulacje prawne.

sportowcy, wymagający ze względu na stan

Tak więc dopingiem w sporcie nie jest

zdrowia stosowania substancji lub metod

zachowanie określone w art. 43 ust. 1 pkt 1–4

zabronionych, mogli występować o uzyskanie

ustawy o sporcie, jeżeli jest ono uzasadnione

zgody na stosowanie takich substancji lub

celem leczniczym, a zawodnik otrzymał zgodę

metod z przyczyn terapeutycznych. W tym

TUE18

celu

tego

też

powodu

dopuszczalności

w

stosowania

Komisji

Sporcie

do

na

i

Zwalczania

Światowa

Agencja

Antydopingowa

określonej

wydała Międzynarodowy Standard Wyłączeń

substancji zabronionej lub metody zabronio-

dla Celów Terapeutycznych, który w wersji

nej.

zachowanie

znowelizowanej obowiązuje od 1 stycznia

określone w ust. 1 pkt 6 tego artykułu,

2011r. Zgodnie z regulacjami Światowego

w odniesieniu do produktów leczniczych

Kodeksu Antydopingowego, organem przy-

dopuszczonych

znającym sportowcom klasy międzynarodo-

Dopingiem

stosowanie

Dopingu

jest

do

także

obrotu

na

zasadach

przewidzianych w ustawie prawo farmaceu-

wej

tyczne. Takie sformułowanie art. 43 ust. 1

substancji

pkt.6

federacja międzynarodowa, natomiast dla

ustawy

o

sporcie

opiera

się

zgodę

na
lub

używanie
metod

jest

odpowiednia

na regulacjach Światowego Kodeksu Anty-

sportowców

dopingowego.

organizacja antydopingowa. W Polsce jest

Zgodnie z treścią art. 4.4 Światowego

klasy

zabronionych

krajowej

narodowa

to Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie

Kodeksu Antydopingowego (WADC) WADA

(dalej:

KZDS).

Zawodnicy,

przyjęła międzynarodowe kryterium określa-

uzyskać

jące zasady, na jakich stosowane są wyłą-

zabronionych substancji bądź metod, muszą

czenia od zakazu używania substancji i metod

oczywiście spełnić odpowiednie kryteria.

zgodę

KZDS

którzy
na

chcą

używanie

Przede wszystkim obowiązani są złożyć
18Jest

to
tzw.
wyłączenie
dla
celów
terapeutycznych (TUE – Therapeutic Use
Exemption) opracowane po raz pierwszy w 2004
roku przez Światową Agencję Antydopingową.
Na jego podstawie sportowiec może uzyskać
zgodę na używanie substancji lub metody
zabronionej umieszczonych na Liście substancji
i metod zabronionych. Obecnie obowiązująca lista
wyłączeń dla celów terapeutycznych została
opublikowana na stronach WADA w dniu
1 października 2010r.
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stosowny wniosek o TUE, nie później niż
dwadzieścia jeden dni przed terminem,
do

którego

powinni

uzyskać

zgodę

na wyłączenie przed dniem rozpoczęcia
zawodów. Obowiązani są także wykazać,
że ich zdrowie uległoby znacznemu pogorsze-
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niu, jeśli substancja zabroniona lub metoda

tycznych, udzielonych każdemu sportowcowi

zabroniona zostałaby wycofana w trakcie

klasy międzynarodowej lub sportowcowi

leczenia ostrego lub przewlekłego stanu

klasy krajowej, którzy zostali umieszczeni

chorobowego. Dla uzyskania takiej zgody

przez ich krajową organizację antydopingową

należy uwiarygodnić, że terapeutyczne użycie

w

substancji

metody

poddawanej badaniom. Ponadto, na żądanie

zabronionej nie przyczynia się do poprawy

każdego sportowca, któremu odmówiono

wyników, innej niż poprawa, jakiej można

udzielenia zgody, WADA może dokonać oceny

by oczekiwać od sportowca po powrocie

zasadność takiej odmowy. Jeśli WADA ustali,

do stanu zdrowia po zakończeniu leczenia

że przyznanie lub odmowa przyznania prawa

uzasadnionego stanu chorobowego. Ubiega-

do

jący się o zezwolenie musi ponadto wykazać,

z przyczyn terapeutycznych nie jest zgodna

że

ze

nie

zabronionej

istnieje

lub

rozsądna

terapeutyczna

zarejestrowanej

stosowania
stosownym

grupie

sportowców

substancji

zabronionej

standardem

międzynaro-

alternatywa wobec substancji, która jest

dowym, może cofnąć taką decyzję. Jeśli

substancją zabronioną lub metody, która jest

wbrew wymogom określonym w WADC

metodą zabronioną. Konieczność używania

federacja

substancji lub metody zabronionej, nie może

stosownej procedury umożliwiającej sporto-

jednocześnie

wcom składanie wniosków o zgodę na używa-

częściowo,

wynikać,
z

całkowicie

wcześniejszego

lub

stosowania

nie

międzynarodowa

substancji

lub

metod

nie

stworzy

zabronionych

substancji uznanej za zabronioną w celach

z przyczyn terapeutycznych, sportowcowi

innych niż terapeutyczne.

klasy międzynarodowej przyznano prawo

Należy podkreślić, że regulacje art. 4.4
Światowego
nakładają

Kodeksu
zarówno

na

wystąpienia

bezpośrednio

Antydopingowego

Agencji Antydopingowej.

międzynarodowe

Ponieważ

do

kwestia

Światowej
stosowania

federacje jaki i krajowe organizacje anty-

środków stymulujących związana jest ściśle

dopingowe

bezzwłocznego

z ingerencją w stan zdrowia, często przy

powiadomienia WADA o udzieleniu zgody

użyciu środków farmakologicznych bądź

na

pochodnych, niezbędne jest w tym zakresie

obowiązek

używanie

substancji

lub

metody

zabronionej z przyczyn terapeutycznych.

posiłkowanie

WADA może także z własnej inicjatywy

prawnych regulacji. Dlatego też art. 43 ust. 2

dokonać

używanie

w związku z ust. 1 pkt. 6 ustawy o sporcie

stosowanie

należy interpretować zgodnie z brzmieniem

metody zabronionej z przyczyn terapeu-

przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r.

substancji

oceny

zezwoleń

zabronionej

na

lub
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Prawo farmaceutyczne. Powoływany powyżej

tencji Prezesa Urzędu Produktów Leczni-

przepis ustawy o sporcie stanowi, że dopin-

czych, Wyrobów Medycznych i Produktów

giem jest także wprowadzanie do obrotu

Biobójczych

substancji zabronionych lub przyrządów

pozwoleń, bądź odmowa ich udzielenia,

umożliwiających stosowanie metody zabro-

zmiana

nionej albo uczestniczenie w takim obrocie

wydania pozwoleń, przedłużenie terminu ich

w odniesieniu do produktów leczniczych

ważności, odmowa przedłużenia, skrócenie

dopuszczonych

terminu ważności, a także ich cofnięcie.

do

obrotu

na

zasadach

przewidzianych w prawie farmaceutycznym.

należy

danych

m.in.:

wydawanie

stanowiących

podstawę

Do obrotu dopuszczone są także produkty

Ustawodawca w art. 2 pkt. 32 prawa

lecznicze, które uzyskały pozwolenie wydane

farmaceutycznego mianem produktów leczni-

przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję

czych określa takie substancje lub ich

Europejską.

mieszaniny,

które

posiadają

właściwości

Według

art.

3

ust.

4

prawa

zapobiegania lub leczenia chorób występu-

farmaceutycznego bez konieczności uzyska-

jących u ludzi lub zwierząt lub podawane

nia pozwolenia do obrotu dopuszczone

w celu postawienia diagnozy lub w celu

są: leki recepturowe; leki apteczne; produkty

przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji

radiofarmaceutyczne

fizjologicznych funkcji organizmu poprzez

w momencie stosowania w upoważnionych

działanie farmakologiczne, immunologiczne

podmiotach leczniczych, z dopuszczonych

lub metaboliczne.

do obrotu generatorów, zestawów, radio-

przygotowywane

Kwestię dopuszczalności stosowania

nuklidów i prekursorów, zgodnie z instrukcją

określonych produktów leczniczych w danym

wytwórcy, oraz radionuklidy w postaci

państwie reguluje w sposób ścisły system

zamkniętych źródeł promieniowania. Nie

prawny. Zgodnie z zapisem art. 3 ust. 1 prawa

wymagają

farmaceutycznego do obrotu dopuszczone

pozwolenia krew i osocze w pełnym składzie

są

lub komórki krwi pochodzenia ludzkiego lub

produkty

lecznicze,

które

uzyskały

także

stosownego

pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.

zwierzęcego,

Organem uprawnionym do wydania pozwole-

przetwarzanego w procesie przemysłowym.

nia

Na

jest

Prezes

Urzędu

Produktów

liście

z

uzyskania

wyłączeniem

substancji

które

osocza

dopuszczone

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produ-

są do obrotu bez konieczności uzyskania

któw Biobójczych (art. 3 ust. 3 prawa

pozwolenia znajdują się także: surowce

farmaceutycznego). W świetle regulacji art. 7

farmaceutyczne nieprzeznaczone do sporzą-

ust. 1 i 2 prawa farmaceutycznego, do kompe-

dzania leków recepturowych i aptecznych, jak
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również immunologiczne produkty lecznicze

stwami. Pamiętać należy, że udostępnianie

weterynaryjne wytworzone z patogenów lub

środków farmakologicznych, bez kontroli

antygenów

państwowej

pochodzących

od

zwierząt

jest

zjawiskiem

masowym,

znajdujących się w danym gospodarstwie

a co za tym idzie niesie ze sobą określone,

i

często negatywne dla zdrowia konsekwencje.

przeznaczonych

do

leczenia

zwierząt

występujących w tym samym gospodarstwie.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego

Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt. 7 prawa

Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia

farmaceutycznego nie wymagają uzyskania

3 lutego 2009 r., sygn. V SA/Wa 2207/08

pozwolenia na dopuszczenie do obrotu także

z przepisu 28 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1

produkty lecznicze terapii zaawansowanej,

prawa farmaceutycznego oraz z art. 6 ust. 1

o których mowa w art. 2 rozporządzenia

Dyrektywy 2001/83/WE20, której regulacje

(WE) nr 1394/2007 Parlamentu Europej-

państwo członkowskie zobowiązane było

skiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r.

wdrożyć w swoim ustawodawstwie, jasno

w sprawie produktów leczniczych terapii

wynika, że wpisowi do Rejestru Produktów

zaawansowanej i zmieniającego dyrektywę

Leczniczych

2001/83/WE

na

oraz

rozporządzenie

(WE)

Dopuszczonych

terytorium

do

Obrotu

Rzeczypospolitej

Polskiej

nr 726/200419, które są przygotowywane

podlega tylko produkt leczniczy dopuszczony

na

terytorium

Polskiej

do

w

sposób

zgodnie

wydanego przez Ministra Zdrowia. Powyższe

ze standardami jakości i zastosowane przez

wynika z faktu, iż żaden produkt leczniczy nie

podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych

może być dopuszczony do obrotu bez

na

stosownego pozwolenia21.

Rzeczypospolitej
niesystematyczny,

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

na wyłączną odpowiedzialność lekarza w celu
wykonania

indywidualnie

przepisanego

produktu leczniczego dla danego pacjenta.
Kwestie

związane

z

obrotu

na

Kolejnym

podstawie

budzącym

pozwolenia

wątpliwości

zagadnieniem z zakresu produktów leczniczych czy pochodnych, dotyczącym stosowa-

ustawowym

nia niedozwolonych substancji w sporcie, jest

obowiązkiem uzyskania pozwolenia na dopu-

kwestia tzw. suplementów diety. Jak określił

szczenie do obrotu mają istotne znaczenie,

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warsza-

także ze względu na dość szerokie niekiedy

wie w wyroku z dnia 15 czerwca 2007r., sygn.

zjawisko swobodnego przepływu produktów
leczniczych

(dozwolonych)

między

pań-

Dz. Urz. UE L 324 z dnia 10 grudnia 2007, str.
121
19
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Dyrektywa
2001/83/WE
Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r.
w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego
się do produktów leczniczych stosowanych
u ludzi.
21 Niepublikowany.
20
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VII

SA/Wa

297/07

suplementy

diety

do Konwencji paryskiej wraz ze zmianami

są przygotowywane dla osób zdrowych,

dokonanymi w trybie art. 34 tej Konwencji).

funkcjonujących w warunkach typowych.

Metodą zabronioną według art. 43 ust. 4

Powinno być zatem zrozumiałe, że w sytuacji

ustawy o sporcie jest natomiast działanie

w

się

mogące służyć poprawie wyniku sportowego,

na zastosowanie większych, niż przewidziane

pozostające w sprzeczności z uczciwością

dawek,

się

rywalizacji sportowej, określone w załączniku

ze specjalistą. Nie można bowiem zakładać,

nr 1 do Konwencji paryskiej. Tym samym jako

że lekarz zawsze przepisuje tylko środki

metodę zabronioną uznaje się taką, która jest

mające na celu zapobieganie lub leczenie

stosowana przez zawodnika w celu innym,

chorób22.

aniżeli leczniczy, wymagający uzyskania TUE.

której

dana
powinna

osoba

decyduje

skonsultować

Zatem jeżeli okaże się, że zastosowane np.
Substancje i metody zabronione

przetoczenie krwi zawodnika ma na celu
jedynie poprawienie jego wyników sporto-

Dla analizy struktury czynu jakim jest
doping istotne znaczenie ma także kwestia
stosowania w nim różnego rodzaju substancji,

wych, poczytuje się to za zastosowanie
metody zabronionej.
Odpowiedzialność,

którą

niesie

uznanych za niedopuszczalne.

ze sobą zastosowanie metody zabronionej,

Lista środków i metod uznanych w prawie

spoczywa na osobie z czyjej inicjatywy

polskim

jest

została ona zastosowana i z uwzględnieniem

postanowieniami Konwencji paryskiej o zwal-

stanu wiedzy zawodnika na temat legalności

czaniu dopingu w sporcie23.

zastosowania takiej metody.

za

dopingowe,

zgodna

Zabronioną w świetle art. 43 ust. 3

Jak

wskazano

powyżej,

niedopu-

ustawy o sporcie jest substancja mogąca

szczalne są nie tylko bezpośrednie działania

służyć poprawie wyniku sportowego, której

mające na celu stosowanie dopingu, ale także

użycie pozostaje w sprzeczności z uczciwo-

środki mające na celu ukrycie jego użycia.

ścią rywalizacji sportowej( por. załącznik nr 1

Zatem substancją lub metodą zabronioną jest
także substancja lub działanie utrudniające
wykrycie substancji lub metody określonej

Niepublikowany.
23
M. Kędzior, Skutki prawa i polityki
antydopingowej UE dla międzynarodowego
i krajowego prawa sportowego, (w:) Unia
Europejska i sport. Implikacje członkostwa Polski
w Unii Europejskiej dla polskiego sportu, red.
J. Foks; , Warszawa 2006, s. 101.
22
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w art. 43 ust. 3 i 4 ustawy o sporcie, określone
w załączniku nr 1 do Konwencji paryskiej
oraz jego zmianach dokonanych w trybie art.
34 tej konwencji. Tym samym substancja
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utrudniająca

wykrycie

podczas

badania

te

dotyczą

odpowiedzialności

nie

tylko

środka zabronionego, np. zmieniająca skład

zawodnika, u którego został wykryty doping,

próbki, uważana jest również za substancję

ale

zabronioną.

sformułowanie przepisu 43 ust. 6 ustawy

Analizując powyższe kwestie, w tym

o

także

innych

sporcie,

podmiotów.

wynika

z

jednej

Takie
strony

szczegółowe regulacje dotyczące określonych

z doświadczenia ustawodawcy,

sankcji za użycie zabronionych substancji lub

na przypadkach sytuacji nagannych gdy np.

metod, należy wywieść wniosek, że polski

trener podawał nieświadomemu zawodni-

ustawodawca

kowi substancję zabronioną. Z drugiej zaś

kładzie

szczególny

nacisk

daje

możliwość

opartego

na przeciwdziałanie i penalizację stosowania

strony,

zastosowania

dopingu.

odpowiedzialności dyscyplinarnej wobec tzw.
osób trzecich jak trenerzy, lekarze sportowi

Odpowiedzialność

dyscyplinarna

i karna za stosowanie dopingu.

czy personel pomocniczy. Ma to na celu
przeciwdziałanie uczestniczeniu tych osób
w podaniu zawodnikowi substancji zabronio-

Wszelkie zabiegi, mające na celu
zwalczanie

procesów

nie

Sprawcy czynów noszących znamiona

miałyby większego znaczenia i nie przynio-

stosowania dopingu muszą liczyć się także

słyby zamierzonych skutków, gdyby nie

z konsekwencjami natury karnej. Ustawo-

zostały opatrzone stosownymi sankcjami,

dawca tworząc regulacje antydopingowe,

zarówno tymi o charakterze dyscyplinarnym,

zawarte w ustawie o sporcie przewidział

jak i karnym. Ustawodawca nałożył więc

bowiem

na

działalność

o charakterze karnym. Według art. 46 ustawy

sportową, w szczególności polskie związki

o sporcie, ten kto w związku z zawodami

sportowe, obowiązek pociągania do odpowie-

sportowymi organizowanymi przez polski

dzialności

związek sportowy lub podmiot działający

podmioty

dopingowych,

nych.

prowadzące

dyscyplinarnej

w

przypadku

także

na

w zakresie określonym w ich regulaminach.

związkiem lub podmiot działający z jego

Zatem w ustawie o sporcie przewidziano,

upoważnienia, przyjmuje korzyść majątkową

że w treści regulaminów dyscyplinarnych

lub osobistą albo jej obietnicę lub takiej

polskich

związków sportowych

zapisane

korzyści albo jej obietnicy żąda w zamian

zostaną

zasady

odpowiedzialności

za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć

dyscyplinarnej (art. 43 ust. 6). Zasady

wpływ na wynik tych zawodów, podlega
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umowy

zawartej

zapisy

stwierdzenia stosowania dopingu w sporcie,

ich

podstawie

odpowiednie

z

tym
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karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy

o

do lat 8. Tej samej karze podlega, kto

wzajemnych dotyczących zawodów sporto-

w wypadkach określonych powyżej udziela

wych, do których odnosi się ta wiadomość,

albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej

lub ujawnia tę wiedzę w celu wzięcia udziału

lub osobistej.

przez inną osobę w takich zakładach, podlega

Ustawodawca

przewidział

także

odpowiedzialność karną w sytuacjach, które
określone

zostały

jako

tzw.

sporcie,

bierze

udział

w

zakładach

karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do lat 5. (art. 47 ustawy o sporcie).

wypadki

mniejszej wagi. Są to zachowania które

Podmiot odpowiedzialny za zwal-

ustawodawca

czanie dopingu w sporcie

traktuje

jako

łagodniejsze

naruszenie zasad fair play. Sprawcy czynu
określonego jako wypadek mniejszej wagi

Ustawa o sporcie wskazuje w sposób

może zostać wymierzona grzywna, kara

jednoznaczny

ograniczenia

pozbawienia

za zwalczanie zjawiska dopingu w sporcie.

wolności do lat 2 (art. 46 ust.3 ustawy

Jest nim przywoływana już wcześniej Komisja

o sporcie).

do Zwalczania Dopingu w Sporcie (art. 44 ust.

wolności

albo

podmiot

odpowiedzialny

Jako sytuacje szczególnie naganne

1 ustawy o sporcie). Należy podkreślić, że nie

ustawodawca uznał także wszelkie zachowa-

ma ona uprawnień w stosunku do sporto-

nia,

wców klasy międzynarodowej, ponieważ

polegające

na

czerpaniu

korzyści

z szeroko rozumianych działań dopingowych.

od

stycznia

2011

roku

uprawnienia

W wypadku przyjęcia w tego rodzaju okoli-

te przysługują Światowej Agencji Między-

cznościach korzyści majątkowej znacznej

narodowej24.

wartości, według polskiego ustawodawstwa,

W ustawie o sporcie nakreślone

sprawca podlega karze pozbawienia wolności

są jasno najistotniejsze zasady funkcjono-

od roku do lat 10. (art. 46 ust.4 ustawy

wania

o sporcie).

w Sporcie, w tym jej status, tryb działania

Komisji

do

Zwalczania

Dopingu

W przypadkach powzięcia wiadomo-

i kompetencje. Regulacje tam zawarte dotyczą

ści o stosowaniu dopingu obowiązuje także

także trybu powoływania jej członków,

zasada bezwzględnego powiadomienia odpo-

długość kadencji oraz sposób ich odwołania.

wiednich służb. Przewidują to także przepisy

To właśnie Komisja jest organem właściwym

ustawy o sporcie. Według nich każdy, kto,

w sprawach dopingu. Często również błędnie

mając

wiadomość

o

popełnieniu

czynu

zabronionego określonego w art. 46 ustawy
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W. Cajsel Ustawa o sporcie, Komentarz. Krótkie
Komentarze Becka, Warszawa 2011r., s.346.
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przypisuje się jej rolę sądu do orzekania

Z uwagi na bardzo wysoko posta-

w sprawach z zakresu stosowania dopingu.

wione wymagania, jakimi muszą legitymować

W rozumieniu Światowego Kodeksu Anty-

się wszystkie Narodowe Agencje Antydopin-

dopingowego pełni ona funkcję Narodowej

gowe, WADA zezwala na powierzenie zadań

Agencji Antydopingowej (NADO). Przyznano

w zakresie badań jedynie akredytowanym

jej również wyłączne prawo do podejmo-

przez nią podmiotom. Otrzymanie akredytacji

wania decyzji w sprawie tzw. wyłączeń

WADA jest dla występujących o to labora-

terapeutycznych. Na podstawie obowiązują-

toriów procesem długotrwałym i złożonym.

cych przepisów uprawnienie to przysługuje

Wysokospecjalistyczne kryteria, które stawia-

w granicach RP wyłącznie Komisji do Zwal-

ne

czania Dopingu w Sporcie. W rzeczywistości

zapewnić rzetelne i prawidłowe przeprowa-

powoływany jest panel specjalistów, kwalifi-

dzenie kontroli antydopingowej. W chwili

kujących się odpowiednią wiedzą z zakresu

obecnej

medycyny. W skład Komisji do Zwalczania

akredytowane

Dopingu w Sporcie wchodzi przewodniczący

przeprowadzające kontrole antydopingowe

oraz

na

10

członków,

których

powołuje

są

kandydującym

na

potrzeby

placówkom,

świecie

istnieją

przez

WADA

ochrony

mają

tylko

33

laboratoria

sportu

przed

i odwołuje minister właściwy do spraw

nielegalnym dopingiem. W związku z powyż-

kultury fizycznej spośród osób wykonujących

szym, jak również z uwagi na regulacje

zawody w dziedzinach: medycyny, sportu,

zawarte w art. 44 ust. 5 pkt. 2 ustawy

etyki, biologii lub prawa i dających rękojmię

o sporcie, Komisja może upoważnić inne

prawidłowego wykonywania zadań Komisji

podmioty

(art. 44 ust. 2 ustawy o sporcie).

antydopingowych podczas zawodów oraz

do

przeprowadzania

kontroli

Kompetencje Komisji do Zwalczania

poza nimi. Korzystając ze swoich kompetencji

Dopingu w Sporcie, można scharakteryzować

Komisja upoważnia do przeprowadzenia

następująco: jest ona organem właściwym

kontroli

do prowadzenia wykazu substancji i metod

Instytucie Sportu w Warszawie - Zakład

zabronionych;

kontroli

Badań Antydopingowych. Zakład ten jest

antydopingowych podczas zawodów oraz

jedyną akredytowaną przez WADA i Między-

poza nimi; prowadzenia badań wspierających

narodową Organizację ds. Standaryzacji (ISO)

zwalczanie

dopingu

oraz

placówką, upoważnioną do przeprowadzania

wspierania,

opracowywania

wdrażania

analiz antydopingowych sportowców i zwie-

przeprowadzania

w

sporcie
i

programów edukacyjnych lub szkoleniowych,

antydopingowej

działający

przy

rząt.

dotyczących zwalczania dopingu w sporcie.
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Niewątpliwie podmiotami zaintereso-

nych przez międzynarodowe środowisko

wanymi zwalczaniem dopingu w sporcie -

antydopingowe. Przez utworzenie organizacji

z samej definicji, powinny być również

takich jak WADA, możliwe jest bowiem

polskie i inne związki sportowe. Wraz

propagowania polityki fair play między

z przywoływaną wyżej odpowiedzialnością

innymi przez wdrożenie systemu kontroli

o charakterze dyscyplinarnym czy karnym,

antydopingowej.

na związkach tych spoczywa także swoisty

Tym samym, jedynie połączenie sił

etyczny obowiązek propagowania czystości

poszczególnych krajów i ich ustawodawstwa

uprawiania sportu.

z działalnością międzynarodowych organizacji

antydopingowych

może

przynieść

Podsumowując i odpowiadając jedno-

wymierny efekt. W przeciwnym wypadku,

cześnie na pytanie postawione w tytule,

mimo osiągania przez sportowców coraz

należy stwierdzić, iż we współczesnym

lepszych rezultatów, nigdy nie będziemy mieć

świecie sportu doping winien być traktowany

pewności czy są one rezultatem ich talentu

z jednej strony jako choroba cywilizacyjna,

i pracy, czy wyłącznie chemicznej stymulacji

polegająca na ciągłym pościgu za osiąganiem

wydolności organizmu. Tego rodzaju stymu-

coraz lepszych rezultatów, często na granicy

lacja

wydolności ludzkiego organizmu, z drugiej

uszczerbek na zdrowiu sportowca. Dlatego

zaś

wydają się mieć sens wszelkie działania

jako

kolejna

forma

przestępstwa.

zawsze

w

Powodem dla którego doping winien być

zmierzające

traktowany jak przestępstwo jest fakt, coraz

dopingu w sporcie.

częstszego

występowania

sytuacji

do

konsekwencji

eliminowania

przynosi

zjawiska

gdy

dążenia osób zaangażowanych w działalność
sportową, mają na celu jedynie uzyskanie
określonych korzyści ekonomicznych.
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Przeciwdziałaniu stosowania metod
czy substancji zabronionych, w aspekcie
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J. Smorawiński, Wypowiedź na posie-

prawnym, pomocne są wszelkie narzędzia,

dzeniu sejmowej Komisji Kultury
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Fizycznej, Sportu i Turystyki w dniu

systemu - w szczególności w powoływanej

7 kwietnia 2010 r., www.sejm.gov.pl. ;

wyżej ustawie o sporcie. Nie należy jednak

2. W. Cajsel Ustawa o sporcie, Komen-

zapominać, iż narzędzia te są w głównej

tarz.

mierze odzwierciedleniem instytucji stworzo-

Warszawa 2011r.
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3. Kodeks

karny.

Część

szczególna.

została

także

sytuacja

profesjonalnych

Komentarz, red. A. Zoll, Wolters

zawodników, zrzeszonych w polskich i innych

Kluwer, Kraków 2011 t. 2;

związkach

4. R. Piechota Reguły Antydopingowe

sportowych

ubiegających

się

o zgodę na zastosowanie zabronionych

w sporcie (w:) Antydoping w Polsce,

w świetle prawa

red. A. Pokrywka, Instytut Sportu,

terapeutycznych.

substancji dla celów

Warszawa 2009;
5. www.antydoping.pl/pl/informacje_dl
a_sportowcow/wylaczenia_dla_celow_
terapeutycznych_tue ;

The Polish Sport Act, in the context of

6. M. Kędzior, Skutki prawa i polityki
antydopingowej

UE

narodowego

krajowego

i

dla

międzyprawa

regulation of Anti-Doping Policy, complies
with the solutions contained in the World
Anti-Doping Code.

sportowego, (w:) Unia Europejska

Players of Polish Sports Associations (as well

i sport. Implikacje członkostwa Polski

as others), participating in the competition

w Unii Europejskiej dla polskiego

are obliged to take part in a statutory anti-

sportu, red. J. Foks; Warszawa 2

doping control. The liability of the attempted
use of doping involves both a player and third
parties. This may be a disciplinary and / or

W niniejszym artykule przedstawione zostały

criminal liability. All the actions seemingly

polskie regulacje prawne (m.in. znajdujące się

completely unrelated to sports competitions,

w ustawie o sporcie z dnia 25 czerwca 2010

such as: possession or supply of prohibited

r., ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo

devices

farmaceutyczne

karnym)

information, hiding in luggage or placing the

stanowiące odzwierciedlenie międzynarodo-

banned doping at the disposal by a third party

wej

tym

will also be treated as a doping. Commission

Antydopingowego.

Against Doping in Sport in collaboration with

Wyjaśniona została również definicja dopingu

the World Anti-Doping Agency is engaged in

oraz wskazano rodzaje odpowiedzialności

the control and promotion of anti-doping

jaka

policy in Poland

polityki

Światowego

czy

antydopingowej
Kodeksu

przewidziana

wypełniające

kodeksie

jego

jest

za

znamiona.
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Separacja małżeńska w prawie kanonicznym
Michał Gadomski

W opracowaniach naukowych znajdu-

na gruncie doktryny2. P. M. Gajda uważa,

jemy omówienie wielu wyroków trybunałów

że jest ona zerwaniem lub zaniechaniem

kościelnych

nieważność

wspólnoty życia małżonków, przy dalszym

natomiast

trwaniu zawartego przez nich małżeństwa3.

analizy orzecznictwa w kwestii separacji.

Po zawarciu związku małżeńskiego ciąży

Przyczyną tego może być fakt, iż w sądach

na mężczyźnie i kobiecie obowiązek wspól-

kościelnych w Polsce jest ona bardzo rzadko

nego życia. Wspólnota ta musi istnieć realnie

orzekana. Problematyka omawianej instytu-

i być postrzegana niemalże fizycznie. Została

cji, jest jednak jak najbardziej aktualna1

ona w nauce określona jako convictum et

m. in. dlatego, że przez swój wyjątkowy

coniugium,

charakter

zamieszkania i pożycia4. Małżeńska wspól-

orzekających

małżeństwa.

Nie

jest

spotyka

nadzieją

się

dla

małżeństw

pozostających w kryzysie.

czyli

obowiązek

wspólnego

nota wchodząc w zakres praw i obowiązków

Ze względu na obszerność podejmo-

małżeńskich, nie należy jednak do istotnych

wanego problemu, w niniejszym opracowaniu

przymiotów małżeństwa5. Dlatego prawo-

ograniczono się do zagadnień materialno-

dawca dla ważnych powodów dopuszcza

prawnych, związanych z rozdziałem małżon-

zerwanie wspólności życia6. S. Paździor

ków. Omówione zostały uregulowania wystę-

zauważa, że: czasem mogą wytworzyć się

pujące na gruncie prawa powszechnego, bez

w

odniesień do polskiego prawa partykular-

rzeczywiście uniemożliwiają wspólne pożycie,

nego, które w tym zakresie milczy.

wówczas jako jedyna ucieczka pozostaje

Brak

formalnej

definicji

(dalej: KPK) skłania do wysunięcia jej

S. Paździor, Separacja w orzecznictwie Sądy
Biskupiego w Lublinie, Kościelne Prawo Procesowe. Materiały i studia 2003, z. 3, Lublin 2003,
s. 209.
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takie

stosunki,

które

separacji

w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983r.

1

małżeństwie

T. Rakoczy, Separacja kanoniczna jako gwarancja
nierozerwalności małżeństwa dla małżonków
i społeczności Kościoła [w:] Małżeń-stwo na całe
życie?, pod red. R. Sztychmilera i J. Krzywkowskiej,
Olsztyn 2011, s. 194.
3
P. M. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła
Katolickiego, Tarnów 2000, s. 246.
4 T. Rakoczy, op. cit., s. 195.
5 P. M. Gajda, op. cit., s. 246.
6 S. Paździor, Separacja, Gość Niedzielny 1999,
z. 48, s. 19.
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separacja7. Omawiana instytucja uprawnia

możliwości

strony tylko do rozejścia się, inaczej mówiąc

wspólnoty życia, ale tylko z przyczyn, które

do osobnego zamieszkania i w związku z tym

nastąpiły po zawarciu małżeństwa. Należy

do

małżeńskiego8.

powiedzieć, że w każdej tego typu sytuacji,

Niedopuszczalne jest natomiast zawarcie

rozpoznawanej przez autorytet kościelny,

ponownego małżeństwa. Trwa, zatem prze-

ważność małżeństwa nie budzi wątpliwości

szkoda węzła małżeńskiego, chyba że udowo-

lub nie udowodniono czegoś przeciwnego.

dniono nieważność tego związku9. Separacja

Zatem logicznym jest założenie, iż zdarzenie

może być dozgonna (bez obowiązku wzna-

legitymujące

wiania kiedykolwiek wspólnoty) lub czasowa

w trakcie trwania związku, nigdy przed jego

(kończąca się w razie ustania przyczyn

zawarciem. W przeciwnym wypadku mogłyby

ją uzasadniających lub z upływem czasu)10.

mieć zastosowanie kanony odnoszące się

W nauce prawa, brak jest jednak nacisku

do nieważności omawianego sakramentu.

na zasadniczy definicyjny element, jakim jest

Z

następczy charakter przyczyn uzasadnia-

następująca definicja: separacja jest zerwa-

jących separację, w stosunku do małżeństwa.

niem lub zaniechaniem wspólnoty życia

O ile przedstawiciele doktryny zwracają dużą

małżonków, z przyczyn powstałych w trakcie

uwagę, w sprawach o nieważność związku

jej trwania, przy dalszym istnieniu węzła

małżeńskiego, na konieczność zaistnienia

małżeńskiego. Wskazana propozycja ujęcia

powodów ją uzasadniających, w momencie

zagadnienia, ma na celu przedstawienie

zawierania umowy małżeńskiej, o tyle aspekt

wyjątkowości

przyczynowo - skutkowy przy omawianym

instytucji w prawie kanonicznym. Pominięcie

zagadnieniu, wydaje się być przemilczany.

omawianego aspektu, może wprowadzać

Prawodawca kodeksowy tworząc regulacje

w praktyce niepotrzebne wątpliwości i błędy.

przerwania

pożycia

dotyczące de nullitate matrimonii i rozdziału

tych

zerwania

separację,

powodów,

i

lub

musi

zasadną

odrębności

Ustawodawca

zaniechania

nastąpić

wydaje

się

omawianej

kościelny

regulując

dwojga osób, wyraźnie podkreśla odrębność

kwestię tegoż zagadnienia, zawarł na wstępie

i niezależność tych instytucji od siebie.

w

Zamysłem

iż małżonkowie mają obowiązek i prawo

było

tutaj,

dopuszczenie

Ibidem, s. 19.
8 E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego 4,
Warszawa 1986, s. 168.
9 E. Sztafrowski, Chrześcijańskie małżeństwo.
Pomoce prawno-pastoralne, Warszawa 1985,
s. 152.
10 M. Greszata, Kanoniczne procesy małżeńskie.
Pomoc dla studentów, Lublin 2007, s. 91.
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kan.

1151

KPK

ogólną

zasadę,

zachowania wspólnoty życia małżeńskiego,
chyba że usprawiedliwia ich przyczyna
legalna,

czyli

prawnie

przewidziana11.

J. Krukowski [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa
Kanonicznego. Tom III/ 2. Księga IV. Uświęcające
11
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M. Al. Żurowski stwierdza: to usprawiedli-

małżonków16. Zważywszy na to, że akt

wienie musi być proporcjonalne, a nawet

małżeński jest charakterystycznym sposo-

przewyższać podstawowy obowiązek podjęty

bem, dzięki któremu mężczyzna i kobieta

w chwili zawarcia związku12. Do przyczyn

jawią się jako jedno ciało, cudzołóstwo

powodujących faktyczne zerwanie współżycia

oznacza

małżeńskiego, zalicza się: 1) pewne wydarze-

strony niewinnej, równoznaczne z zanegowa-

nia niezależne od woli małżonków np. ciężka

niem

choroba; 2) niektóre wydarzenia zależne

o te założenia ustawodawca w kan. 1152 KPK

od woli obu stron np. wybór przez jednego

określił

ze współmałżonków, za zgodą drugiego stanu

z omawianej przyczyny18. W myśl tego

życia konsekrowanego; 3) przyczyny legalne

kanonu, niedochowanie wierności może być

przewidziane w kan. 1152- 1154 KPK13.

powodem rozdziału, jeśli strona niewinna nie

Z omawianego kanonu wynika, że jedynie

zdobyła

Kościół może określić, mocą swojego prawa,

cudzołóstwa

w jakich sytuacjach mężczyzna i kobieta nie

zawiniony,

muszą

dobrowolny. Nie będzie, zatem wystarczającą

dochować

wspólnoty

życia14.

bezpośrednie

jej

jako

małżonka17.

warunki

się

bezprawie

oparciu

małżeńskiej

przebaczenie19.

powinien
czyli

W

separacji

na

wobec

być

świadomy

tym

w

pełni

legitymacją,

formułuje następujący pogląd: nie jest więc

wpływem środków odbierających możliwość

sprawą prywatną małżonków, w jaki sposób

postępowania poczytalnego, dostarczonych

podchodzą do realizacji swojego małżeństwa.

przez

Ich obowiązkiem po zawarciu małżeństwa jest

Wymagane jest również, aby wspomniane

podjąć convictum et coniugium. Jeśli tego nie

naruszenie było dopełnionym cudzołóstwem,

czynią, winni mieć ku temu legitymację

a nie jedynie nieprzyzwoitością. Według

prawną15.

przedstawicieli doktryny czyny, które nie
są

uwodziciela

stosunkiem

lub

przy

T. Rakoczy na kanwie kan. 1151 KPK,

Od pierwszych wieków chrześcijaństwa

gwałt

i

Akt

działanie

podstępnie

cielesnym,

nie

pod

etc20.

stanowią

cudzołóstwo, czyli zawinione niedotrzymanie

podstawy separacji z kan. 1152 KPK21.

obowiązku

Ponadto

wierności

małżeńskiej,

było

fakt

niedochowania

wierności

uważane za przyczynę uzasadniającą rozdział
J. Krukowski, op. cit., s. 356.
J. Hervada [w:] Kodeks Prawa Kanonicznego.
Komentarz, pod red. P. Majera, Kraków 2011,
s. 865.
18 J. Krukowski, op. cit., s. 356.
19 W. Góralski, Kościelne prawo małżeńskie,
Warszawa 2006, s. 277.
20 M. Al. Żurowski, op. cit., s. 417- 418.
21 J. Hervada, op. cit., s. 865.
16
17

zadanie Kościoła, pod red. J. Krukowskiego,
Poznań 2010, s. 355.
12 M. Al. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie
Kościoła Katolickiego, Katowice 1987, s. 417.
13 J. Krukowski, op. cit., s. 355.
14 T. Rakoczy, op. cit., s. 196.
15 Ibidem, s. 196.
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winien być pewny i nie może opierać się

kościelnej lub państwowej (kan. 1152 § 2

na subiektywnie interpretowanych podejrze-

KPK)27.

niach22. W związku z tym, tego rodzaju

Zgoda jednego z małżonków na cudzo-

sprawy są rozpatrywane na drodze postępo-

łóstwo drugiej strony, oznacza aprobatę

wania

zamiaru dokonania tego czynu, ujawnionego

administracyjnego

lub

sądowego

(kan. 1692- 1696 KPK)23.

przez

współmałżonka.

Niekiedy

mamy

Mimo cudzołóstwa strona niewinna

do czynienia ze zgodą milczącą. Mowa jest

traci prawo do separacji, gdy: 1) wyraźnie lub

tutaj o sytuacji, gdy małżonek nie przeciw-

milcząco darowała winę współmałżonkowi;

stawia się, choć może, takiemu zamiarowi28.

2) sama zgodziła się na cudzołóstwo drugiej

Jedna ze stron może stać się przyczyną

strony; 3) stała się przyczyną cudzołóstwa; 4)

zdrady współmałżonka wprost lub pośrednio.

sama również dopuściła się tego występku24.

Jest przyczyną cudzołóstwa wprost, jeżeli

Zgodnie z poglądami prezentowanymi

poleca dokonanie tego czynu np. mąż

w nauce prawa kanonicznego, wyraźne

namawiając żonę do uprawiania prostytucji.

darowanie

współ-

Staje się nią pośrednio np. w sytuacji, gdy

expressis

odmawiał współżycia małżeńskiego, dla mało

darowanie

ważnych powodów, narażając drugą stronę

winy,

małżonkowi
verbis25.

powinno

być

zakomunikowane

Natomiast

milczące

zachodzi wówczas, gdy strona niewinna,
upewniona

już

o

małżeńskiej,

W myśl kan. 1152 § 1 KPK małżonek

dobrowolnie z miłością małżeńską, współżyje

niewinny traci prawo do rozdziału, gdy sam

z tą stroną, która zawiniła26. Wskazane przez

dopuścił się cudzołóstwa30. M. Al. Żurowski

ustawodawcę w KPK domniemanie prawne

zauważa, że: wtedy niejako następuje równo-

(zwykłe) przemawia za istnieniem tego

waga krzywd wzajemnie wyrządzonych31.

przebaczenia,

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż popełnienie

jeśli

zdradzie

na niebezpieczeństwo zdrady29.

strona

niewinna

-

od powzięcia wiadomości o przestępstwie
współmałżonka

-

zachowała

tego czynu również musi być pewne32.

współżycie

Separacja

małżonków

winna

być

małżeńskie przez okres sześciu miesięcy

stwierdzona wyrokiem sądu kościelnego lub

i nie odniosła się do odpowiedniej władzy

dekretem

biskupa

diecezjalnego,

chyba

że prawo partykularne inaczej stanowi (kan.
M. Al. Żurowski, op. cit., s. 418.
W. Góralski, Małżeństwo kanoniczne, Warszawa
2011, s. 370.
24 P. M. Gajda, op. cit., s. 247- 248.
25 W. Góralski, Kościelne…, op. cit., s. 277.
26 P. M. Gajda, op. cit., s. 247.

W. Góralski, Małżeństwo…, op. cit., s. 370.
W. Góralski, Kościelne…, op. cit., s. 278.
29 W. Góralski, Małżeństwo…, op. cit., s. 370.
30 M. Al. Żurowski, op. cit., s. 418.
31 Ibidem, s. 418.
32 W. Góralski, Kościelne…, s. 278.
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1692 § 1 KPK)33. Zerwanie jednak współżycia

owej winy, a więc wykazanie, że zaistniała

małżeńskiego

niewinną,

w związku sytuacja, ma charakter wyraźnie

z powodu niedochowania wierności, może

czarno - biały lub ku takiemu przynajmniej

być dokonane z własnej inicjatywy34. W takiej

oręduje. Jeżeli okazałoby się, że obie osoby

sytuacji jest ona obowiązana wnieść sprawę

ponoszą winę rozpadu, to orzeczenie separa-

o

władzy

cji nie mogłoby mieć miejsca. Zgodnie z tym

miesięcy

co zostało wskazane wcześniej, podmiot

separację

kościelnej,

przez

do

w

stronę

kompetentnej

ciągu

sześciu

od momentu faktycznego rozdziału35. Władza

kościelny

ta tj. biskup diecezjalny lub sąd, biorąc pod

z małżonków, jest obowiązany nakłonić

uwagę wszystkie okoliczności, rozważy, czy

do przebaczenia stronę niewinną. Natomiast,

niewinny

współmałżonek

mógłby

być

po dalszym przeanalizowaniu sytuacji, wcale

skłoniony

do

winy

nie

nie jest zobligowany do orzeczenia separacji.

przedłużania istniejącego stanu (kan. 1152 §

Może dojść m. in. do wniosku, że pojawiły się

3 KPK)36. Gdyby okazało się to możliwe,

okoliczności,

sprawa

do rozdziału i przez to nakaże stronom

W

darowania

stałaby

przeciwnym

się

i

bezprzedmiotowa.

wypadku

możliwe

jest

stwierdziwszy

które

winę

jednego

niweczą

prawo

podjęcie wspólnego życia40.

orzeczenie separacji37. Należy zaznaczyć,

Prawodawca kodeksowy mimo powyż-

że wskazane zadanie autorytetu kościelnego

szych regulacji, usilnie zachęca małżonka

ma charakter wtórny38. T. Rakoczy stwierdza:

niewinnego, aby kierując się względami

najpierw

sprawę

miłości chrześcijańskiej i dobrem rodziny,

fundamentalną. Chodzi mianowicie, o to czy

przebaczył stronie cudzołożnej i nie zrywał

separacja w ogóle może zostać orzeczona.

życia małżeńskiego (kan. 1152 § 1 KPK)41.

Z
że

musi

istniejącego
odstąpienie

on

stanu
od

rozstrzygnąć

prawnego
orzeczenia

wynika,
separacji

W doktrynie wskazuje się, że separację
wieczystą

może

spowodować

jedynie

zaistnieje, gdy trybunał lub biskup diecezjalny

cudzołóstwo. Rozdział z innych przyczyn,

stwierdzi brak winy jednej ze stron39. Zatem,

może być zasadniczo czasowy42. Ustawo-

pierwszym krokiem będzie zweryfikowanie

dawca w kan. 1153 KPK zaliczył do nich
następujące

T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu
Jana Pawła II. Tom III. Prawo małżeńskie, Olsztyn
1996, s. 226.
34 W. Góralski, Małżeństwo…, op. cit., s. 371.
35 W. Góralski, Kościelne…, op. cit., s. 278.
36 T. Pawluk, op. cit., s. 227.
37 W. Góralski, Małżeństwo…, op. cit., s. 371.
38 T. Rakoczy, op. cit., s. 201.
39 Ibidem, s. 201.
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ze

sytuacje

życiowe: 1)

jedno

stanowi

źródło

współmałżonków

poważnego niebezpieczeństwa dla duszy

Ibidem, s. 201 i 203.
T. Pawluk, op. cit., s. 226.
42 T. Rakoczy, op. cit., s. 202.
40
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drugiego małżonka lub potomstwa43 np.

któro godzi we wspólnotę życia małżeń-

prowokuje do grzechów, przez co naraża

skiego, w tym także potomstwo51. P. M. Gajda

dobro duchowe i powoduje niebezpieczeń-

stwierdza: są to sytuacje, w których jedna

stwo dla wiary44; 2) jedno z małżonków

ze stron zamiast być pomocą do wzajemnego

stanowi źródło poważnego niebezpieczeń-

doskonalenia się małżonków i twórczego

stwa dla ciała współmałżonka lub dzieci45 np.

wychowania dzieci, staje się zagrożeniem dla

dopuszcza się brutalnych czynów i stwarza

tych

niebezpieczeństwo

jedno

że ustawodawca taki stan rzeczy uważa,

ze współmałżonków w inny sposób czyni zbyt

za podstawę rozdziału, jeżeli nie ma nadziei

trudnym życie wspólne47 np. wnosi do domu

na poprawę współmałżonka53. Podobnie jak

atmosferę nie do zniesienia dla potomstwa

w przypadku cudzołóstwa, wymagana jest

i drugiej strony48.

niewątpliwa wina jednej ze stron, gdyby

fizyczne46;

3)

W tego typu sytuacjach istnieje pewna
analogia do przywileju pawłowego49. Warto

wartości52.

Nie

dziwi

zatem

fakt,

oboje małżonkowie ją ponosili, to separacja
nie byłaby możliwa54.

jednak przypomnieć, że omawiane okoliczno-

Omawiana instytucja, o której mowa

ści dotyczą małżeństwa między osobami

w kan. 1153 § 1 KPK, jest możliwa

ochrzczonymi, którego nie można rozwiązać,

na podstawie powagi ordynariusza miejsca,

ale dopuścić jedynie rozdział jako mniejsze

który jest kompetentny do wydania dekretu

zło50. Wymienione w kanonie przyczyny

separacyjnego55. W tym celu winien on prze-

umożliwiające separację, można podciągnąć

prowadzić działania zmierzające do ustalenia

pod wspólny mianownik tj. niewypełnianie

podstaw

podstawowych

Zgodnie z kan. 1692- 1696 KPK, sprawę

obowiązków

małżeńskich,

J. Krukowski, op. cit., s. 357.
44 M. Al. Żurowski, op. cit., s. 419.
45 J. Krukowski, op. cit., s. 357.
46 W. Góralski, Małżeństwo…, op. cit., s. 372.
47 J. Krukowski, op. cit., s. 357.
48 M. Al. Żurowski, op. cit., s. 419.
49
Małżeństwo zawarte przez dwie osoby
nieochrzczone zostaje rozwiązane na mocy
przywileju pawłowego dla dobra wiary strony,
która przyjęła chrzest, przez sam fakt zawarcia
nowego małżeństwa przez stronę ochrzczoną, jeśli
strona nieochrzczona odeszła. (kan. 1143 § 1 KPK);
Uważa się, że strona nieochrzczona odchodzi, jeżeli
nie chce mieszkać ze stroną ochrzczoną lub
mieszkać z nią w zgodzie bez obrazy Stwórcy, chyba
że strona ochrzczona po przyjęciu chrztu dała
słuszny powód odejścia. (kan. 1143 § 2 KPK).
50 J. Krukowski, op. cit., s. 357.
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dla

takiego

rozstrzygnięcia56.

w oparciu o powagę ordynariusza, względnie
sądu biskupiego, przeprowadza się w celu
uzyskania moralnej pewności i spokoju
sumienia, że przyczyny rozdziału są wystarczające

i

pewne57.

Należy

podkreślić,

że bezpośrednie niebezpieczeństwo, które

W. Góralski, Kościelne…, op. cit., s. 279.
P. M. Gajda, op. cit., s. 248.
53 W. Góralski, Małżeństwo…, op. cit., s. 372.
54 P. M. Gajda, op. cit., s. 249.
55 W. Góralski, Kościelne…, op. cit., s. 279- 280.
56 W. Góralski, Małżeństwo…, op. cit., s. 372.
57 M. Al. Żurowski, op. cit., s. 419.
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zagraża małżonkowi niewinnemu, upoważnia

władza kościelna, która prowadziła ową

go do podjęcia separacji również własną

sprawę, postanowiła co innego. Ma to miejsce

powagą58. Wydaje się jednak, że w takiej

np.

sytuacji ma on obowiązek, w ciągu sześciu

rozdziału64.

miesięcy wnieść sprawę do kompetentnej

w

sytuacji

orzeczenia

dozgonnego

Sąd lub w przypadku postępowania

władzy kościelnej (kan. 1152 § 3 KPK)59.

administracyjnego

biskup

Analogicznie do poprzednio omawianych

orzekając

regulacji prawnych, zarówno biskup jak

dokument tj.: wyrok lub dekret. Kan. 1154

i sędzia przed rozpoczęciem oficjalnego

KPK odnosi się tylko do jednego skutku tego

postępowania, winni podjąć próbę pogo-

orzeczenia, jakim jest troska o potomstwo

dzenia współmałżonków, szczególnie, gdyby

stron65. Stanowi on, iż z chwilą zadecydo-

wymagało tego dobro dzieci60.

wania o rozdziale małżonków koniecznie

separację,

diecezjalny,

wydaje

stosowny

Kan. 1153 KPK odpowiada kan. 864

należy zatroszczyć się o odpowiednie utrzy-

Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich61.

manie i wychowanie dzieci. Zagadnienia

W

prawnoporównawczym

te zazwyczaj są regulowane przez ustawo-

na szczególną uwagę zasługuje § 2 tego

dawstwo państwowe i orzeczenia sądów

kanonu. Stanowi on, iż prawem partyku-

cywilnych

larnym

być

względem dzieci lub małżonka niewinnego

separacji,

separacji, a będącego w trudnej sytuacji

zgodnie z obyczajami ludzi i okolicznościami

materialnej66. Taka jest praktyka, niemniej

miejsca62. Z powyższego wynika, że ustawo-

jednak zabezpieczenie tego, co odnosi się

dawca

do katolickiego wychowania dzieci, należy

kontekście

Kościoła

ustanawiane

inne

Kościołów

sui

iuris

mogą

przyczyny

Wschodnich

zezwala

np.

do

rozdziału małżonków63. Wskazana regulacja

a co za tym idzie, także do sędziego

nie występuje jednak w KPK.

kościelnego67.
Jakkolwiek,

prawa

alimentacyjny

na tworzenie innych prawnych przesłanek

Zgodnie z kan. 1153 § 2 KPK, po ustaniu

kompetencji

obowiązek

kanonicznego,

konstrukcja

omawianej

przyczyny separacji, we wszystkich wypad-

instytucji jest oparta na winie jednej ze stron,

kach małżonkowie obowiązani są wznowić

to w języku prawnym nie jest postrzegana

wspólnotę życia. Obowiązek taki ustaje, gdy

jako kara za przestępstwo, ale jako środek
zaradczy. Z tego też powodu zawsze istnieje

P. M. Gajda, op. cit., s. 248.
E. Sztafrowski, Podręcznik…, op. cit., s. 169.
60 M. Al. Żurowski, op. cit., s. 420.
61 J. Hervada, op. cit., s. 866.
62 P. M. Gajda, op. cit., s. 249.
63 J. Hervada, op. cit., s. 866.
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W. Góralski, Małżeństwo…, op. cit., s. 373.
T. Rakoczy, op. cit., s. 204.
66 J. Krukowski, op. cit., s. 358.
67 J. Hervada, op. cit., s. 866.
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możliwość zrzeczenia się przez małżonka

żyją w związkach, wciąż uznawanych przez

niewinnego skargi o separację, co zgodnie

Kościół za ważne72. T. Rakoczy zauważa:

z kan. 1155 KPK jest godne pochwały68.

powszechne myślenie małżonków i duszpaste-

Kościół

mężczyznę

rzy, a także przyzwolenie wiernych, bazujące

i kobietę do wzajemnego pojednania i konty-

na tym, że życie samotne po faktycznym

nuowania wspólnoty życia69. W przypadku

rozpadzie ich małżeństwa jest dopuszczalne,

separacji czasowej, to uprawnienie małżonka

nie jest prawnie usprawiedliwione. Co więcej,

do przebaczenia osobie winnej, odnosi się

taki sposób myślenia jest błędny i niezgodny

do czasu, w którym trwa przyczyna rozdziału,

z wolą Kościoła73. Cytowany autor wyraża

gdy ona ustaje to wznowienie małżeńskiego

również pogląd, iż kanoniczną konsekwencją

życia jest obowiązkiem. Wyjątek stanowi

nieuregulowanej sytuacji współmałżonków

sytuacja, gdy władza kościelna postanowiła

jest niemożność przystępowania do sakra-

co innego (kan. 1153 § 2 KPK)70. Zgodnie

mentów świętych. Stąd pojawia się wniosek

z wolą ustawodawcy, udzielenie przebaczenia

de lege lata, by wezwać wszystkich żyjących

stronie winnej niweczy prawo do żądania

poza związkiem małżeńskim, do uregulowa-

rozdziału. Jednak, gdy daje ona ponownie

nia istniejącego stanu i gdy jest to możliwe,

kanonicznie

do wstąpienia na drogę separacji74.

to

małżonek

zatem

słuszną

wzywa

przyczynę

niewinny

odejścia,

uzyskuje

swoje

uprawnienie na nowo71.
Założeniem separacji, jest to że każda

Streszczenie

sytuacja w życiu mężczyzny i kobiety, poza
wspólnotą małżeńską, musi zostać prawnie

Prezentowany

usprawiedliwiona przez odpowiedni doku-

separacji małżeńskiej, w świetle unormowań

ment przełożonych Kościoła. Strona zamie-

obecnie

rzająca przerwać convictum et coniugium,

Kanonicznego z 1983r. Autor rozpoczyna

winna

analizę zagadnienia od przytoczenia definicji

otrzymać

ku

temu

urzędowe

artykuł

obowiązującego

małżonków,

poświęcony
Kodeksu

jest
Prawa

upoważnienie. W tym miejscu nasuwa się

rozdziału

prezentowanej

pytanie o stan świadomości osób, które nie

w nauce prawa wraz z podaniem własnej
propozycji ujęcia zagadnienia. W dalszej

W. Góralski [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa
Kanonicznego. Tom III/ 2. Księga IV. Uświęcające
zadanie Kościoła, pod red. J. Krukowskiego,
Poznań 2010, s. 358.
69 T. Rakoczy, op. cit., s. 199.
70 J. Hervada, op. cit., s. 866.
71 T. Rakoczy, op. cit., s. 200.
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części pracy omówione zostały kan. 1151-

Ibidem, s. 196- 197.
Ibidem, s. 204- 205.
74 Ibidem, s. 197 i 205.
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1155

KPK,

regulujące

materialnoprawne

aspekty separacji.

analysis of the issue by quoting the definition
of the separation of the spouses, which is
presented in the jurisprudence together with
his own point of view this issue. The next part

The presented article is about the marital

of the article describes several paragraphs,

separation, in light of current regulations of

from 1151 to 1155 of Code of Canon Law,

the Code of Canon Law, which came into force

which governs financial-legal aspects of the

in 1983 year. The author is commencing

separation.
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„Mały świadek koronny” jako jedna z form zwalczania przestępczości
zorganizowanej. Rozważania na tle art. 60 § 3 i § 4 k.k. w związku
z art. 258 k.k.
Marta Majka

Polski

unormował

na pytanie, czy sprawcy działający w ramach

odpowiedzialność sprawców, którzy działają

takich struktur, mogą liczyć na obniżenie

w

albo

wymiaru kary, gdy zgodzą się współpracować

popełnienie

z organami ścigania i wymiarem sprawiedli-

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

wości? Poniższe przemyślenia zamierzam

w osobnym artykule 258 k.k. (Dz.U. z 1997 r.,

oprzeć na instytucji tzw. „małego świadka

nr 88, z póź.zm.). Można powiedzieć, że jest

koronnego” zawartej w art. 60 § 3-4 k.k. oraz

to próba normatywnego odniesienia się

zastanowić się jakie skutki mogą z tego

do pojęcia tzw. „przestępczości zorganizo-

wyniknąć dla toczącego się postępowania?

ramach

związku

ustawodawca
zorganizowanej

mających

na

celu

grupy

wanej”. Zjawiska niejednolitego i trudnego

Instytucja tzw. „małego świadka koron-

do zdefiniowania1. Rozważania poniższego

nego”2. Została stworzona na wypadek gdyby

artykułu nie mają jednak na celu wyjaśnienia

ustawa o świadku koronnym (Dz. U. z 2007 r.

owego terminu. Służą bardziej odpowiedzi

Nr 36, poz. 232) przestała obowiązywać3,
jak również po to by miała zastosowanie

Wiadomości na temat pojęcia „przestępczości
zorganizowanej” można czerpać z m.in. : Z. Rau,
Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie”, Kraków 2002; W. Kurowski, Pojęcie
organizacji przestępczej i przestępczości zorganizowanej, Prokuratura i Prawo, nr 1, 2006; C. Sońta,
Normatywne pojęcie zorganizowanej przestępczości, zorganizowana grupa i związek przestępczy
w polskim prawie karnym na tle teorii i orzecznictwa - zarys problematyki, Wojskowy Przegląd
Prawniczy 1997, nr 1.; E. Gabara, Stanowisko
Polski w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, Toruń 2004; W. Mądrzejowski,
Przestępczość zorganizowana. System zwalczania,
Warszawa 2008; A. Michalska - Warias, Przestępczość zorganizowana i prawno-karne formy jej
zwalczania, Lublin 2006, E. W. Pływaczewski
(red.), Przestępczość zorganizowana. Świadek
koronny. Terroryzm. W ujęciu praktycznym,
Kraków 2005 r.;
1
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w przypadkach gdy nie są spełnione przesłanki

określone w

tymże

dokumencie.

Poniższy akt prawny nie ma zastosowania
do sprawcy, który popełnił bądź usiłował
popełnić przestępstwo określone w art. 148 §
1-3 k.k., a także gdy współdziałał w jego
popełnieniu. Co więcej ustawa nie ma zastosowania do sprawcy będącego prowokatorem
przestępstw określonych w art. 1 tego aktu,
T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie
karne, Warszawa 2007, str. 498.
3 Obecnie ta ustawa ma charakter trwały- dopisek
M.M.
2
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a także wobec kierującego bądź zakła-

w związku z udziałem w przestępstwie

dającego zorganizowaną grupę albo związek

lub przestępstwie skarbowym określonym

mających na celu popełnienie przestępstwa.

w art.1 : (...) 3) kierował zorganizowaną

Natomiast, gdy chodzi o tzw. „małego świadka

grupą albo związkiem mającymi na celu

koronnego” w każdym przypadku dochodzi

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa

do uznania sprawcy winnym popełnienia

skarbowego”. Kodeks karny takich przesłanek

czynu i wymierzenia kary nadzwyczajnie

nie zawiera, dlatego instytucję określoną

złagodzonej, a w szczególnych przypadkach

w art. 60 § 3-4 k.k. możemy stosować

do odstąpienia od jej wymierzenia.

w każdym przypadku przestępnego współ-

Procedura, zgodnie z ustawą o świadku

działania o wieloosobowej konfiguracji6.

koronnym, toczy się tylko w fazie postępowania

przygotowawczego

i

Art. 60 § 3 k.k. stanowi jedyny przykład

następnie

obligatoryjnego nadzwyczajnego złagodzenia

na podstawie art. 9 ust. 2 tego dokumentu,

kary zawarty w części ogólnej kodeksu

dochodzi do umorzenia tego postępowania

karnego7.

przez prokuratora w ciągu 14 dni już

z instytucji określonej w art. 60 § 3 k.k. musi

po uprawomocnieniu się orzeczenia, które

spełnić określone warunki. Po pierwsze sam

kończy postępowanie przeciwko pozostałym

musi

sprawcom4.

w popełnieniu przestępstwa8. Po drugie jest

Kodeks karny w art. 60 § 3-4 zawiera

By

sprawca

współdziałać

z

mógł

skorzystać

innymi

osobami

zobowiązany do ujawnienia organowi, który

szerszy zakres przypadków zastosowania ulg

jest

powołany

dla osób, które zgodzą się współpracować

wszystkich współdziałających, którzy brali

z organami ścigania niż ustawa o świadku

udział w popełnieniu przestępstwa (czyli

koronnym. Tenże akt prawny już na samym

zarówno zbrodni jak i występku). Na koniec

wstępie tzn. w art. 1 ust. 1 stanowi: ”Przepisy

musi ujawnić istotne okoliczności popełnienia

ustawy stosuje się w sprawach o przestę-

tego

pstwo lub przestępstwo skarbowe popełnio-

rozumieć takie informacje, które pomogą

ne w zorganizowanej grupie albo związku

postawić zarzuty określonym osobom9.

czynu,

do

pod

ścigania

tym

przestępstw

pojęciem

należy

mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego”5. Jednakże
art. 4 tejże ustawy głosi: „Przepisów ustawy
nie stosuje się do podejrzanego, który

4
5

T. Grzegorczyk, J. Tylman, op.cit., str. 17.
Dz. U. Nr 36, poz.232.
Wiedza Prawnicza nr 6/2012

M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny.
Część ogólna, t. II. Komentarz do art. 32- 116,
Warszawa 2010 , str. 350.
7 Tamże, str. 351.
8 Z. Ćwiąkalski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny.
Część ogólna- komentarz. Komentarz do at. 1-116
k.k., t. I, Kraków 2004, str. 917.
9 V. Konarska- Wrzosek, Prawnokarne środki walki
z przestępczością zawodową i zorganizowaną
6
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Z. Ćwiąkalski uważa, że do istotnych

wobec, którego zastosowano przepis art. 60 §

okoliczności możemy zaliczyć takie informa-

3 bądź § 4 k.k. nie potwierdził w postępo-

cje jak np. struktura grupy bądź związku,

waniu karnym ujawnionych przez siebie

miejsce spotkań czy charakter planowanych

informacji13.

przestępstw, jak również dotyczące typowa-

Jak podkreśla Z. Ćwiąkalski: „gdyby

nych ofiar, czy informacje o materiałach

w zamyśle ustawodawcy warunkiem zastoso-

wybuchowych, a także wszelkiego rodzaju

wania art. 60 § 3 k.k. było podtrzymanie

wiadomości odnoszące się do przywódców

przez sprawcę swoich relacji w toku całego

i założycieli zorganizowanych struktur10.

procesu karnego, to niewątpliwie zastrzeże-

Sprawca może to uczynić na dowolnym etapie

nie takie znalazłoby się w tekście wskazanego

procesu, jednakże zanim dojdzie do zamknię-

przepisu (wyrok SN z 15 listopada 2002 r., II

cia rozprawy głównej w postępowaniu sądo-

KKN 390/01, LEX nr 74454)”14. Nie musi

wym11.

zachodzić konsekwencja pomiędzy wyjaśnie-

Kodeks karny nie postawił wymagania,

niami złożonymi w postępowaniu przygo-

jak ma to miejsce w przypadku ustawy

towawczym i postępowaniu sądowym by móc

o świadku koronnym, by sprawca potwierdził

zastosować instytucję zawartą w art. 60 § 3

przed sądem zeznania, które złożył przed

k.k.15 W tym wypadku, należy jednak przyjąć

organami ścigania, stanowi to przeoczenie

pogląd, że chodzi o takie sytuacje, gdy

ustawodawcy.

sprawca w postępowaniu przygotowawczym

W

takiej

sytuacji,

gdyby

sprawca dopuścił się wyżej wspomnianego

nie

zachowania, musi liczyć się z negatywną

w popełnieniu przestępstwa oraz istotnych

reakcją sądu12.

okoliczności

W wyniku nowelizacji kodeksu postę-

ujawnia

współdziałających
jego

popełnienia,

z
a

nim
czyni

to dopiero w postępowaniu przed sądem.

powania karnego, która weszła w życie

W

z dniem 1 lipca 2003 r., dodano art. 540a

najpierw ujawnił te informacje w postę-

k.p.k.

podstawę

powaniu przygotowawczym, a następnie

do wznowienia postępowania zakończonego

odwołał by swoje wyjaśnienia przed sądem,

prawomocnym orzeczeniem, gdy skazany

nie

Przepis

ten

stwarza

przewidziane w kodeksie karnym, Prok. i Pr. 2000,
nr 3, str. 43.
10 Z. Ćwiąkalski, Wybrane problemy wymiaru kary
za przestępczość zorganizowaną, Prokuratura
i prawo 2001, str. 17 i nast.
11 Z. Ćwiąkalski [w:]A. Zoll (red.), Kodeks karny.
Część ogólna..., str. 922.
12 Tamże, str. 923.
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przeciwnym

byłoby

razie,

podstaw

gdyby

do

sprawca

zastosowania

instytucji obligatoryjnego nadzwyczajnego
złagodzenia

kary,

która

jest

swoistego

Z. Ćwiąkalski [w:]A. Zoll (red.), Kodeks karny.
Część ogólna..., str. 923.
14 Tamże,str. 924.
15 Tamże, str. 924.
13

strona 101

rodzaju nagrodą dla sprawcy w związku

Główny

problem

pojawiający

się

z tym, że zdecydował się na współpracę

w interpretacji terminu „ujawnienia istotnych

z organami ścigania.

okoliczności” dotyczy tego, czy mają to być

Podobny

pogląd

został

wyrażony

w orzecznictwie, Sądu Apelacyjnego w Krako-

już znane informacje organom ścigania czy
chodzi o wiadomości całkiem nowe?

wie w wyroku z dnia 22 listopada 2000 r.,

W. Zalewski przedstawił trzy linie

w sprawie II KK 105/0316, stwierdził,

interpretacyjne, wykształcone w orzeczni-

że wątpliwa jest postawa by doszło do zasto-

ctwie dotyczące pojęcia „ujawnienia istotnych

sowania art. 60 § 3 k.k., gdy sprawca najpierw

okoliczności”, porównując użycie tego termi-

przyznał się do udziału w przestępstwie

nu w art. 60 § 3 i § 4 k.k. 20

i wskazał wspólników, a następnie zmienił

Pierwsza z nich przyjmuje, że pojęcie

wcześniejsze wyjaśnienia dotyczące udziału

„ujawni”, należy rozumieć jako: ”przekazanie

wskazanej osoby w popełnieniu przestę-

przez

pstwa, twierdząc że był to ktoś wcześniej

do ścigania przestępstw istotnych informacji,

jemu

jest

niezależnie od tego czy były one tym organom

Warszawie

uprzednio znane”21. Jeżeli art. 60 § 3 k.k.

zgodnie z wyrokiem z dnia 13 grudnia 1999

wspomina tylko o „ujawnieniu informacji

r., w sprawie II AKa 326/99, który uważa,

oraz istotnych okoliczności”, a § 4 tego

że

swoje

artykułu mówi o „ujawnieniu i przedsta-

wcześniejsze wyjaśnienia nie może liczyć

wieniu istotnych okoliczności nieznanych

na zastosowanie względem niego instytucji

dotychczas

obligatoryjnego złagodzenia kary opisanej

Najwyższy w jednej ze swoich uchwał z dnia

w art. 60 § 3 k.k. 17

25 lutego 1999 r., w sprawie I KZP 38/9822,

nieznany.

również

Sąd

Apelacyjny

sprawca,

Odnosząc

Podobnego

który

się

w

zdania

odwołuje

do

sformułowania,

sprawcę

organowi

organowi

powołanemu

ścigania”

to

Sąd

jest zdania, że: ”brak (...) normatywnych racji

że „okoliczności popełnienia przestępstwa

do

ograniczania

podstaw

stosowania

mają być istotne”. Ocena tych informacji

instytucji obligatoryjnego nadzwyczajnego

ma być obiektywna18 i nie należy do sprawcy

złagodzenia kary (...) do tych wypadków,

tylko do sądu, który ocenia „istotność

w których sprawca (...) poda organowi

i zupełność” przedstawionych informacji19.

powołanemu do ścigania przestępstw tylko
takie informacje określone w art. 60 § 3 k.k.,
które dotychczas temu organowi nie były

OSNKW 2003, z. 9-10, poz. 88.
Orz.SA 2000, z. 9, poz. 67.
18 M. Królikowski, R. Zawłocki, op.cit.,str. 351.
19 Z. Ćwiąkalski [w:]A. Zoll (red.), op.cit.,, str. 922.
16
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Wiedza Prawnicza nr 6/2012

M. Królikowski, R. Zawłocki , op.cit., str. 352.
Tamże, str. 352.
22 OSNKW 1999, z. 3- 4, poz. 12.
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znane”, należy tu podkreślić, że skoro

ścigania26, dlatego art. 60 § 3 k.k. ma zastoso-

ustawodawca

odmiennych

wanie jedynie wobec wyżej wymienionego

wyrażeń w § 3 i § 4 art. 60 k.k. to nie zrobił

sprawcy. Położono tu nacisk na elementy

tego bez celu. Skoro w § 3 nie użyto słowa

obiektywne, niezależne od sprawcy27.

użył

dwóch

„nieznane” to tak naprawdę w tym paragrafie

Dwa pierwsze ujęcia mają charakter

mowa jest o informacjach znanych jak

subiektywny

i

przemawiają

i nieznanych dotychczas organowi ścigania,

sprawcy. Natomiast ostatnie ujęcie o chara-

które ujawni sprawca23.

kterze

obiektywnym

na

stanowi

korzyść

racjonalne

Drugie ujęcie zakłada, że pod pojęciem

działanie wymiaru sprawiedliwości, gdzie

„ujawni” należy rozumieć przekazanie przez

korzyść dla sprawcy istnieje, ale tylko pod

sprawcę

tylko

warunkiem przekazania informacji, które

według

wiedzy

takich

informacji,

informującego

„które

nie

były

dotychczas znane organom ścigania”24. Sąd

dotychczas

nie

były

znane

organowi

ścigania28.

Najwyższy sprzeciwia się temu, by przyj-

Powyższe

wątpliwości

starał

się

mować iż termin „ujawni”, ma oznaczać

również rozstrzygnąć Sąd Najwyższy w wyro-

sytuację, gdy sprawca ma świadomość tego,

ku z dnia 13 stycznia 2009 r., w sprawie IV KK

że organy ścigania posiadają już wiedzę

235/08, gdzie w uzasadnieniu prawnym

na temat udzielanych przez niego informacji.

czytamy, że:” Występujące nadal w praktyce

Pogląd ten nie sprzeciwia się jednakże

orzeczniczej odmienne interpretacje pojęcia

sytuacji, gdy organy obiektywnie taką wiedzę

ujawni ( np. w wyroku z 27.05.2002 r., V KKN

posiadają, jednakże sprawca nie jest tego

188/00, OSNKW 2002, z.11-12, poz. 113 Sąd

świadomy. Doszło tutaj do ujęcia subiekty-

Najwyższy przyjął, że zwrot ten oznacza

wnego pojęcia „ujawni”, gdzie podkreślono

przekazanie organowi ścigania wiadomości

znaczenie

dotychczas

temu

natomiast

w

świadomości

jaki

wiedzy

sprawcy25.

organowi

nieznanych,

postanowieniu

z

dnia

W ostatnim ujęciu Sąd Najwyższy

20.02.2003 r., II KK 113/02, OSNKW 2003,

w wyroku z dnia 27 maja 2002 r., w sprawie

z. 5-6, poz. 52, że dotyczy także wiadomości,

V KKN 188/00, stanął na stanowisku, że pod

które według przekonania informującego nie

pojęciem zwrotu „ujawni” są przekazywane

są dotychczas temu organowi znane)skłoniły

przez sprawcę wyłącznie informacje, które

Pierwszego

nie

do wystąpienia z wnioskiem o rozstrzygnięcie

były

dotychczas

znane

organom

M. Królikowski, R. Zawłocki, op.cit.,str. 353.
Tamże, str. 353.
25 Tamże, str. 353.

Sądu

Najwyższego

OSNKW 2002 r., z. 11-12, poz. 113.
M. Królikowski, R. Zawłocki, op.cit., str. 353.
28 Tamże, str. 353.
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przez

skład

siedmiu

Sądu

będzie natomiast należała do sądu. Trzeba

Najwyższego z dnia 29.10.2004 r. (I KZP

podkreślić, że sprawca sam nie wie jakie

24/04, OSNKW 2004, z. 10, poz.92), w której

informacje posiada organ ścigania. Jeżeli

stwierdzono,

oznacza

wykazuje właściwą postawę i sąd oceni,

przekazanie wiadomości dotychczas temu

że z punktu widzenia danej sprawy, jego

organowi powołanemu do ścigania prze-

wyjaśnienia okazały się istotne, to nic nie stoi

stępstw nieznanych lub takich, które według

na przeszkodzie temu by zastosować wobec

wiedzy sprawcy, są temu organowi nieznane,

sprawcy instytucję obligatoryjnego nadzwy-

rozstrzygnęła spory interpretacyjne w tym

czajnego złagodzenia kary31.

że

sędziów

zwrot

ujawni

względzie. Taką wykładnię zwrotu ujawni Sąd

Odmienny

w

m.in.

w jednym z wyroków z dnia 28 lutego 2001 r.,

postanowienie z dnia 2.08.2005 r., IV KK

w sprawie II AKa 240/00, uważa, że by zasto-

97/05, R- OSNKW 2005, poz. 1536; wyrok

sować obligatoryjne nadzwyczajne złagodze-

z dnia 28.06.2006 r., V KK 116/ 06, R- OSNKW

nie kary „nie wystarcza przyznanie się

2006, poz. 1287; wyrok z dnia 25.04.2008 r.,

do winy i złożenie choćby najobszerniejszych

II KK 335/07, LEX nr 424905)”29.

wyjaśnień.

(por.

Należy przyjąć pogląd, który głosi,
że

pod

pojęciem

Łodzi,

się

który

oskarżonego

do winy stanowi okoliczność łagodzącą,

istotnych

wpływającą na wymiar kary, natomiast

okoliczności przestępstwa”, należy rozumieć

do zastosowania przepisu art. 60 § 3 k.k.

przekazanie takich informacji przez sprawcę,

muszą, poza przyznaniem się do winy, być

które nie muszą być całkowicie nowe dla

spełnione dodatkowe przesłanki (...) jeżeli

organów

okoliczności

ścigania30,

„ujawnienie

Przyznanie

w

wyrażony

przez

orzeczeniach

Apelacyjny

został

Najwyższy stosował bowiem konsekwentnie
kolejnych

Sąd

pogląd

gdyż

jak

już

była

podane

w

wyjaśnieniach

wcześniej o tym mowa pojęcie „nieznane”

oskarżonego przyznającego się do winy, nie

zostało podkreślone w § 4 art. 60k.k.

dostarczają informacji stanowiących pomoc

Sprawca podczas składania wyjaśnień
powinien

przedstawić

wszystkie

dla organów ścigania ani też nie przyczyniają

znane

się do rozbicia grupy przestępczej, to nie

mu informacje na temat danego zdarzenia,

zasługują, aż na nadzwyczajne złagodzenia

by móc skorzystać z instytucji zawartej

kary,

w art. 60 § 3 k.k.. Ocena tych wiadomości

określonych w art. 60 § 3 k.k.” 32.

Lex Omega Intarnet, http://www.e-omega.lex.pl
, rekord ostatniego otwarcia 30.03.2012 r., g.1630.
30 Z. Ćwiąkalski [w:]A. Zoll (red.), op.cit., str. 925
i nast.

gdyż

nie

wyczerpują

warunków

29
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Należy podkreślić, że jest to pogląd zbyt

korupcyjnego, w zakresie ich właściwości,

daleko idący i odosobniony w doktrynie, gdyż,

2) innym organom przewidzianym w przepi-

art. 60 § 3 k.k. nie zawiera przesłanki

sach szczególnych”37. Wystarczy, że sprawca

w postaci „rozbicia grupy przestępczej” i nie

ujawni

można

z wyżej wymienionych organów.

by

było

dokładnie

w

praktyce

stwierdzić na podstawie, których informacji
doszło do rozbicia struktur przestępczych.33
Zwrot „z innymi osobami”, oznacza,

informacje

Problem

przed

może

którymkolwiek

się

pojawić

gdy

będziemy mieli do czynienia ze zbiegającymi
się podstawami obligatoryjnego nadzwyczaj-

że musi być co najmniej trzech współ-

nego

złagodzenia

kary,

zgodnie

z

art.

działających34.

60 § 3 k.k. a obligatoryjnym nadzwyczajnym

Przepis art. 60 § 3 k.k. nie precyzuje

obostrzeniem wynikającym z art. 64 § 2 k.k.

pojęcia „organu powołanego do ścigania

w związku z art. 65 k.k. W takim wypadku sąd

przestępstw”, dlatego należy przyjąć szeroką

swobodnie

interpretację tego terminu35. W społeczeń-

kierunku wymiaru kary zgodnie z art. 57 § 2

stwie

k.k.38,

że

panuje
jedynymi

powszechne
organami

przekonanie,
uprawnionymi

podejmie

który

głosi:

podstawy

decyzję
„Jeżeli

odnośnie

zbiegają

nadzwyczajnego

się

złagodzenia

do ścigania przestępstw jest Policja oraz

i obostrzenia, sąd może zastosować nadzwy-

Prokuratura, w związku z tym sprawca nie

czajne złagodzenie albo obostrzenie kary”39.

musi wiedzieć jaki w danej sprawie jest
właściwy

organ,

najważniejsze

jest

Na mocy art. 60 § 3 k.k. możliwe jest
zastosowanie

warunkowego

to by sprawca dokonał ujawnienia czynu,

wykonania

a przed którą instytucją tego dokona nie

nadzwyczajnie złagodzona, z uwzględnieniem

ma większego znaczenia, gdyż organ, który

przesłanek zawartych w art. 69 § 1 i § 2 k.k.,

jest niewłaściwy w danej sprawie ma obowią-

czyli wobec sprawcy, który ujawnił pozosta-

zek

łych współdziałających i który poinformował

przekazać

te

informacje

właściwej

która

była

o

czytamy: ”Uprawnienia Policji przysługują

przestępstwa, można warunkowo zawiesić

także: 1) organom Straży Granicznej, Agencji

wykonanie orzeczonej kary pozbawienia

Bezpieczeństwa

Służby

wolności nie przekraczającej 2 lat, kary

Anty-

ograniczenia wolności lub grzywny orzeczo-

Celnej

oraz

Centralnego

Biura

okolicznościach

uprzednio

instytucji36. Na podstawie art. 312 k.p.k.

Wewnętrznego,

istotnych

kary,

zawieszenia

popełnienia

nej jako kara samoistna, pod warunkiem,
M. Królikowski, R. Zawłocki , op.cit., str. 352.
M. Królikowski, R. Zawłocki, op.cit., str. 351.
35 Tamże, str. 915.
36 Tamże, str. 915.
33
34
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V. Konarska - Wrzosek, op.cit., str. 44.
39 Dz. U. Nr 88, poz.553.
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że jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec

musi złożyć wyjaśnienia w swojej sprawie,

sprawcy celów kary, przede wszystkim

2) ma dokonać ujawnienia przed organem

zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

ścigania oraz przedstawić istotne okoliczno-

Zgodnie z § 5 art. 60 k.k., wobec sprawcy

ści, które były dotychczas nieznane temu

określonego w art. 60 § 3 i § 4, czyli także

organowi, przestępstwa, które zagrożone jest

w przypadku obligatoryjnego nadzwyczaj-

karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności,

nego złagodzenia kary. Sąd w sytuacji, gdy

3) ostatnią przesłanką, która ma charakter

wymierza karę pozbawienia wolności do 5 lat

formalny, jest złożenie przez prokuratora

może warunkowo zawiesić jej wykonanie

wniosku dotyczącego nadzwyczajnego złago-

na okres próby do 10 lat, pod warunkiem,

dzenia kary.

że uzna, iż pomimo niewykonania kary,
sprawca nie popełni ponownie przestępstwa.

Sprawca w tym przypadku, podobnie
jak ma to miejsce w związku z art. 60 § 3 k.k.,

Na koniec tych rozważań należy dodać,

jest zobowiązany do złożenia wyczerpujących

że nie budzi wątpliwości pogląd, iż sprawca

wyjaśnień w swojej sprawie, gdyż takie

by

postępowanie jest podstawą zastosowania

mógł

skorzystać

nadzwyczajnego

z

obligatoryjnego

złagodzenia

kary

musi

instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary42.

spełnić łącznie obie przesłanki40 zawarte

Jednakże

w art. 60 § 3 k.k. tzn. „ujawni on wobec

w przypadku rozwiązania zawartego w para-

organu powołanego do ścigania przestępstw

grafie poprzedzającym tzn. § 3 k.k., sprawca

informacje dotyczące osób uczestniczących

musi spełnić bardziej restrykcyjne przesłanki,

w popełnieniu przestępstwa oraz istotne

by

okoliczności jego popełnienia”41.

nadzwyczajnego złagodzenia kary, o którym

Nie

ma

większych

przeszkód

by

móc

inaczej,

niż

skorzystać

ma

z

to

miejsce

fakultatywnego

jest mowa § 4 art. 60 k.k.

z takiego rozwiązania skorzystała osoba,

Pojęcie „istotnych okoliczności” należy

która spełnia znamiona zawarte w art. 258

rozumieć tak jak zostało to już wyjaśnione

k.k., pod warunkiem, że dojdzie do uwzglę-

na podstawie art. 60 § 3 k.k., jednakże muszą

dnienia powyższych kryteriów.

one

dotyczyć

okoliczności

przestępstwa

Artykuł 60 § 4 k.k. określa instytucję

zagrożonego karą powyżej 5 lat pozbawienia

fakultatywnego złagodzenia kary. Przesłanki

wolności tzn. zbrodni. W tym przypadku

jakie

móc

może chodzić o przestępstwo, które nie było

ją zastosować są następujące: 1) sprawca

wcześniej znane organowi ścigania, ale także

40
41

muszą

być

spełnione

by

Z. Ćwiąkalski [w:]A. Zoll (red.), op. cit., str. 928.
Dz. U. Nr 88, poz.553.
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o

przestępstwo,

które

było

już

znane

42Z.
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wcześniej organowi ścigania, pod warunkiem,

czajnego złagodzenia albo obostrzenia kary,

że sprawca ujawnia informacje, które nie były

sąd może tylko jeden raz karę nadzwyczajnie

znane organowi ścigania i co najważniejsze

złagodzić albo obostrzyć, biorąc pod uwagę

muszą one być istotne w sprawie, a więc

łącznie zbiegające się podstawy łagodzenia

takie, które później pozwolą na wszczęcie

albo obostrzenia”45.

postępowania

polegające

Podsumowując powyższe rozważania,

na ujawnieniu sprawcy i doprowadzające

należy podkreślić, że instytucja obligatoryj-

do jego ujęcia.

nego nadzwyczajnego złagodzenia kary jest

Zwrot

karnego

„nieznane”

bądź

rozumieć,

krytykowana w doktrynie. Często wobec

że dane wiadomości nie były znane wcześniej

sprawców poważnych przestępstw, chodzi

żadnemu organowi, który jest powołany

tu przede wszystkim o osoby działające

do ścigania przestępstw43. Sprawca może

w zorganizowanej grupie albo związku

ujawnić przestępstwo, w którym sam brał

mających na celu popełnienie przestępstwa

udział bądź takie, które jest mu wiadome

(art. 258 k.k.), jest stosowany zbyt niski

i w którego wykonaniu sprawca udziału nie

wymiar kary, w związku z popełnionymi

brał44.

przez nich czynami46. Jednakże patrząc

Przepis

ten

dobrym

na cel, który przyświecał ustawodawcy

narzędziem, które może wykorzystać proku-

w stworzeniu tej instytucji, jak również § 4

rator starający się uzyskać wyjaśnienia

art. 60 k.k., chodziło o przełamanie tzw.

od podejrzanego, gdyż to do niego należy

solidarności

ostateczna

wniosku

główny problem przy wykrywaniu prze-

do sądu by ten mógł rozważyć możliwość

stępstw popełnionych w zorganizowanej

zastosowania

grupie albo związku mających na celu

decyzja

jest

należy

bardzo

skierowania

instytucji

fakultatywnego

nadzwyczajnego złagodzenia kary.
Może także dojść do sytuacji, w której

przestępczej,

która

stanowi

popełnienie przestępstwa47. Walka ze zjawiskiem

„przestępczości

zorganizowanej”

będziemy mieli do czynienia ze zbiegającymi

należy do bardzo żmudnych i trudnych zadań

się podstawami fakultatywnego i obligatoryj-

dla organów ścigania i wymiaru sprawiedli-

nego złagodzenia kary, tzn. wynikającymi

wości. Dlatego ustawodawstwo powinno

z § 3 i 4 art. 60 k.k., w takim wypadku sąd

umożliwić nawet tzw. kierującym organiza-

zgodnie z art. 57 § 1 k.k.: „jeżeli zachodzi kilka

cjami przestępczymi, ujawnienie popełnio-

od siebie niezależnych podstaw do nadzwyDz. U. Nr 88, poz.553.
V. Konarska - Wrzosek, op.cit., str. 43.
47 Por. T. Bojarski (red.) Kodeks karny. Komentarz,
Warszawa 2011, str. 153.
45

Z. Ćwiąkalski [w:]A. Zoll (red.), op. cit., str. 916.
44 Z. Ćwiąkalski, Wybrane problemy wymiaru
kary..., str. 21.
43
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nych przez nich czynów oraz wyjawienie

Streszczenie artykułu

innych znanych im przestępstw. Rzadko
zdarza się by takie osoby z własnej woli

Celem

poniższej

charakterystyka

w związku z tym polskie ustawodawstwo

świadka koronnego”, określona w art. 60 § 3

powinno

rodzaju

i § 4 polskiego kodeksu karnego w odniesie-

„gratyfikacje” dla osób, które zgodzą się

niu do sprawców działających w ramach

na

zorganizowanych

współpracę

z

pewnego
organami

ścigania

grup

tzw.

jest

przekazywały informacje organom ścigania,
przewidywać

instytucji

publikacji

albo

„małego

związków

i wymiarem sprawiedliwości, gdyż celem

mających na celu popełnienie przestępstwa

priorytetowym jest wykrywanie i zwalczanie

lub przestępstwa skarbowego, w związku

przestępczości.

z art. 258 k.k. Oraz ukazanie czy tzw. „mały
świadek koronny” może stanowić metodę
walki ze zjawiskiem tzw. „przestępczości

Marta Majka, jestem magistrem prawa,
studia

ukończyłam

na

Wydziale

zorganizowanej”.

Prawa

i Administracji w Łodzi w 2011 r. Pracę

The aim of the paper is to profile the

magisterską na temat „Odpowiedzialność

institution of so called “little crown witness”,

karna za udział w grupie lub związku

wchich is estimate in article 60 § 3 and § 4

mających na celu popełnienie przestępstwa -

polish penal code in relation to offenders,

art. 258 k.k.” obroniłam w Katedrze Prawa

who acts in organised groups or unions

Karnego pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab.

wchich main aim is to commit crime or tax

Krzysztofa Indeckiego. W trakcie studiów

crime in realtion to article 258 polish penal

należałam do Studenckiego Koła Krymina-

code. Moreover, to describe whether “little

listyków i odbyłam praktykę w Studenckim

crown witness” can be a good preventive to

Punkcie Informacji Prawnej „Klinika Prawa-

phenomenon of “organised crime”.

Klinika Praw Dziecka”.
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Osobiste i majątkowa prawa autorskie
Stanisław Nowak

Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych

została

stworzona

w

celu

wnień

majątkowych

i

osobistych

ma do pewnego stopnia umowny charakter.

ochrony praw autorskich. Podział praw na

Uprawnienia

osobiste i majątkowe doprowadził do wyło-

ochronie interesów osobistych, np. poprzez

nienia w Europie dwóch modeli (monisty-

zakaz eksploatacji utworu przez określoną

cznego i dualistycznego). Podstawą wyodrę-

grupę polityczną, i podobnie — uprawnienia

bnienia tych modeli jest wzajemny stosunek

osobiste wykorzystywane bywają do realiza-

praw majątkowych i osobistych względem

cji interesów majątkowych; dotyczy to najczę-

siebie.

ściej wyrażania zgody na naruszenie integralModel

u

monistyczny

podstaw,

m.in.

–

leżący

niemieckiej

ustawy

autorskiej, przewiduje „traktowanie uprawnień osobistych i majątkowych, jako składników jednolitego, niezbywalnego prawa

ności

dzieła

majątkowe

często

architektonicznego.

służą

Różnice

zachodzące między tymi prawami dotyczą
m.in. takich kwestii, jak: czas trwania, zasady
określania uprawnionego podmiotu, dopuszczalność i reguły obrotu, środki ochrony.”2.

służącego twórcy; przedmiotem obrotu mogą

Podział na prawa osobiste i majątko-

tu być poszczególne uprawnienia, z tym

we został wyraźnie dokonany w ustawie

że obrót ten nie jest oparty na cesji praw,

o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

lecz na ich ustanawianiu na rzecz innej

W

osoby.”1

przykładowy katalog podstawowych praw

Model dualistyczny – „przyjęty m.in.
we Francji, Włoszech, Hiszpanii i w Polsce,
charakteryzuje
samodzielnych

się

wydzieleniem

dwóch

(autonomicznych)

praw

autorskich: prawa majątkowego i prawa
osobistego.

Należy

mieć

świadomość,

artykule

16

u.p.a.p.p.

znajduje

się

osobistych tj. prawo do: autorstwa utworu,
oznaczenia

utworu

swoim

nazwiskiem

lub pseudonimem, nienaruszalność treści
i formy utworu, decydowania o pierwszym
udostępnieniu publiczności oraz nadzoru nad
sposobem korzystania z utworu.

że wyodrębnianie w prawie autorskim upraJ. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie,
Warszawa 2010, s. 19.
1
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Prawo do autorstwa utworu, jest

rozpoznawalne, pojawią się w recenzjach,

ściśle powiązane ze związkiem psychicznym,

czy

który łączy autora z dziełem przez niego

do publikacji dzieła, opatrzonego nazwiskiem,

stworzonym – w praktyce wiąże się również

przyjmuje się co do zasady, że wolą autora

z funkcją informacyjną. Zgodnie z art. 1 ust. 1

jest,

u.p.a.p.p. prawo chroni takie utwory, które

w takiej właśnie formie. Stanowisko takie

posiadają indywidualny charakter. To właśnie

wyraził SA w Krakowie, w orzeczeniu

te cechy indywidualne podlegają ochronie,

z 29 października 1997 r. (I Aca 477/97,

ponieważ to one wyróżniają dany utwór

niepubl.): „W odniesieniu do osobistego

na tle pozostałych. Autor jest kluczową

prawa twórcy do oznaczania utworu swoim

postacią w procesie tworzenia – utwór jest

nazwiskiem lub pseudonimem albo udostę-

bowiem

pniania go anonimowo należy domniemywać

przejawem

osobowości.

W

tym

jego

indywidualnej

miejscu

omówieniach.

aby

utwór

Wraz

był

z przekazaniem

rozpowszechniany

chciałbym

jego pozytywne wykonanie, tj. decyzję twórcy

zwrócić uwagę na to, że nawet małe

o rozpowszechnianiu utworu ze wskazaniem

fragmenty danego utworu nie mogą być użyte

jego nazwiska lub pseudonimu, natomiast

przez osoby trzecie bez podania ich autora.

negatywne wykonanie tego prawa, tj. decyzja

Taka sytuacja bardzo często ma miejsce przy

twórcy o zatajeniu jego autorstwa musi

niewłaściwym, bądź nieumiejętnym cytowa-

wynikać z wyraźnego oświadczenia woli

niu.3

twórcy”. Drugą możliwością jest użycie
Nie mniej istotne od prawa do autor-

stwa utworu jest prawo do oznaczenia
go swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo
do udostępniania go anonimowo. Najczęściej
autorzy korzystają z pierwszego wariantu
i oznaczają utwory nazwiskiem i imieniem.
Chodzi bowiem o to, aby nazwisko autora
było kojarzone z dziełem – dlatego często
nazwisko

pojawia

się

na

nośnikach

materialnych służących do rozpowszechniania dzieła. Dzięki temu dane autora będą

pseudonimu, czyli określenia skrywającego
prawdziwe

imię

i

nazwisko

autora,

posiadające formę słowa możliwą do wymówienia i zapisania. Bardzo często pseudonim
to inne imię i nazwisko. W Polsce pseudonimy
były bardzo popularne w okresie zaborów,
miało to na celu ochronę autorów przed
represją ze strony okupantów. W chwili
obecnej zjawisko to uwidacznia się wśród
felietonistów,

coraz

częściej

piszących

w Internecie. Warto także zwrócić uwagę
na szczególną formę pseudonimów – znaną
jako kryptonimy. Od pseudonimu odróżnia

E. Ferenc-Szydełko (red.), Ustawa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz,
Warszawa 2011, s. 135-136.
3
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pod postacią znaków graficznych. Pojawiają

prawem do integralności utworu. Przepis ten

się często w pracach architektonicznych,

pozostawia twórcy prawo do swobodnego

rzeźbiarskich i plastycznych. A. Wojciecho-

kształtowania utworu. Artykuł ten zakazuje

wska uważa, że pojęcie „pseudonim powinno

następcy prawnemu, dokonywania zmian

być rozumiane szerzej, niż w znaczeniu

w utworze bez zgody autora. Od tego zakazu

przyjętym w języku potocznym, a zatem

występują pewne wyjątki takie jak wystą-

obejmować nie tylko postać werbalną, lecz

pienie oczywistej konieczność zmian, lub gdy

także obrazkową czy dźwiękową, identyfiku-

sprzeciw autora jest bezzasadny np. gdy

jącą

twórca popełnił jakiś błąd natury formalno-

autora”4.

Pseudonim

jest

dobrem

osobistym twórcy, prawo do niego nie

technicznej

podlega zrzeczeniu się, ani zbyciu. W związku

naruszenia integralności utworu najczęściej

z tym, nie można oznaczyć kopii utworu

występuje

pseudonimem artysty bez jego zgody, gdyż

architektonicznych.6

stanowi to przestępstwo. Zasada ta nie ma
zastosowania

w

stosunkach

karnych,

cywilno-prawnych i administracyjno-prawnych, gdyż przy podpisywaniu umowy autor
musi posługiwać się imieniem i nazwiskiem,
w przeciwnym razie umowa taka nie będzie
ważna, nie wyklucza to jednak możliwości
podania dodatkowo pseudonimu. Ostatnim
wariantem jest udostępnienie dzieła anonimowo. Publikacja anonimowa nie zwalnia
osoby cytującej od konieczności opatrzenia
fragmentu przypisem z podaniem zwrotu
„autor anonimowy”.5
Prawo do

czy

merytorycznej.

przy

modyfikacji

Problem
utworów

Dobrem chronionym ustawą jest także
prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności. Wychodząc
z założenia,

że

utwór

jest

artystyczną

realizacją twórcy trzeba zwrócić uwagę
na to, że ta ekspresja twórcza może dotyczyć
również momentu publicznego udostępnienia
utworu i to autor decyduje, kiedy nadejdzie
najlepszy moment na publikację. Problem
z publicznym udostępnianiem pojawia się
często

w

sytuacjach

przesyłania

zdjęć

do redakcji magazynów. Wydawca nie może
bez wyraźnego oświadczenia woli autora

nienaruszalności treści

umieścić jej w gazecie. Po pierwszym

oraz

rzetelnego

publicznym udostępnieniu prawo to wygasa

wykorzystania nazywane jest także inaczej

i utwór zaczyna egzystować w społeczeń-

i

formy

utworu

jego

stwie.7
A. Wojciechowska, Autorskie prawa osobiste
twórców dzieła audiowizualnego, ZNUJ PWiOWI
1999, z.72, s. 113.
5 E. Ferenc-Szydełko (red.), Ustawa o prawie
autorskim…, s. 136-139.
4
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6 Ibidem,
7 Ibidem,

s. 139-140.
s. 140.
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Prawo do nadzoru nad sposobem

on możliwości zbycia, lub zrzeczenia się tych

korzystania z utworu jest ściśle związane

praw. Są one niezależne od autorskiego

z

utworu,

prawa majątkowego. Powstają w chwili

co daje ono autorowi możliwości skutecznego

powstania utworu i nie są ograniczone

jego wykonywania. Jeżeli sposób użytkowania

w czasie. Prawa majątkowe natomiast mogą

utworu nie został określony w umowie,

przysługiwać innym podmiotom, niż twórca

to utwór powinien być użytkowany zgodnie

np.: producentom, wydawcom czy praco-

z przyjętymi zwyczajami. W punkcie tym

dawcom. Daje im to kompetencje do rozpo-

ustawodawca daje możliwość nadzoru nad

rządzania utworem, oraz do wynagrodzenia.

utworem w momencie, gdy został on już

W artykule 17 u.p.a.p.p. został podany

wprowadzony

Natomiast

zamknięty katalog uprawnień wynikających

w art. 60 ust. 1 u.p.a.p.p. przed rozpowsze-

z autorskich praw majątkowych tj. prawo

chnieniem

do:

prawem

do nienaruszalności

do

obrotu.

utworu,

czyli

w okresie

od zawarcia umowy do dnia rozpoczęcia

korzystania,

od

woli

twórcy.

W

takiej

sytuacji

to licencjobiorca lub nabywca praw autorskich

ponosi

koszty

przeprowadzenia

korekty.

nadzoru

przez

Brak
twórcę

w odpowiednim terminie, oznacza wyrażenie
przez niego zgody na publikację. Termin ten
najczęściej ustalany jest w czasie negocjacji,
a czasem znajduje się o nim zapis w umowie.
Co do zasady nadzór jest wykonywany
nieodpłatnie,

chyba,

że

jest

to

utwór

plastyczny, architektoniczny lub architektoniczno-urbanistyczny.8

oraz

wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

rozpowszechniania. Często zmiany dokonane
podczas nadzoru są niezbędne i niezależnie

rozporządzania

Twórcy przysługuje prawo wyłączne
do korzystania, oraz rozporządzania utworem. Posiada więc on monopol na dysponowanie

tymi

prawami,

które

łączą

się

z uzyskaniem wynagrodzenia autorskiego.
Korzeni autorskich praw majątkowych należy
poszukiwać w prawie rzymskim, które opiera
się na prawie naturalnym. Również SA
w Katowicach, w uzasadnieniu do wyroku
z 14 marca 2008 r. (IACa 102/08, OSA
w Katowicach 2008, Nr 3, poz.8) wskazał,
iż „Treść majątkowego prawa autorskiego
w odniesieniu do uprawnień twórcy i możliwości

ograniczenia

go

jedynie

ustawą

Osobiste prawa autorskie wiążą się

odwołuje się do prawa własności uregulo-

nierozerwalnie z osobą twórcy i nie ma

wanego w Kodeksie cywilnym. Ogólną zatem
zasadą

J. Kępiński, Wzór przemysłowy i jego ochrona w
prawie polskim i wspólnotowym, Warszawa 2010,
s. 268.
8
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go ustawa”. Widzimy więc tu podobieństwo

niematerialnym, może być eksploatowany

między

prawem

w celach osiągniecia korzyści materialnej

autorskim. W art. 140 k.c. właściciel zgodnie

w rozmaity sposób, dlatego ustawodawca

z zasadami współżycia społecznego, może

w art. 50 wprowadza pojęcie pól eksploatacji

korzystać i rozporządzać rzeczą, z wyłącze-

utworu.10

Kodeksem

cywilnym

i

niem innych osób, zgodnie z przeznaczeniem
swego prawa, a także może pobierać pożytki
i dochody z rzeczy. W autorskim prawie
majątkowym, prawa wyłączne również mogą
zostać w pewnym zakresie ograniczone
ze względu na interes społeczny. Można
tu zastosować regułę o nadużyciu prawa
podmiotowego z art. 5 k.c., który stanowi,
że nie można czynić ze swego prawa użytku,
który

był

by

sprzeczny

ze

społeczno-

gospodarczym przeznaczeniem tego prawa
lub z zasadami współżycia społecznego. Takie
działanie lub zaniechanie uprawnionego nie
jest uważane za wykonywanie prawa i nie
korzysta z ochrony.9

Co do zasady twórcy przysługuje
prawo do wynagrodzenia za korzystanie
z utworu. Przy określaniu jego wysokości
brany jest pod uwagę zakres udzielonego
prawa i korzyści płynących z posługiwania się
utworem. Tylko w sytuacji, gdy w umowie
istnieje zapis o tym, że prawa autorskie
zostały przniesione nieodpłatnie lub licencja
została udzielona nieodpłatnie twórcy nie
przysługują korzyści materialne. W razie
braku takiego zapisu twórca posiada prawo
do ich uzyskania, a w sytuacji gdy istnieje
rażąca dysproporcja między korzyściami
nabywcy praw, a wynagrodzeniem twórcy –
przysługuje mu prawo do żądania podwyż-

Prawo do rozporządzania utworem,

szenia wynagrodzenia. Każdy kto pośrednio

czyli swoboda dysponowania dziełem przez

lub bezpośrednio wykorzystuje utwór celem

twórcę uprawnia go np. do zawarcia umowy

osiągnięcia korzyści majątkowych obowią-

przenoszącej prawa majątkowe, darowania

zany

komuś prawa do utworu, zawarcia umowy

autorskiego. Z bezpośrednim wykorzysta-

licencyjnej

niem

czy

ustanowienia

testamentu

jest

do

możemy

zapłaty
zetknąć

wynagrodzenia
się

w

klubie

obejmującego prawo do jego utworu. Znowu

muzycznym, w dyskotece, na koncercie, czyli

uwidoczniona zostaje zbieżność z przepi-

tam gdzie trzeba uiścić opłatę za wstęp.

sami dotyczącymi rozporządzaniem rzeczą

Pośrednie

z Kodeksu cywilnego. Ze względu na specyfi-

z podwyższaniem standardu w miejscach

czny charakter utworu, który jest dobrem

gdzie słuchanie muzyki nie jest podstawową

E. Ferenc-Szydełko (red.), Ustawa o prawie
autorskim…, s. 145-146.

10 Ibidem,

wykorzystywanie

łączy

się

9
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działalnością np. emisja filmu lub nadawanie

że zachodzi związek odbierania nadawa-

muzyki

autobusie,

nych utworów z działalnością pozwanego

lokalu gastronomicznym, zarówno z telewizji,

i efektem, było wskazanie w czym wyraża się

radia, czy nośnika obrazu lub dźwięku.

korzyść pozwanego”.11

w poczekalni,

hotelu,

Również SA w Katowicach, w wyroku z 14
marca

2008

r.

(I

ACa

102/08,

OSA

w Katowicach 2008, Nr 3, poz. 8) stwierdził,
że „Bezwzględne prawo twórcy wynagrodzenia za korzystanie z jego utworu wiąże się
z tym, że powinien on zawsze partycypować
w korzyściach osiąganych przez inne osoby,
co do zasady, włączenie utworu w prowadzoną

działalność

osiąganie

korzyści

zarobkową

oznacza

w sposób

pośredni,

bo każde korzystanie z utworów chronionych
dla realizacji celów komercyjnych stanowi
jeden z elementów prowadzonej działalności
gospodarczej

i łączy

się

z

osiąganiem

korzyści. Należy jednak mieć na uwadze,
że

przewidziana

powołanym

przepisem

(art. 24 ust. 2PrAut) możliwość wykazania
nieosiągania korzyści majątkowej nie może
być pustym zapisem, zakłada, że mogą istnieć
takie sytuacje, w których nie zachodzi nawet
pośredni

wpływ

odbioru

nadawanych

w programie radiowym utworów na powodzenie prowadzonej działalności. Pozwany
przedstawił dowody wskazujące na brak
związku z prowadzoną działalnością opisanego

odbierania

utworów

nadawanych

w programach radiowych oraz możliwości
osiągania z tego tytułu jakichkolwiek korzyści

Wykorzystywanie filmów i utworów
muzycznych wraz z teledyskami w działalności gastronomicznej, hotelarskiej, handlowej i innych budzi wiele kontrowersji.
Zgodnie z artykułem 24 ust. 2 u.p.a.p.p.
w

takim

miejscu

urządzenie

służące

mogą

znajdować

do odbioru

się

telewizji

lub radia, jeżeli nie jest to powiązane
z uzyskiwaniem korzyści majątkowej. WSA
w Warszawie na podstawie tego artykułu
oparł wyrok z 4 kwietnia 2008 r. (III SA/Wa
301/08, MoPod 2008, Nr 6, s. 8): „Ze względu
na to, iż warunkiem skorzystania z wyjątku
od wyłącznych praw autorskich jest brak
jakichkolwiek korzyści majątkowych związanych z odbiorem programów – udostępnienie
przez

hotel

zagranicznych

programów

telewizyjnych nie mieści się w ramach licencji
ustawowej określonej w art. 24 ust. 2 PrAut”.
Nieco

inaczej

wypowiedział

się

SA

w Krakowie w wyroku z 4 kwietnia 2000 r. (I
Aca/239/00, niepubl.): „Nie sposób przyjmować, że w sytuacji kiedy słuchanie muzyki jest
celem ubocznym, wynikającym z zamiaru
nabycia

płyty

lub

kasety

zawierającej

poszukiwane przez klienta sklepu muzycznego nagranie, bądź też sprawdzenie, czy płyta

majątkowych. Rzeczą powoda utrzymującego,
11 Ibidem,
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lub kaseta nie jest wadliwa pod względem

albo zawarcia umowy licencyjnej wymienione

technicznym, mamy do czynienia z odtwa-

zostają pola eksploatacji, na które to prawo

rzaniem

rozumieniu

zostaje przeniesione. W umowie mogą być

przepisów PrAut. Krótki stosunkowo pobyt

wymienione tylko takie pola eksploatacji,

klienta w celu nabycia płyty lub kasety

które w danym momencie są znane stronom.

z nagraniem publicznym, nie może być

W razie wykorzystania utworu na innym niż

traktowany jako odbiór nagrania publicznie”.

wymienione w umowie polu eksploatacji,

Po przeczytaniu

twórcy

ich

publicznie

tych

w

wyroków

można

zauważyć jak skomplikowane i niełatwe
do wykazania

są

przesłanki

odrębne

wynagro-

dzenie.13

płynące

z ustawy.12

przysługuje

Przykładowe

pola

eksploatacji,

zostały wyodrębnione na podstawie różnych

Z art. 17 u.pa.p.p. powiązany jest

metod rozpowszechniania, albo zwielokro-

art. 50 w którym wymienione są poszcze-

tniania utworu. Niektóre polegają na zwielo-

gólne pola eksploatacji utworu. Zatem pojęcie

krotnieniu nośnika, na którym utwór został

pól eksploatacji jest kluczowym elementem

zapisany,

korzystania z tych praw, ponieważ dzięki

chniania bez użycia materialnego nośnika.

niemu

Innym

wyodrębnione

są

poszczególne

zaś

inne

kryterium

dotyczą

rozpowsze-

zastosowanym

przy

możliwości wykorzystywania dzieła. Utwór

dokonaniu tego podziału były czynniki takie

jest dobrem niematerialnym, z tego względu

jak: odmienny zasięg językowy lub teryto-

może być on eksploatowany w tym samym

rialny (nadanie utworu w innym języku,

czasie na różnych płaszczyznach np. utwór

w stacji radiowej o zasięgu ogólnopolskim

muzyczny można nadawać w radiu, jako

albo regionalnym), inne grupy odbiorców

ścieżkę dźwiękową w filmie, odtwarzać

dzieła (umieszczenie w kalendarzu, podrę-

z płyty kompaktowej, używać jako dzwonek

czniku

w

słuchać

rozpowszechniającego (przedruk artykułu

w czasie koncertu. Wykorzystywanie utworu

w innej gazecie), zróżnicowanie ekonomiczne

przez jedną osobę, nie powoduje niemożności

(nadruk maskotki z filmu animowanego

korzystania z niego przez inną, za sprawą

na koszulce lub ich produkcja i sprzedaż).

tego, iż nie jest ono ściśle powiązane

Katalog odrębnych pól eksploatacji nie jest

z nośnikiem materialnym. W momencie

wyczerpujący, ze względu na fakt, iż mogą

przeniesienia prawa majątkowego do utworu,

pojawić się nowe sposoby wykorzystania

telefonie

komórkowym,

lub

szkolnym),

zmiana

podmiotu

R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne,
Warszawa 2006, s.145.
13

12

Ibidem, s. 148-149.
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utworu zarówno pod względem technicznym

Czasowe

jak i ekonomicznym.14

z zapisem na materialnym nośniku np.

W zakresie zapisu i zwielokrotniania
możemy się spotkać z wytwarzaniem egzemplarzy techniką reprograficzną, drukarską,
cyfrową,

czy

zapisu

magnetycznego.

Utrwalenie polega na stworzeniu pierwszego
egzemplarza, który można zwielokrotnić,
poprzez tworzenie kolejnych kopi. Te dwa
aspekty

są

zazwyczaj

ściśle

ze

utrwalenie

nie

ma

związku

nadanie drogą radiową, wykonanie utworu
podczas koncertu, uploading, downloading.
Kontrowersje dotyczą umieszczenia utworu
w pamięci RAM, nie wiadomo czy zakwalifikować

to

porównać

jako
do

zwielokrotnienie,
przeglądania

czy

książki

w księgarni.15

sobą

Wprowadzenie

do

obrotu

jest

połączone. Najpierw następuje utrwalenie

odrębnym polem eksploatacji. Jest ono istotne

utworu a następnie jego zwielokrotnienie,

zarówno

bądź nadawanie. Jest więc ono pierwszym

i analogowej eksploatacji. Wszystkie formy

etapem rozpowszechniania. Twórcy w zwią-

są powiązane

zku z tym przysługuje wynagrodzenie z tych

na nośniku materialnym takim jak np. kaseta,

dwóch pól eksploatacji gdyż najpierw utwór

dyskietka, płyta CD, czyli zwielokrotnieniem

musi być utrwalony, aby następnie móc go

utworu. Wprowadzenie do obrotu polega

zwielokrotnić. Dawniej bez trudu można było

na publicznym

odróżnić

ponieważ

oryginału, za zgodą uprawnionego albo przez

następowała utrata jakości. Wraz z rozwojem

niego osobiście. Pojawiają się tu więc takie

nowych technologii, a w szczególności zapisu

elementy

cyfrowego

sprzedaży,

oryginał

sytuacja

od

ta

kopi,

uległa

zmianie.

z

punktu
z

widzenia

utrwaleniem

udostepnieniu

prawa

cyfrowej

cywilnego

zamiany

utworu

kopi

jak

czy

lub

umowa

darowizny.

Początkowo miało pojawić się nowe pole

Przeniesienie własności nośnika materia-

eksploatacji

elektroniczna,

lnego, na którym został utrwalony utwór,

jednakże odstąpiono od tego pomysłu. Został

musi być dokonane za zgodą lub przez

natomiast wprowadzony podział na zwielo-

uprawnionego.

krotnienie

twórca,

–

publikacja

czasowe

i

trwałe.

Mówiąc

bądź

Uprawnionym
jego

następca

jest

bądź

prawny.

o trwałym chodzi przede wszystkim o zapis

Z obrotem wiąże się również prawo najmu

na dyskietce, płycie CD, taśmie magnetofo-

i

nowej

rysunku,

przekazanie egzemplarzy do korzystania

sporządzenie negatywu, matrycy, czy odlewu.

w określonym czasie, niekoniecznie związane

lub

filmowej,

książki,

użyczenia.

Użyczenie

czyli

czasowe

E. Ferenc-Szydełko (red.), Ustawa o prawie
autorskim…, s. 321-322.
15

14 J.

Kępiński, Wzór przemysłowy…, s. 270.
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z uzyskaniem korzyści majątkowych. Najem

plastyczne. Publiczne wystawienie takiego

natomiast podobnie jak użyczenie polega

utworu wiąże się z udostepnieniem które nie

na przekazaniu na określony czas egzem-

łączy

plarza,

lub

korzyści majątkowych. Możliwe jest również

bezpośrednio korzyści majątkowej. W osta-

udostępnienie takiego utworu w okresie

tnich latach pojawił się termin wypożyczenia

długoterminowym np. na drogach publi-

elektronicznego, czyli wideo na życzenie

cznych,

oferowane przez platformy telewizji cyfrowej.

powinniśmy zawężać jednak wystawienia

Użytkownik zamawia konkretny film i może

do utworów plastycznych, ponieważ inne

obejrzeć go na ekranie swojego telewizora.

dzieła takie jak utwory literackie (pamiętniki,

Podobnie jest z bibliotekami, które połączone

rękopisy, listy), partytury utworów muzy-

są między sobą siecią teleinformatyczną,

cznych, makiet utworów architektonicznych,

co daje nam możliwość skorzystania z książki,

urbanistycznych, architektoniczno-urbanisty-

która materialnie nie jest w zasobie danej

cznych lub map, również można wystawić

biblioteki. Jednakże w tej sytuacji nie zostaje

w podobnych warunkach. Kluczowe jest

wypełniona definicja użyczenia lub najmu,

tu udostepnienie konkretnego egzemplarza

gdyż nie mamy do czynienia z materialnym

utworu, w takim miejscu, gdzie każdy będzie

egzemplarzem utworu.16

mógł go zobaczyć.

celem

uzyskania

pośrednio

się

Pola eksploatacji związane z innym,

bezpośrednio

placach,

czy

z

osiągnięciem

ogrodach.

Nie

Publiczne wykonanie lub wykonanie

niż obrót nośnikami materialnymi, rozpo-

„na

wszechnianiem utworu to np. wystawienie,

do którego

publiczne wykonanie, odtworzenie, wyświe-

wykonają utwór dla publiczności. Najczęściej

tlenie, reemitowanie, nadawanie oraz publi-

dotyczy to utworów: muzycznych, słowno-

czne udostępnienie tak, aby każdy miał

muzycznych, pantomimicznych czy dramaty-

do niego dostęp w czasie i miejscu przez

cznych. Każdorazowe wykonanie takiego

siebie wybranym. Przykłady te łączy wspólny

utworu

mianownik „ulotność”.17

określane jest jako „reprodukcja o chara-

Wystawienie

należy

do

jednej

z najstarszych form udostępnienia. Dotyczy
ono głównie takich utworów jak dzieła

żywo”

jest

formą

niezbędni

jest

są

udostępnienia,
artyści

niepowtarzalne,

którzy

dlatego

kterze jednorazowym”. Publiczne odtworzenie dzieła polega na udostepnieniu za pomocą
urządzeń służących do odbioru programu
telewizyjnego lub radiowego, gdzie utwór jest
nadawany, albo udostepnieniu przy pomocy

Ibidem, s. 324-326.
17 J. Kępiński, Wzór przemysłowy…, s. 270.
16
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nośników

obrazu,

dźwięku

lub

obrazu
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i dźwięku, na których został utrwalony.

w program telewizyjny lub radiowy lecz

Możemy spotkać się z dwoma wariantami

w

publicznego

go

udostępnienia.

Za

pomocą

pierwotnej
do

formie

odbioru

należy

przekazać

powszechnego.

Sygnał

urządzeń służących do odbioru programu

powinien być przejmowany przez drugi

telewizyjnego lub radiowego, w których

podmiot i przesyłany do powszechnego

utwór jest nadawany na bieżąco oraz

odbioru w sposób integralny (bez dokonywa-

z wykorzystaniem nośników materialnych

nia żadnych zmian) i równoczesny. Reemisja

takich jak np. kaseta wideo, płyta DVD, CD,

ma miejsce najczęściej wtedy, gdy sygnał jest

pamięć

komputera,

przejmowany przez inną stację, niż ta, która

na której utwór jest zapisany. Wyświetlanie

pierwotnie go nadaje i po wzmocnieniu

jest związane z prezentacją wideogramów

przesyła dalej do innej grupy odbiorców.

przenośnia,

pamięć

i dzieł audiowizualnych. Obejmuje prezentację w miejscu publicznym takim jak kino
oraz

w

miejscach

określonych

grup

np.

zamkniętych
na

dla

szkoleniach

pracowników.

Publiczne udostępnienie utworu tak,
aby każdy miał do niego dostęp w czasie
i

miejscu

przez

siebie

wybranym,

dokonywane jest w Internecie. Najmłodsze
pole eksploatacji, różni się tym od prawa

Nadawanie

to

pole

eksploatacji

nadawania,

iż

potrzebny

jest

związane z rozpowszechnianiem utworu

odbiorca.

za pomocą emisji telewizyjnej lub radiowej,

znajdujących się w Internecie, zdecydowanie

prowadzonej drogą naziemną (przewodową)

odróżnia je od nadawania. Cały proces

lub bezprzewodową (analogową i cyfrową).

umieszczenia utworu w Internecie i jego

Rozwój techniki sprawił, że pojęcie to stało

pobranie przez odbiorcę w dalszej fazie

się dość szerokie, obejmuje ono zróżnicowane

powinniśmy traktować jako jedną dwusto-

technicznie sposoby przesyłania danych:

pniową czynność. Występuje tu element

przewodowo i

aktywnego wprowadzenia utworu na serwer

bezprzewodowo

czy też

Indywidualny

aktywny

przez

Docelowa grupa odbiorców takiego sygnału

a

powinna być z góry nieograniczona.

danego utworu z serwera na swój prywatny

związane z rozpowszechnianiem utworu
przez inny podmiot, niż ten który pierwotnie
sygnał

nadawał.

Nie

wolno
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ingerować

następnie

lub

osobę

treści

za pomocą satelitów i drogą naziemną.

Reemitowanie to pole eksploatacji

autora

wybór

ściągniecie

upoważnioną,

przez

odbiorcę

komputer. Umieszczenie utworu w Internecie
wypełnia

przesłanki

rozpowszechniania,

płatny dostęp do strony, na której utwór
został umieszczony nie stoi na przeszkodzie
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definicji rozpowszechniania, tak samo jak
wszelkie formy kodowania.18
Katalog

ten

nie

V. Wojciechowska A., Autorskie prawa
osobiste

ma

charakteru

zamkniętego. Wyszczególnienie przykłado-

twórców

dzieła

audio-

wizualnego, ZNUJ PWiOWI 1999, z.72.
VI. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku

wych pól eksploatacji w art. 50 u.p.a.p.p.

o

ma ponadto bardzo ważną rolę, gdyż jak

pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1994

wynika z umowy o przeniesieniu autorskich

r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

praw

majątkowych,

do

każdego

prawie

autorskim

i

prawach

pola

eksploatacji może być wymagane odrębne
zezwolenie.19
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