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Tadeusz Gadkowski*

PRohiBition of the uSe of foRce 
And LegALity of huMAnitARiAn inteRvention

Summary

This article addresses the problem of the legality and legitimacy of humanitarian 
intervention in the light of contemporary international law and practice. The Author 
discusses this issue in the context of a potential conflict between State’s sovereignty 
and its obligations under international human rights law. He points to the new concepts 
aimed at the legitimization, form the point of view of international law, of the use of 
force in defence of humanitarian values.

Keywords: International law, sovereignty, use of force, humanitarian intervention, 
human rights, Responsibility to Protect (R2P)

Introduction

The research issues suggested by the title of this article are broad and wide-
ranging. Moreover, they refer to one of the fundamental principles of general 
international law, both positive and customary, which is the prohibition of 
aggression. This prohibition was extended in the Charter of the United Nations 
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6 Tadeusz Gadkowski

(hereafter “the UN Charter”) to include the prohibition of threat and the use 
of force and is now considered a peremptory norm. Such norms, which Article 
53 of the 1969 Vienna Convention on the law of treaties defines as ius cogens 
norms, create obligations erga omnes.1 R. Kwiecień emphasises the existence of 
peremptory norms and obligations erga omnes enable a hierarchisation of the rights 
and obligations resulting from international law.2 In the context of this article, it 
is therefore necessary to refer to the axiological foundation of international law. 
This foundation rests on two core values, namely peace and justice, which should 
complement each other in the process of making and enforcing international law. 
Do they indeed complement each other? Can the priority of justice, understood 
particularly as the necessity to ensure the protection of the fundamental human 
rights as an obligation erga omnes, go as far as to justify the use of armed force 
without being legitimised by the UN Charter, hence without a mandate from 
the United Nations Security Council (hereafter “the Security Council”) required 
under Chapter VII of the Charter? This brings us to another question, based on 
what is nowadays a frequently discussed dichotomy: the sovereignty of States 
or effective protection of human rights? How far can we go in relativising the 
second (or perhaps the first) of the above two values: the value of peace? What 
is ultimately an arbitrary decision of using armed force without the legal basis 
specified in the UN Charter, as a sort of common constitution of the international 
community, undermines the very concept of international justice.3

The above questions alone show that the wide issues this paper is concerned 
with reflect its theoretical merit on the one hand, and, on the other, its particular 
relevance to international practice. Furthermore, they reflect the most significant 
directions in the evolution of international law with regard to its most important 
legal institutions. These institutions significantly evolved as part of the 
progressive development and codification of international law. That evolution 
in turn was clearly related to the profound transformation of international law 

1 This character of the rule prohibiting the threat or use of force was indicated by the 
International Court of Justice in the case concerning Military and Paramilitary Activities in and 
against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgement, ICJ Reports 1986, 
p. 100–101.

2 R. Kwiecień, Teoria i filozofia prawa międzynarodowego. Problemy wybrane, Warszawa, 
2011, p. 172. 

3 For more on the inviolability of fundamental human rights as a value of international 
law, see A. Buchanan, Justice, Legitimacy, and Self-Determination. Moral Foundations for 
International Law, Oxford–New York, 2004, p. 71 et seq. 
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itself as a unique legal system, quite distinct from national law. One of the 
most characteristic developmental features of international law is its transition 
from the law of war to a law essentially regulating peaceful relations among 
States. a natural consequence of this process was the profound evolution of the 
permissibility of the use of force, and especially armed force. For centuries, 
international law accepted that the use of armed force was at the discretion of 
a sovereign State, while the ius ad bellum was perceived to be an element of 
a State’s capacity to act and thus of its international personality. This acceptance 
was unconditional, even though various philosophical and religious doctrines 
were being used as the basis for such theoretical constructs as just war (bellum 
iustum) and unjust war (bellum injustum). These concepts, however, did not 
automatically become legal norms, meaning that there were no normative rules 
prohibiting, or even only limiting, the permissibility of war.4 

The evolution of international law, which in the present context involved 
a transition from the unconditional permissibility of the use of armed force as 
a lawful act, through limiting by treaty means the ability to conduct wars, to 
the total prohibition of war, significantly influenced the shape and character 
of contemporary international relations. What also changed was the essence 
of international law and its perception – it was no longer the law of war, but 
instead the law essentially regulating peaceful relations among States. Modern 
international law has gone even further by imposing in Article 2 (4) of the UN 
Charter a stricter prohibition, namely the prohibition of the threat or use of force.5 
Authentic interpretation of this prohibition can be found in several resolutions of 
the United Nations General Assembly (hereafter “the UN General Assembly”), 
such as: the Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic 
Affairs of States and the Protection of their Independence and Sovereignty, 
adopted on 21 December 1965;6 the Declaration on Principles of International 
Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance 
with the Charter of the United Nations, adopted on 24 October 1970;7 and 

4 For more on this, see T. Gadkowski, Problematyka samoobrony na tle zakazu 
użycia siły zbrojnej w prawie międzynarodowym, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 
i Socjologiczny” 2013, Vol. 3, p. 5 et seq.

5 UN Charter, 1 UNTS XVI. For the Polish text, see Dz.U. (Journal of Laws) of 1947, 
No. 23, item 90.

6 unGa res. 2131 (XX).
7 unGa res. 2625 (XXV).
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the Declaration on the Enhancement of the Effectiveness of the Principle of 
Refraining from the Threat or Use of Force in International Relations, adopted 
on 18 November 1987.8

In order to discuss the issues suggested by the title of this article, it seems 
necessary to refer to the above-mentioned philosophical doctrine of just war 
(bellum iustum) and unjust war (bellum iniustum). The intellectual starting 
point of this doctrine was undoubtedly the Christian concept of natural law – 
a reference which seems entirely appropriate. Modern legal concepts legitimising 
the use of armed force comprise distinct elements of the Christian doctrine of just 
war whose expanded form and moral rationale was formulated by St. Thomas 
Aquinas. He revised the Augustinian theory of war and included the doctrine 
of just war in moral theology. Indeed, assuming that the underlying principle 
of natural law – bonum est faciendum et prosequendum et malum vitandum – is 
a moral one, it was obvious and reasonable for Thomas Aquinas to base his just 
war theory on moral criteria.9 It is only understandable, therefore, that according 
to this doctrine, a war could be just if the following three conditions were 
satisfied: firstly, it was waged by a sovereign authority (auctoritas principis); 
secondly, it had a just cause (recta causa); and thirdly, both belligerents had 
righteous intentions (recta intentio). In practice, States often justified their acts 
of war on moral grounds, and did so not because of a perceived legal obligation 
but rather for psychological reasons.10

It should be noted, however, that this and other philosophical and religious 
doctrines that differentiated wars and justified the legality of some of them were 
still a long way from limiting the permissibility of war and ultimately banning it 
under international law. In the 19th century, at the time when sovereign nation-
States were being created, the classical form of the doctrine of just and unjust 
war was rejected. As a consequence, the existing concept of just war began 
to be interpreted as justified and authorised resistance to aggression, whereas 
unjust war meant plain aggression.11 While an analysis of these philosophical 

8 unGa res. 42/22 (VI Committee Res.) 
9 Cf. R. Kwiecień, Aksjologia prawa międzynarodowego a siła zbrojna w perspektywie 

historycznej, in: Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej, ed. J. Kranz, Warszawa 2009, 
p. 28.

10 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia syste-
mowe, Warszawa 2014, p. 856.

11 Cf. J. Gilas, Prawo międzynarodowe, Toruń 1977, p. 363.
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concepts of differentiating and evaluating wars is not the aim of this paper, it is 
nevertheless essential to make at least a passing reference to them in the context 
of new trends in international law and practice regarding the use of armed force.12 
One of these trends is illustrated by the concept of humanitarian intervention, in 
which elements of the Christian doctrine of just war are clearly visible.

Prohibition of the use of force as a peremptory norm of international law

The normative nature of the prohibition of the use of force was established 
in the UN Charter of 26 June 1945.13 The wording of the relevant provision is 
a development of previous international legislation that marked the consecutive 
stages of the process of limiting the permissibility of war and its ultimate 
prohibition. This prohibition was formulated in the 1928 Kellogg–Briand Pact 
which banned war as a way of solving international disputes among States and 
an instrument of national policy in their relations with one another.14 This pact 
is justifiably considered landmark international regulation that enabled the 
transition from the ius ad bellum to the ius contra bellum.15

The UN Charter provides for an absolute prohibition of aggressive war, which 
forms the basis of the modern international legal order as a ius cogens norm.16 
In light of the International Court of Justice’s (ICJ) judgement on the Nicaragua 
case, this prohibition is not only a treaty obligation, but is also supported by 
customary law.17 The UN Charter repeats the obligation of settling disputes by 
peaceful means and, in fact, reinforces it by elevating the status of the principle 

12 For a classic analysis of this issue, see H. Grocjusz, O prawie wojny i pokoju (translated 
into Polish by R. Bierzanek), Vol. I, II, Warszawa 1957.

13 For the text of the UN Charter, see Dz.U. (Journal of Laws) of 1947, No 23, item 90.
14 For the text of the Pact, see 94 LNTS 57. For the Polish text, see Dz.U. (Journal of Laws) 

of 1929, No 63, item 489. For a commentary, see e.g., M. Król, Zagadnienie agresji w prawie 
międzynarodowym, Wilno 1939, p. 40 et seq.

15 See: Y. Dinstein, War, Agression and Self-defence, Cambridge 2003, p. 78 et seq.; 
R. Kwiecień, Teoria i filozofia prawa międzynarodowego. Problemy wybrane, Warszawa 2011, 
p. 200.

16 W. Czapliński, Skutki prawne nielegalnego użycia siły w stosunkach międzynarodowych, 
Warszawa 1993.

17 Case concerning the Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua 
(Nicaragua v. United States of America); ICJ Reports 1986, p. 95. For a commentary, see K. Łasak, 
Użycie siły, in: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego, eds. A. Przyborowska- 
-Klimczak, D. Pyć, Warszawa 2012, p. 528.
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of peaceful settlement of disputes to that of one of the fundamental principles of 
international law, as listed in Article 2 (3). Provisions which are fundamental for 
the prohibition of the use of force are stipulated in Article 2 (4) of the UN Charter 
which defines the obligations of UN member States as follows: “All Members 
shall refrain in their international relations from the threat or use of force against 
the territorial integrity or political independence of any state, or in any other 
manner inconsistent with the Purposes of the United Nations”. Regardless 
of the wording of the prohibition, it is frequently considered that the above 
provision represents both a treaty and customary norm of modern international 
law – a peremptory norm.18 It should also be added that this prohibition was 
repeated in similar terms in subsequent international documents adopted by the 
United Nations (UN), and especially in the above-mentioned resolutions of the 
UN General Assembly: UNGA Resolution 2131 (XX), UNGA Resolution 2625 
(XXV), and UNGA Resolution 42/22.

In practice, the wording of the provisions of the UN Charter prohibiting the 
threat or use of force pose numerous interpretation problems. The main cause 
of the difficulties is the very fact that what is being interpreted is one of the 
most fundamental obligations of States under modern international law. Another 
reason is the lack of legal definitions of basic terms used mostly in Article 2 (4) 
but also in other provisions of the Charter that are relevant to this prohibition. 
These issues have been extensively discussed in the literature with reference to 
such terms as “armed aggression”, or “aggression”.19 In the context of the present 
article, however, we should consider especially the different interpretations and 
definitions of the title term “force”.

The core question that has been, and still is, raised in the literature regards 
whether the term “force” refers only to armed force, or also to its other forms, 
such economic force. In its widest sense, this word denotes any form of direct 
and indirect coercion, exerted not only through military, but also economic or 
political means. Nevertheless, the military aspect of such coercive action is 
crucial for a narrowed-down definition. Applied to the context of the UN Charter, 
these doubts raise the following question: does the term “force”, as used in 

18 E.g. W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe..., p. 859.
19 Polish literature on this subject is extensive, see e.g.: J. Balicki, Pojęcie agresji w prawie 

międzynarodowym, Warszawa 1952; W. Morawiecki, Walka o definicję agresji w prawie między-
narodowym, Warszawa 1956; T. Gadkowski, Agresja i jej nowe rozumienie u progu XXI wieku, in: 
Stary kontynent w nowym tysiącleciu, ed. Z. Drozdowicz, Poznań 2002, p. 75 et seq.
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Article 2 (4) of the Charter, refer only to armed force, which would be the narrow 
interpretation, or does it also cover other types of force, in particular economic 
force, as the broad interpretation of the term would suggest? An example often 
quoted in the literature is an amendment to the draft of that article of the UN 
Charter proposed by Brazil on behalf of a group of developing countries. The 
amendment aimed at including economic force in these provisions but was 
rejected.20 We should note here that the Preamble of the Charter uses the term 
“force”, but only in the context of armed force.

As part of a comprehensive discussion of these issses, we should 
mention the detailed analysis of the topic in A. Jacewicz’s monograph. Based on 
grammatical analysis of the provisions of Article 2 (4) of the Charter, Jacewicz 
allows both the narrow and broad interpretation of the term “force”. The analysis 
performed by this author in the course of logical interpretation does not, in his 
opinion, produce enough compelling arguments to resolve the matter in favour 
of one of the two options. From the perspective of teleological interpretation, 
however, and especially in light of the UN’s principal objective of maintaining 
peace and security as well as in light of systemic interpretation, particularly in 
the context of the principles of international law specified in the UN Charter, the 
author’s view is unequivocally in favour of the broad interpretation of the term 
“force”.21

This view appears to be confirmed in some of the resolutions of the UN 
General Assembly. Without doubt, the most representative example is the above-
mentioned Declaration on Principles of International Law concerning Friendly 
Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the 
United Nations of 24 October 1970. The Declaration, adopted by consensus, is the 
codification of sorts of the legal principles of peaceful coexistence, among which 
the principle prohibiting the threat or use of force takes a particularly prominent 
position.22 In reference to the UN Charter, the Declaration defines the universal 
character of this principle by stipulating that all States have the duty to refrain 
in their relations with one another from the threat or use of force against the 

20 J. Symonides, Zasada powstrzymywania się przez państwo w stosunkach międzynarodo-
wych od uciekania się do groźby lub stosowania siły, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu 1969, Vol. 37, p. 71 et seq.

21 A. Jacewicz, Pojęcie siły w Karcie Narodów Zjednoczonych, Warszawa 1977, p. 159 et 
seq. 

22 See e.g. J. Symonides, Zakaz użycia siły we współczesnych stosunkach międzynarodo-
wych, “Stosunki Międzynarodowe” 1990, Vol. 11, p. 11 et seq.
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territorial integrity or political independence of any other State, or in any other 
manner inconsistent with the purposes of the UN. In the provisions concerning 
the prohibition of interference in the internal affairs of States, the Declaration 
assumes the broad interpretation of the term “force”, and thus provides that: 
“No State may use or encourage the use of economic, political or any other type 
of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination 
of the exercise of its sovereign rights and to secure from it advantages of any 
kind”. Similar wording is found in Article 32 of the Charter of Economic Rights 
and Duties of States, adopted on 12 December 1974.23 It explicitly provides 
that: “No State may use or encourage the use of economic, political or any 
other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the 
subordination of the exercise of its sovereign rights”. The above observations 
suggest one additional comment. The principle prohibiting the threat or use of 
force is obviously related to the other principles of international law specified in 
the UN Charter, and particularly in the provisions of Article 2. This connection is 
particularly evident in relation to the principle of non-interference in the internal 
affairs of States, as has already been pointed out when quoting the provisions of 
the 1970 Declaration. As regards the definition of the term “force”, some authors 
conclude therefore that even if we assume that economic force does not fall within 
the material scope of Article 2 (4), it clearly falls within the scope of Article 2 (7), 
concerning non-interference in the internal affairs of States.24

Another argument for the broad interpretation of the term “force” is the 
fact that the fundamental regulations of international law prohibit the use of 
indirect force, understood as a State’s involvement in the use of direct force by 
another State. These are mainly, albeit not only, situations where a State allows 
its territory to be used for armed action against a third State. Such prohibition is 
explicitly formulated in the above-mentioned UN General Assembly Resolution 
2625 (XXV), in the part concerning the prohibition of the use of force. It reads 
that: “Every State has the duty to refrain from organizing, instigating, assisting or 
participating in acts of civil strife or terrorist acts in another State or acquiescing 
in organized activities within its territory directed towards the commission of 
such acts, when the acts referred to in the present paragraph involve a threat or 
use of force”. The ICJ specifically referred to these provisions in the above-quoted 

23 unGa res. 3281 (XXIX).
24 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe..., p. 684; T. Gadkowski, 

Problematyka samoobrony…, p. 11.
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judgement in the Nicaragua case, when the Court determined the scope of the 
prohibition of the use of force in customary law.25

The wording of Article 4 (2) of the UN Charter allows the claim that in 
order to determine the scope of the prohibition of the threat or use of force, it 
is necessary to refer to the purposes of the UN, which are explicitly aimed at 
maintaining international peace and security. It is in this context, it would seem, 
that we should interpret the specific behaviours of States involving the use of force 
and especially armed force. Furthermore, the broad definition of the prohibition 
of threat or use of force, as adopted in the UN Charter, does not imply absolute 
prohibition. Nonetheless, the use of force is lawful only in situations defined in 
the Charter itself. They are: individual or collective self-defence (Article 51), use 
of force as part of the Security Council sanctions regime (Article 42), and the use 
of force against enemy States from the Second World War (Article 53).

According to R. Kwiecień, conformity with the Charter is a fundamental 
prerequisite for a given instance of the use of force to be deemed legal and 
legitimised.26 This represents a so-called restrictive interpretation of the 
prohibition provided for in Article 2 (4) of the UN Charter, which limits States’ 
ability to implement the ius ad bellum to the situations enumerated in the 
Charter.27 Some authors, therefore, refer to the doctrine of just war and claim that 
the provisions of the UN Charter opened up a possibility of “lawful war” – a war 
that qualifies for the three exceptions to the imperative prohibition of the use of 
force.28 a different interpretation of the prohibition in Article 2 (4), which may 
be described as extensive, draws on the literal interpretation of these provisions, 
thus the use of force will be unlawful only if it directly violates the territorial 
integrity or political independence of a State, or if it constitutes an action carried 
out in any other manner inconsistent with the purposes of the UN.29 In reality, the 
latter interpretation allows States to undertake and legalise a far wider catalogue 
of actions involving the use of force. In the context of international practice, it 

25 ICJ Reports 1986, p. 126. For a commentary, see W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo 
międzynarodowe..., p. 862.

26 R. Kwiecień, Teoria i filozofia…, p. 201.
27 W. Czapliński, Interwencja w Iraku z punktu widzenia prawa międzynarodowego, 

“Państwo i Prawo” 2004, Vol. 1, p. 19.
28 For instance, R. Kwiecień, Aksjologia…, p. 74; the author refers to J.L. Kunza, Bellum 

iustum and bellum legale, “American Journal of International Law” 1951, Vol. 3, Issue 45, p. 528. 
29 For a commentary, see e.g. W. Czapliński, Odpowiedzialność za naruszenie prawa 

międzynarodowego w związku z konfliktem zbrojnym, Warszawa 2009, p. 20 et seq.
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would be justified to say that this interpretation is broader than de iure exceptions 
to the principle prohibiting the use of armed force. According to that practice, the 
catalogue of de facto exceptions is considerably wider and reflects new trends in 
the use of force, the legality and legitimacy of which is in the process of being 
justified by emerging legal concepts. One of such concepts is the possibility of 
legalising the use of armed force by a State or States as a form of intervention 
(interventio).

Humanitarian intervention

“Intervention” is a very broad term which applies to a wide range of 
actions conducted on a varied scale. In the most general terms, the word denotes 
individual or collective authoritative interference by States or an international 
organisation in the internal affairs of another State. Such interference may be of 
a diplomatic, economic, or military nature. It should be added that international 
law provides for general prohibition of interfering in the internal affairs of States, 
which is specified in particular in Article 2 (7) of the UN Charter. The provisions 
of this article prohibit intervening in matters which are essentially within the 
domestic jurisdiction of every State, and this prohibition belongs to the catalogue 
of fundamental principles of modern international law. Although its scope is not 
precisely defined, we can assume that what lies at the core of this prohibited 
interference is an element of coercion, which is the most characteristic of 
military interventions but may be present in any other situation involving the use 
of force, and particularly armed force. Every instance of the use of force without 
a mandate from the Security Council, required under Chapter VII of the UN 
Charter, needs to be categorised. International practice shows that interventions 
without a mandate from the Security Council do take place, albeit with various 
intensity and mixed results. Such actions have been described as, e.g., intervention 
by invitation, intervention for the protection of citizens abroad, intervention to 
combat terrorism, intervention countering the proliferation of weapons of mass 
destruction, or democratic intervention. However, the most sophisticated legal 
concepts justifying the use of armed force without Security Council authorisation 
are undoubtedly those involving humanitarian intervention. As highlighted 
by J. Kranz, armed action carried out within the framework of humanitarian 
intervention is “more or less widely criticised for relativising the prohibition of 
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the use of armed force”.30 Interestingly, it comprises certain elements which have 
in the past substantiated the above-mentioned doctrine of just war, as will be 
discussed below. 

Humanitarian intervention is the subject of a vast body of literature that 
provides many definitions of this kind of military operation.31 As such, it is 
usually understood as the threat or use of force by a State, a group of States, or 
an international organisation directed against another State in order to protect 
its citizens from the effects of mass violations of human rights.32 An interesting 
definition of humanitarian intervention is quoted after the Danish Institute for 
International Studies by J. Zajadło. This definition describes such intervention 
as: “coercive action by states involving the use of armed force in another state 
without the consent of its government, with or without authorisation from the 
United Nations Security Council, for the purpose of preventing or putting to 
a halt gross and massive violations of human rights or international humanitarian 
law”.33

Intervention defined in this way should be distinguished from intervention 
for the protection of citizens abroad, which is undertaken and carried out without 
a mandate from the Security Council.34 The international legality of the latter 
does not raise considerable doubts, although that does not mean it is unreservedly 
accepted.35 Of a different nature are military operations undertaken and carried 

30 J. Kranz, Między wojną a pokojem: świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej, in: 
Świat współczesny…, p. 131.

31 E.g.: J. Zajadło, Legalność i legitymizacja humanitarnej interwencji, “Państwo i Prawo” 
2004, Vol. 1, p. 3 et seq.; J. Zajadło, T. Sykuna, T. Widłak, Humanitarian Intervention. Reflections 
of the special workshop at the 23rd IVR World Congress, Gdańsk 2010; A. Szpak, Interwencja 
humanitarna – aspekt prawny, Toruń 2005, p. 8 et seq.; T. Nardin, M.S. Williams, Humanitarian 
Intervention, New York 2006. For an extensive bibliography on this topic, see: Supplementary 
Volume to the Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty. 
The Responsibility to Protect. Research, Bibliography, Background, Canada, December 2001, 
p. 227 et seq.

32 S. Murphy, Humanitarian Intervention. The United Nations in an Evolving World Order, 
Philadelphia 1996, p. 11 et seq.; see also F.K. Abiev, The Evolution of the Doctrine and Practice 
of Humanitarian Intervention, The Hague–Boston–London 1999. 

33 J. Zajadło, Legalność i legitymizacja…, p. 13; the English text comes from: Danish 
Institute of International Affairs, Humanitarian Intervention: Legal and Political Aspects, 
Copenhagen 1999, p. 11.

34 S. Sykuna, Interwencja humanitarna, in: M. Balcerzak, S. Sykuna, Leksykon ochrony 
praw człowieka, Warszawa 2010, p. 153 et seq.

35 Examples from international practice include military operations of the United States in 
Granada (1983), and Panama (1989), or Russia’s operations in Georgia (2008).
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out to counter gross and massive violations of human rights committed by States 
on their own territory and against their own people. In practice, such a situation 
may happen in various States, namely dictatorships, as well as so-called failed 
States, rogue States, or ethnically diverse States, in which similar actions 
usually constitutes ethnic cleansings. Instances of mass and often extremely 
brutal violations of human rights – which are sadly present in contemporary 
international practice – validate the question of options for effective response of 
the international community which would be both realistic and consistent with 
the UN Charter. The international community’s passive attitude may be, and 
indeed is, perceived as condoning such situations, whereas an active attitude that 
involves taking action and requires the use of force raises, and will continue 
to raise, various questions and doubts regarding in particular the legality and 
legitimacy of actions such as humanitarian intervention. 

It is often noted in the literature that the origins of humanitarian intervention, 
and especially of the conditions for its permissibility, lie in the tradition of bellum 
iustum. It underwent considerable development at the end of the 20th century. 
Indeed, the 1990s are often referred to as a decade of humanitarian intervention.36 
It was during that decade that interventions were carried out in countries such as 
Somalia (1992), Rwanda (1994), Haiti (1992), and Yugoslavia (Kosovo – 1999).37 
They received mixed evaluation, with NATO’s military intervention in Kosovo 
proving the most controversial. Its legality and legitimacy remains a bone of 
contention and a source of deep divisions.38

Authors concerned with humanitarian intervention generally point to its 
four basic elements. Firstly, it is the form in which it takes place, i.e. the threat and 
the use of armed force.39 Secondly, it is the entity (or entities) which undertake 
and carry out the intervention, i.e. a State, a group of States, or an international 
organisation. Thirdly, it is the cause for the intervention, i.e. a mass violation of 
human rights leading to a humanitarian crisis. It should be mentioned here that 
the fundamental norms of international law, which include the prohibition of 

36 The origins of humanitarian intervention are exhaustively discussed in: M. Kaldor, 
Decade of Humanitarian Intervention: The Role of Global Civil Society, in: Global Civil Society 
Yearbook 2001, eds. H. Anheier, M. Kaldor.

37 See e.g. W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe..., p. 501 et seq. 
38 E.g., The Independent International Commission on Kosovo, The Kosovo Report. 

Conflict, International Response, Lessons Learned, Oxford 2000.
39 J. Zajadło questions the claim that a threat of the use of force alone should be considered 

actual intervention, see: J. Zajadło, Legalność i legitymizacja, p. 12. 



17Prohibition of the use of force and legality of humanitarian intervention

genocide, or the prohibition of war crimes and crimes against humanity, have an 
erga omnes effect, meaning that it is in the interest of every State, thus also the 
international community as a whole, to abide by them. Moreover, some authors 
note that humanitarian intervention is a form of armed self-help that forces 
States to observe the fundamental norms of international law, which have an 
erga omnes effect. Consequently, if a violation of these norms inflicts damage 
on all States, then it is in the interest of all States to undertake and carry out such 
intervention.40 Fourthly and lastly, it is the purpose of the intervention, which 
should doubtless be protecting the population of a third State from mass violations 
of human rights. As a rule, the protected parties are therefore the citizens of the 
State in which a humanitarian intervention is taking place. In practice, however, 
military operations carried out as humanitarian interventions are not free of the 
influence of political and economic factors which amount to the intervening 
State (or States) fulfilling its own objectives aimed at asserting or reinforcing its 
political dominance in a given region.

The wider discussion of humanitarian intervention has many different 
aspects. It has been noted, for instance, that no intervention involving the use 
of military force can be humanitarian, since such military action implies a form 
of coercion and the use of force. According to some scholars, the very term 
“humanitarian intervention” is therefore a semantic contradiction. On the other 
hand, refraining from taking action in the form of a humanitarian intervention 
by no means implies neutrality. In the moral dimension, to abstain from acting 
may be equal to taking the aggressor’s side; yet, according to the same moral 
standards, the protection of victims should take precedence over the protection of 
aggressors. Thus, the problem can be presented in the following way: if an armed 
intervention without Security Council authorisation undertaken to protect human 
rights that are being violated on a mass scale cannot be accepted as humanitarian, 
can non-intervention in this case be accepted as such?41 This contrast accurately 
reflects the highly complex nature of and dilemmas surrounding humanitarian 
intervention which must be considered from a moral, as well as political and legal 
standpoint.

40 For instance, J. Kranz, Między wojną a pokojem…, p. 141.
41 Interestingly, some humanitarian interventions received ex ante authorisation from the 

Security Council (e.g., Rwanda, Somalia), while others were carried out without such authorisation 
(e.g., Kosovo).
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Is it possible, however, to justify the claim that the practice of conducting 
humanitarian interventions without Security Council authorisation established 
a customary norm of international law and that this norm would legalise such 
interventions? The answer to this question cannot be a positive one. Even if 
practice is present (usus), it is neither universal, nor consistent. Furthermore, 
even greater doubts are raised by the lack of opinio iuris, which is necessary for 
a customary norm to be established. At best, therefore, we can talk of the process 
of establishing such a norm, or of it being in statu nascendi.

The above notwithstanding, if we assume that humanitarian intervention 
can be justified on moral and political grounds, then, even if we would rather 
not describe it as legal, we can surely talk of its legitimacy under contemporary 
international law. To do that, we can draw on the terminology used to support the 
doctrine of bellum iustum.42 This claim brings us to another point, namely that 
the conditions for just war are a sort of prototype of the criteria used for justifying 
humanitarian intervention.43 The literature usually provides six conditions for 
the permissibility of humanitarian intervention. J. Zajadło categorises them as 
five objective criteria and one overriding subjective criterion.44 They are the 
following:

1. a just cause (recta causa) which justifies the humanitarian intervention 
and is a direct reference to the doctrine of bellum iustum. As already 
emphasised above, a just cause is provided by a mass violation of 
human rights leading to a humanitarian crisis. Such is, undeniably, the 
classification of acts of genocide and, albeit not as readily accepted, that 
of crimes of war, crimes against humanity, and ethnic cleansings.

2. Right intention (recta intentio) which includes humanitarian motives, 
and in particular the willingness to stop the violations and a desire to 
restore just order. 

3. Appropriate assessment of the effects of the intervention indicating 
a positive humanitarian outcome or, in other words, reasonable 

42 P. Zajadło-Węglarz, Interwencja humanitarna, in: Leksykon prawa międzynarodowego 
publicznego, eds. A. Przyborowska-Klimczak, D. Pyć, Warszawa 2012, p. 88 et seq.

43 E.g. J. Zajadło, Studia Grotiana, Gdańsk 2004, p. 185 et seq.; M. Fixdal, D. Smith, 
Humanitarian Intervention and Just War, “Mershon International Studies Review” 1998, Vol. 42, 
p. 285.

44 J. Zajadło, Legalność i legitymizacja…, p. 13 et seq.
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prospects of halting the mass violations of human rights as a result of 
the intervention.

4. The last-resort nature of military action. Intervention should be 
considered as a last resort, thus only when all available peaceful means 
have been exhausted. This condition is debatable since delaying action 
may exacerbate the humanitarian crisis resulting from a mass violation 
of human rights.

5. Observance of the norms of international humanitarian law of armed 
conflict during military operations undertaken within the framework 
of humanitarian intervention. The entity or entities carrying out 
a humanitarian intervention should abide by the standards of international 
humanitarian law, i.e. act with utmost care in that respect (cum diligentia 
maxima).

6. The legitimacy of the entity or entities authorised to carry out the 
intervention (right authority). This is a profoundly significant issue in 
the context of international law, and is related to the above question 
of legality and legitimacy of humanitarian intervention. Intervention 
undertaken on the basis of a mandate from the Security Council does 
not raise doubts. The remaining problem is that of the legality of 
intervention without this authorisation. What we are dealing with here 
is a clear conflict of values, namely a conflict between the international 
order based on the sovereignty of States on the one hand, and, on the 
other, the wider concept of justice with its moral and ethical dimensions 
in a situation of mass and brutal violations of fundamental human rights, 
including the right to live. The following two arguments may justify 
such intervention: firstly, the above-mentioned erga omnes effect of the 
fundamental norms of international law and secondly, the duty of States 
and international organisations to act in accordance with the principle in 
dubio pro humanitatem.

final remarks

Discussing humanitarian intervention in the context of the prohibition 
of the threat or use of force requires several fundamental questions to be 
answered, including in particular the question of the legality and legitimacy of 
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humanitarian intervention under contemporary international law. The difficulty 
of these questions is increased by the fact that, when considering the institution 
of humanitarian intervention, we must take into account the potential conflict 
between a State’s sovereignty and its obligations under international human 
rights law. If we adopt the restrictive interpretation of those provisions of 
the UN Charter which concern the lawful use of force, finding a compelling 
reason for carrying out a humanitarian intervention without the authorisation 
of the Security Council will be extremely difficult. We can obviously refer to 
obligations erga omnes resulting from international protection of human rights, 
as well as to the changing paradigm of sovereignty in international relations, and 
to the axiological order underlying the whole of international law, including the 
UN Charter. However, it would be advisable to try to achieve a comprehensive 
de lege ferenda approach to humanitarian intervention. Considering all the 
approaches to humanitarian intervention without Security Council authorisation 
discussed above, as well as the obvious challenges of implementing the required 
UN reform, it seems that a particularly interesting proposal is that of establishing, 
by treaty or customary means, a subsidiary right of humanitarian intervention 
outside the auspices of the UN Security Council.45 At the same time we should 
not forget about a new legal concept which represents emerging trends in the use 
of force at the international level. It is the concept of the Responsibility to Protect 
which is believed to be free of the above-mentioned weaknesses of the concept 
of humanitarian intervention and as such provides its alternative.46 a discussion 
of this topic was initiated by the Report of the International Commission on 
Intervention and State Sovereignty, prepared and published in 2001.47 In its 
basic form, this concept represents a shift from the absolute definition of 
sovereignty towards sovereignty seen as responsibility. Indeed, sovereignty 
implies dual responsibility: classical external responsibility of States to respect 
the sovereignty of other States and internal responsibility to respect the dignity 

45 Ibidem, p. 15.
46 For instance, V. Bilkova, The Responsibility to protect – New beginning or end of the 

road for humanitarian intervention, “Czech Yearbook of International Law” 2001, p. 75 et seq.; 
R. Thakur, The United Nations, Peace and Security: From Collective Security to Responsibility 
to Protect, Cambridge 2006, p. 71 et seq.; M. Swatek-Evenstein, The ‘Turn to History’ in 
International Law and the Responsibility to Protect, in: Responsibility to Protect. From Principle 
to Practice, eds. J. Hoffmann, A. Nollkaemper, Amsterdam 2012, p. 47 et seq.

47 Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, 
Responsibility to Protect, Ottawa 2001.
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of people and the fundamental human rights.48 The concept of the Responsibility 
to Protect consists of the responsibility to prevent, the responsibility to react, and 
the responsibility to rebuild.49 It is therefore designed to shift the balance from 
intervention to the primary responsibility of States to protect their citizens and 
therefore fundamentally redefine the very principle of sovereignty.50 Finally, the 
concept reflects new trends in the development of international law in relation to 
the evolution of its fundamental institutions, or, as noted by J. Zajadło, perhaps 
even represents a new philosophy of international law.51
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gLoSA do WyRoKu Sądu APeLAcyjnego W Szczecinie 
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Streszczenie

Z art. 49 § 2 k.c. wynika, że osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń prze-
syłowych i jest ich właścicielem może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urzą-
dzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem. Charakter 
i treść roszczenia wynikającego ze wskazanego powyżej przepisu wywołuje wiele wąt-
pliwości. W wyroku z 22 maja 2013 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie stwierdził, że 
przedmiotowe roszczenie nie ma charakteru bezwarunkowego, jednakże sąd w uzasad-
nieniu swojego rozstrzygnięcia nie wyjaśnił, jak należy rozumieć pojęcie „bezwarunko-
wy”. W niniejszym opracowaniu przedstawiono stanowisko zaprezentowane przez sąd 
oraz podjęto próbę jego oceny.

Słowa kluczowe: urządzenia przesyłowe, nabycie, zasady współżycia społecznego

W wyroku z 22 maja 2013 roku Sąd Apelacyjny w szczecinie (I ACa 134/13) 
stwierdził, iż: „Nie jest tak, że art. 49 § 2 k.c. kreuje bezwarunkowy obowiązek 
przedsiębiorcy przesyłowego nabycia własności urządzeń za odpowiednim wy-
nagrodzeniem, w tym również w sytuacji, gdy wybudowana sieć wodociągo-
wa nie jest faktycznie wykorzystywana w celu dostarczania wody, z uwagi na 
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brak jakiegokolwiek odbiorcy, który korzysta z usług wodociągowo-kanaliza-
cyjnych”. Wskazane orzeczenie zostało wydane na skutek apelacji powodów od 
wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie, oddalającego powództwo o nakaza-
nie przedsiębiorcy przesyłowemu zawarcia umowy nabycia własności urządzeń 
należących do sieci wodociągowej. W niniejszej sprawie stan faktyczny przed-
stawiał się następująco: powodowie jako właściciele nieruchomości gruntowej, 
planowali wzniesienie na niej osiedla domów jednorodzinnych. W pierwszej ko-
lejności wykonali na tej nieruchomości urządzenia wodociągowe, działając na 
podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę. 
Po wybudowania instalacji wodociągowej, której koszt powodowie ocenili na 
140 000 zł, oraz przyłączeniu jej do sieci przedsiębiorstwa przesyłowego, wystą-
pili oni do pozwanego przedsiębiorcy o odpłatne przejęcie własności urządzeń 
należących do tej instalacji na podstawie treści art. 49 § 2 k.c. Pozwany przedsię-
biorca odmówił zawarcia umowy nabycia wskazanych urządzeń powołując się 
na to, że przyłączone urządzenia nie są w praktyce wykorzystywane, gdyż nie 
ma żadnych odbiorców korzystających z instalacji. Utrzymanie takich urządzeń 
będzie więc przynosiło jedynie straty, zatem przedsiębiorca przesyłowy nie jest 
faktycznie zainteresowany, aby stać się właścicielem tych urządzeń. 

W ocenie Sądów – zarówno Okręgowego, jak i Apelacyjnego – stanowisko 
pozwanego przedsiębiorcy zasługuje na aprobatę. Na poparcie swojego rozstrzy-
gnięcia sąd Apelacyjny przedstawił następujące argumenty – przede wszystkim 
sąd stwierdził, że powodowie słusznie oparli swoje żądanie na przepisie art. 49 
§ 2 k.c., który stanowi, że: „Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, 
o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, 
który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim 
wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem 
przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca”. 
Art. 49 § 1 k.c. przewiduje zaś: „Urządzenia służące do doprowadzania lub od-
prowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia po-
dobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład 
przedsiębiorstwa”. W ocenie sądu nie można jednak zgodzić się z poglądem, że 
art. 49 § 2 k.c. tworzy bezwarunkowy obowiązek przedsiębiorcy przesyłowego 
nabycia własności urządzeń za odpowiednim wynagrodzeniem. Powinność taka 
po stronie przedsiębiorcy nie powstaje w szczególności w sytuacji, gdy wybudo-
wana sieć wodociągowa nie jest faktycznie wykorzystywana w celu dostarczania 
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wody, z uwagi na brak jakiegokolwiek odbiorcy, który korzystałby z usług wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych. 

Co więcej zdaniem sądu za słusznością takiego rozstrzygnięcia przema-
wia również wykładnia celowościowa przepisów ustawy z 7 czerwca 2001 roku 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków2. Ar-
tykuł 2 pkt 4 przywołanej ustawy stanowi, że za przedsiębiorstwo wodocią-
gowo-kanalizacyjne należy uznać „przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów 
o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodar-
czą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania 
ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości praw-
nej, prowadzące tego rodzaju działalność”. Z kolei art. 2 pkt 21 tej ustawy defi-
niuje, że zbiorowe zaopatrzenie w wodę oznacza „działalność polegającą na uj-
mowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, prowadzoną przez przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne”. Z przepisów wskazanej ustawy wynika zatem, że 
celem działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego jest zbioro-
we zaopatrzenie w wodę, co oznacza m.in. dostarczanie wody do odbiorców. 
W ocenie sądu więc zobowiązanie przedsiębiorstwa przesyłowego do odpłatnego 
nabycia sieci wodociągowej w okolicznościach niniejszej sprawy spowodowało-
by, że przedsiębiorstwo to zostałoby pozbawione możliwości uzyskiwania przy-
chodów z tytułu świadczenia usług przesyłu wody, przy jednoczesnej koniecz-
ności ponoszenia kosztów utrzymania urządzeń wodociągowych – co stałoby 
w sprzeczności z celem działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanaliza-
cyjnego, wynikającym z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowa-
dzaniu ścieków. 

W uzasadnieniu glosowanego orzeczenia sąd wskazał również, że uwzględ-
nienie żądania nabycia urządzeń przesyłowych przez pozwane przedsiębiorstwo 
spowodowałoby konieczność ponoszenia kosztów utrzymania nieeksploatowanej 
sieci, która nie przynosi dochodów. Z uwagi zaś na to, że zaopatrzenie w wodę 
stanowi zadanie własne gminy, które realizuje ona przy pomocy przedsiębior-
stwa wodociągowo-kanalizacyjnego, kosztami utrzymania przedmiotowej insta-
lacji obciążeni zostaliby finalnie mieszkańcy gmin, na terenie których pozwane 
przedsiębiorstwo świadczy swoje usługi. 

W ocenie sądu zgłoszone roszczenie uznać należy także za przedwczesne. 
Zmierza ono bowiem w istocie do przerzucenia na pozwane przedsiębiorstwo 

2 T.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 139.
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kosztów podjętej przez powodów inwestycji budowlanej i związanego z nią ry-
zyka gospodarczego. Nie ulega bowiem wątpliwości, że instalacja wodociągowa 
została zrobiona w celu podniesienia atrakcyjności działek budowlanych w ra-
mach zamierzonej inwestycji budowlanej, która jednak nie została zrealizowana. 
Żądanie nabycia urządzeń przesyłowych przez pozwane przedsiębiorstwo może 
zatem zostać uwzględnione, gdy przyłączani do niej odbiorcy będą faktycznie 
korzystać z sieci wodociągowej. 

Mając na uwadze całokształt okoliczności sprawy, Sąd Apelacyjny wskazał 
nadto, że dochodzone roszczenie o zobowiązanie przedsiębiorstwa przesyłowego 
do odpłatnego nabycia urządzeń wodociągowych – w sytuacji, gdy sieć wodo-
ciągowa nie jest wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem, bowiem nie ma 
żadnych odbiorców, którzy mogliby być zaopatrywani w wodę – nie zasługuje 
na ochronę z powodu sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Zgodnie 
bowiem z art. 5 k.c. „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był 
sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasa-
dami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego 
nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony”. Zdaniem 
sądu w analizowanej sprawie doszło do naruszenia zasad współżycia społecz-
nego, takich jak: zasada lojalności, zasada uczciwości stron stosunku cywilno-
prawnego, zasada bezpieczeństwa prawnego oraz pewności obrotu prawnego, 
a także zasada lojalności kontraktowej. 

* * *

W związku z powyższym należy stwierdzić, że zarówno rozstrzygnięcie 
zawarte w glosowanym orzeczeniu, jak i argumentacja przedstawiona przez Sąd 
Apelacyjny zasadniczo zasługują na aprobatę. Lektura uzasadnienia wskazane-
go orzeczenia rodzi jednak pewne wątpliwości. 

W analizowanym wyroku sąd sformułował bowiem tezę, że art. 49 § 2 k.c. 
nie tworzy bezwarunkowego obowiązku przedsiębiorcy przesyłowego nabycia 
własności urządzeń za odpowiednim wynagrodzeniem. Sąd nie wyjaśnił jednak, 
co należy rozumieć pod pojęciem „bezwarunkowy”. W doktrynie wskazuje się, 
że w języku prawniczym pojęcie „warunek” występuje w trzech znaczeniach3. 

3 Por. B. Giesen, Komentarz do art. 89 k.c., w: Kodeks Cywilny. Komentarz, red. P. Księżak, 
M. Pyziak-Szafnicka, LEX 2014.
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Pierwsze z nich odnosi się do ustaleń poczynionych przez strony, które stanowią 
treść stosunku prawnego. Drugie znaczenie odwołuje się do treści art. 89 k.c., 
który przewiduje, że: „Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych 
albo wynikających z właściwości czynności prawnej, powstanie lub ustanie 
skutków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepew-
nego (warunek)”. W trzecim znaczeniu warunek można nadto rozumieć jako 
zdarzenie, od którego strony uzależniają skuteczność dokonywanej czynności 
prawnej4. Z kolei według słownika języka polskiego5 słowo „warunkowy” ozna-
cza „tryb wyrażający czynność mogącą się odbyć pod pewnym warunkiem; tryb 
przypuszczający”, natomiast określenie „bezwarunkowy” należy rozumieć jako 
„nieograniczony żadnymi warunkami, całkowity, zupełny, bezwzględny”. 

Wydaje się zatem, że określenie „bezwarunkowy”, którym posłużył się sąd 
w glosowanym orzeczeniu, nie nawiązuje do żadnego ze wskazanych powyżej 
znaczeń pojęcia „warunek”, występujących w języku prawniczym. Należy zatem 
rozważyć, co oznacza, że obowiązek, o którym mowa w art. 49 § 2 k.c. nie ma 
charakteru bezwarunkowego. Z treści wskazanego przepisu wynika bowiem, że 
przedsiębiorca przesyłowy jest zobowiązany do nabycia urządzeń za odpowied-
nim wynagrodzeniem, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w tej regu-
lacji normatywnej, tzn. z żądaniem tym wystąpi osoba, która poniosła koszty 
budowy tych urządzeń i jest ich właścicielem, a przedsiębiorca przyłączył je do 
swojej sieci6. Roszczenie o przeniesienie własności urządzeń przesyłowych ma 
zatem charakter bezwzględny, co oznacza, że jego realizacja nie może zostać 
uzależniona od spełnienia żadnych dodatkowych przesłanek – poza tymi, które 
zostały określone w ustawie7. 

Treść uzasadnienia glosowanego orzeczenia prowadzi więc do wniosku, że 
„bezwarunkowość” roszczenia o nabycie własności urządzeń przesyłowych pole-
gać ma na tym, że roszczenie to może nie zostać uwzględnione przez sąd z uwagi 

4 Tamże. 
5 Nowy Słownik Języka Polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 2003. 
6 Por. szerzej M. Balwicka-Szczyrba, Korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców 

przesyłowych – właścicieli urządzeń przesyłowych, LEX 2015; G. Matusik, Własność urządzeń 
przesyłowych a prawa do gruntu, LexisNexis 2013; E. Gniewek, w: Kodeks cywilny. Komentarz, 
red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Legalis 2016, komentarz do art. 49.

7 Por. szerzej Z. Kuniewicz, K. Malinowska-Woźniak, Charakter roszczenia o przenie-
sienie własności urządzeń przesyłowych – uwagi na tle art. 49 kodeksu cywilnego, w: Ochrona 
strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zie-
lińskiemu, red. M. Boratyńska, Warszawa 2016, s. 329–338. 



30 Katarzyna Malinowska-Woźniak

na jego sprzeczność z zasadami współżycia społecznego. Wydaje się zatem, że 
określenie „bezwarunkowy” zostało w analizowanym orzeczeniu użyte przez 
sąd niefortunnie, bowiem jego znaczenie w przytoczonym kontekście w żaden 
sposób nie nawiązuje do pojęcia warunku używanego zarówno w języku praw-
nym, jak i prawniczym. W konsekwencji należałoby stwierdzić, że roszczenie to 
ma charakter bezwarunkowy jedynie w tym sensie, że jego realizacja nie może 
zostać uzależniona od spełnienia żadnych dodatkowych warunków, poza prze-
słankami określonymi w ustawie. Przyznanie bezwarunkowego uprawnienia 
określonej stronie stosunku prawnego nie wyklucza jednak możliwości uznania, 
że w konkretnej, jednostkowej sytuacji korzystanie z takiego przywileju będzie 
stanowić nadużycie prawa, niezasługujące na ochronę. 

Należy jednak mieć na uwadze, że skorzystanie przez sąd z klauzuli gene-
ralnej wyrażonej w art. 5 k.c. prowadzi do wniosku, iż w analizowanej sprawie 
powodom przysługiwało prawo żądania nabycia przez pozwane przedsiębior-
stwo własności urządzeń przesyłowych na podstawie art. 49 § 2 k.c. Konstrukcja 
normatywna nadużycia prawa sformułowana w art. 5 k.c. obejmuje bowiem sy-
tuacje, w których uprawnionemu przysługuje określone prawo, jednak czynie-
nie użytku z tego prawa – w określonej sytuacji – będzie stało w sprzeczności 
z zasadami współżycia społecznego. Wszelkie inne argumenty przedstawione 
przez sąd w glosowanym orzeczeniu należałoby zatem w istocie potraktować 
jedynie jako uzasadnienie potrzeby skorzystania przez sąd z klauzuli generalnej, 
określonej w art. 5 k.c. Przyjmując takie założenie, argumentacja sformułowana 
przez sąd w komentowanym orzeczeniu zasługuje na pełną aprobatę. Nie można 
byłoby jednak podzielić poglądu, że okoliczności faktyczne przedstawione przez 
sąd w uzasadnieniu wyroku mogłyby stanowić samoistną podstawę oddalenia 
powództwa, z uwagi na kategoryczne brzmienie art. 49 § 2 k.c.
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coMMentARy on the deciSion of couRt of APPeALS  
in Szczecin of 22th MAy 2013 (i AcA 134/13)

Summary

According to the article 49 § 2 of the Civil Code, a person who incurred construc-
tion costs of installations and who is their owner, may demand that an entrepreneur 
who connected installations to his own network, acquires their ownership against an 
adequate remuneration. Character and content of this claim raise a lot of concerns. Court 
of Appeal in Szczecin passed a judgement on the 22nd of May 2013 r. in which stated that 
mentioned above claim does not have an unconditional character. However the Court of 
Appeal has not explained what does mean a term “unconditional”. This paper describes 
the point of view presented by the Court of Appeal with a comment.  

Keywords: installations of transmission, acquisition, principles of community coexist-
ence
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Wprowadzenie

Ustalenie odpowiedzialności cywilnej lekarza lub podmiotu leczniczego 
wiąże się zazwyczaj z przyznaniem poszkodowanemu – pacjentowi – stosow-
nego odszkodowania za wyrządzoną szkodę oraz zadośćuczynienia za doznaną 
krzywdę (określanych dalej zbiorczo zwrotem „odszkodowanie”). Często zdarza 
się, że powstanie szkody lub jej zwiększenie ma swoje źródła nie tylko w za-
chowaniu podmiotu odpowiedzialnego, lecz również w zachowaniach poszko-
dowanego pacjenta. W takim przypadku pojawia się możliwość zmniejszenia 
obowiązku naprawienia szkody z uwagi na tzw. przyczynienie się poszkodo-
wanego, która to instytucja uregulowana została przez ustawodawcę w art. 362 
Kodeksu cywilnego1. W przypadku stwierdzenia, że poszkodowany przyczynił 
się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia – stoso-
wanie do okoliczności sprawy – ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. Pomimo 
swojego długiego rodowodu2, ta pozornie prosta konstrukcja budzi wiele kontro-
wersji wśród przedstawicieli doktryny prawa cywilnego, szczególnie jeśli chodzi 
o rozumienie rudymentarnego dla jej stosowania pojęcia „przyczynienia się”. 
Również w orzecznictwie dostrzegalne są znaczące rozbieżności w tym zakre-
sie. Celem artykułu jest ustalenie wpływu przyczynienia się pacjenta na zakres 
obowiązku naprawienia szkody przez zobowiązanego lekarza czy zakład leczni-
czy. Nie będzie to możliwe bez wcześniejszego wskazania właściwego rozumie-
nia „przyczynienia się” na gruncie art. 362 k.c.

Regulacja art. 362 k.c.

uwagi ogólne

Nie ulega wątpliwości, że ustawodawca, przez regulację zawartą w art. 361 
§ 2 k.c., wprowadził w polskim prawie cywilnym tzw. zasadę pełnego odszkodo-
wania. Oznacza to, że obowiązek naprawienia szkody obejmuje zarówno straty, 

1 Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.) (dalej 
– k.c.). 

2 Instytucja ta znana była ustawodawstwu polskiemu już w okresie przedwojennym, kiedy 
to przyczynienie się poszkodowanego – w nieco innym, niż obecnie obowiązujący, kształcie – 
skodyfikowano w art. 158 Kodeksu zobowiązań z 1933 r. Na ziemiach polskich obowiązywała 
jednak znacznie wcześniej, bowiem zawierały ją regulacje państw zaborczych. W obecnym 
brzmieniu przepis ten funkcjonuje od początku obowiązywania Kodeksu cywilnego z 1964 r.
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jakich poszkodowany rzeczywiście doznał (damnum emergens), jak i korzyści, 
jakie potencjalnie mógłby uzyskać, gdyby nie wyrządzono mu szkody (lucrum 
cessans). Kompensacji podlega jedynie szkoda relewantna prawnie, czyli miesz-
cząca się w granicach wyznaczonych przez adekwatny związek przyczynowy 
między zachowaniem sprawcy a powstałą szkodą, w rozumieniu art. 361 §1 k.c.3 
Nie jest to jednak zasada absolutna, możliwe są od niej wyjątki. Jednym z takich 
odstępstw jest właśnie instytucja wprowadzona w art. 362 k.c., przeto dopuszcza 
ona ograniczenie obowiązku naprawienia szkody jako konsekwencję przyczy-
nienia się poszkodowanego4. Przeciwnicy tego poglądu podnoszą, że funkcją 
art. 362 k.c. jest ograniczenie odpowiedzialności dłużnika5, jednak słusznie za-
uważono w orzecznictwie6, że przepis ten odnosi się do przyczynienia się przez 
poszkodowanego do powstania szkody i nie może stanowić podstawy umniej-
szenia zakresu odpowiedzialności dłużnika, nawet per analogiam. Uzasadnie-
nia dla poglądu o ograniczeniu zasady pełnego odszkodowania można poszu-
kiwać w ratio legis7 omawianej instytucji, którym jest złagodzenie obowiązku 
naprawienia szkody przez dłużnika w zakresie, w jakim jej powstanie można 
przypisać poszkodowanemu8. Lokata art. 362 k.c. przesądza o tym, że odnosi 
się on zarówno do odpowiedzialności powstałej ex delicto, jak i ex contractu9. 
Dalsze rozważania będą dotyczyły głównie odpowiedzialności deliktowej, co 

3 A. Szpunar, Odszkodowanie za szkodę majątkową. Szkoda na mieniu i osobie, Bydgoszcz 
1998, s. 55; A. Olejniczak, Komentarz do art. 361 k.c., w: Kodeks cywilny. Tom 3. Zobowiązania. 
Część ogólna, red. A. Kidyba, Warszawa 2014, s. 97.

4 A. Olejniczak, Komentarz do art. 361 k.c.…, s. 108–109; J. Winiarz, Odpowiedzialność 
cywilna z tytułu nadzoru nad dzieckiem, Warszawa 1973, s. 91; tenże, Obowiązek naprawie-
nia szkody, Warszawa 1970, s. 97; P. Grenich, Przyczynienie się małoletniego do wyrządzenia 
szkody, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2006, nr 2, s. 41; M. Owczarek, 
Zmniejszenie odszkodowania na podstawie art. 362 k.c., „Monitor Prawniczy” 2003, nr 4, s. 161; 
Przeciwnie: A. Szpunar, Odszkodowani za szkodę…, s. 55; tenże, Przyczynienie się do powstania 
szkody w wypadku komunikacyjnym, „Rejent” 2001, nr 6, s. 21; T. Pajor, Uwagi o przyczynieniu 
się poszkodowanego do powstania szkody, w: Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku 
czci Profesora Adama Szpunara, red. M. Pyziak-Szafnicka, Zakamycze 2004, s. 158.

5 T. Pajor, Uwagi o przyczynieniu się…, s. 158.
6 Wyrok SA w Poznaniu z 12.09.2006 r., I ACa 249/06, LEX nr 298593.
7 M. Owczarek, Zmniejszenie…, s. 161.
8 M. Kaliński, Czynniki wpływające na wysokość odszkodowania, w: System Prawa 

Prywatnego. Tom 6. Prawo zobowiązań – część ogólna, red. A. Olejniczak, Warszawa 2014, 
s. 192.

9 Szerzej J. Senkowski, Zasięg stosowania przepisu o skutkach prawnych przyczynienia się 
poszkodowanego do szkody, „Nowe Prawo” 1969, nr 2, s. 241 i nast.
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ułatwi przejrzyste ukazanie konstrukcji przyczynienia się; jest to uzasadnione 
tym bardziej, że najczęstszą podstawą odpowiedzialności lekarza lub podmio-
tu leczniczego jest właśnie odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych. 
Poczynione niżej uwagi znajdą zastosowanie także do odpowiedzialności kon-
traktowej – z tym zastrzeżeniem, że niekiedy niezbędne będą ich modyfikacje, 
wynikające z nieco odmiennego charakteru tej odpowiedzialności. Zanim jed-
nak przedstawiona zostanie propozycja rozumienia konstrukcji z art. 362 k.c. na-
leży pokrótce przedstawić dotychczas prezentowane w doktrynie poglądy w tym 
zakresie.

Przegląd poglądów doktryny na przyczynienie się poszkodowanego

Pierwszy z poglądów, ukuty jeszcze pod rządami Kodeksu zobowiązań 
z 1933 roku, w swym pierwotnym kształcie zakładał, że dla stwierdzenia przy-
czynienia się poszkodowanego wystarczy wykazanie (zwykłego) związku przy-
czynowego między jego zachowaniem się a powstałą szkodą10 – zachowanie się 
poszkodowanego było więc współprzyczyną szkody (causa concurrens). Już 
samo ustalenie, że poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia 
szkody uzasadnia zmniejszenie należnego mu odszkodowania, aczkolwiek osta-
teczna decyzja należała do sądu. To jakże bardzo szerokie ujęcie spotkało się 
z ostrą krytyką ze strony przedstawicieli doktryny11, co spowodowało rewizję 
poglądu jego zwolenników. Zaprezentowano bardziej umiarkowaną i nowocze-
śniejszą wersję poglądu zakładającą konieczność wystąpienia już nie zwykłego, 
lecz normalnego związku przyczynowego między szkodą a zachowaniem po-
szkodowanego12. 

Drugi pogląd, zwany koncepcją obiektywnej nieprawidłowości, oparty 
jest na uznaniu, że tylko kauzalne powiązanie zachowania poszkodowanego 
z powstałą u niego szkodą jest niewystarczające dla stwierdzenia przyczynie-
nia się poszkodowanego, wymagane jest bowiem stwierdzenie obiektywnej 

10 R. Longchamps de Berier, Zobowiązania, Poznań 1948, s. 291; uchwała SN z 11.01.1960 r., 
I CO 44/59, LEX nr 49772.

11 Szerzej A. Szpunar, Wina poszkodowanego w prawie cywilnym, Warszawa 1971, s. 87 
i nast.

12 S. Garlicki, Odpowiedzialność cywilna za nieszczęśliwe wypadki, Warszawa 1959, s. 391; 
J. Winiarz, Obowiązek…, s. 98; wyrok SN z 25.08.1978 r., III CZP 48/78, LEX nr 2305; wyrok SN 
z 17.06.1987 r., IV CR 156/87, LEX nr 3411.
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nieprawidłowości tego zachowania13. Pogląd ten oparty jest, podobnie jak umiar-
kowana wersja koncepcji causa concurrens, na adekwatnym związku przyczy-
nowym. Dla stwierdzenia zaistnienia przyczynienia się poszkodowanego ko-
nieczne jest jednak ustalenie quasi-bezprawności. Założenia tej teorii spotkały 
się z aprobatą orzecznictwa14.

Kolejny z poglądów dla uznania, że zachowanie poszkodowanego było 
przyczynieniem się, prócz adekwatnej przyczynowości wymaga wykazania, iż 
poszkodowanemu można przypisać winę (culpa concurrens)15. Nie chodzi tu 
o winę sensu stricto, bowiem trudno zaakceptować możliwość dopuszczenia się 
winy względem samego siebie16. W prezentowanym ujęciu przez winę rozumie 
się zarzut natury podmiotowej (subiektywny), który można by przypisać poszko-
dowanemu, gdyby ponosił odpowiedzialność wobec innej osoby17. Na tym tle 
powstaje wątpliwość, według jakiego wzorca staranności należy oceniać zacho-
wanie poszkodowanego we własnych sprawach – ogólny (culpa in abstracto) czy 
konkretny (culpa in concreto)? W takim wypadku należałoby przyjąć miernik 
culpa in abstracto, bowiem – jak słusznie zauważono18 – wzorzec ten wynika 
z art. 355 k.c., który to jest jednym z podstawowych przepisów dotyczących zo-
bowiązań i winno się go stosować we wszelkich przypadkach wymagających 
oceny staranności. Warto dodać, że w doktrynie, poniekąd słusznie, podnosi się 
zarzut, iż powyższa koncepcja nie znajduje oparcia w obowiązujących przepi-
sach – wina jest jednym z kryteriów wpływających na ocenę przyczynienia się, 
lecz nie jedynym19. 

Ostatnia koncepcja tzw. mieszana, której twórcą jest A. Szpunar, zakłada 
swoistego rodzaju relatywizację oceny zachowania się poszkodowanego do reżi-
mu odpowiedzialności sprawcy szkody; oczywiście aktualny pozostaje wymóg 

13 E. Łętowska, Przyczynienie się małoletniego do wyrządzenia szkody, „Nowe Prawo” 
1965, nr 2, s. 130 i nast.

14 Zob. uchwała SN z 20.09.1975 r., III CZP 8/75, LEX nr 1947; wyrok SN z 14.02.2001 r., 
I PKN 248/00, LEX nr 48126.

15 A. Ohanowicz, Zobowiązania – część ogólna, Poznań 1958, s. 47; A. Ohanowicz, 
J. Górski, Zarys prawa zobowiązań, Warszawa 1969, s. 63 i nast.

16 M. Kaliński, Czynniki wpływające…, s. 196; o winie poszkodowanego szerzej: 
A. Szpunar, Wina poszkodowanego…, s. 59 i nast.

17 Tamże; S. Krajniak, A. Ornowska, Przyczynienie się do powstania szkody w prawie cy-
wilnym oraz jego aspekty prawno karne, „Studia Iuridica Toruniensia” 2011, t. VIII, s. 120.

18 A. Szpunar, Wina poszkodowanego…, s. 150 i nast. 
19 M. Kaliński, Czynniki wpływające…, s. 197.
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kauzalnego powiązania20. Sprowadza się to do stwierdzenia, że gdy sprawca 
szkody odpowiada na zasadzie winy, to również zachowanie poszkodowanego 
winno być zawinione, natomiast w przypadku reżimu odpowiedzialności na 
zasadzie ryzyka, poszkodowanemu należy przypisać obiektywną nieprawidło-
wość. Jak łatwo zauważyć, teoria ta stanowi kompromis między wcześniej za-
prezentowanymi koncepcjami. Zawiera ona poważną lukę aksjologiczną, która 
widoczna jest w przypadku, gdy odpowiedzialność sprawcy szkody oparta jest 
na zasadzie ryzyka ergo jest zaostrzona. W prezentowanej koncepcji do miarko-
wania odszkodowania dochodzi już w przypadku stwierdzenia obiektywnej nie-
prawidłowości w zachowaniach poszkodowanego21. De facto prowadzić to bę-
dzie do złagodzenia zasad odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego, wbrew 
zamysłowi ustawodawcy. 

Konstrukcja przyczynienia się poszkodowanego na gruncie art. 362 k.c.

O możliwości zastosowania omawianej instytucji możemy mówić jedynie 
w sytuacji, gdy zachowanie poszkodowanego jest współprzyczyną powstania lub 
zwiększenia szkody. Okoliczność, że zachowanie poszkodowanego stanowi wy-
łączną przyczynę szkody jest negatywną przesłanką zastosowania art. 362 k.c.22 
Przyjmuje się, że przepis ten, co do zasady, dotyczy tylko zachowania się same-
go poszkodowanego, a nie innych osób23. Twierdzenie to prima facie odpowia-
da intuicjom co do zakresu zastosowania wspomnianego przepisu, jednak nie 
uwzględniałoby ono złożoności stosunków cywilnoprawnych łączących różne 
podmioty. Słusznie przyjmuje się, że poszkodowany będzie, na gruncie art. 362 
k.c., ponosił konsekwencje działań osób, za które odpowiada, czy to ex delicto 
(np. art. 427, 429, 430 k.c.), czy to ex contractu (np. art. 474 k.c.)24. W orzecznic-

20 A. Szpunar, Wina poszkodowanego…, s. 116 i nast.
21 A. Śmieja, Uwagi na marginesie dyskusji nad przyczynieniem się poszkodowanego do 

powstania szkody, „Nowe Prawo” 1979, nr 3, s. 34–35.
22 M. Owczarek, Zmniejszenie…, s. 160; J. Winiarz, Odpowiedzialność cywilna…, s. 91; 

Wyrok SN z 2.12.2010 r., I CSK 20/10, LEX nr 795006.
23 J. Panowicz-Lipska, Majątkowa ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1975, s. 87; wyrok 

sn z 25.08.1978 r., III CZP 48/78; wyrok SN z 16.03.1983 r., I CR 33/83, LEX nr 2898; wyrok SA 
w Gdańsku z 28.09.2012 r., I ACa 1313/11, LEX nr 1246610.

24 A. Szpunar, Wina poszkodowanego…, s. 164–177; A. Olejniczak, Komentarz do art. 362 
k.c., w: Kodeks cywilny. Tom 3. Zobowiązania. Część ogólna, red. A. Kidyba, Warszawa 2014, 
s. 114–115; M. Kaliński, Czynniki wpływające…, s. 200–201; J. Panowicz-Lipska, Majątkowa…, 
s. 87.
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twie wyrażono pogląd, że osoby najbliższe poszkodowanemu, pozostające z nim 
we wspólnocie domowej, jeżeli doznały szkody w wyniku tego samego zdarze-
nia, ponoszą na równi z nim skutki przyczynienia się25. Stanowisko to spotkało 
się z zasadną krytyką26 – prowadziłoby to do rażąco niesprawiedliwej sytuacji, 
w której osoby najbliższe ponosiłyby, bez wyraźnej podstawy prawnej, odpowie-
dzialność za zachowania poszkodowanego, na które to nie miały wpływu.

Adekwatny związek przyczynowy między zachowaniem poszkodowane-
go a szkodą jest wystarczającą przesłanką do uznania, że przyczynił się on do 
powstania szkody27. Stanowiska odmienne wynikają, jak trafnie podniósł Sąd 
Najwyższy28, z niedostrzegania różnicy między „przyczynieniem się” a „przy-
czynieniem uzasadniającym zmniejszenie odszkodowania”. Przez „przyczynie-
nie się” rozumieć należy takie zachowanie poszkodowanego, którego normalny-
mi, adekwatnymi konsekwencjami jest powstanie albo zwiększenie się szkody. 
Zauważalna w poglądach niektórych przedstawicieli doktryny – o czym mowa 
powyżej – negacja czysto kauzalnego charakteru „przyczynienia się” wynikała 
z błędnego utożsamiania adekwatnego związku przyczynowego z conditio sine 
qua non29. W istocie przyjęcie warunku koniecznego, jako wyłącznej przesłanki 
przyczynienia, prowadziłoby do uznania, że każde zachowanie poszkodowanego 
stanowi przyczynienie się do szkody. Kryterium kauzalne prezentowanego po-
glądu należy jednak rozumieć w sposób tożsamy do normalnego związku przy-
czynowego, o którym mowa w art. 361 §1 k.c.30 Zachowanie się poszkodowane-
go musi zatem być jednym z ogniw w normalnym biegu wydarzeń, co pozwala 

25 Wyrok SN z 10.09.1965 r., II CR 283/65, OSP/7/174.
26 A. Olejniczak, Komentarz do art. 362 k.c.…, s. 114–115; J. Panowicz-Lipska, Majątkowa…, 

s. 88.
27 A. Olejniczak, Komentarz do art. 362 k.c.…, s. 111; J. Winiarz, Obowiązek…, 

s. 98; M. Owczarek, Zmniejszenie…, s. 162; P. Grenich, Przyczynienie się…, s. 47; wyrok SN 
z 25.08.1978 r., III CZP 48/78; wyrok SN z 29.10.2008 r., IV CSK 228/08, LEX nr 513257; wyrok 
sn z 19.09.2009 r., IV CSK 241/09, LEX nr 677896; wyrok SN z 7.05.2010 r., III CSK 229/09; wy-
rok SN z 11.09.2014 r., III CSK 248/13, LEX nr 1541200; wyrok SN z 10.07.2014 r., II PK 239/13; 
wyrok SN z 6.11.2014 r., II CSK 42/14, LEX nr 1566717; wyrok SA w Poznaniu z 4.12.2014 r., 
I ACa 902/14; wyrok SA w Poznaniu z 24.07.2014 r., I ACa 467/14; wyrok SA w Białymstoku 
z 21.11.2013 r., I ACa 536/13, LEX nr 1409068; wyrok SA w Łodzi z 14.10.2014 r., I ACa 9/14, 
LEX nr 1527042.

28 Wyrok SN z 29.10.2008 r., IV CSK 228/08, LEX nr 513257.
29 Zob. P. Grenich, Przyczynienie się…, s. 45; wyrok SN z 29.10.2008 r., IV CSK 228/08.
30 A. Koch, Związek przyczynowy jako podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej 

w prawie cywilnym, Warszawa 1975, s. 259; J. Senkowski, Pojęcie przyczynienia się poszkodo-
wanego do szkody, „Nowe Prawo” 1968, nr 1, s. 51.
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na odrzucenie przyczyn stanowiących efekt wyjątkowego, anormalnego zbiegu 
okoliczności. Na marginesie warto dodać, że prawnie relewantne jest zachowa-
nie się poszkodowanego, a więc działania bądź zaniechania ergo z prawnego 
punktu widzenia irrelewantne będą okoliczności niestanowiące jego zachowa-
nia się31, jak np. samoistna choroba. Związek taki ustala się przez porównanie 
danej relacji kauzalnej z pewnym modelem ogólnym. Konieczne jest wyodręb-
nienie przyczyny i badanie jej w idealnej sytuacji modelowej, wynikiem czego 
jest wyznaczenie zakresu jej normalnych następstw – zgodnie z zasadami na-
uki i doświadczenia32. W ramach adekwatnego związku przyczynowego nie jest 
również możliwe uznanie za prawnie relewantne zachowanie poszkodowanego 
naturalnych reakcji odruchowych na działania sprawcy. Takie zachowania będą 
stanowiły normalne następstwo zachowania zobowiązanego, nie zaś przyczynie-
nie się poszkodowanego33. 

Jak wynika z powyższych rozważań „przyczynienie się” jest kategorią 
obiektywną, pozbawioną wpływu czynników subiektywnych, które to uwzględ-
niane są na etapie miarkowania odszkodowania34. Zatem ustalenie, że zacho-
wanie poszkodowanego było przyczynieniem się, nie determinuje obniżenia 
odszkodowania. Konieczne jest jeszcze wykazanie, że to „przyczynienie się” 
stanowi „przyczynienie uzasadniające zmniejszenie odszkodowania”. Dokonuje 
tego sąd oceniając przesłanki subiektywne35 związane z ustalonym wcześniej 
przyczynieniem się36. Przesłanki subiektywne stanowią zatem dopełnienie kau-
zalnego charakteru samego przyczynienia się. Z jego przynależności do katego-
rii obiektywnej wynika niemożność uwzględnienia okoliczności podmiotowych 
na wcześniejszym etapie, jednak wbrew obawom przeciwników tej koncepcji 
nie są one pomijane w sędziowskim procesie ustalania zasadności zmniejszenia 
odszkodowania. Ostateczna decyzja o rozmiarze obowiązku naprawienia szkody 

31 Wyrok SN z 25.08.1978 r., III CZP 48/78; wyrok SN z 13.01.1997 r., I PKN 2/97, LEX 
nr 30000; wyrok SN z 10.07.2014 r., II PK 239/13.

32 A. Koch, Związek przyczynowy…, s. 116 i nast.
33 Tamże, s. 261; A. Olejniczak, Komentarz do art. 362 k.c..., s. 111–112; wyrok SN 

z 29.01.1964 r., II CR 351/63, OSPiKA 1965, z. 1, poz. 8.
34 Wyrok SN z 29.10.2008 r., IV CSK 228/08; wyrok SN z 19.11.2009 r., IV CSK 241/09; 

wyrok SN z 11.09.2014 r., III CSK 248/13; wyrok SN z 10.07.2014 r., II PK 239/13; wyrok SA 
w Poznaniu z 24.07.2014 r., I ACa 467/14.

35 Opisanych szerzej poniżej, w punkcie 3.1. dotyczącym procesu miarkowania odszko-
dowania.

36 Wyrok SN z 29.10.2008 r., IV CSK 228/08,
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należy do sądu. Charakter normy wyrażonej w przepisie art. 362 k.c. nie budzi 
większych kontrowersji, zgodnie z dominującym zarówno w doktrynie37, jak 
i orzecznictwie38 stanowiskiem, jest to norma kompetencyjna. Norma ta przy-
znaje sądowi możliwość umniejszenia obowiązku naprawienia szkody, gdy po-
szkodowany przyczyni się do jej powstania, aczkolwiek nie ustanowiono normy 
nakazującej sądowi skorzystania z przyznanej mu kompetencji.

Przyczynienie się pacjenta

Wprowadzenie

Konstrukcja przyczynienia znajduje również zastosowanie do odpowie-
dzialności cywilnoprawnej lekarzy lub podmiotów leczniczych wobec pacjen-
tów. Będą to jednak sytuacje dość rzadkie z uwagi na zazwyczaj dosyć bierną 
postawę pacjenta podczas leczenia i całkowite oddanie się w „ręce lekarza”39. 
Możemy wyróżnić trzy podstawowe sytuacje, w których pacjent przyczynia się 
do powstania albo zwiększenia szkody: primo, gdy nie stosuje się do zaleceń 
lekarza, secundo, gdy podaje nieprawdziwe informacje o stanie zdrowia, tertio, 
gdy odmawia poddaniu się zabiegowi. Każda z tych sytuacji wymaga oddziel-
nego omówienia z uwagi na swoją specyfikę. Oczywiście nie jest to katalog za-
mknięty, bowiem istnieje klasa takich zachowań pacjenta, która nie mieści się 
w wyżej zaprezentowanym zestawieniu, a którą można uznać za przyczynienie 
się. Warto także przytoczyć przykłady sytuacji, w których podmioty lecznicze 
próbowały umniejszyć kwotę należnego odszkodowania, jednak sąd uznawał, 
że do samego przyczynienia nie doszło, albo nie uzasadniało ono zmniejszenia 

37 A. Olejniczak, Komentarz do art. 362 k.c.…, s. 112–113; K. Zagrobelny, Komentarz do 
art. 362 k.c., w: Kodeks cywilny Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2013, 
s. 595; M. Owczarek, Zmniejszenie…, s. 160; Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część 
ogólna, Warszawa 2012, s. 100; Z. Banaszczyk, Komentarz do art. 362 k.c., w: Kodeks cywilny. 
Komentarz. Tom 1, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 1999, s. 802–803.

38 Por. wyrok SN z 2.08.2006 r., I UK 50/06, LEX nr 216013; wyrok SN z 7.05.2010 r., III 
CSK 229/09, LEX nr 602264; wyrok SN z 10.07.2014 r., II PK 239/13, LEX nr 1539466; wyrok 
sn z 29.10.2008 r., IV CSK 228/08, LEX nr 513257; wyrok SA w Poznaniu z 4.12.2014 r., I aca 
902/14, LEX nr 1602972; wyrok SA w Poznaniu z 24 VII 2014 r., I ACa 467/14, LEX nr 1496035; 
wyrok SA w Lublinie z 30.09.2014 r., I ACa 477/14, LEX nr 1527097; wyrok SA w Białymstoku 
z 28.08.2014 r., I ACa 290/14, LEX nr 1511627.

39 D. Świerblewska, Przyczynienie się poszkodowanego a niewłaściwie wykonywana prak-
tyka lekarska w polskim i amerykańskim prawie medycznym, „Prawo i Medycyna” 2011, nr 4, 
s. 110.
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odszkodowania. Sławetny wszak jest przykład odmowy przez Sąd Najwyższy40 
uznania, że pacjent psychicznie chory, wymagający nadzoru przyczynił się do 
powstania szkody. W sprawie tej poszkodowany cierpiący na schizofrenię, pod-
czas pobytu w szpitalu dla psychicznie chorych, uwolnił się z pasów zabezpie-
czających i wyskoczył przez okno z drugiego piętra budynku, co spowodowało 
odniesienie poważnych obrażeń. Według Sądu Najwyższego możliwość zasto-
sowania konstrukcji przyczynienia wyłącza okoliczność, że odpowiedzialny za 
szkodę był zobowiązany do nadzoru nad osobą niebędącą w stanie kierować 
swym postępowaniem. 

niestosowanie się do zaleceń lekarza

Pacjent, nie przestrzegając zaleceń lekarza, nie współpracując z nim pod-
czas wykonywania zabiegu leczniczego, lekceważąc ostrzeżenia czy też nie 
zgłaszając się na wizyty kontrolne, może przyczynić się do powstania lub zwięk-
szenia szkody. Niekiedy bardzo ciężko będzie wyznaczyć granicę pomiędzy 
przyczynieniem się pacjenta a jego wyłączną odpowiedzialnością za powstałą 
szkodę – a tym samym uwolnieniem od odpowiedzialności lekarza. Przykła-
dem przyczynienia się pacjenta do powstania albo zwiększenia szkody jest za-
niechanie stosowania kuracji farmakologicznej zaleconej przez lekarza na jedną 
przypadłość, w przypadku gdy przyspieszy to rozwój innej choroby, niezdia-
gnozowanej przez lekarza w wyniku błędu medycznego41. Do takich konkluzji 
doszedł Sąd Najwyższy42 w sprawie o odszkodowanie za utratę zdrowia wy-
wołaną rażącym niedbalstwem lekarza. W przedstawionym sądowi stanie fak-
tycznym pacjent leczony był na nadciśnienie tętnicze. Przeprowadzone badania 
wykazały podwyższony poziom kreatyniny oraz znaczącą ilość białka w moczu. 
Z wynikami tymi lekarz prowadzący jednak się nie zapoznał i zalecił dalsze 
stosowanie terapii na nadciśnienie. Kuracja ta nie przynosiła widocznych rezul-
tatów, w związku z czym pacjent zaprzestał przyjmowania leków. Wykonano 
powtórnie badania, których wyniki wskazywały na ciężkie upośledzenie nerek. 
Lekarz zignorował je, pomimo zgłaszanego przez pacjenta pogorszenia stanu 
zdrowia. Dopiero po wykonaniu kolejnych badań – wskazujących dramatycznie 

40 Wyrok SN z 16.12.1967 r., II CR 379/67, OSNC 1968/10/167.
41 Szerzej nt. błędu medycznego M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2013, s. 228 

i nast. 
42 Wyrok SN z 6.11.2014 r., II CSK 42/14.



43Przyczynienie uzasadniające zmniejszenie odszkodowania należnego pacjentowi...

złe wartości – skierowano pacjenta do poradni nefrologicznej. Opisana sytuacja 
trwała blisko półtora roku. Konieczna okazała się transplantacja nerek. W toku 
postępowania sądowego ustalono – na podstawie opinii biegłych – że regularne 
przyjmowanie zaleconych lekarstw na nadciśnienie spowolniłoby rozwój cho-
roby nerek, a tym samym doznana przez niego szkoda byłaby mniejsza. Sąd 
uznał, że w istocie doszło do przyczynienia poszkodowanego, niemniej jednak 
rażące zaniedbania lekarza uzasadniają zmniejszenie odszkodowania o co naj-
wyżej 10%. Pomimo zaniedbań lekarza nagannie należało ocenić zachowanie 
pacjenta, polegające na samodzielnym zaprzestaniu przyjmowania zaordyno-
wanych leków. Podobnie będzie w przypadku, gdy zalecone na nieprawidłowo 
długi okres leki, których zbyt długie przyjmowanie miało szkodliwy wpływ na 
zdrowie pacjenta, były zażywane w okresie dłuższym niż wynikało to z zaleceń 
lekarskich43. Wystąpienie lub zwiększenie szkody z uwagi na niestawienie się 
przez pacjenta na wizycie kontrolnej po zabiegu leczniczym, w celu sprawdzenia 
jego efektu, także może uzasadniać umniejszenie należnego poszkodowanemu 
odszkodowania44. Brak współpracy pacjenta podczas przeprowadzania zabiegu 
nie uzasadnia natomiast zastosowania konstrukcji przyczynienia się, jeżeli prze-
prowadzenie go zgodnie z prawidłami sztuki medycznej jest możliwe bez tej 
współpracy45.

Podawanie nieprawdziwych informacji

Udzielanie lekarzowi nieprawdziwych informacji przez pacjenta może nieść 
za sobą daleko idące skutki w postaci postawienia błędnej diagnozy lub prowa-
dzenia nieprawidłowo zaordynowanej terapii. Istnieje wysokie prawdopodobień-
stwo powstania lub zwiększenia szkody u pacjenta. Podobnie jak w przypadku 
niestosowania się do zaleceń lekarza, takie zachowanie pacjenta może prowa-
dzić do wyłączenia odpowiedzialności lekarza. Należy jednak pamiętać, że na 
lekarzu, jako profesjonaliście, ciąży obowiązek dołożenia należytej staranności 
w procesie leczniczym46. Wynika z tego konieczność wszechstronnej oceny sta-
nu zdrowia pacjenta wszelkimi dostępnymi środkami. Lekarz powinien brać 
pod uwagę, że pacjenci mogą przejawiać skłonności do konfabulacji. Wzorzec 

43 Por. M. Nesterowicz, Prawo medyczne…, s. 123.
44 Tamże; Wyrok SN z 2.12.2010 r., I CSK 20/10.
45 Wyrok SA w Gdańsku z 28.09.2012 r., I ACa 1313/11.
46 M. Nesterowicz, Prawo medyczne…, s. 81 i nast. 
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staranności wymagany od profesjonalisty nakazuje przeprowadzanie diagnozy 
stanu zdrowa pacjenta przy zastosowaniu środków adekwatnych w danym przy-
padku, zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej. Lekarz nie powinien poprzestawać 
jedynie na przeprowadzeniu wywiadu, a gdyby w toku jego przeprowadzania 
dostrzegł niespójności logiczne w relacjach pacjenta, powinien przeprowadzić 
z nim szczegółowy wywiad, który pozwoliłby na ustalenie jaki jest rzeczywisty 
stan faktyczny, a w ostateczności winien – o ile to w danych okolicznościach 
możliwe – zlecić wykonanie badań. Ten zespół okoliczności będzie miał zna-
czenie przy ustalaniu czy zachodzą podstawy do umniejszenia odszkodowania – 
rzecz jasna tylko wtedy, gdy zachowanie pacjenta było współprzyczyną szkody, 
powiązaną z nią adekwatnym związkiem przyczynowym.

odmowa poddania się zabiegowi leczniczemu bądź leczeniu

Najbardziej kontrowersyjnym przypadkiem jest przyczynienie się do po-
wstania lub zwiększenia szkody przez odmowę poddania się zabiegowi leczni-
czemu bądź leczeniu. Podstawowym problemem jest w tym wypadku zasadność 
zmniejszenia należnego poszkodowanemu odszkodowania z powodu odmowy 
poddania się zabiegowi, którego celem miałoby być zapobieżenie wystąpieniu 
albo zwiększeniu się szkody. Współcześnie – poza wynikającymi z ustawy wy-
jątkami47 – przyjmuje się, że zgoda pacjenta jest warunkiem koniecznym do prze-
prowadzenia zabiegu leczniczego lub leczenia48. Autonomia woli pacjenta jest 
szeroko chroniona, jego niewadliwie podjęta decyzja, nawet autodestrukcyjna 
czy zagrażająca życiu, powinna być uszanowana49. Pierwotnie Sąd Najwyższy50 
rozważając poruszony problem uznał, że poszkodowany nie może zostać zmu-
szony do poddania się zabiegowi operacyjnemu. Odmowa poddania się takowe-
mu nie uzasadnia obniżenia należnego odszkodowania. Rozwiązanie takie apro-
bowane wówczas było głównie z uwagi na jego humanitaryzm51, jednak nie było 
to stanowisko powszechnie akceptowane. Przełomem, absolutnego wręcz posza-
nowania woli pacjenta, było orzeczenie Sądu Najwyższego z 11 stycznia 1978 

47 R. Kubiak, Prawo medyczne, Warszawa 2014, s. 322 i nast.
48 Tamże, s. 258.
49 M. Świderska, Przymus leczenia i innych zabiegów leczniczych, „Prawo i Medycyna” 

2004, nr 3, s. 20.
50 Wyrok SN z 15.03.1961 r., II CR 867/59, OSNC 192/2/64. 
51 M. Sośniak, Jeszcze o obowiązku poddania się operacji, NP1964, nr 6, s. 608 i nast.
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roku52, w którym sąd wskazał na kryteria oceny zasadności odmowy poddania 
się zabiegowi leczniczemu. Odmowa pacjenta poddania się wypróbowanemu, 
powszechnie stosowanemu zabiegowi, który rokuje pomyślne wyniki i poprawę 
stanu zdrowia, powinna opierać się na motywacji zrozumiałej dla specjalistów 
i znajdującej uzasadnienie w rzeczywiście występujących reakcjach organizmu. 
W przeciwnym wypadku będzie mogła zostać uznana za przyczynienie się do 
powstania lub zwiększenia się doznanej szkody. Jak wiadomo, te same choroby 
i uszkodzenia nieleczone prowadzą do znacznie poważniejszych konsekwencji, 
czasem nawet nieodwracalnych. Nie ulega wątpliwości, że stanowisko Sądu Naj-
wyższego pomimo upływu czasu pozostaje aktualne53. A. Szpunar w nawiąza-
niu do powyższego orzeczenia idzie w swoich wywodach o krok dalej, uznając, 
że każdorazowa odmowa poddania się operacji pod znieczuleniem ogólnym 
może uzasadniać zmniejszenie odszkodowania54. Wydaje się, że jest to wniosek 
nazbyt kategoryczny, bowiem znieczulenie ogólne niesie za sobą dość wysokie 
ryzyko wystąpienia poważnych powikłań, dlatego każdy przypadek, niezależnie 
od formy znieczulenia, należy rozpatrywać indywidualnie. Przykładowo można 
wskazać na uzasadnienie Sądu Najwyższego55 odmowy poddania się leczeniu 
w szpitalu specjalistycznym, obawami pacjenta wywołanymi niewłaściwym 
przebiegiem wcześniejszego leczenia. Przydatne na gruncie omawianej proble-
matyki może być także orzeczenie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy56 w sprawie, 
w której chirurg dokonał zbędnej operacji polegającej na amputowaniu obu pier-
si pacjentki. Sąd ten uznał, że odmowa poddania się operacji rekonstrukcji piersi 
nie uzasadnia obniżenia należnego odszkodowania z uwagi na przyczynienie się, 
gdyż operacja taka jest poważnym zabiegiem chirurgicznym, z którym wiąże się 
wysokie ryzyko, a także dalsze cierpienia pacjentki. Istotną okolicznością są fi-
nansowe możliwości poszkodowanego pokrycia kosztów takiego zabiegu57. Sąd, 
w przypadku jeśli poszkodowanego nie było stać na poddanie się zabiegowi lecz-
niczemu, może odstąpić od miarkowania odszkodowania lub zmniejszyć stopień 
jego obniżenia. Konkludując należy uznać, że odmowa poddania się zabiegowi 

52 Wyrok SN z 11.01.1978 r., III PR 183/77, OSP 1979/1–2/17.
53 Zob. M. Nesterowicz, Odmowa poddania się leczeniu przez poszkodowanego jako przy-

czynienie się do szkody w prawie porównawczym, „Prawo i Medycyna” 2008, nr 2 s. 16.
54 A. Szpunar, O obowiązku poddania się operacji, „Nowe Prawo” 1979, nr 11, s. 33.
55 Wyrok SN z 29.07.1970 r., II CR 301/70, LEX nr 1153.
56 Wyrok SO w Bydgoszczy z 19.07.1999 r., OSP 2002/4/17.
57 A. Olejniczak, Komentarz do art. 362 k.c.…, s. 114.
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leczniczemu lub leczenia uzasadniać będzie, w szczególnych okolicznościach, 
umniejszenie obowiązku naprawienia szkody doznanej przez poszkodowanego 
– pacjenta. Ocena zasadności miarkowania nastąpi po ustaleniu, że w istocie 
zachowanie poszkodowanego (tu zaniechanie) stanowiło przyczynienie się, przy 
uwzględnieniu wszystkich czynników subiektywnych.

Miarkowanie odszkodowania

umniejszenie obowiązku naprawienia szkody na podstawie art. 362 k.c.

Warunkiem wstępnym dla oceny zasadności umniejszenia odszkodowania 
jest ustalenie primo, wystąpienia szkody i jej wysokości58, secundo, przyczynie-
nia się poszkodowanego59.Warto wskazać, że stosownie do art. 6 k.c., to na dłuż-
niku spoczywa ciężar udowodnienia, iż zachowania poszkodowania stanowią 
adekwatną współprzyczynę powstania szkody albo jej zwiększenia. Na etapie 
umniejszenia odszkodowania nader istotne jest odróżnienie przyczynienia się 
do powstania szkody oraz przyczynienia się do zwiększenia szkody, bowiem 
delimituje to zakres miarkowania obowiązku naprawienia szkody. Poszkodowa-
ny przyczynia się do powstania szkody, gdy jego zachowanie współistnieje od 
początku z przyczyną główną i zarazem warunkuje powstanie szkody60. O przy-
czynieniu się do zwiększenia szkody będzie mowa natomiast, gdy w wyniku 
podejmowanych przez poszkodowanego działań lub zaniechań, powstała już 
szkoda, za którą odpowiada dłużnik, ulega zwiększeniu61. W pierwszym przy-
padku miarkowaniu podlegać będzie odszkodowanie należne za całość powsta-
łej szkody, natomiast w przypadku drugim konieczne jest wyróżnienie dwóch 
części, tj. fragmentu szkody, do którego poszkodowany się nie przyczynił oraz 
tego, do którego się przyczynił – miarkowaniu podlegać będzie jedynie ten drugi 
fragment62. 

Po ustaleniu zakresu miarkowania odszkodowania konieczne jest ba-
danie przez sąd czynników subiektywnych, uzasadniających zmniejszenie 

58 Wyrok SN z 6.06.1972 r., II PR 30/72, LEX nr 7080.
59 Wyrok SN z 29.10.2008 r., IV CSK 228/08; wyrok SN z 10.07.2014 r., II PK 239/13.
60 A. Koch, Związek przyczynowy…, s. 255 i nast.; A. Olejniczak, Komentarz do art. 362 

k.c.…, s. 112.
61 Tamże.
62 A. Koch, Związek przyczynowy…, s. 256.
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odszkodowania. Z uwagi na brzmienie art. 362 k.c. na pierwszy plan wysuwa 
się w tym wypadku porównanie winy zobowiązanego i winy poszkodowane-
go63. Badanie winy po stronie dłużnika nie jest wyłączone w sytuacji, gdy zobo-
wiązany odpowiada na zasadzie ryzyka za zawinione zachowania osób trzecich, 
które nie ponoszą odpowiedzialności w stosunku do poszkodowanego64 (np. gdy 
lekarz jest zatrudniony na umowę o pracę za jego zachowania odpowiada, sto-
sownie do treści art. 430 k.c. i art. 120 k.p.65, wyłącznie pracodawca). Przesłanka 
stopnia winy obu stron jest jednym, ale nie jedynym kryterium oceny zasadności 
zmniejszenia odszkodowania. Orzecznictwo, z powodu braku regulacji, wypra-
cowało katalog okoliczności, które sąd powinien brać pod uwagę66. Na zasad-
ność obniżenia odszkodowania wpływają zatem m.in. wina lub nieprawidłowość 
zachowań poszkodowanego, wspomniane porównanie stopnia winy obu stron, 
rozmiar doznanej szkody oraz inne szczególne okoliczności danego przypad-
ku, a także specyficzne cechy osobiste. Szczególnie znaczenie ma przesłanka 
nieprawidłowości zachowania poszkodowanego, która umożliwia miarkowanie 
odszkodowania należnego poszkodowanemu, któremu z uwagi na wiek albo 
stan psychiczny lub cielesny nie można przypisać winy67. Na podstawie badania 
okoliczności, sąd podejmuje decyzję o zasadności zmniejszenia obowiązku na-
prawienia szkody. Słusznie wskazał A. Olejniczak68, że wina poszkodowanego 
co do zasady będzie determinowała uznanie miarkowania za zasadne. W takiej 
sytuacji nie ma jednak automatyzmu działania. Należy dopuścić możliwość, aby 
sąd ze względu na okoliczności towarzyszące sprawie, odstąpił od miarkowania 
odszkodowania69, nawet w przypadku uznania wystąpienia winy poszkodowa-
nego. Wiąże się to z charakterem normy zawartej w art. 362 k.c. Szczególną 
okolicznością uzasadniającą odstąpienie od umniejszenia obowiązku naprawie-
nia szkody, w przypadku przyczynienia się poszkodowanego, jest sprzeczność 

63 O winie poszkodowanego szerzej A. Szpunar, Wina poszkodowanego…, s. 59 i nast.
64 A. Olejniczak, Komentarz do art. 362 k.c.…, s. 113.
65 Ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U z 2014 r., poz.1502 ze zm.) (dalej – k.p.)
66 Wyrok SN z 29.10.2008 r., IV CSK 228/08; wyrok SN z 10.07.2014 r.; II PK 239/13; wyrok 

SA w Poznaniu z 24.07.2014 r., I ACa 467/14; wyrok SA w Lublinie z 30.09.2014 r., I ACa 477/14.
67 Por. uchwała SN z 20.09.1975 r., III CZP 8/75.
68 A. Olejniczak, Komentarz do art. 362 k.c.…, s. 113.
69 Wyrok SN z 29.10.2008 r., IV CSK 228/08.
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z zasadami współżycia społecznego70. Nie ma natomiast jakiegokolwiek zna-
czenia kryterium porównania stanu majątkowego dłużnika i poszkodowanego71.

Zmniejszenie odszkodowania ma nastąpić „odpowiednio” do istniejących 
okoliczności. Należy podkreślić, że uznanie przez sąd za uzasadnione zmniej-
szenia odszkodowania jest fazą bezpośrednio poprzedzającą dokonanie przez 
sąd miarkowania odszkodowania. Okoliczności te stanowią odrębną kategorię 
od czynników subiektywnych, uzasadniających zmniejszenie odszkodowania 
i wpływających, w pewnym stopniu, na decyzję co do elementów porównywa-
nych przy określaniu zakresu zmniejszenia odszkodowania72. W ocenie Sądu 
Najwyższego73, stopień przyczynienia się poszkodowanego nie jest bezpośred-
nim wyznacznikiem zakresu tego zmniejszenia. Szczególne znaczenie będą 
miały rozmiar i waga uchybień poszkodowanego74 oraz porównanie stopnia 
winy stron – lub innych okoliczności, w zależności od reżimu odpowiedzialności 
sprawcy lub też zdolności do ponoszenia winy przez poszkodowanego75. W pol-
skim prawie brakuje ogólnego nakazu dbania o własne interesy76, co nie wyklu-
cza umniejszenia należnego poszkodowanemu odszkodowania, z uwagi na jego 
zachowanie. Poszkodowany powinien dołożyć wszelkich rozsądnych starań, aby 
nie powiększyć rozmiaru szkody77. W wyniku miarkowania odszkodowania, ze 
względu na przyczynienie się poszkodowanego, nie może dojść do zniesienia 
obowiązku naprawiania szkody. Możliwe jest jednak ustalenie odszkodowania 
symbolicznego78. Stopień przyczynienia się poszkodowanego powinien zostać 
określony w sentencji wyroku, także dotyczącego odpowiedzialności dłużnika 
w przyszłości79.

70 Wyrok SN z 14.05.1971 r., III PRN 26/71, LEX nr 14133; wyrok SA w Łodzi z 12.03.2014 r., 
I ACa 1257/13, LEX nr 1451720.

71 A. Olejniczak, Komentarz do art. 362 k.c.…, s. 114; odmiennie J. Panowicz-Lipska, 
Majątkowa…, s. 91.

72 M. Owczarek, Zmniejszenie…, s. 166.
73 Wyrok SN z 29.10.2008 r., IV CSK 228/08.
74 S. Krajniak, A. Ornowska, Przyczynienie się…, s. 127.
75 M. Owczarek, Zmniejszenie…, s. 166.
76 A. Olejniczak, Komentarz do art. 362 k.c.…, s. 111.
77 J. Panowicz-Lipska, Majątkowa…, s. 92–93; wyrok SN z 1.09.1970 r., II CR 371/70, 

OSNC 1971/5/93.
78 A. Olejniczak, Komentarz do art. 362 k.c.…, s. 113.
79 Uchwała SN z 17.04.1970 r., III PZP 34/69, LEX nr 1099.
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Warto wskazać na sposób postępowania w przypadku, gdy poszkodowa-
ny otrzymał świadczenie zmierzające do naprawienia szkody od innego pod-
miotu niż dłużnik. Dotyczy to przede wszystkim uzyskania wszelkiego rodzaju 
świadczeń z tytułu umowy ubezpieczenia oraz świadczeń z systemu ubezpie-
czeń społecznych. Należy uznać, że w pierwszej kolejności od odszkodowania 
przyznanego na podstawie prawa cywilnego należy odjąć uzyskane świadczenia 
od innych podmiotów i dopiero tak uzyskaną kwotę zmniejszyć stosownie do 
okoliczności z uwagi na przyczynienie się poszkodowanego80.

Podsumowanie

Powołanie się na przyczynienie poszkodowanego do powstania lub zwięk-
szenia szkody umożliwia umniejszenie należnego pacjentowi odszkodowania. 
W przypadku odpowiedzialności podmiotów leczniczych najczęstszymi sytu-
acjami, w których można rozważać przyczynienie się pacjenta, są: niestoso-
wanie się do zaleceń lekarza; podawanie nieprawdziwych informacji o stanie 
zdrowia oraz, najbardziej kontrowersyjna, odmowa poddania się zabiegowi. Wy-
magana jest wszechstronna ocena każdego przypadku. Nie każde zachowanie, 
które wydawać by się mogło, że stanowi przyczynienie się poszkodowanego, 
w istocie nie będzie uzasadniało obniżenia należnego pacjentowi odszkodowa-
nia. Konstrukcja przyczynienia daje sądom możliwość odpowiedniego korygo-
wania obowiązku odszkodowawczego, w zależności od okoliczności sprawy. 
Stosowanie instytucji zawartej w art. 362 k.c. następuje w dwóch etapach. Wy-
maga to wyróżnienia dwóch kategorii pojęciowych – przyczynienia się poszko-
dowanego oraz przyczynienia uzasadniającego zmniejszenie odszkodowania. 
W pierwszym etapie dla samego przyczynienia – jako kategorii obiektywnej – 
wystarczające będzie wystąpienie adekwatnego związku przyczynowego mie-
dzy zachowaniem poszkodowanego a szkodą. Drugi etap jednak, czyli miarko-
wanie odszkodowania, uzależniony jest od czynników subiektywnych, tj. winy 
lub „nieprawidłowości” zachowania poszkodowanego, porównania stopnia winy 
obu stron, szczególnych okoliczności danego wypadku lub specyficznych cech 
osobistych. Uznanie obniżenia należnego odszkodowania za uzasadnione umoż-
liwia dokonanie procesu miarkowania odszkodowania sensu stricto. Należy raz 

80 Uchwała Połączonych Izb SN z 14.12.1962 r., II PO 5/62, OSN 1964, poz. 65; wyrok SN 
z 7.06.1976 r., IV CR 147/76, OSNC 1977/5-6/89; wyrok SN z 22.06.2005 r., I PK 253/04, LEX 
nr 174244; przeciwnie wyrok SN z 28.08.1969 r., II CR 300/69, OSP 1971/6/116.
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jeszcze podkreślić, że zakres umniejszenia nie jest odzwierciedleniem ustalo-
nego stopnia przyczynienia się poszkodowanego. Istnieje wiele okoliczności 
umożliwiających sądowi na odstąpienie od miarkowania odszkodowania, np. za-
sady współżycia społecznego. Zaprezentowana powyżej propozycja stosowania 
art. 362 k.c. pozwala na uwzględnienie interesów zarówno poszkodowanego, jak 
i podmiotu odpowiedzialnego za szkodę.
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the inStitution of contRiButing injuRed  
undeR ARticLe 362 PoLiSh civiL code

Summary

This article explains the institution of contributing injured, which is regulated in 
article 362 Polish Civil Code. It proposes a mechanism for the application of this insti-
tution. The main area of research is to differentiate the concept of “contributing” and 
“contributing to justify a reduction in compensation”. Describes the tendencies of this 
problem, which were appeared in the jurisprudence. General remarks related to the most 
common situations in which the patient (during treatment) contributes to the creation or 
increase damage. In terms of research included noncompliance to the doctor’s recom-
mendations, giving false information about health condition and eventually refusal to 
undergo the treatment. The article also raised issues related to the process of reduction 
of compensation.

Keywords: contribute injured, restraint compensation, patient contribute, liability for 
damages doctor.
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Introduction

The EU is a land of shared waters.1 As international waterways run 
across administrative borders, they establish connection between regions and 
States but also make management difficult and challenging. There is a need 
for ‘horizontal’ cooperation between States and non-State actors and actors on 
the same level of management so as cooperation across different sectors whose 
matching point is the river such as as environmental protection, agriculture or 
energy. Beside, there is also a need for for ‘vertical’ cooperation, between various 
levels of administration from supranational to local one. Under this scope, the 
EU established rules to achieve ‘good status’ for European rivers, lakes and 
groundwater by 2015. 

The Water Framwork Directive (WFD)2 aims to regulate global water 
issues by protecting all forms of water (inland, surface, transitional, coastal 
and ground), restoring the ecosystems in and around these bodies of water, 
reducing pollution in water bodies and guaranteeing sustainable water usage 
by individuals and businesses. Meanwhile, an effective handling of the same 
problem requires stong cooperation and unity in execution that is the adoption 
of the same goals is not enought, the administration also needs some kind of 
interrelation. However, the different legislative competences of the EU on these 
different but strongly attached legal areas can lead to an insignificant result or 
just degrade the efficiency of the cooperation.

The paper aims to reveal the mass lofty goals and their realisation in the 
view of administrative reality and future prospects along with Hungarian aspects.

1 Joining Forces for Europe’s Shared Waters: Coordination in international river basin 
districts. Water Notes on the Implementation of the Water Framework Directive. European 
Commission (DG Environment) 2008, www.ec.europa.eu/environment/water/participation/pdf/
waternotes/water_note1_joining_forces.pdf (09.12.2015.)

2 Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 
2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy, OJ L 327, 22 
December 2000 [WFD].
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Water governance and water management: the eu solution

the nature of multi-level governance in the eu

In the EU, for cross-border issues, the concept of regionalism is for breaking 
the cage of territoriality for successful handling the problems of a homogenous 
territory divided by State borders, in the present case, the common problems 
of a transboundary river. It helps to approximate the top down and bottom up 
policy and perspectives of one issue putting on emphasises on the fact that 
the final executors of the provisions, the national authorities which meet the 
challenges and primarily responsible for policy implementation and monitoring, 
shall also participate in decision-making to help it with direct experiences of the 
actual situation.3 For that purpose, multi-level governance (MLG) describes the 
dispersion of authoritative decision making. ‘Multi-level’ means the increased 
vertical interdependence of actors operating at different territorial levels, 
while ‘governance’ refers to the growing horizontal interdependence between 
governments and nongovernmental actors.4 

The EU itself presupposes the system of MLG. While nation States remain 
central actors in policy making, decision-making competencies are shared by 
actors organized at different territorial levels. This collective decision-making 
involves a significant loss of control for individual national governments as 
subnational actors operate in both national and supranational arenas, creating 
transnational networks in the process. However, the executive power, the 
realisation of commonly accepted and legislated aims still relies on national 
executives.5 In the same time, national executive structures are not harmonised, 
the EU legislative competence extends only to carry out actions to support, 
coordinate or supplement the actions of the Member States in the areas of 

3 S. Piattoni, The Theory of Multi-level Governance Conceptual, Empirical, and Normative 
Challenges, Oxford University Press, Oxford 2010, p. 9; A. Lagendijk, Regionalisation in Europe. 
Stories, Institutions and Boundaries, in: B/ordering Space, ed. H. van Houtum, O. Kramsch, 
W. Zierhofer, Ashgate, Aldershot 2005, p. 80–81.

4 B.G. Peters, J. Pierre, Multi-level Governance and Democracy: A Faustian Bargain?, 
in: Multi-level Governance, eds. I. Bache, M. Flinders, Oxford University Press, Oxford 2004, 
p. 95–96; S. Piattoni, The Theory…, p. 177.

5 B.G. Peters, J. Pierre, Multi-level Governance..., p. 96; M. Finger, L. Tamiotti, J. Allouche, 
Introduction: Conceptual Elements, in: The Multi-Governance of Water: Four Case Studies, 
eds. M. Finger, L. Tamiotti, J. Allouche, State University of New York Press, New York 2006, p. 4; 
Zs. Fejes, Az önkormányzatok alkotmányos helye és szerepe a határon átnyúló együttműködések 
rendszerében, “Kül-Világ” 2010, Vol. 10, No. 4, p. 91.
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administrative cooperation6 but no Member State shall be obliged to accept such 
support. Although, the European Parliament and the Council, acting by means of 
regulations in accordance with the ordinary legislative procedure, shall establish 
the necessary measures to this end, but it shall exclude any harmonisation of 
the laws and regulations of the Member States.7 Meanwhile, the effectiveness 
of legislation relies on the execution of its 28 Member States by 28 different 
administrative structures, so this is what makes MLG so challenging.

eu way of MLg as a possible solution for environmental issues

Sustainable environmental protection stands as the most challenging 
features in an ecologically interdependent world as acting unilaterally is 
rarely an effective response to the problems that transgress administrative 
boundaries. As “[s]tates are too large to solve some local and regional problems, 
and too small to address some global challenges”8 collective response and solution 
is presupposed. However, at the beginning of the European integration there were 
no environmental issues on the agenda, a few decades later the EU became one of 
the strongest and most progressive environmental policy maker recognizing that 
water is not national but regional or international in nature. Issues related to its 
physical, chemical, geologic, natural and environmental aspects need integrated 
solution which involves a variety of State and non-state actors at different levels 
of governance forming a MLG system.9 

The EU, being the engine of this system, has a significant advantage over 
the other type of cooperations: it has legislative competences over Member 
States. So, not only the articulation of common aims but normative force can 
be ensured to achieve results as EU has shared competence on environmental 
issues. Water governance, namely refers to the set of administrative systems 
with a core focus on formal and informal institutions thus primarily it is upon 

6 Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union. OJ C 
326/47 26.10.2012. [TFEU] Art. 6 (g).

7 Ibidem, Art. 197 (2).
8 P. Mische, National Sovereignty and Environmental Law, in: Biodiversity and International 

Law. The Effectiveness of International Environmental Law, ed. Simone Bilderbeek, IOS Press, 
Amsterdam 1992, p. 110.

9 See J. Fairbrass, A. Jordan, Multi-level Governance and Environmental Policy, in: 
The Multi-Governance of Water: Four Case Studies, eds. M. Finger, L. Tamiotti, J. Allouche, 
State University of New York Press, New York 2004, p. 147–149. 
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the State and its willingness to cooperate. Basically, this has always been the 
sphere of international relations: concluding agreements and holding up to the 
common targets. However, there exists a classical international regime for water 
governance which gives wide margins of manoeuvring between the absolute 
territorial sovereignty and the absolute territorial integrity principles.10 As long as 
States can select the regimes to belong to, the lack of participation would weaken 
or impede the desired aims of any efforts. As the participation and action of non-
State actors are also depend upon States decision, the key rests in the choice of 
the sovereign State. Water management, on the other hand, is a more specific 
cooperation form which covers the operational activities for a specific target. It is 
an institutional and policy framework that foster transparency, accountability, 
and co-ordination are thus part of good water governance, while delivering water 
or installing improved water services are part of water management, thus the two 
cooperation forms shall meet and linked together. The key challenges, in fact, 
are institutional and territorial fragmentation and badly managed multi-level 
governance, but also limited capacity at the local level, unclear allocation of roles 
and responsibilities and questionable resource allocation.11

The EU, recognizing that the best model for fighting the different aspects 
of water related environment problems, established a single system of water 
management, which replaces the former directives and actions for combatting 
water pollution,12 with a concept that the whole river basin is a natural, geographical 
and hydrological unit despite administrative and political boundaries, so as it 
links the EU with neighbouring non-EU States.

Water framework directive: a tool for creating and functioning MLg

In 2000, WFD established a framework for EU action in the field of water 
policy while it declares its consistency with the relevant obligations under 

10 J. Linnerooth, The Danube River Basin: Negotiating Settlements to Transboundary 
Environmental Issues, “Natural Resources Journal” 1990, Vol. 30, p. 643–644.

11 Water Governance in OECD Countries: A Multi-level Approach, OECD Studies on 
Water, OECD Publishing www.dx.doi.org/10.1787/9789264119284-en (21.12.2015) [OECD 
Studies], p. 17. 

12 Early European water legislation began with standards for rivers and lakes used for 
drinking water abstraction in 1975, and culminated in 1980 in setting binding quality targets 
for drinking water. It also included quality objective legislation on fish waters, shellfish waters, 
bathing waters and groundwaters. Introduction to the new EU Water Framework Directive, www.
ec.europa.eu/environment/water/water-framework/info/intro_en.htm (21.12.2015).
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international conventions on water protection and management, notably the 
United Nations Convention on the protection and use of transboundary water 
courses and international lakes, approved by Council Decision 95/308/EC 
and any succeeding agreements on its application.13 Its success relies on close 
cooperation and coherent action at EU, Member State and local level as well as 
on information, consultation and involvement of the public, including users.14 
The obligations deriving from the WFD, in fact, differ according to whether the 
river basin district in question is national or international. For international river 
basin districts, the Member States concerned are required to identify the area 
and set up appropriate administrative structures for them15 and take further steps 
for cooperation16 and for that purpose, use existing structures stemming from 
international agreements.17

It requires that all existing technology-driven source-based controls 
must be implemented as a first step in the river basin, while it also sets out 
a framework for developing further controls. The list of priority substances for 
action is determined on the basis of risk at EU level, then the design of the most 
cost-effective set of measures to achieve load reduction of those substances, 
taking into account both product and process sources. It also co-ordinates all 
the environmental objectives in existing legislation, and provides a new overall 
objective of good status for all waters. To achieve that, the river basin management 
plan (RBMP) is a detailed account of how the objectives are to be reached within 
the timescale required. Then it is essential that the process is open to the scrutiny 
of those who will be affected. Enforceability is also enchanced by transparency 
in the establishment of objectives, the imposition of measures, and the reporting 
of standards. Transparency increases „the care Member States will take to 
implement the legislation in good faith, and the power of the citizens to influence 
the direction of environmental protection, whether through consultation or, if 
disagreement persists, through the complaints procedures and the courts.”18 

13 WFD Preamble (35).
14 WFD Preambule (14).
15 WFD Art. 3.4.
16 WFD Art. 3.5.
17 Case C-32/05 Commission of the European Communities v. Grand Duchy of Luxembourg, 

OJ C 82, 02.04.2005, p. 67.
18 Introduction to the new EU Water Framework Directive..., www.ec.europa.eu/environ 

ment/water/water-framework/info/intro_en.htm (21.12.2015).
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The Member States identifies competent authorities to perform duties of 
WFD19 and for river basins extending beyond the boundaries of the EU; Member 
States should endeavour to ensure the appropriate coordination with the relevant 
non-member States.20

the danube in the eu system of MLg 

The Danube Basin covers over 2,000 km2 in 19 European States21 meaning 
that 19 different management structures and law regulate an area which, in fact, 
geologically forms one single unit. International cooperation related to navigation 
and transportation issues has a long history dated back to 185622 but in the second 
part of the 20th century environmental problems has started to dominate in 
interstate relations.23 The Danube is subject to many international conventions, 
treaties, cooperation programs for riparians and States of the Danube river basin 
but their membership and those participating in such cooperation is diversified. 
WFD aims to pool these existing international efforts to identify common goals 
and targets so as the tools to achieve them. For that aim, water management has 
three levels of coordination under the WFD system.24

(1) International, basin-wide level. The first multilateral legal instrument 
after bilateral agreements, political declarations and other soft law initiatives was 
the Danube Convention (DRPC) in 1994. Today 14 riparian States and the EU are 

19 WFD Art. 3.6.
20 WFD Art. 3.2–3; 7.
21 ICPDR: Countries of the Danube River Basin, www.icpdr.org/main/danube-basin/

countries-danube-river-basin (09.12.2015.); S. McCaffrey, The Danube River Basin, in: The 
Multi-Governance of Water. Four Case Studies, eds. M. Finger, L. Tamiotti, J. Allouche, State 
University of New York Press 2006, p. 79. 

22 S. Gorove, Law and Politics of the Danube: an Interdisciplinary Study, The Hague, 
Martinus Nijhoff 1964, p. 11–22; J.L. Wescoat Jr, Main Currents in Early Multilateral Water 
Treaties: A Historical-Geographic Perspective 1648–1948, “Colorado Journal of International 
Environmental Law and Policy” 1995, Vol. 7, No. 1, p. 44, 49–70.

23 In 1977 the World Health Organization warned that pollution controls on the Danube 
were not adequate. World Health Organization. Pilot Zones for Water Quality Management, 
HUN/PIP 00/S014, Copenhagen, 1977; J. Linnerooth, The Danube River Basin..., p. 634.

24 Danube River Basin District Management Plan, 14 Dec. 2009, www.icpdr.org/main/
activities-projects/danube-river-basin-management-plan-2009 (20.12.2015) [DRBMP] p. 3; 
C. Gasparotti, A Modern Approach of Water Management in the Danube River Basin, “Management 
& Marketing Challenges for the Knowledge Society” 2012, Vol. 7, No. 4, p. 782–783.
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parties to it for the protection and sustainable management of not only the river itself 
but as a complex solution for water quality challenges, its whole area, the Danube 
River Basin.25 The International Commission for the Protection of the Danube 
River (ICPDR) was established in 1998 to fulfil its objectives and be a forum for 
State delegations to coordinate and cooperate on important water management 
issues to elaborate proposals and recommendations addressed to the contracting 
Parties.26 It is also facilitating platform for implementation of the WFD and 
the EU Flood Directive. Thus since 2009 the Danube River Management Plan 
(DRBM) provides a roadmap for all the activities to the river and its environment. 
Contracting parties to the ICPDR, even without EU membership, have accepted 
the goals of the WFD, moreover, Italy, Switzerland, Poland, Albania and the 
Former Yugoslav Republic of Macedonia also co-operate with the ICPDR under 
the scope of WDF.27 In fact, the operation in the framework of the ICPDR creates 
the legal and political basis for transboundary water management in the DRB. 
It also co-work with the EU Strategy for the Danube Region (EUSDR) endorsed 
by the European Council in 2011 to be a forum to strengthen collaboration and 
communication within several Danube related issues among the concerned States 
to increase competitiveness of the area.28 Cooperation under ICPDR and EUSDR 
is in the same direction, but the first provides policy and strategy frame for action 
in a broad water competence, the latter provides additional political awareness 
and wider access to funding sources,29 and it also takes part in the formulation 

25 11 States and the Community signed the DPC in 1994, but nowadays it has 15 participants 
with all the States – Austria, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Germany, Hungary, Moldova, 
Romania, Slovakia, Slovenia and Ukraine – belonging to the Danube River Basin and the 
European Union. See Participants, www.ecolex.org/ecolex/ledge/view/RecordDetails?id=TRE-
001207&index=treaties (09.12.2015).

26 Convention on Cooperation for the Protection and Sustainable Use of the Danube River. 
Sofia, 29 Jun. 1994 [22 Oct. 1998] OJ L 342, 12.12.1997, p. 19–43 [DRPC] Art. 18. The ICPDR 
presidency is passed on from one Member State to another year by year in alphabetical order but 
the work is in fact done by expert groups, panels of specialists from the ICPDR Member States 
and the 23 official observers. It englobes the work started under the Bucharest Declaration DRPC 
Annex IV. Art. 1–2; 6; ICPDR: Observers.

27 Danube Basin: Facts & Figures, www.icpdr.org/main/danube-basin/countries-danube-
river-basin (21.12.2015), p. 20.

28 DRBMP, 1.2.1.
29 B.G. Peters, J. Pierre, Multi-level Governance…, p. 83; B. Wolfslehner et al., Potentials 

of the Danube Strategy for a Sustainable Development in Central and Eastern Europe, 
“Interdisziplinäre Projektstudie” WS 2011/2012 UBRM, 2012, www.boku.ac.at/fileadmin/data/
H05000/H12000/Attachments_Newsletter/13_2012-03_4_Potentials_of__the_Danube_Strategy.
pdf (20.12.2015), p. 93; Action Plan Accompanying document to the Communication from the 
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of EUSDR priority actions related to environmental issues. Altogether, under the 
sphere of ICPDR different kind of international obligations and requirements can 
be compared and discussed and it also regroups EU Member States with other 
States (see the chart below), so as it involves NGOs, public participation and the 
stakeholder groups.30

Table 1. States and their organisational affiliation concerning Danube 

Source: author.

(2) National level is managed by competent authorities and and/or the 
internationally coordinated sub-basin level for selected sub-basins (Tisza, Sava, 
Prut and Danube Delta).31 To implement the requirements of the WFD, Member 
States are called on to establish competent authorities but no rules exist to shape 
their cooperation. This wide discretion has led to a diverse picture of water 

Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic And Social 
Committee and the Committee of the Regions European Union Strategy for the Danube Region, 
Brussels, SEC(2010) 1489; Communication from the Commission to the European Parliament, 
the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 
European Union Strategy for Danube Region, Brussels, 08.12.20010. COM(2010) 715, p. 3, 
DRBMP, p. 93.

30 DRBMP, p. 93.
31 DRBMP, p. 3.
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management competences between administrative bodies in border regions 
across Europe.32 If a transboundary issue emerges, usually it is treated on roof 
level which means that it is pushed up to ministerial level or to ad hoc committees 
involving at least the representatives of the public administration sector. This latter 
certainly decolorise the borders borders between national and roof level but the 
direct communication between the competent authorities would be the quickest 
and most effective solution to echange the necessary information and collaborate 
on the same issue. The margins of the frames of such kind of cooperation depend 
solely on the competence given to the authorities by its States. The cooperation 
and transboundary contact between decentralized government bodies have 
in fact a long history in Europe mainly since the 1980 Madrid Convention;33 
althought the EU has elaborated its own frames for different kind of public 
authority cooperation forms, networks and mechanisms.34 The strongest legal 
instrument designed to facilitate and promote cross-border, transnational and 
interregional cooperation is the European Grouping for Territorial Cooperation 
(EGTC) because this entity has legal capacity. It may regroup regional and 
local authorities and other public bodies from different Member States,35 it can 
manage its own budget; may have its own staff; acquire property, purchase; 
issue legal proceedings and last but not least it may apply for EU funding on 
its own.36 The limit of competences is still in the hands of the government as 
the agreement establishing an EGTC is based on interstate treaties concluded 
between the governments of the States whose bodies are willing to cooperate 
in such form. Furthermore, members – authorities, self-governments, and other 
bodies – can only assign tasks to an EGTC, which fall within their competences 
under national law.

32 A.M. Keessen, J.J.H. van Kempen, H.F.M.W. van Rijswick, Transboundary River 
Basin Management in Europe. Legal Instruments to Comply with European Water Management 
Obligations in Case of Transboundary Water Pollution and Floods, “Utrecht Law Review” 2008, 
Vol. 4 No. 3. p. 146–147.

33 European Outline Convention on transfrontier co-operation between territorial commu-
nities or authorities, Madrid, 21 May 1980. 1272 UNTS 61.

34 See, E. Csatlós, Effect of EU Law on National Administration with a New Input of Funda-
mental Rights Protection, in: Harmonisation of Serbian and Hungarian Law with the European 
Union Law, ed. K. Ranko, Thematic Collection of Papers Vol. III, Faculty of Law Novi Sad 
Publishing Center, Novi Sad 2015. p. 575–579.

35 Regulation (EC) No 1082/2006 on a European grouping of territorial cooperation. OJ L 
210 of 31.7.2006. [EGTC], Art. 3.

36 Zs. Fejes, Az önkormányzatok…, p. 41.
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(3) Sub-basin level is defined as management units in the national territory. 
In fact, due to the size and the complexity of the basin, the ICPDR and the Danube 
States decided to work at different geographic scales and in particular via sub-
basins.37

hungary’s Participation in the MLg of danube administration

The entire territory of Hungary is situated in the middle of the DRB and 
its national river basin management plan (NRBMP) involves 3 levels: national, 
meaning the whole country, then 4 sub-basins (River Danube, River Tisza, River 
Dráva and Lake Balaton) and 42 planning sub-units.38 The NRBMP was adopted 
by Government Decisions No. 1042/2012 (II. 23), which has legally binding 
effects only on public authorities,39 the legal value is given to the RBMP by other 
laws that provide direct reference to the RBMP, just like in most of the Member 
States.40

hungarian participation in the roof level of danube management 
coordination and below

Hungary was a founding member of the ICPDR, so was one of the main 
initiators of the EUSDR and that of the recent Danube transnational programme 
launched in 2014. This latter focuses on the same geographical area as the 
EUSDR but represent very different instruments, principles and levels and it 
will be implemented by joint management structures, such as the Managing 
Authority, Joint Secretariat, Certifying Authority and Audit Authority, which is 
set up in Budapest, in accordance with the decision adopted in July 2013 by 
the Programming Committee. Furthermore, the Managing Authority and the 
Joint Secretariat is established in an integrated manner under the principle of 
simplification and transnationality, as an autonomous unit of the Hungarian Office 

37 DRBMP, p. 3.
38 Sz. Szilagyi, A.G. Gajdics, Transboundary Watershed – Joint Legal Action for Danube 

Implementation of the Water Framework Directive – an Overview of the Hungarian, Croatian, 
Serbian and Slovenian Situation, “Environmental Mana gement and Law Association” 2010, www.
emla.hu/aa2.10.0/img_upload/f1b7fd0e4cde967799ab3c249bb8f4f4/EU_Water_Framework_
Directive_final.pdf (20.12.2015), p. 24–25.

39 Act CXXX of 2010 on legislation procedure, Art. 23(1)–(3).
40 COM(2012) 670, p. 40.
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for National Economic Planning.41 The function of the Certifying Authority is 
exercised by the Hungarian State Treasury, and the Directorate General for Audit 
of European Funds (EUTAF) will act as the Audit Authority.42 As it is just facing 
the start, it is still not clear what extra it adds in comparison to the EUSDR which 
is an EU macro- regional strategy, but hopefully this institutional preparedness 
forecasts a systematic and effective cooperation among States within.

national level of danube management

Hungary’s system of public administration has changed a lot since 2010. Since 
6th June 2014 the Ministry of Interior, in particular its River Basin Management and 
Water Conservation Department is responsible for all Danube related questions 
from the WFD to the representation in ICPDR43 except for the governmental 
tasks of the Danube Strategy which is coordinated by the Ministry of Foreign 
Economic Relations and Foreign Affairs44 therefore the former fragmentation 
of central administrative tasks was eliminated. The responsible organisation for 
the preparation of national RBMP and the co-ordination of national planning 
process is the Central Directorate for Water and Environment.45 However, on 
other issues related to water management, serious changes occurred in 2014. 

Since 2010, in Hungarian public administration there is a tendency for 
integrating decentralised regional organs into a general organisation existing 
in every county (19) and in the capital. These Government Offices has general 

41 Since then, it was abrogated and its tasks were transferred to the Prime Minister’s 
Office. See, Government Decree No. 326/2014 (XII. 15) on the elimination of National Economy 
Planning Bureau.

42 Government Decree No. 1680/2013 (IX. 30) on common tasks concerning setting up 
the institutional system of the Danube transnational cooperation program; Danube Transnational 
Programme – New transnational cooperation programme for 2014–2020. Office for National 
Economic Planning, available at: www.nth.gov.hu/en/activities/european-territorial-cooperation/
danube-transnational-programme-new-transnational-cooperation-programme-for-2014-2020 
(20.12.2015).

43 Order of the Minister of Interior 15/2014 (IX. 5) on organizational and operational rules 
of the Ministry of Interior.

44 Government Decree 152/2014 (VI. 6) on responsibilities and powers of the members of 
the Government.

45 Commission Staff Working Document. Member State: Hungary. Report from the 
Commission to the European Parliament and the Council on the Implementation of the Water 
Framework Directive (2000/60/EC) River Basin Management Plans. Brussels, 14.11.2012. 
COM(2012) 670 HU final, p. 3–4.
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jurisdiction over the county (and the capital) and the different sectors of formerly 
independent decentralised agencies regrouped. In this spirit, from 10th September 
2014 authority tasks were transferred to the National Directorate General for 
Disaster Management by Government Decree 223/2014 (IX. 4). Therefore, the 
General Directorate of Water Management that was formerly a part of the Central 
Directorate for Water and Environment is now under the direction of the Central 
Directorate of Water Management. So for both the General Directorate of Water 
Management and the National Inspectorate for Environment, Nature and Water 
concerning its competences for authority tasks for water management,46 the legal 
successor is the National Directorate General for Disaster Management. Due 
to this integration, now the regional offices of NIENW and CDWE all belong 
to the regional offices of the Central Directorate of Water Management. The 
regional offices of National Inspectorate for Environment, Nature and Water 
were integration into the organisation of county government offices and kept 
its competences as special authority in several issues.47 Under the existing 
administrative procedure law, the special authority shall provide an assessment 
in connection with issues for which it has competence in administrative actions, 
or failing this it is conferred under its competence by an act or government 
decree.48 Therefore, on one hand, the integration of tasks and competences 
has been achieved: water management competences belong to one centralised 
organisation of public administration that is capabe to react in sudeen situation 
and is an armed law enforcement authority, but on the other hand: the necessary 
expertise belong to another.

Local governments also have competences in water management; they 
even have local authority tasks so as they may dispose ownership of water and 
water facilities as a part of their basic property. Local governments have ultimate 
obligation to ensure drinking water supply and sanitation, but they also have 
competences for local water management and water damage control, flood and 

46 Government Decree 223/2014 (IX. 4) on designation of authorities for water management 
and water protection and conservation, Art. 17–18.

47 Ibidem, Art. 11 (a), (f), 12 (1) (c); (7) (b); (3) (c).
48 Under the existing law, if the cooperation of a special advisory authority is demanded 

by law, its resolution is obligatory for the proceeding authority. Its assessment decision shall be 
binding upon the authority. Act CXL of 2004 on the General Rules of Administrative Proceedings 
and Services, Art. 44 (1)–(1a).
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draining management.49 This latter group of competences can also be found in 
the competence of the Central Directorate of Water Management.

Water management at sub-basin level

Hungary is in the Tisza basin, the largest sub-basin of the DRB, thus 
collaborates under the sphere of ICPDR with States sharing the river: Ukraine, 
Romania, Slovakia, and Serbia to prepare the RBMP50 but Hungary also initiated 
the Tisza Water Forum set up in 2001 with the aim of striving to decrease the 
risks caused by floods and actively participating in the International Network of 
Basin Organisations.51

Hungary has bilateral agreements in force with all the 7 neighbouring States 
in the subject of frontier waters. Joint commissions were set up with agents and 
their committees assisted by the General Directorate of Water Management for 
some aspects of flood prevention and the monitoring network related to water 
quality and quantity. Hungary has joint transboundary water committee.52

Good status of waters can only be reached by the coordination of all the 
water related issues like flood protection measures, sewage treatment, drainage, 
drinking water and fluvial transport issues of urban development. Therefore, 
the tasks of water areas were divided into 42 planning sub-unit plans under 
the 11 regional environmental and water directorates under the direction of the 
Central Directorate for Water and Environment (CDWE) and in co-operation 
with the regionally relevant national park directorates. Tasks and competences 
in these questions hardly depend on the lowest level of water management that is 
the local governments in Hungary as water supply and services so as the water 
related issues of settlement organisation belongs to this administrative unit.53 
In addition, water management competence and mainly the performance of tasks 

49 Act LVII of 1995 on water management, Art. 4.
50 Commission Staff Working Document. Member State: Hungary. Report from the 

Commission to the European Parliament and the Council on the Implementation of the Water 
Framework Directive (2000/60/EC) River Basin Management Plans. Brussels, 14.11.2012. 
COM(2012) 670 HU final, p. 3–4; 27.

51 Ibidem, p. 23.
52 See the list of treaties and committees: Határvízi együttműködés, 15 Nov. 2013, www.

ovf.hu/hu/hatarvizi-egyuttmukodes (21.12.2015).
53 I. Gazdag, Rendeletalkotás a vízügyi ágazatban, in: EU Intergráció-Önkormányzatok 

III., ed. Csefkó F., Gálos Nyomdász Kft., Pécs 2002, p. 268–271.
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is shared by a) local governments established on the principle of self-governance; 
b) Government Offices and their sub-regional district offices being the extended 
arm of the executive power, the Government regionally executing tasks of the 
National Inspectorate for Environment, Nature and Water (NIENW) and c) the 
National Directorate General for Disaster Management (NDGDM) and their 
regional organs also have authority. Altogether, there are many authorities to 
cooperate and collaborate inside national borders.

Public Participation in Water Management

In the spirit of the principle of consultation of the public and engagement 
of interested parties, Hungary made the planning process of the RBMP 
multi-dimensional to harmonize ecological, technical, social and economic 
aspects. Prior to consultations, a strategy paper on the involvement of public 
into the planning process was developed, brochures and a guidebook on the 
methodology of public involvement and consultation in the WFD implementation 
process was issued and made available for stakeholders on the internet and in 
printed forms. In total, around 700 organisations, including professional state 
organisations, municipalities, civil organisations, economic sectors representative 
organisations, different kind of industrial and water management associations, 
scientific communities and the general public could contribute to draft the RBMP, 
and all the documents are available on site.54 Altogether, formally, the criterion 
of public participation is fulfilled as there is no legal regulation on the role of 
information coming from this kind of source in normative decision-making.

Some questions still to be answered

The river basin approach leads to a kind of shared responsibility thus 
the importance of transnational cooperation is increasing but not only on the 
planning and goal setting side.55 It has always worked at roof level, difficulty 
comes when exalted principles and agreements shall be applied in practice 
and their enforcement requires operational steps. Incorporation of treaties and 
modification of domestic law is only a formal step on both sides of the border if it is 

54 COM(2012) 670 HU, p. 5–6.
55 WFD Art. 4, A.M. Keessen, J.J.H. van Kempen, H.F.M.W. van Rijswick, Transboundary 

River…, p. 136.
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not followed by direct and effective collaboration between those who execute the 
same rules. So, the key challenges are institutional and territorial fragmentation 
and badly managed multi-level governance, but also limited capacity at the local 
level, unclear allocation of roles and responsibilities and questionable resource 
allocation.56 In 2013 the chief adviser of the Hungarian Ministry of Rural 
Development reported that bilateral commissions were proper frameworks for 
consultation and tools offered by different international agreements could well 
work together.57 Indeed, treaties prevail anything the parties agreed upon from 
prior consultation to dispute settlement procedures but it does not substitute for 
direct operation between those authorities who are in charge for execution and 
taking actions on both sides of the border.

For example, prior to EU membership but in aware of bilateral and 
multilateral obligations, in 2000 the Tisza River was known for two major 
industrial accidents, in Baia Mare and Baia Borsa, Romania. Toxic pollution 
was released into the river from the Romanian shores and damaged Hungarian 
ecosystems which needed several years to recover. Even the European Court 
of Human Rights condemned the Romanian State for disrespecting private 
lives and homes, and more generally the right to enjoy a healthy and protected 
environment. The State, namely, had been aware of the risks and yet the operating 
conditions laid down by the Romanian authorities were insufficient to preclude 
the possibility of serious harm not to mention the ineffective actions taken after 
the accident. The State neither denied fulfilling the duty to guarantee the right of 
public to participate in the decision-making process concerning environmental 
issues and nor it ensured the efficient collaboration on transboundary matters.58 

Today, the five Tisza countries are working on a joint management plan 
to implement the WFD and protect the sub-basin waters but nothing is said 
about co-work of the concerned authorities in case of emergency, for instance.59 
Similarly, in 2001 the foaming of the river Rába was detected on Hungarian 
territory due to the functioning of a leather-tanning factory in Wollsdorf, Austria. 

56 OECD studies, p. 17; COM(2012) 670, p. 30.
57 M.M. Galambosi, Consultation on Planned Measures – Experience of Hungary 2013, 

www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/meetings/joint_bodies/presentations/4.3.Experie 
nce-Hungary_MGM_GENfinal_20130924_fin.pdf (21.12.2015), p. 11.

58 Affaire Tătar c. Roumanie (Requête no. 67021/01) Arrêt de 27 janvier 2009, ECtHR, 
p. 108, 112–113.

59 Integrated Tisza River Basin Management Plan, ICPDR 2011, www.icpdr.org/main/
danube-basin/tisza-basin (21.12.2014.), p. 18–19.
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Joint commission activity, action plans, diplomatic discussions, NGO activities 
topped with some additional salt pollution several years later characterized this 
phenomenon, but it was only in 2011 when foaming was declared to be reduced. 
The problem even contributed to the adoption of a daughter directive of WFD 
with environmental quality standards for surface waters (2008/105/EC), or as the 
Hungarian called: Lex Raba, as it was hoped to be the solution for the pollution 
case, but it does not set quality standards for this kind of substances, so it could not 
contribute to the actual challenges, nor could international law. Due to informal 
cooperation, Austrian authorities finally prescribed extra filtering measures in 
the environmental licenses for the leather factories.60 It was clear that until the 
State was not intended to act, no other tool had success to solve the problem.

WFD hold obligation for Member States to cooperate, but do not prescribe 
how to shape this cooperation.61 In water management consultation is ensured at 
roof level of governance but authority collaboration on legal cases, permissions, 
official controls whose results may have transboundary effects and moreover, 
quick and efficace problem solution is not regulated. Hungary has bilateral 
treaties with all the neighbouring states on issues related to water management. 
Joint commissions are usually for diplomatic discussions and giving advices and 
guidelines, but they do not have public authority. They do not have legal capacity 
to act, do not participate in permitting procedures, do not elaborate binding 
decisions on polluters, have no executive power and do not engage in decision – 
making, so briefly: they just shift the roof level of cooperation to regional one. 
Issues, which cannot be dealt at Member State level, though, may be reported 
to the Commission,62 although it is not really a suitable solution in the view of 
subsidiary principle and it also takes time which, in fact, is always critical in 
environment pollution cases.63

EGTC structure offers a kind of solution as it is an intensive form of 
cooperation between water authorities as it is preferred that local government 
bodies which may transfer duties to the EGTC and other concerned associations 

60 A.M. Keessen, J.J.H. van Kempen, H.F.M.W. van Rijswick, Transboundary River…, 
p. 133.

61 Ibidem, p. 132.
62 WFD Art. 12.1.
63 G. Baranyai, Transboundary Water Cooperation in the European Union: a Hydro-

Political Gap Assessment. VOP-1.1.1-2001-0001 project of the Ministry of Foreign Affairs and 
Trade of Hungary, 30 June 2015, p. 60.
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are able to work together closely on the execution of the WFD. Even non-Member 
State bodies can join them. The weakness of operating power of EGTC is the 
lack of authority power that is enforcement power, the powers exercised by 
regional and local authorities as public authorities, notably police and regulatory 
powers cannot be transferred.64 Only some procedural rights are available for 
them originating from the Aarhus Convention, ensures the right to information 
and participation in environmental related decision-making procedures for 
decentralised government bodies and environmental organisations. If these 
rights are not respected, they are entitled to take legal action to enforce them, 
even against a decision if they prove their interest and concerns.65 For an EGTC, 
which definitely falls under the scope of the Aarhus Convention whose task is 
to cooperate on Danube related issues, it will not arise any difficulties.66 Even 
though this right has not yet been converted into a directive, it should have been 
incorporated into domestic law of Danube States as all of them are parties to the 
Aarhus Convention.67 Actually, none of the EGTCs with Hungarian participation 
focuses specially on water issues even though some of them indicate rivers in 
their names.68

It must be noted that Article 11.3 of WFD sets out a number of basic water 
related measures which should be controlled by prior authorisations, prior 
regulation and/or registration or prohibitions depending on the nature of the 
water management issue. However, not only the cooperation of authorities is 
not regulated but the mutual recognition of their administrative decisions is not 
ensured. Therefore, here comes the main challenge: the enforcement mechanism. 
The governance mechanisms for different types of water related permits have 

64 EGTC Preamble, 16; 13. A.M. Keessen, J.J.H. van Kempen, H.F.M.W. van Rijswick, 
Transboundary River…, p. 39–40.

65 Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and 
Access to Justice in Environmental Matters Aarhus, Denmark, 25 June 1998. 2161 UNTS 
447. Art. 4; 6–9. The EC is a Party to the Convention since May 2005. In 2003 two Directives 
concerning the first and second “pillars” of the Aarhus Convention were adopted; they were to 
be implemented in the national law of the EU Member States. See details A. Berthier, L. Krämer, 
The Aarhus Convention: Implementation and Compliance in EU Law, ClientEarth, June 2014, 
p. 7, 10–12.

66 Aarhus Convention, Art. 2.
67 A.M. Keessen, J.J.H. van Kempen, H.F.M.W. van Rijswick, Transboundary River…, 

p. 47; see Parties, www.treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=xxvii-
13&chapter=27&lang=enb (13.01.2015).

68 See EGTCs with Hungarian participation, www.cesci-net.eu/egtc-foundations (21.12. 
2015).
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different mechanisms in the different Member States.69 Member States are 
also required to determine penalties applicable to breaches of the WFD that 
are effective, proportionate and dissuasive.70 Member States have a variety of 
approaches in organising enforcement activities across their territories, thus 
co-ordination is a key factor where enforcement activities are carried out by several 
authorities and at different administrative levels. It is noticeable that the local and 
regional authorities play a significant role in the enforcement of water permits 
not only in Hungary, as presented below, but elsewhere, too. In several Member 
States the enforcement authority is also the permitting authority and a number 
of Member States have specific environmental inspectorates, and the police 
forces are an additional enforcement institution.71 Although no ‘one-size-fits-all’ 
solution can be found and there seems to be considerable fragmentation of the 
administrative structure which can make result achievement, conflict prevention 
and resolution more difficult, there could be a field for a systematic collaboration 
and cooperation mechanisms of public authorities also in water management just 
like in many other EU policies. 

Literature

Baranyai G., Transboundary Water Cooperation in the European Union: a Hydro-
Political Gap Assessment, VOP-1.1.1-2001-0001 project of the Ministry of Foreign 
Affairs and Trade of Hungary, 30 June 2015.

Berthier A., Krämer L., The Aarhus Convention: Implementation and Compliance in EU 
Law, ClientEarth, June 2014.

Csatlós E., Effect of EU Law on National Administration with a New Input of Fundamental 
Rights Protection, in: Harmonisation of Serbian and Hungarian Law with the 
European Union Law, ed. K. Ranko, Thematic Collection of Papers Vol. III, 
Faculty of Law Novi Sad Publishing Center, Novi Sad 2015. 

Fairbrass J., Jordan A., Multi-level Governance and Environmental Policy, in: The Multi-
Governance of Water: Four Case Studies, eds. M. Finger, L. Tamiotti, J. Allouche, 
State University of New York Press, New York 2004.

69 DRBMP, p. 40.
70 WFD, Art. 23.
71 DRBMP, p. 40.



74 Erzsébet Csatlós

Fejes Zs., Az önkormányzatok alkotmányos helye és szerepe a határon átnyúló 
együttműködések rendszerében, “Kül-Világ” 2010, Vol. 10, No. 4.

Finger M., Tamiotti L., Allouche J., Introduction: Conceptual Elements, in: The Multi-
Governance of Water: Four Case Studies, eds. M. Finger, L. Tamiotti, J. Allouche, 
State University of New York Press, New York 2006.

Galambosi M.M., Consultation on Planned Measures – Experience of Hungary 2013, 
www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/meetings/joint_bodies/presentations/ 
4.3.Experience-Hungary_MGM_GENfinal_20130924_fin.pdf (21.12.2015). 

Gasparotti C., A Modern Approach of Water Management in the Danube River Basin, 
“Management & Marketing Challenges for the Knowledge Society” 2012, Vol. 7, 
No. 4.

Gazdag I., Rendeletalkotás a vízügyi ágazatban, in: EU Intergráció-Önkormányzatok 
III., ed. Csefkó F., Gálos Nyomdász Kft., Pécs 2002.

Gorove S., Law and Politics of the Danube: an Interdisciplinary Study, The Hague, 
Martinus Nijhoff 1964.

Keessen A.M., van Kempen J.J.H, van Rijswick H.F.M.W., Transboundary River Basin 
Management in Europe. Legal Instruments to Comply with European Water 
Management Obligations in Case of Transboundary Water Pollution and Floods, 
“Utrecht Law Review” 2008, Vol. 4, No. 3.

Lagendijk A., Regionalisation in Europe. Stories, Institutions and Boundaries, in:  
B/ordering Space Ashgate, ed. H. van Houtum, O. Kramsch, W. Zierhofer, 
Aldershot 2005.

Linnerooth J., The Danube River Basin: Negotiating Settlements to Transboundary 
Environmental Issues, “Natural Resources Journal”1990, Vol. 30.

McCaffrey S., The Danube River Basin, in: The Multi-Governance of Water. Four Case 
Studies, eds. M. Finger, L. Tamiotti, J. Allouche, State University of New York 
Press 2006.

Mische P., National Sovereignty and Environmental Law, in: Biodiversity and 
International Law. The Effectiveness of International Environmental Law, ed. 
S. Bilderbeek, IOS Press, Amsterdam 1992.

Peters B.G., Pierre J., Multi-level Governance and Democracy: A Faustian Bargain?, 
in: Multi-level Governance, ed. I. Bache, M. Flinders, Oxford University Press, 
Oxford 2004.

Piattoni S., The Theory of Multi-level Governance Conceptual, Empirical, and 
Normative Challenges, Oxford University Press, Oxford 2010.

Szilágyi Sz., Gajdics A.G., Transboundary Watershed – Joint Legal Action for 
Danube Implementation of the Water Framework Directive – an Overview 



75European Administration of the Danube in Hungary

of the Hungarian, Croatian, Serbian and Slovenian Situation, Environmental 
Management and Law Association 2010, http://emla.hu/aa2.10.0/img_upload/
f1b7fd0e4cde967799ab3c249bb8f4f4/EU_Water_Framework_Directive_final.pdf 
(20.12.2015). 

Wescoat J.L. Jr, Main Currents in Early Multilateral Water Treaties: A Historical-
Geographic Perspective 1648–1948, “Colorado Journal of International 
Environmental Law and Policy” 1995, Vol. 7, No. 1.

Wolfslehner B. et al., Potentials of the Danube Strategy for a Sustainable Development 
in Central and Eastern Europe, “Interdisziplinäre Projektstudie” WS 2011/2012 
UBRM, 2012, www.boku.ac.at/fileadmin/data/H05000/H12000/Attachments_
Newsletter/13_2012-03_4_Potentials_of__the_Danube_Strategy.pdf (20.12.2015).

case law
Affaire Tătar c. Roumanie (Requête no 67021/01) Arrêt de 27 janvier 2009, ECtHR. 108.
Case C-32/05 Commission of the European Communities v. Grand Duchy of Luxembourg. 

OJ C 82, 02.04.2005. 

International documents
Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and 

Access to Justice in Environmental Matters Aarhus, Denmark, 25 June 1998. 2161 
UNTS 447.

Convention on Cooperation for the Protection and Sustainable Use of the Danube River. 
Sofia, 29 Jun. 1994 [22 Oct. 1998] OJ L 342, 12/12/1997 p. 19–43 [DRPC] 

Danube Basin: Facts & Figures. www.icpdr.org/main/danube-basin/countries-danube-
river-basin (21.12.2015).

Danube River Basin District Management Plan, 14 Dec. 2009, www.icpdr.org/main/
activities-projects/danube-river-basin-management-plan-2009 (20.12.2015) [DRBMP]. 

European Outline Convention on transfrontier co-operation between territorial 
communities or authorities, Madrid, 21 May 1980. 1272 UNTS 61.

www.icpdr.org/main/danube-basin/tisza-basin (21.12.2014).
ICPDR, Countries of the Danube River Basin, www.icpdr.org/main/danube-basin/

countries-danube-river-basin (09.12.2015). 
Integrated Tisza River Basin Management Plan, ICPDR 2011, 
Participants, www.ecolex.org/ecolex/ledge/view/RecordDetails?id=TRE-001207&index 

=treaties (09.12.2015).
Parties, www.treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=xxvii-13& 

chapter=27&lang=enb (13.01.2015).



76 Erzsébet Csatlós

Water Governance in OECD Countries: A Multi-level Approach, OECD Studies on 
Water, OECD Publishing, www.dx.doi.org/10.1787/9789264119284-en (21.12.2015) 
[OECD Studies].

World Health Organization. Pilot Zones for Water Quality Management, HUN/PIP 00/
S014.

eu legislation and other documents
Action Plan Accompanying document to the Communication from the Commission 

to the European Parliament, the Council, the European Economic And Social 
Committee and the Committee of the Regions European Union Strategy for the 
Danube Region, Brussels, SEC(2010) 1489. 

Commission Staff Working Document. Member State: Hungary. Report from the 
Commission to the European Parliament and the Council on the Implementation 
of the Water Framework Directive (2000/60/EC) River Basin Management 
Plans. Brussels, 14.11.2012. COM(2012) 670 HU final. 

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 
European Union Strategy for Danube Region, Brussels, 08/12/20010 COM(2010) 
715.

Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union. OJ C 
326/47 26.10.2012. [TFEU] Art. 6 (g).

Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 
establishing a framework for Community action in the field of water policy, OJ L 
327, 22 December 2000 [WFD].

EGTCs with Hungarian participation, http://www.cesci-net.eu/egtc-foundations 
(21.12.2015).

Introduction to the new EU Water Framework Directive. www.ec.europa.eu/environment/
water/water-framework/info/intro_en.htm (21.12.2015).

Joining Forces for Europe’s Shared Waters: Coordination in international river basin 
districts. Water Notes on the Implementation of the Water Framework Directive, 
European Commission (DG Environment) 2008. www.ec.europa.eu/environment/
water/participation/pdf/waternotes/water_note1_joining_forces.pdf (09.12.2015).

Regulation (EC) No. 1082/2006 on a European grouping of territorial cooperation, OJ L 
210 of 31.7.2006 [EGTC].

hungarian legislation and governmental documents
Act CXL of 2004 on the General Rules of Administrative Proceedings and Services.
Act CXXX of 2010 on legislation procedure.



77European Administration of the Danube in Hungary

Act LVII of 1995 on water management.
Danube Transnational Programme – New transnational cooperation programme for 

2014–2020, Office for National Economic Planning, available at: www.nth.gov.hu/
en/activities/european-territorial-cooperation/danube-transnational-programme-
new-transnational-cooperation-programme-for-2014-2020 (20.12.2015).

Government Decree 152/2014 (VI. 6) on responsibilities and powers of the members of 
the Government.

Government Decree 223/2014 (IX. 4) on designation of authorities for water management 
and water protection and conservation.

Government Decree No. 1680/2013 (IX. 30) on common tasks concerning setting up the 
institutional system of the Danube transnational cooperation program.

Government Decree No. 326/2014 (XII. 15) on the elimination of National Economy 
Planning Bureau.

Határvízi együttműködés, 15 Nov. 2013, www.ovf.hu/hu/hatarvizi-egyuttmukodes 
(21.12.2015).

Order of the Minister of Interior 15/2014 (IX. 5) on organizational and operational rules 
of the Ministry of Interior.





Karolina Słotwińska*

gLoSA do uchWAły Sądu nAjWyżSzego 
z dniA 14 PAździeRniKA 2015 RoKu – i KzP 7/15

Streszczenie

Podjęty w glosie problem dotyczy możliwości uznania za „zbrodnię przeciwko 
ludzkości” (a w konsekwencji również wyłączenia biegu przedawnienia karalności) czy-
nu zabronionego, który nie spełnia ustawowych przesłanek wskazanych w art. 118a § 2 
pkt 2 k.k. Na potrzeby przeprowadzonych analiz, nakreślono niezbędny kontekst zwią-
zany z ustaleniem skutków niezgodności zachodzącej pomiędzy ratyfikowaną umową 
międzynarodową a ustawą karną.

Słowa kluczowe: zbrodnia przeciwko ludzkości, przedawnienie, pozbawienie wolności, 
prawo międzynarodowe, prawo karne

Glosowane orzeczenie zostało wydane na skutek pytania prawnego skie-
rowanego przez Sąd Najwyższy, który rozpatrując kasację, w sprawie V KK 
402/14, powziął wątpliwości związane z możliwością uznania ocenianego 
w sprawie typu czynu zabronionego za zbrodnię przeciwko ludzkości niepod-
legającą przedawnieniu nawet wówczas, gdy nie zostaną spełnione wszystkie 
przesłanki określone w art. 118a § 2 pkt 2 k.k. Z tego powodu Sąd Najwyższy, 
postanowieniem z 12 marca 2015 roku, zadał pytanie prawne do składu siedmiu 
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sędziów Sądu Najwyższego o następującej treści: „Czy umyślne pozbawienie 
wolności innej osoby może być uznane za zbrodnię przeciwko ludzkości, której 
karalność nie ulega przedawnieniu, nawet jeżeli nie realizuje znamion czynu 
zabronionego określonego w art. 118a § 2 pkt 2 k.k.?”

Po rozpoznaniu sprawy Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów pod-
jął glosowaną poniżej uchwałę, w której wskazał, że: „umyślne pozbawienie 
wolności osoby – po spełnieniu szczególnych warunków – może być uznane 
za zbrodnię przeciwko ludzkości, której karalność nie ulega przedawnieniu, na-
wet jeżeli nie realizuje znamion czynu zabronionego, określonego w art. 118a 
§ 2 pkt 2 k.k.” Zanim zostaną zaprezentowane rozważania merytoryczne należy 
zaznaczyć, że przedmiotowa uchwała została krytycznie skomentowana przez 
A. Ringa1. Niniejsza glosa ma nieco inny wydźwięk, ponieważ jej celem jest 
rozwinięcie i pogłębienie argumentacji przedstawionej przez Sąd Najwyższy 
w odpowiedzi na zadane pytanie prawne.

Omawiane zagadnienie prawne powstało w kontekście rozpoznania na-
stępującego stanu faktycznego. Wyrokiem Sądu Rejonowego w szczecinie 
z 8 kwietnia 2013 roku, oskarżony został uznany winnym, tego że w dniach 
12–16 grudnia działając jako funkcjonariusz państwowy wydawał decyzję o in-
ternowaniu wielu osób, powołując się na art. 4 ust. 2 dekretu z 12 grudnia 1981 
roku o ochronie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w czasie obo-
wiązywania stanu wojennego. Należy zaznaczyć, że przedmiotowy akt prawny 
nie został opublikowany w sposób przewidziany prawem. W rezultacie, działa-
nia oskarżonego doprowadziły do bezprawnego pozbawienia wolności pokrzyw-
dzonych na okres dłuższy niż 7 dni, co stanowiło dla nich poważną represję 
polityczną. Z tego powodu oskarżony dopuścił się zbrodni komunistycznej uzna-
nej za zbrodnię przeciwko ludzkości. Ponadto w styczniu 1982 roku oskarżony, 
działając jako Komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej, przekraczając 
swoje uprawnienia wydał i podpisał decyzję dotyczącą internowania jednego 
z pokrzywdzonych, datowaną na 12 grudnia 1981 roku. Jako podstawę dla wy-
dania tej decyzji wskazał art. 42 ust. 1 dekretu z 12 grudnia 1981 roku o ochronie 
bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu 
wojennego. Tym samym poświadczył nieprawdę.

Powyższe czyny zostały przez Sąd Rejonowy w Szczecinie uznane za 
zbrodnię przeciwko ludzkości, za co wymierzono oskarżonemu karę łączną 2 

1 A. Ring, Glosa do uchwały SN z dnia 14 października 2015 r., I KZP 7/15, LEX (dostęp 
6.02.2016). 
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lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 
3 lat próby.

Po rozpoznaniu apelacji Sąd Okręgowy w Szczecinie, wyrokiem z 21 maja 
2014 roku zmienił orzeczenie Sądu Rejonowego, uchylając karę łączną oraz orze-
czenie o warunkowym zawieszeniu jej wykonania i związane z nim orzeczenia 
o grzywnie i obowiązku przeproszenia pokrzywdzonych. 

Kasację od wyroku Sądu Okręgowego wniósł obrońca skazanego. Rozpa-
trując kasację, Sąd Najwyższy powziął wątpliwości przy ocenie pojęcia „zbrod-
nia przeciwko ludzkości”. W zagadnieniu prawnym, kierowanym do składu 
siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, przedstawił analizę treści art. 105 § 1 k.k. 
W konsekwencji skład orzekający przyjął, że zakres przywołanego artykułu 
ograniczony jest do zbrodni przeciwko ludzkości, realizujących wymogi z art. 7 
§ 2 k.k. Z tego powodu do przedawnienia – zgodnie z art. 105 § 1 k.k. – dojdzie 
jedynie wtedy, gdy przedmiotowy czyn uznany zostanie za zbrodnię przeciwko 
ludzkości, w rozumieniu rozdziału XVI Kodeksu karnego, pod warunkiem, że 
pozbawienie wolności będzie trwać powyżej 7 dni i spełni pozostałe znamiona 
zawarte w art. 118a § 2 pkt 2 k.k. Rzeczywisty problem, który pojawił się na 
kanwie opisywanego przypadku, polega jednak na tym, jak należy ocenić do-
puszczalność przedawnienia tego czynu zabronionego, gdy pozbawienie wolno-
ści trwało krócej niż 7 dni, a więc sam czyn oskarżonego nie realizuje znamion 
określonych w powyższym artykule.

W przedstawionym stanie faktycznym Sąd Najwyższy podkreślił, że ska-
zany wydając decyzje w okresie 12–16 grudnia 1981 roku działał bezprawnie, 
gdyż podstawa prawna, uzasadniająca decyzję o internowaniu weszła w życie 
dopiero 17 grudnia 1981 roku, czyli z dniem rzeczywistego ogłoszenia dekretu 
z 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym. Sąd Najwyższy, rozpatrując kasację 
zaznaczył, że: „ogłoszenie w Dzienniku Ustaw w dniu 17 grudnia 1981 r. dekre-
tu o stanie wojennym nie powodowało, że bezprawne decyzje wydane przed tą 
datą uzyskiwały nową podstawę prawną, a tym samym, by z tym dniem stawały 
się legalne”. W tym miejscu należy wskazać, że Sąd Najwyższy odnosił swoje 
rozważania do innego dekretu aniżeli wynikającego ze stanu faktycznego, co 
prowadzi do pewnej nieścisłości. 

Otóż, Sąd Najwyższy zarówno w uchwale z 12 marca 2015 roku, jak 
i w uchwale siedmiu sędziów z 14 października 2015 roku, oparł swoje rozwa-
żania na założeniu, że wszystkie czyny dokonane przez skazanego w okresie 
12–16 grudnia 1981 roku zostały automatycznie konwalidowane 17 grudnia 
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1981 roku. Oznacza to, że uzyskały one prawomocność w momencie ogłosze-
nia (a w praktyce – wydrukowania) dekretu o stanie wojennym. Trzeba jed-
nak podkreślić okoliczność, że owe decyzje były wydane na podstawie dekretu 
z 12 grudnia 1981 roku o ochronie bezpieczeństwa państwa i porządku publicz-
nego w czasie obowiązywania stanu wojennego, który jednak nigdy nie wszedł 
w życie (nie został opublikowany)2, a nie na podstawie dekretu z 12 grudnia 
1981 roku o stanie wojennym. Konkludując, decyzje skazanego zostały wydane 
na podstawie dekretu, który nigdy nie był aktem obowiązującym3. Oczywiste 
jest więc, że wszystkie akty administracyjne wydane na podstawie nieistnieją-
cej podstawy prawnej z urzędu są nieważne. Decyzje wydane przez skazanego 
oparte na podstawie art. 4 ust. 2 dekretu z 12 grudnia 1981 roku o ochronie 
bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu 
wojennego były nieważne, nie tylko w dniach 12–16 grudnia 1981 roku, ale przez 
cały czas pozbawienia wolności pokrzywdzonych, pomimo wejścia w życia de-
kretu o stanie wojennym. Trafność tych twierdzeń może znaleźć oparcie w roz-
strzygnięciu Sądu Rejonowego, który w wyroku wskazał, że zachowanie skaza-
nego wypełniło jednak znamiona zbrodni przeciwko ludzkości niepodlegającej 
przedawnieniu na podstawie art. 118a k.k. W tej konkretnej sprawie zachowanie 
skazanego było cały czas bezprawne, ponieważ zatrzymanie pokrzywdzonych 
nie ulegało legalizacji z nadejściem 17 grudnia 1981 roku. Jednak zadane py-
tanie prawne dotyczyło nie zaznaczonej kwestii, ale tego, jak należy zakwalifi-
kować czyn polegający na bezprawnym pozbawieniu wolności na okres krótszy 

2 Podobne twierdzenia wysuwa również Wojciech Polak: „Funkcjonariusze, którzy 
12 grudnia 1981 r. przeprowadzali zatrzymania, byli zaopatrzeni w decyzje o internowaniu po-
szczególnych osób, podpisane przez komendantów wojewódzkich MO. Jak ustalił prokurator 
Oddziału Gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej Mieczysław Góra, decyzje o internowaniu 
w województwie toruńskim zawierały podstawę prawną w postaci „Dekretu z dnia 12 XII 1981 r. 
o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wo-
jennego”. Tymczasem w opublikowanych kilka dni później dekretach Rady Państwa takiego aktu 
prawnego nie ma. Prawdopodobnie zrezygnowano z jego ogłoszenia, ale przez pomyłkę w nie-
których województwach nakazano wpisać go do decyzji o internowaniu”, W. Polak, Internowania 
w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r., https://ipn.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0009/70749/1-34120.
pdf (6.02.2016).

3 Inaczej wskazuje A. Ring w „Glosa do uchwały…”, podkreślając, że decyzje o interno-
waniu uzyskały moc prawną 14.12.1981 r., a więc z datą wskazaną w główce Dziennika Ustaw 
z 1981 r. nr 29. Trudno zgodzić się z tym poglądem, gdyż pomimo datowania owego Dziennika 
Ustaw na 14.12.1981 r. faktycznie do druku trafił 17–18.12.1981 r., natomiast do abonentów wy-
syłany został dopiero 19–23.12.1981 r. Podkreślił to również Rzecznik Praw Obywatelskich we 
wniosku skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności z Konstytucją 
Dekretu z 12.12.1981 r. o stanie wojennym, http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-praso-
we/komunikaty-przed/art/2470-dekret-o-stanie-wojennym (6.02.2016).
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niż 7 dni oraz kwestii dopuszczalności jego przedawnienia, dlatego jedynie te 
kwestie zostaną w dalszej części rozwinięte.

Kluczowym zagadnieniem, dla komentowanej uchwały, była kwestia 
przedawnienia karalności. Zgodnie z art. 105 § 1 k.k. w przypadku zbrodni 
przeciwko ludzkości następuje wyłączenie biegu przedawnienia. W przedmio-
towej sprawie Sąd Najwyższy musiał więc rozstrzygnąć, czy w sytuacji, gdy 
nie zostaną spełnione wszystkie przesłanki typu czynu zabronionego, kwalifi-
kowanego jako zbrodnia przeciwko ludzkości, możliwe jest wyłączenie biegu 
przedawnienia. Po zbadaniu przedmiotowego problemu Sąd Najwyższy orzekł, 
że w szczególnych wypadkach, nawet pomimo niespełnienia przesłanek okre-
ślonych w art. 118a § 2 ust. 2 k.k., dany czyn zabroniony będzie można uznać 
za zbrodnię przeciwko ludzkości, lecz nie w rozumieniu kodeksowym, ale in-
nych aktów prawnych. Niemniej jednak wybór innego źródła penalizacji takiego 
czynu może wyłączyć przedawnienie karalności w świetle przepisów Kodeksu 
karnego. Innymi słowy jest to szczególny rodzaj sytuacji, w której indyferentne 
zachowanie z perspektywy Kodeksu karnego podlega zabronieniu przez inny akt 
prawny z uwzględnieniem skutków, tak jakby Kodeks karny miał jednak zasto-
sowanie. W normalnym toku sprawy, przy niewypełnieniu przez dane zachowa-
nie znamion określonych w ustawie karnej, nie doszłoby do subsumcji. W przy-
toczonym stanie faktycznym jednak, jak podkreśla Sąd Najwyższy, wystąpiło 
dodatkowe źródło penalizacji w postaci ratyfikowanych aktów prawa między-
narodowego. Opisywane rozstrzygnięcie nie mogło pozostać bez komentarza.

Znamieniem strony przedmiotowej typu czynu zabronionego określonego 
w art. 118a §2 pkt 2 k.k. jest zamach na grupę ludności, podjęty w celu wspiera-
nia polityki państwa bądź organizacji, polegający na pozbawieniu osoby wolno-
ści na czas przekraczający 7 dni lub ze szczególnym udręczeniem. Przez zamach 
należy rozumieć zorganizowane działanie, którego celem jest naruszenie dóbr 
ludności cywilnej4. Niespełnienie znamion typu czynu zabronionego określo-
nych w dyspozycji art. 118a § 2 pkt 2 k.k. powoduje niemożność zakwalifiko-
wania danego działania za czyn bezprawny5. Brak bezprawności, jako jednego 
z podstawowych elementów struktury przestępstwa, pociąga za sobą brak moż-
liwości kwalifikacji danego czynu jako przestępstwa. Sąd Najwyższy w uchwa-
le przyjął jednak odmienne stanowisko, poparte regulacją innych aktów prawa 

4 N. Kłączyńska, Komentarz do art. 118a k.k., w: J. Giezek, Kodeks karny. Część szczegól-
na. Komentarz, LEX.

5 W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010, s. 167.
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powszechnie obowiązującego. Dla zrozumienia stanowiska Sądu Najwyższego, 
należy przyjrzeć się szerszemu kontekstowi związanemu z wprowadzaniem 
art. 118a do Kodeksu karnego.

Dodanie do Kodeksu karnego art. 118a6 stanowiło implementację do pol-
skiego porządku prawnego postanowień Rzymskiego Statutu Międzynarodo-
wego Trybunału Karnego z 17 lipca 1998 roku. W art. 7 ust. 1 niniejszego sta-
tutu wymieniono katalog czynów uznanych za zbrodnię przeciwko ludzkości, 
a w tym za takowe uznano m.in. „uwięzienie lub inne dotkliwe pozbawienie 
wolności fizycznej z naruszeniem podstawowych reguł prawa międzynarodowe-
go”7. Nie jest to jednak jedyny akt odnoszący się do takich zachowań.

W polskim porządku prawnym pojęcie zbrodni przeciwko ludzkości defi-
niuje również art. 3 Ustawy z 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Naro-
dowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu8, w którym 
wskazano, że zbrodnia przeciwko ludzkości stanowi przede wszystkim zbrodnia 
ludobójstwa w rozumieniu Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni 
ludobójstwa, przyjęta 9 grudnia 1948 roku9, ale także „inne poważne prześla-
dowania z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy 
narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej, jeżeli były do-
konywane przez funkcjonariuszy publicznych albo przez nich inspirowane lub 
tolerowane”. Przepis art. 4 tej samej ustawy stanowi, że zbrodnie, które przez 
prawo międzynarodowe uznawane są za zbrodnię przeciwko ludzkości nie ule-
gają przedawnieniu.

Należałoby więc zastanowić się, które zbrodnie są przez prawo międzyna-
rodowe uznawane za zbrodnie przeciwko ludzkości. Oprócz wspomnianego już 
wcześniej art. 7 ust. 1 Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Kar-
nego, zbrodnię przeciwko ludzkości definiuje również artykuł VI ustęp c) Kar-
ty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego z 8 sierpnia 1945 roku10, zgod-
nie z którym są to: „morderstwa, wytępianie, obracanie ludzi w niewolników, 

6 Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o Policji, usta-
wy – Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego Dz.U. 
z 2010 r., nr 98, poz. 626.

7 Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie dnia 
17 lipca 1998 r. Dz.U. z 2003 r., nr 78, poz. 708.

8 Dz.U. z 2014, poz. 1075, tekst jedn.
9 Dz.U. z 1952 r., nr 9, poz. 9; nr 31, poz. 213.

10 Dz.U. z 1947 r., nr 63, poz. 367.
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deportacja i inne czyny nieludzkie, których dopuszczono się przeciwko jakiej-
kolwiek ludności cywilnej, przed wojną lub podczas niej, albo prześladowania ze 
względów politycznych, rasowych lub religijnych przy popełnianiu jakiejkolwiek 
zbrodni wchodzącej w zakres kompetencji Trybunału lub w związku z nią, nie-
zależnie od tego, czy było to zgodne, czy też stało w sprzeczności z prawem kra-
ju, w którym zbrodni dokonano”11. Powyższe regulacje uzupełnienia Konwencja 
o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko 
ludzkości podpisana w Nowym Jorku 26 listopada 1968 roku12, która – jak wska-
zuje sam tytuł – stanowi, że zbrodnie przeciwko ludzkości nie przedawniają się. 

Podsumowując należy stwierdzić, że zgodnie ze wskazanymi aktami prawa 
międzynarodowego, które współkształtują obowiązujący w Polsce stan prawny, 
zbrodnie przeciwko ludzkości polegające na pozbawieniu wolności, nie podlega-
ją w żaden sposób w swojej karalności ograniczeniu czasowemu, zwłaszcza co 
do ciągłości trwania czynu zabronionego. Zupełnie inaczej do tej kwestii pod-
szedł krajowy ustawodawca, który wprowadził takie obostrzenie do Kodeksu 
karnego na podstawie art. 118a § 2 ust. 2 (który stanowi formę implementacji 
Statutu Rzymskiego), uznając za czyn zabroniony ograniczenie wolności prze-
kraczające 7 dni. Powstaje więc pytanie, czy polski ustawodawca mógł wprowa-
dzić przedmiotowe obostrzenie?

11 Definicje pojęcia zbrodni przeciwko ludzkości zostały zawarte w kilku źródłach prawa 
międzynarodowego publicznego. Oprócz umów międzynarodowych, wymienionych w niniejszej 
glosie, należy wskazać jeszcze Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, 
Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy czy też Statut Specjalnego Trybunału 
do spraw Sierra Leone. Definicje te różnią się między sobą w wielu kwestiach – najpełniejszą 
podaje Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, zawierając całą listę czynów, 
które należy rozumieć jako zbrodnię przeciwko ludzkości. O pochodzeniu pojęcia crimes against 
humanity w prawie międzynarodowym zob. D. Luban, A Theory of Crimes Against Humanity, 
„The Yale Journal Of International Law” 2004, vol. 29, s. 86 i nast. wraz z cytowaną literaturą. 
Autor dochodzi do pewnej konkluzji: „In the case of crimes against humanity, there is no robust 
case law assigning the phrase a technical meaning, and indeed the various statutes defining it-the 
Nuremberg Charter, Allied Control Council Law No. 10, the ICTY, ICTR, and Rome Statutes, na-
tional statutes, and a handful of law commissions’ proposals-all define it differently. The concept 
is still in the childhood of its legal development”. Zob. więcej: M.M. de Guzman, Crimes against 
humanity, w: Research Handbook on International Criminal Law, red. B.S. Brown, Edgar Elgar 
Publishing 2011, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1745183## (11.02.2016). 
Autorka stwierdza, że: „the law of crimes against humanity has primarily developed through the 
evolution of customary international law (...) humanity in these international instruments has not 
been entirely linear: Later definitions are sometimes more expansive and sometimes narrower 
than their predecessors. As a result, the content of the norm prohibiting crimes against humanity 
remains subject to greater controversy than the norms prescribing genocide and war crimes”.

12 Dz.U. z 1970 r., nr 26, poz. 208, zał. z 1971 r., nr 7, poz. 85.
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Statut MTK jest wielostronną umową międzynarodową, która powołuje 
do życia Międzynarodowy Trybunał Karny. Państwa – strony statutu określiły 
w niniejszej umowie, jakie czyny zabronione będą objęte jurysdykcją Trybunału, 
lecz nie zawarto w nim zobowiązania do penalizacji tych czynów w krajowych 
porządkach prawnych13. Niemniej jednak, jak wskazuje preambuła tego aktu, 
państwa – strony związane są zasadą komplementarności, co oznacza, że zbrod-
nie międzynarodowe w pierwszej kolejności powinny być rozstrzygane przez 
jurysdykcję krajową, zanim zostaną przekazane do rozpoznania przez Między-
narodowy Trybunał Karny. W glosowanej uchwale Sąd Najwyższy stanął na sta-
nowisku, że jest to zasada ściśle proceduralna i nie można z niej wywodzić za-
leżności między materialnoprawnym ustawodawstwem krajowym a porządkiem 
prawnomiędzynarodowym. Stanowisko to można podzielić jedynie częściowo. 
Zasada komplementarności jest bez wątpienia zasadą proceduralną, odnoszącą 
się do tego, że sprawy, których przedmiotem są określone typy czynów zabronio-
nych rozpatrywane muszą być zawsze przed sądami krajowymi i dopiero wów-
czas, gdy państwo nie jest w stanie samo prowadzić postępowania, przekazuje 
je do rozpoznania MTK. Należy jednak pamiętać, że do należytego skorzystania 
z zasady komplementarności jest wprowadzenie odpowiednich norm w ustawo-
dawstwie, dzięki czemu wszystkie typy czynów zabronionych przez prawo mię-
dzynarodowe będą również penalizowane w ustawodawstwie krajowym. O ile 
należy zgodzić się z Sądem Najwyższym co do formalnego charakteru zasady 
komplementarności, o tyle podkreślić należy jej pośredni charakter w procesie 
implementacji norm prawa międzynarodowego do krajowego porządku praw-
nego. Na podstawie tej zasady niezbędne stało się wprowadzenie do Kodeksu 
karnego regulacji, która miała dotyczyć „zbrodni międzynarodowych” uregulo-
wanych Statutem MTK. 

Wprowadzenie przez polskiego ustawodawcę ograniczenia czasowego, 
dzięki któremu dany czyn będzie można uznać za czyn zabroniony jest pewnego 

13 Należy jednak pamiętać, że inne normy prawa międzynarodowego zobowiązują państwa 
do przestrzegania i karania zbrodni międzynarodowych. Takie normy zawiera m.in. Konwencja 
w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa podpisana w Nowym Jorku 9.12.1948 r. 
w artykule I. Zgodnie z „zasadami norymberskimi” oraz jurysdykcją uniwersalną, dopuszczalne 
jest również bezpośrednie stosowanie norm prawa międzynarodowego w porządku krajowym 
w celu karania sprawców zbrodni międzynarodowych. Trafnie wskazuje T. Iwanek, który twier-
dzi, że normy prawa międzynarodowego dotyczące zbrodni międzynarodowych mają status 
norm peremptoryjnych, a więc odzwierciedlają wartości szczególnie istotne dla społeczności 
międzynarodowej, zob. T. Iwanek, Zbrodnie ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości w pra-
wie międzynarodowym, Warszawa 2015, s. 100. 
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rodzaju powtórzeniem znamion określonych dla typów czynów zabronionych, 
polegających na pozbawieniu wolności, a przewidzianych w art. 189 § 2 i 3 k.k.14 
Nawet jeśli jakiś czyn zabroniony nie spełnia znamion określonych w art. 118a 
§ 2 ust. 2 k.k., a polega na bezprawnym uwięzieniu lub dotkliwym pozbawieniu 
wolności fizycznej, to i tak stanowi zbrodnię przeciwko ludzkości w rozumie-
niu prawa międzynarodowego. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z hierarchią 
źródeł prawa określoną art. 91 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwiet-
nia 1997 roku15, gdy dojdzie do kolizji norm prawnych pierwszeństwo stoso-
wania przed ustawą mają ratyfikowane umowy międzynarodowe. Skoro zatem 
normy prawa międzynarodowego16 za „zbrodnię przeciwko ludzkości” uznają 
m.in. bezprawne pozbawienie wolności (bez żadnego ograniczenia czasowego), 
to jest to jednocześnie element polskiego systemu prawnego, który musi być 
przestrzegany zarówno przez podmioty będące adresatem normy, jak i przez sąd, 
który na podstawie owych norm może rozstrzygać. Na podstawie zaprezentowa-
nego toku rozumowania należy przyjąć, że wprowadzone przez ustawodawcę 
w art. 118a § 2 ust. 2 k.k. ograniczenie czasowe, nie było niezgodne z prawem 
międzynarodowym. Wprowadziło jednak niepotrzebny chaos i pozorną kolizję 
pomiędzy normami wskazanymi w ratyfikowanej umowie międzynarodowej 
oraz w ustawie karnej.

W komentowanej uchwale Sąd Najwyższy ustalił, że w szczególnych wy-
padkach, nawet jeśli nie zostaną spełnione znamiona określone w art. 118a § 2 
ust. 2 k.k., czyn może nie ulec przedawnieniu. Należy więc postawić pytanie, na 
jakiej podstawie sąd rozstrzygający wyda orzeczenie w sytuacji, gdy czyn zabro-
niony – bezprawne pozbawienie wolności – będzie realizował znamiona zbrodni 
przeciwko ludzkości w rozumieniu prawa międzynarodowego, ale będzie trwał 
krócej niż 7 dni? Szukając rozstrzygnięcia dla tak nakreślonego pytania wska-
zać należy, że powołanie się na art. 118a § 2 ust. 2 k.k. w tym przypadku nie 
będzie możliwe. Do penalizacji danego czynu niezbędne jest przede wszystkim 

14 L. Gardocki, Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, System Prawa 
Karnego, t. 8, Warszawa 2013, s. 29.

15 Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483.
16 Z premedytacją mówię w tym miejscu o „ogólnie rozumianych normach prawa między-

narodowego” nie posługuję się konkretną umową międzynarodową, gdyż typ czynu zabronionego, 
jakim jest „zbrodnia przeciwko ludzkości” unormowany jest w kilku umowach międzynarodo-
wych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną i które zostały prawnie ratyfikowane, a więc sta-
nowią część polskiego porządku prawnego. Przykłady umów międzynarodowych, regulujących 
kwestię „zbrodni przeciwko ludzkości” zostały wskazane wcześniej w tej pracy.
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spełnienie przesłanek ustawowych, dzięki czemu konkretne zachowanie będzie 
można uznać za czyn karalny17. „Zabronienie” czynu jest podstawowym ele-
mentem struktury przestępstwa. Jeśli więc działanie bądź zaniechanie nie wy-
pełnia znamion określonych w ustawie, wówczas nie jest czynem zabronionym, 
a w konsekwencji nie jest też przestępstwem. Czyn polegający na pozbawie-
niu wolności poniżej 7 dni, zgodnie z Kodeksem karnym, nie będzie zbrodnią 
przeciwko ludzkości, ale innym typem czynu zabronionego (np. określonym 
w art. 189 § 1 k.k.), a co za tym idzie jego karalność ulega przedawnieniu. Taki 
czyn jednak (po spełnieniu dodatkowych przesłanek)18 będzie stanowić zbrodnię 
przeciwko ludzkości na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych, 
które również wpływają na kształt prawa krajowego, z chwilą ratyfikacji stając 
się jego immanentną składową. Na tej podstawie bez wątpienia przyjąć należy, 
że czyn ten nie ulegnie przedawnieniu. Dla prawidłowości wywodu niezbędne 
jest jednak wskazanie jeszcze jednej okoliczności, którą trafnie podniósł Sąd 
Najwyższy. Otóż, niezmiernie istotne w omawianym zakresie są uwarunkowa-
nia temporalne. W przedmiotowej sprawie rozważeniu musi ulec także kwestia 
prospektywnego działania Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału 
Karnego19. Statut MTK wszedł w życie wobec Polski 1 lipca 2002 roku, a więc 
nie dotyczy przestępstw, które zostały popełnione przed tą datą. 

Kończąc rozważania dotyczące glosowanej uchwały, należy podzielić argu-
mentację Sądu Najwyższego, że czyn, który nie wypełni znamion określonych 
w art. 118a §2 ust. 2 k.k. w szczególnych wypadkach, może zostać uznany za 
zbrodnię przeciwko ludzkości, ale – co szczególnie godne uwypuklenia – jednak 
nie na podstawie prawa polskiego, ale na podstawie regulacji prawnych prawa 
międzynarodowego, będącego częścią polskiego porządku prawnego. 

Tytułem uporządkowania, na koniec należy zaznaczyć, że w glosie nie zo-
stała szczegółowo poruszona kwestia dopuszczalności sumbsumpcji art. 118a 
k.k. w analizowanym stanie faktycznym ze względu na treść zadanego pytania 
prawnego. Jednakże udzielona odpowiedź na zadane pytanie ogólne, dotyczące 

17 W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne…, s. 173.
18 Mowa tu o masowości, powtarzalności zamachu oraz skierowaniu go przeciwko określo-

nej grupie ludności. Czyn zabroniony stypizowany w art. 118a k.k. stanowi bowiem kwalifikowa-
ną postać typu czynu zabronionego określonego w art. 189 k.k.

19 Zgodnie z art. 24 ust. 1 Statutu „Nikt nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności 
karnej na podstawie niniejszego statutu za czyn popełniony przed wejściem w życie statutu”.
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możliwości uznania pozbawienia wolności na czas krótszy niż 7 dni za zbrodnię 
przeciwko ludzkości nie ulegającą przedawnieniu, zasługuje na pełną aprobatę.
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Summary

Gloss to the resolution of the Supreme Court of 14 October 2015 of file ref. no. 
I KZP 7/15. Main problem of a gloss is the possibility of recognition for the „crime 
against humanity” and, as a result – the exclusion of the limitation period, of an offense 
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sprzedanej przysługującego mu w razie wystąpienia wady oraz zmiany w zakresie ter-
minów obowiązywania rękojmi. 

Słowa kluczowe: rękojmia, gwarancja, obrót profesjonalny, nowelizacja Kodeksu cy-
wilnego

Wprowadzenie

Ustawa o prawach konsumenta1 wprowadziła do polskiego porządku praw-
nego znaczące zmiany w zakresie obrotu z udziałem konsumenta. Nie był to 
jednak jedyny cel nowej ustawy, bowiem dokonano w niej ponadto uporząd-
kowania i zintegrowania przepisów dotyczących odpowiedzialności za jakość 
rzeczy sprzedanej i to niezależnie do tego, czy kupującym jest konsument czy 
przedsiębiorca (a więc bez dokonywania zróżnicowania podmiotowego). W efek-
cie ustawodawca polski, wykazując tendencje uniwersalistyczne w zakresie re-
gulowania odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej, przez 
wprowadzenie do polskiego porządku prawnego ustawy o prawach konsumenta 
przekształcił regulację prawną dotyczącą zarówno obrotu konsumenckiego, jak 
i obrotu obustronnie profesjonalnego.

Podstawową zmianą wynikającą z ujednolicenia regulacji prawnej dotyczą-
cej odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej była nowelizacja Kodeksu 
cywilnego2 w zakresie tak fundamentalnych dla obrotu instytucji prawnych jak 
rękojmia za wady rzeczy sprzedanej oraz gwarancja jakości. Dotychczas (przed 
wejściem w życie ustawy o prawach konsumenta) z punktu widzenia przedsię-
biorcy w Polsce funkcjonowały dwa podstawowe reżimy odpowiedzialności za 
jakość rzeczy sprzedanej: 

– obrót profesjonalny (business to business) odbywał się na podstawie re-
gulacji Kodeksu cywilnego, czyli rękojmi, 

1 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. z 2014 r., poz. 827 (dalej 
„ustawa o prawach konsumenta”).

2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm. 
(dalej „k.c.” lub „Kodeks cywilny”).
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–  obrót z udziałem konsumenta (business to consumer) – na podstawie 
ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej3, która re-
gulowała instytucję „niezgodności towaru z umową”.

Od dnia 25 grudnia 2014 roku, tj. od dnia wejścia w życie ustawy o pra-
wach konsumenta, ogólna zasada odpowiedzialności z tytułu rękojmi dla całości 
obrotu powróciła do Kodeksu cywilnego, co – jak wskazano w uzasadnieniu do 
projektu ustawy o prawach konsumenta – skutkować będzie „wyrównaniem po-
ziomu ochrony w obszarze, w którym w chwili obecnej sytuacja konsumenta jest 
w znacznym zakresie mniej korzystna niż sytuacja kupujących przedsiębiorców 
i osób nie będących konsumentami4”. 

Należy podkreślić, że umowy zawarte przed 25 grudnia 2014 roku objęte 
będą regulacją dotychczasową, a dopiero umowy zawarte co najmniej 25 grud-
nia 2014 roku będą podlegały nowym przepisom. W praktyce oznacza to, że 
w pierwszych latach obowiązywania nowej ustawy nadal będziemy mieli do 
czynienia z dwoma reżimami prawnymi dotyczącymi sprzedaży. Warto zauwa-
żyć również, że jeżeli do zawarcia umowy doszło przed 25 grudnia 2014 roku, 
ale do wydania przedmiotu sprzedaży doszło już po tej dacie, zastosowanie znaj-
dą przepisy dotychczasowe, ponieważ prawnie relewantny pozostaje jedynie mo-
ment zawarcia umowy5.

Przechodząc bezpośrednio do tematyki wpływu nowej regulacji odpo-
wiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej na sprzedaż w obrocie dwustronnie 
profesjonalnym, już na wstępie wskazać należy, że w odniesieniu do umów za-
wieranych pomiędzy przedsiębiorcami przepisy o rękojmi – tak samo jak do-
tychczas – mają charakter dyspozytywny, co umożliwia odmienne, umowne ure-
gulowanie odpowiedzialności sprzedawcy za jakość rzeczy sprzedanej6. Gdyby 
jednak przedsiębiorca nie zdecydował się na modyfikację lub nawet wyłącze-
nie odpowiedzialności z tytułu rękojmi na podstawie art. 558 k.c., pozostaje mu 

3 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz 
o zmianie Kodeksu cywilnego, Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm. (dalej „ustawa o szczególnych wa-
runkach sprzedaży konsumenckiej”).

4 Uzasadnienie projektu ustawy o prawach konsumenta, druk sejmowy nr 2076, Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji, s. 9.

5 M. Jagielska, Nowelizacja przepisów o odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy, 
w: Ustawa o prawach konsumenta, red. D. Karczewska, M. Namysłowska, T. Skoczny, Warszawa 
2015, s. 277.

6 Zob. przepis art. 558 § 1 zdanie pierwsze k.c.
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znowelizowane ustawą o prawach konsumenta brzmienie przepisów Kodeksu 
cywilnego.

Wprowadzenie jednolitej zasady odpowiedzialności sprzedawcy za jakość 
rzeczy sprzedanej z punktu widzenia obrotu dwustronnie profesjonalnego po-
skutkowało m.in.: zredefiniowaniem pojęcia „wady fizycznej” rzeczy sprze-
danej, zmianą uprawnienia do obniżenia ceny przysługującego kupującemu 
w przypadku istnienia wady rzeczy sprzedanej, a także wydłużeniem oraz prze-
budową sposobu liczenia terminów obowiązywania rękojmi.

Redefinicja pojęcia wady fizycznej

Odnosząc się do pierwszej ze wskazanych zmian, należy stwierdzić, że 
w wyniku nowelizacji wprowadzono nową, szerszą niż poprzednio definicję 
pojęcia wady fizycznej rzeczy. W aktualnym ujęciu Kodeksu cywilnego wada 
fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Definicja wady 
fizycznej uwzględnia więc terminologię przyjętą w poprzednio obowiązującej 
ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, która posługiwała 
się terminem „niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową” (zob. przepis 
art. 4 i n. ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej)7. Zgod-
nie z brzmieniem nowo dodanego art. 5561 k.c. wada fizyczna rzeczy sprzedanej 
polega na jej niezgodności z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest nie-
zgodna z umową, jeżeli:

– nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu 
na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przezna-
czenia,

– nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupujące-
go, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

– nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy 
zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej 
przeznaczenia,

– została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

7 Instytucja niezgodności towaru konsumpcyjnego z umowną wzorowana jest na regu-
lacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów 
z 11 kwietnia 1980 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 45, poz. 286) oraz wcześniejszych koncepcjach anglosa-
skich, J. Widło, Rękojmia za wady fizycznej w świetle nowelizacji Kodeksu cywilnego, „Monitor 
Prawniczy” 2015, nr 4, s. 178.
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Co więcej, zgodnie z nowym brzmieniem art. 5561 § 3 k.c. rzecz sprzedana 
ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i urucho-
mienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trze-
cią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który 
postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

Nowa definicja wady fizycznej stanowi połączenie dotychczasowej kodek-
sowej regulacji wady fizycznej rzeczy sprzedanej oraz pojęcia „niezgodności 
towaru z umową”, funkcjonującego na podstawie ustawy o szczególnych wa-
runkach sprzedaży konsumenckiej8. W efekcie, w wyniku nowelizacji Kodeksu 
cywilnego z punktu widzenia obrotu dwustronnie profesjonalnego poszerzeniu 
uległ katalog przypadków, w których rzecz sprzedana może zostać uznana za 
wadliwą. Należy wziąć pod uwagę również to, że przepis art. 5561 k.c., posługu-
jąc się sformułowaniem „w szczególności”, przesądził, że przypadki niezgodno-
ści rzeczy sprzedanej z umową wskazane są jedynie przykładowo, nie stanowiąc 
zamkniętego katalogu okoliczności, które skutkować będą uznaniem rzeczy 
sprzedanej za niezgodną z umową (do tej pory katalog wad rzeczy sprzedanej 
był katalogiem zamkniętym). Możliwe więc będzie wyodrębnienie kategorii 
tzw. wad nienazwanych9, które z punktu widzenia działalności sprzedawcy za-
równo w obrocie dwu-, jak i jednostronnie profesjonalnym trudno będzie prze-
widzieć. 

Ustawodawca nadał ponadto walor prawny wyobrażeniu kupującego o ku-
powanej rzeczy. Sprzedawca w obrocie dwustronnie profesjonalnym w wyniku 
dokonanej nowelizacji Kodeksu cywilnego jest obecnie odpowiedzialny wobec 
kupującego za to, że kupujący profesjonalista nie otrzyma w wyniku wykonania 
umowy sprzedaży tego, co wyobrażał sobie otrzymać10. Ochroną prawną objęto 
więc uzasadnione przekonanie kupującego, że zakupiona rzecz stanowi ekwiwa-
lent zapłaconej za nią ceny11. W sytuacji, w której rzecz nie będzie nadawała się 
do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, 
a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia (jest to 

8 Negatywnie o wprowadzonej zmianie definicji wady wypowiada się W.J. Katner, Wstępne 
uwagi na temat nowych przepisów o ochronie praw konsumenta w zakresie rękojmi i gwarancji 
przy sprzedaży, w: red. D. Karczewska, M. Namysłowska, T. Skoczny, dz. cyt., s. 269–270. 

9 M. Tulibacka, w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, el./Legalis 2015, komentarz 
do art. 5561, teza 10.

10 Z. Gawlik, w: Kodeks cywilny. Komentarz LEX, red. A. Kidyba, Warszawa 2014, s. 105.
11 A. Brzozowski, w: Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088, red. 

K. Pietrzykowski, el./Legalis 2015, komentarz do art. 5561 k.c., teza 7.



96 Maria Siemaszkiewicz

okoliczność, której nie przewidywała poprzednio obowiązująca kodeksowa regu-
lacja rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej), nastąpi przeniesienie ciężaru 
odpowiedzialności za nieprzydatność rzeczy do wskazanego przez kupującego 
użytku z kupującego na sprzedawcę. Dotychczas sprzedawca w obrocie profesjo-
nalnym nie ponosił odpowiedzialności wobec kupującego w razie zignorowania 
uzyskanych od kupującego wiadomości dotyczących celu, jakiemu nabywana 
rzecz ma służyć, a nie złożył wyraźnego zapewnienia, że nabywana rzecz będzie 
do tego celu przydatna. Obecnie, ze względu na brzmienie art. 5561 § 1 pkt 3 k.c., 
sprzedawca powinien aktywnie reagować na tego typu uwagi klienta, gdyż ina-
czej może narazić się na zarzut, że sprzedany towar jest niezgodny z umową. 
Jedynym sposobem na uniknięcie odpowiedzialności przez sprzedawcę jest wy-
raźne zgłoszenie zastrzeżenia co do przeznaczenia rzeczy, o którym informował 
kupujący. Obecnie milczenie sprzedawcy uznaje się bowiem za przyznanie, że 
rzecz nadaje się do umówionego użytku12. Należy jednak wspomnieć o tym, że 
ciężar dowodu udowodnienia okoliczności poinformowania sprzedawcy o swo-
ich oczekiwaniach, względem rzeczy sprzedawanej, spoczywa na kupującym13.

Kolejną (nową z punktu widzenia obrotu dwustronnie profesjonalnego) 
przesłanką uznania wadliwości rzeczy sprzedanej jest jej nieprawidłowy mon-
taż lub uruchomienie, nawet jeśli czynności te wykonuje samodzielnie kupujący 
(w literaturze przedmiotu taka postać wady określana jest jako „klauzula mon-
tażowa” lub „klauzula IKEA”14). Za równoważny z wadą rzeczy uznano więc 
przypadek wadliwego montażu lub uruchomienia, które stanowią część umo-
wy sprzedaży. Sprzedawca będzie mógł uwolnić się od odpowiedzialności tylko 
wówczas, gdy udowodni, że kupujący przy montażu lub uruchomieniu rzeczy 
sprzedanej postępował niezgodnie z instrukcją. Z powyższego wynika, że to na 
sprzedawcy będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że kupujący zachował 
się niezgodnie z dostarczoną mu instrukcją. Ocena stopnia wadliwości zależeć 
zaś będzie również od treści instrukcji otrzymanej przez kupującego od sprze-
dawcy15. Omawiana postać wady wzorowana jest oczywiście na nieobowiązują-
cej już regulacji ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, 
a precyzyjniej – jest dokładną kalką art. 6 wspomnianej ustawy. W wyniku 

12 M. Tulibacka, w: red. K. Osajda, dz. cyt., komentarz do art. 5561, teza 19.
13 Z. Gawlik, w: red. A. Kidyba, dz. cyt., s. 108.
14 J. Jezioro, w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, el./Legalis 

2014, komentarz do art. 5561, rozdział VII, teza 1.
15 Z. Gawlik, w: red. A. Kidyba, dz. cyt., s. 113.
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dokonanej nowelizacji niezwykle istotne dla sprzedawcy (producenta) stało się 
więc na tyle precyzyjne formułowanie wszelkich wskazówek odnośnie do mon-
tażu lub sposobu uruchomienia rzeczy (nawet jeżeli kupującym jest profesjona-
lista), by nie narazić się wystąpienie przez kupującego z roszczeniami z tytułu 
rękojmi.

Modyfikacja uprawnienia do obniżenia ceny

Drugą zmianą dla obrotu dwustronnie profesjonalnego, wymuszoną wej-
ściem w życie ustawy o prawach konsumenta, jest częściowa modyfikacja 
uprawnień przysługujących kupującemu w przypadku istnienia wady rzeczy 
sprzedanej. Do tej pory jednym z uprawnień kupującego w razie wystąpienia 
wady fizycznej rzeczy sprzedanej było prawo żądania obniżenia ceny. Ustawa 
o prawach konsumenta znacząco zmodyfikowała to uprawnienie, wprowadzając 
zamiast dotychczasowego roszczenia o obniżenie ceny – prawo kupującego do 
jednostronnego dokonania takiego obniżenia przez wskazanie konkretnej kwoty, 
o którą cena ulega obniżeniu. Kwota ta – na mocy art. 560 § 3 k.c. – powinna 
pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość 
rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Chodzi tutaj o proste 
działanie arytmetyczne – wskazanie różnicy między zapłaconą ceną a realną 
wartością rzeczy z wadą. W praktyce jednak obniżenie ceny – z uwagi na swoją 
uznawalność i subiektywny charakter – może okazać się problematyczne. 

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 560 § 1 k.c. jeżeli rzecz sprze-
dana miała wady, kupujący mógł żądać obniżenia ceny. Zgodnie zaś ze znoweli-
zowanym brzmieniem art. 560 § 1 k.c., „jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupu-
jący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny”. Tym samym kupujący, chcąc 
przywrócić pełną ekwiwalentność świadczeń, zyskał silniejszy niż dotychczas 
środek prawny w postaci prawa kształtującego16, tj. możliwości złożenia oświad-
czenia woli o obniżeniu ceny. Takie jednostronne działanie kupującego, dokona-
ne w przypadku wykrycia wady rzeczy sprzedanej, skutecznie modyfikuje treść 
zawartej umowy sprzedaży, także w wypadku braku akceptacji sprzedawcy. 

16 Tak: J. Jezioro, w: red. E. Gniewek, P. Machnikowski, dz. cyt., komentarz do art. 560, 
rozdz. I, teza 6; A. Brzozowski, w: red. K. Pietrzykowski, dz. cyt., komentarz do art. 560 k.c., 
teza 7; odmiennie (acz niesłusznie) J. Widło, Rękojmia za wady fizycznej..., s. 181–182, który 
wskazuje, że oświadczenie kupującego o obniżeniu ceny jest jedynie „swoistą «ofertą»” składaną 
sprzedawcy i nie stanowi ono prawa kształtującego.
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Na podstawie dotychczasowej regulacji rękojmi kupujący przy braku zgody 
sprzedawcy na obniżenie ceny zmuszony był domagać się od sądu wydania 
orzeczenia zastępującego oświadczenie woli sprzedawcy na podstawie art. 64 
k.c. w związku z art. 1047 Kodeksu postępowania cywilnego17 lub – ewentual-
nie – podnosić stosowny zarzut w procesie o zapłatę ceny18. Obecnie sytuacja 
kupującego uległa znacznemu uproszczeniu, co wyraźnie umocniło jego pozycję 
względem sprzedawcy. W razie jednak wywiązania się między stronami umowy 
sprzedaży sporu co do skali obniżenia ceny, nadal może być niezbędny udział 
sądu, który w przypadku, gdy kupujący zapłacił całość ceny, a rzecz okazała się 
wadliwa, w procesie o zapłatę wytoczonym przeciwko sprzedawcy zasądzi na 
rzecz kupującego kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy zapłaconą przez niego 
ceną a wartością rzeczy z uwzględnieniem istniejących wad. W wypadku zaś 
nieuiszczenia w ogóle ceny przez kupującego, sąd w procesie o zapłatę wyto-
czonym przez sprzedawcę, powinien nakazać kupującemu zapłatę takiej części 
ceny na rzecz sprzedawcy, która odpowiada wartości rzeczy z wadą19. Jeżeli 
zaś sprzedawca nie wytoczy powództwa o zapłatę ceny rzeczy sprzedanej, ale 
nie zgadza się z oświadczeniem kupującego o obniżeniu ceny, kupujący może 
zwrócić się do sądu o ustalenie wysokości obniżonej ceny na podstawie art. 189 
k.p.c.20

terminy obowiązywania rękojmi

Trzecią zmianą wprowadzoną do kodeksowej regulacji odpowiedzialno-
ści sprzedawcy za jakość rzeczy sprzedanej, istotną z punktu widzenia obrotu 
dwustronnie profesjonalnego, jest wydłużenie oraz przebudowa sposobu licze-
nia terminów obowiązywania rękojmi. Zgodnie ze znowelizowanym brzmie-
niem art. 568 § 1 k.c. „sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fi-
zyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady 

17 Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. z 2014 r., poz. 101 
ze zm. (dalej „k.p.c.”).

18 ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz, red. B. Kaczmarek-
Templin, P. Stec, D. Szostek, el./Legalis 2014, komentarz do art. 560, rozdz. II, teza 3.

19 Z. Gawlik, w: red. A. Kidyba, dz. cyt., s. 137.
20 K. Haładyj, M. Tulibacka, w: red. K. Osajda, dz. cyt., komentarz do art. 550, teza 12.2.
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nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupujące-
mu”21. Terminy zawite do stwierdzenia wad fizycznych rzeczy zostały więc wy-
dłużone (w porównaniu z poprzednio obowiązującą regulacją prawną) z trzech 
do pięciu lat w przypadku nieruchomości oraz z roku do dwóch lat w przypadku 
pozostałych rzeczy. Co ważne, dotychczasowe przepisy przewidywały odpowie-
dzialność do trzech lat za wady budynku, a obecnie odpowiedzialność sprzedaw-
cy (rozszerzona do pięciu lat) dotyczy wszelkiego rodzaju nieruchomości – grun-
towych, budynkowych i lokalowych22.

Pierwotnie termin dwuletni na wykonanie uprawnień kupującego wprowa-
dzony został do polskiej regulacji dotyczącej odpowiedzialności sprzedawcy za 
jakość rzeczy sprzedanej przepisem art. 10 ustawy o szczególnych warunkach 
sprzedaży konsumenckiej. Widać więc, że omawiane przedłużenie terminu obo-
wiązywania rękojmi stanowi kolejny przykład przeniesienia regulacji sprzedaży 
konsumenckiej do obrotu dwustronnie profesjonalnego. Co istotne, po wejściu 
w życie nowelizacji, z uwagi na zmianę brzmienia art. 568 k.c. dla zachowania 
roszczeń z rękojmi wystarczające jest jedynie stwierdzenie wady przed upły-
wem wskazanych powyżej terminów, bez konieczności wniesienia powództwa 
do sądu, jak było dotychczas. Prawnie relewantny, w kontekście odpowiedzial-
ności sprzedawcy z tytułu rękojmi, jest więc tutaj jedynie moment stwierdzenia 
wady.

Zgodnie z brzmieniem art. 568 § 2 k.c., roszczenie o usunięcie wady lub 
wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, li-
cząc od dnia stwierdzenia wady. Na podstawie art. 568 § 3 k.c. natomiast, w tym 
samym terminie kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
albo o obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli zaś kupujący nie 
zdecydował się na wykorzystanie powyższych uprawnień, ponieważ najpierw za-
żądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, to wówczas – zgodnie z brzmieniem 
art. 568 § 3 zdanie drugie k.c. – termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu 

21 Przepis ten stanowi wynik implementacji do polskiego porządku prawnego art. 5 ust. 1 
dyrektywy 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i rady z 25 maja 1999 r. w sprawie niektó-
rych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji (Dz. Urz. UE 
seria L, nr 171, s. 12) stanowiącego, że sprzedawca ponosi odpowiedzialność, gdy brak zgodności 
towarów z umową uwidoczni się w ciągu 2 lat od daty dostawy towarów. Wskazana dyrektywa 
miała jednak za zadanie przyczyniać się do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony konsumen-
tów (zob. pkt 1 preambuły do dyrektywy), w efekcie zaś znajduje ona obecnie w Polsce zastoso-
wanie do obrotu dwustronnie profesjonalnego. 

22 J. Jezioro, w: red. E. Gniewek, P. Machnikowski, dz. cyt., komentarz do art. 568, 
rozdz. II, teza 2.
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od umowy lub obniżeniu ceny rozpocznie swój bieg dopiero od dnia, w którym 
bezskutecznie upłynie termin na zadośćuczynienie przez sprzedawcę tym rosz-
czeniom. Po upływie powyższych terminów, wskazane uprawnienia wygasają, 
zaś roszczenia ulegają przedawnieniu. 

Należy podkreślić, że zgodnie z brzmieniem art. 561 § 2 k.c. sprzedawca 
jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę 
w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Przepis ten 
stanowi swoiste superfluum art. 560 § 1 zdanie pierwsze k.c. stanowiącym „chy-
ba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupujące-
go wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie”. Do obowiązku 
niezwłocznego działania, który obciążał sprzedawcę także w poprzednim stanie 
prawnym, dodano również wymóg działania bez nadmiernych niedogodności dla 
kupującego, co stanowi przejęcie uregulowania występującego dotychczas tylko 
w obrocie z udziałem konsumenta na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy o szczegól-
nych warunkach sprzedaży konsumenckiej. 

Z powyższego wynika, że w przypadku wykrycia przez kupującego wady 
rzeczy zakupionej na samym końcu dwu- lub pięcioletniego okresu trwania rę-
kojmi, kupujący nie musi spieszyć się ze złożeniem powództwa jeszcze przed 
jego upływem. Wystarczające będzie jedynie niezwłoczne zawiadomienie sprze-
dawcy o wadzie tak, by wydłużyć o rok czas na podjęcie decyzji o ewentualnym 
postępowaniu sądowym, gdyby sprzedawca odmówił zadośćuczynieniu zgło-
szonym żądaniom. Zawiadomienie o wadzie zapobiega więc utracie uprawnień 
przez kupującego.

Wskazać również należy, że gdy kupujący wystąpi na drogę sądową z któ-
rymkolwiek z roszczeń z tytułu rękojmi (lub też zdecyduje się na postępowanie 
przed sądem polubownym lub postępowanie mediacyjne), termin na skorzy-
stanie z innych roszczeń ulegnie zawieszeniu aż do czasu prawomocnego za-
kończenia postępowania (a w przypadku mediacji – do dnia odmowy przez sąd 
zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończe-
nia mediacji)23. Może bowiem zdarzyć się tak, że kupujący złoży oświadczenie 
o odstąpieniu od umowy i będzie dochodził zwrotu całości ceny, zaś sąd uzna, 
że wady nie były istotne i oddali powództwo w całości, gdyż w przypadku takich 
wad kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia. Wówczas kupujący będzie 

23 Zob. art. 568 § 4 oraz § 5 k.c.
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mógł skorzystać z innych uprawnień, na przykład złożyć oświadczenie o obniże-
niu ceny, nawet po upływie wskazanych w kodeksie terminów.

zmiany w zakresie gwarancji jakości

Ustawa o prawach konsumenta wprowadziła jeszcze jedną zmianę, wpły-
wającą na sprzedaż w stosunkach dwustronnie profesjonalnych. Od 25 grudnia 
2014 roku mianowicie udzielenie gwarancji jakości – drugiego obok rękojmi za 
wady reżimu odpowiedzialności za niewłaściwą jakość rzeczy – nastąpi przez 
każde oświadczenie sprzedawcy, nawet takie, które zamieszczono jedynie w re-
klamie produktu (zob. art. 577 § 1 zdanie drugie k.c.)24. Oznacza to, że nawet 
jednozdaniowe oświadczenie sprzedawcy lub producenta informujące o istnieniu 
gwarancji na dany produkt, będzie wiążące również w ramach obrotu dwustron-
nie profesjonalnego. Tym samym, pochopne formułowanie haseł reklamowych 
dotyczących gwarancji może okazać się niebezpieczne, bowiem niefortunny slo-
gan może stanowić wiążące oświadczenie o udzieleniu gwarancji lub takie okre-
ślenie jej zakresu, które będzie szersze niż w pierwotnym zamierzeniu przedsię-
biorcy. Dodatkowo wydłużeniu uległ termin obowiązywania gwarancji z roku 
do dwóch lat. Okres ten może jednak zostać skrócony lub wydłużony poprzez 
wyraźne oświadczenie gwaranta.

Podsumowanie

Wejście w życie ustawy o prawach konsumenta dokonało kilku znaczących 
zmian w zakresie regulacji rękojmi w stosunkach obustronnie profesjonalnych. 
W uzasadnieniu projektu ustawy o prawach konsumenta wskazuje się, że „jeśli 
chodzi o przedsiębiorców, ujednolicenie przepisów dotyczących odpowiedzial-
ności za jakość sprzedanej rzeczy ułatwi prowadzenie działalności25”. Trudno 
odmówić prawdziwości takiemu stwierdzeniu, ale tylko pod warunkiem, że 

24 Regulacja prawna dotycząca udzielenia gwarancji jakości także poprzez reklamę stano-
wi kolejny przykład przeniesienia regulacji dotyczącej obrotu konsumenckiego na obrót profe-
sjonalny. O możliwości umieszczenia oświadczenia o udzieleniu gwarancji jakości w reklamie 
stanowią bowiem: nieobowiązujący już przepis art. 13 ust. 1 ustawy o szczególnych warunkach 
ustawy konsumenckiej oraz przepis art. 6 ust. 1 dyrektywy 1999/44/WE, mające dotychczas za-
stosowanie jedynie do umów zawieranych z konsumentem. 

25 Uzasadnienie projektu ustawy…, s. 9.
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mowa w nim o relacjach przedsiębiorca–konsument, a nie o obrocie dwustronnie 
profesjonalnym. Wprowadzenie jednolitej regulacji odpowiedzialności sprze-
dawcy za jakość rzeczy sprzedanej opartej na koncepcji wady niewątpliwie uła-
twiło prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży, ponieważ przedsiębiorca 
nie musi już sięgać po aż dwie regulacje dotyczące jego odpowiedzialności za 
rzecz sprzedaną. Należy jednak podkreślić, że wejście w życie ustawy o prawach 
konsumenta spowodowało zmianę dotychczasowej sytuacji przedsiębiorcy także 
w jego relacjach z profesjonalistami, wobec których jako sprzedawca odpowiada 
on za dalej idące niż dotychczas wady rzeczy sprzedanej. 

Większość dokonanych przez ustawodawcę zmian wyniknęła z wprowa-
dzenia do Kodeksu cywilnego regulacji zaczerpniętych z ustawy o szczególnych 
warunkach sprzedaży konsumenckiej. W efekcie ustawodawca, decydując się 
na uchwalenie ustawy o prawach konsumenta, dokonał przekształcenia dotych-
czasowej surowej regulacji prawnej dotyczącej rękojmi w obrocie dwustronnie 
profesjonalnym (obwarowanej krótkimi terminami zawitymi powodującymi 
wygaśnięcie praw kupującego, uzupełnionej koniecznością dokonywania ak-
tów staranności przez kupującego) w kierunku regulacji złagodzonej z punktu 
widzenia wymogów stawianych kupującemu. Jest to o tyle istotne, że rękojmia 
jest typem odpowiedzialności o charakterze obiektywnym (niezależnym od 
winy sprzedawcy) powstającym z mocy samego prawa. Ustawodawca wzmocnił 
więc sytuację kupującego profesjonalisty kosztem profesjonalnego sprzedawcy, 
mimo że są to podmioty równoważne i żaden z nich nie zasługuje na szczegól-
ne uprzywilejowanie (jak w przypadku konsumenta). Może to więc skutkować 
zwiększeniem kosztów transakcyjnych, a także poszerzeniem ryzyka prawne-
go i ekonomicznego prowadzonej działalności gospodarczej26. Wydaje się, że 
wpływu wejścia w życie ustawy o prawach konsumenta na obrót dwustronnie 
profesjonalny nie zauważył również sam projektodawca, ponieważ w uzasadnie-
niu projektu ustawy o prawach konsumenta nie wymienił wśród podmiotów, na 
które oddziałuje projektowana regulacja, przedsiębiorców występujących w ob-
rocie profesjonalnym27.

26 Problem ten częściowo łagodzić może nowo wprowadzone roszczenie sprzedawcy 
w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej o charakterze regresowym, zob. J. Widło, Rękojmia 
za wady fizycznej..., art. 5761–5764 k.c., s. 185.

27 Zob. Uzasadnienie projektu ustawy…, s. 12.
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AMendMentS to WARRAnty ReguLAtion  
in ‘BuSineSS to BuSineSS’ tRAde

Summary

Entering into force of the Act on Consumer Rights has made several significant 
changes in the warranty regulation for the ‘business to business’ trade. The draft law 
on consumer rights provides that ‘with regard to entrepreneurs, the rearrangement of 
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warranty for physical defects provisions shall ease pursuing economic activity’. It is true 
in case of the ‘business to consumer’ trade, but not in the ‘business to business’ trade. 
On one hand, making the seller’s liability unitary should facilitate pursuing economic 
activity due to the fact that now the seller is not obliged to apply two warranty regula-
tions: one for trading partners, and one for consumers. On the other hand, the seller’s 
liability for physical defects in the ‘business to business’ trade has been extended by the 
redefinition of ‘physical defects’. 

Most of the aforementioned Civil Code amendments were copied from the Act 
on Special Terms on Consumer Sales. As a result, the strict seller’s liability (foreseeing 
short deadlines and buyer’s notification about the physical defects) was transformed into 
to a permissive liability which is favourable for buyers. It should be pointed out that by 
the warranty regulation the seller is liable to the buyer in any capacity, a fault notwith-
standing. Consequently, a buying entrepreneur’s situation is now significantly better 
than a selling entrepreneur’s situation even though these two parties have an equivalent 
legal status and none on them should be granted preference (like in consumers regula-
tion). Thus, the amendments may result in increased transaction costs and an augmenta-
tion of legal, economic and business risk. It seems that this kind of effects were not fore-
seen by the Polish legislator because in the draft law on consumer rights entrepreneurs 
functioning in the ‘business to business’ trade are not enumerated among the entities that 
may be affected by the planned regulation. 

Keywords: warranty, ‘business to business’ trade, Civil Code amendment
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„RozWój PRAWA i PoLityKi ochRony śRodoWiSKA”,  
PogoRzeLicA 5–8 WRześniA 2015 RoKu

W dniach 5–8 września 2015 roku w Pogorzelicy odbyła się XVI między-
narodowa konferencja naukowa polsko-czesko-słowacka – „Rozwój prawa i poli-
tyki ochrony środowiska”. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Marszałek 
Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Miasto Szczecin, Re-
gionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Szczecinie; patronat medialny natomiast – „Prawo i Środowisko”. 

Organizatorami konferencji byli pracownicy Katedry Prawa Ochrony 
Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego we 
współpracy z Zakładem Prawa Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych 
PAN i Towarzystwem Naukowym Prawa Ochrony Środowiska z Wrocławia. 
Konferencja odbyła się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Bażyna” 
w Pogorzelicy.

W skład Rady Naukowej konferencji weszli: prof. dr hab. Marek Górski, 
prof. dr hab. Wojciech Radecki, prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean, prof. 
dr hab. Halina Lisicka, prof. dr hab. Grzegorz Dobrowolski, dr hab. Adam Habu-
da oraz dr hab. Anna Barczak. 
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W konferencji wzięło udział blisko sześćdziesięciu uczestników z trzech 
krajów. 

Celem konferencji było pokazanie kształtowania się oraz kierunków roz-
woju ustawodawstwa i doktryny prawa ochrony środowiska, utrwalenie dotych-
czasowego dorobku doktryny prawa w tych trzech krajach, w połączeniu ze 
wskazaniem perspektyw badań i dyskusji naukowej nad poruszanymi w czasie 
konferencji problemami. 

Program konferencji podzielono na cztery sesje, których celem było spoj-
rzenie na prawo ochrony środowiska z różnych perspektyw badawczych. Głów-
ne tematy obrad obejmowały następujące zagadnienia: 1) Nauka i rozwój prawa 
ochrony środowiska; 2) Zagadnienia organizacyjne ochrony środowiska; 3) Poli-
tyka ochrony środowiska; 4) Prawo materialne ochrony środowiska. 

W ramach tych czterech sesji wygłoszono około trzydziestu referatów, któ-
rym towarzyszyły dyskusje naukowe.

Sesja i. nauka i rozwój prawa ochrony środowiska

Pierwszej sesji przewodniczyła dr Veronika Tomoszkova (Uniwersytet Pa-
lackeho w Ołomuńcu). Referaty wprowadzające wygłosili prof. Milan Damohor-
sky (Uniwersytet Karola w Pradze) oraz prof. Soňa Košičiarová (Uniwersytet 
w Pradze). 

W pierwszej sesji wygłoszono następujące referaty: mgr Daria Danecka 
– „Nauka prawa ochrony środowiska – rys historyczny”, prof. dr hab. Bartosz 
Rakoczy - „Stan badań nad polskim Prawem wodnym i konieczne kierunki roz-
woju”; prof. Grzegorz Dobrowolski – „Kilka uwag dotyczących nauki prawa 
ochrony środowiska”; dr hab. Barbara Iwańska i dr Mariusz Baran – „Ochrona 
i zarządzanie populacją wilka w Polsce”; dr hab. Adam Habuda – „Prawo ochro-
ny środowiska czy prawo środowiska”; mgr Ewa Olejarczyk – „Budowa i eks-
ploatacja instalacji OZE w świetle obowiązującego prawa”; dr Leszek Karski 
– „Tradycja prawa polskiego jako inspiracja dla rozwoju prawa klimatycznego 
państw Europy Centralnej”. 

Podczas pierwszej sesji wskazano, że prawo ochrony środowiska jest młodą 
dziedziną nauki, aczkolwiek jej genezy należy upatrywać już w średniowieczu. 
Największy rozkwit nastąpił w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku i trwa 
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do dzisiaj, bowiem problemy odnoszące się do „prawa środowiska” podejmuje 
coraz liczniejsza grupa zainteresowanych. 

Przyczyn gwałtownego rozwoju nauki prawa środowiska (który trwa od 
lat 90. ubiegłego wieku) można wskazać przynajmniej kilka. Pierwsza z nich, to 
ogromny wzrost liczby aktów normatywnych dotyczących tej dziedziny wiedzy. 
Drugą przyczyną wzmożonego zainteresowania nauką prawa środowiska jest 
rola prawa w działalności gospodarczej.

Rozważano także zakres znaczeniowy prawa środowiska oraz prawa ochro-
ny środowiska. Przyjęto, że „prawo środowiska” jest określeniem szerszym, na-
tomiast termin „prawo ochrony środowiska” powinien być zakresowo węższy. 
W obszerniejszym prawie środowiska będą się mieścić zarówno te regulacje 
prawne, które służą bezpośrednio ochronie środowiska (środowiska przyrodni-
czego, przyrody), jak i te, których przedmiotem jest odpowiednie korzystanie 
ze środowiska (z zasobów środowiska i przyrody). Z kolei do prawa ochrony 
środowiska zalicza się przepisy ustawy o ochronie przyrody, przede wszystkim 
te stanowiące o formach ochrony przyrody.

Sesja ii. zagadnienia organizacyjne ochrony środowiska

Drugiej sesji przewodniczył reprezentant Republiki Słowackiej – dr Michal 
Maslen (Uniwersytet w Trnawie). Wykład wprowadzający przedstawili prof. 
dr hab. Marek Górski oraz doc. Ivona Průchova i mgr Jakub Hanak. Kolejnymi 
prelegentami byli: dr Barbara Kowalczyk i dr Marta Woźniak – „Cechy organi-
zacji administracji ochrony środowiska w Polsce”; dr Tomasz Bojar-Fijałkowski 
– „Instytucjonalna organizacja ochrony środowiska w Polsce. Postulaty de lege 
ferenda oparte na analizie rozwiązań wybranych państw europejskich”; dr Mał-
gorzata Szalewska – „Organizacja finansowania ochrony środowiska i gospodar-
ki wodnej – zagadnienia ustrojowe”; dr Agata Kosieradzka-Federczyk – „Oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – doświadczenia włoskie”; mgr 
Małgorzata Piekarska – „Prawne zasady likwidacji zakładu górniczego”.

Podczas drugiej sesji wskazano, że badanie organizacji administracji 
ochrony środowiska, jako jeden z centralnych problemów w nauce prawa ochro-
ny środowiska, powinno uwzględniać różne uwarunkowania rozwiązań organi-
zacyjnych w ochronie środowiska. Cechy organizacji administracji ochrony śro-
dowiska w Polsce, obejmując najważniejsze elementy administracji publicznej 
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jako organizacji, odwołują się do uwarunkowań konstytucyjnych, geograficz-
nych i wynikających z ukształtowania prawa ochrony środowiska. Dodatkowo 
uwarunkowania takie wynikają z członkostwa w organizacjach międzynarodo-
wych, np. tak specyficznych jak UE, i rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa, 
co wiązać można także ze stopniem rozwoju Polski i kulturą administracyjno-
-prawną kraju.

Za najważniejsze cechy organizacji administracji ochrony środowiska 
w Polsce uznano: międzynarodowy i europejski charakter administracji ochro-
ny środowiska, wpisywanie się w tradycyjne podziały administracji publicznej 
(centralna i terenowa, rządowa i samorządowa, ogólna i specjalna); funkcjono-
wanie oparte na terytorialnym podziale zasadniczym, na podziałach specjalnych 
lub na podziałach geograficzno-ekologicznych; występowanie specyficznych 
konfiguracji organizacyjnych (organów w ścisłym znaczeniu, organów admini-
strujących, pomocniczych, instytucji ochrony środowiska); obecność społecz-
nych podmiotów ochrony środowiska. 

Sesja iii. Polityka ochrony środowiska

Moderatorem trzeciej sesji był reprezentant Republiki Czeskiej – dr Vojtech 
Stejskal (Uniwersytet Karola w Pradze). Referaty wprowadzające przedstawili 
prof. Zbigniew Bukowski oraz dr Veronika Tomoszkova. Następnie głos zabrali: 
prof. Kazimierz Piekut i prof. Bogumiła Pawluśkiewicz – „Kierunki rozwoju rol-
nictwa i obszarów wiejskich w świetle wdrażania Strategii Bioróżnorodności EU 
2020”; mgr Grzegorz Ignatowicz i mgr Martyna Kropiewnicka – „Represyjny 
wymiar kar administracyjnych”; prof. Aleksandra Monarcha-Matlak – „Chmury 
obliczeniowe i inteligentne miasta w służbie ochrony środowiska”.

W trakcie trzeciej sesji przyjęto, że zmiany legislacyjne przeprowadzone 
w 2014 roku radykalnie przekształciły podstawy prawne polityki ochrony środo-
wiska w Polsce. Wywierają one wpływ na cały system planowania ochrony śro-
dowiska. Obecnie trudno jednoznacznie wskazać akt, w którym określona zosta-
nie kompleksowa polityka ochrony środowiska. Raczej do czynienia będziemy 
mieli z fragmentacją tego zagadnienia, przez ulokowanie treści o różnym stopniu 
szczegółowości w różnych dokumentach z zakresu polityki rozwoju. Niestety, 
obawy budzić może jednolitość i zgodność tej treści, biorąc pod uwagę praktykę 
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funkcjonowania administracji publicznej i tworzenia dokumentów strategicz-
nych, zwłaszcza że potencjalnie w grę wchodzą różne resorty. 

Sesja iv. Prawo materialne ochrony środowiska

Moderatorem czwartej sesji była dr Martina Frankova (Uniwersytet Karola 
w Pradze). Wykład wprowadzający wygłosiła prof. dr hab. Janina Ciechanowicz. 
W sesji udział wzięli prelegenci: mgr Monika Zakrzewska – „Programy współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi jako instrument realizacji ochrony śro-
dowiska w samorządach lokalnych”; dr Karolina Karpus – „Uznanie przedmiotu 
lub substancji za produkt uboczny jako instytucja prawa o odpadach”; dr Woj-
ciech Federczyk – „Konstytucyjne uwarunkowania odpowiedzialności Skarbu 
Państwa za szkody wyrządzane przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową”; 
mgr inż. Michał Borowiak – „Pojęcie innego zbiornika wodnego w orzecznic-
twie sądów administracyjnych”; mgr Mateusz Karciarz – „Charakter odpowie-
dzialności prawnej przy wymierzaniu opłaty podwyższonej za korzystanie ze 
środowiska”; mgr Magdalena Łysek – „Uwarunkowania prawne wykorzystania 
odpadów biodegradowalnych do produkcji energii”.

Podczas czwartej sesji przyjęto, że globalizacja prawa ochrony środowiska 
zachodzi od ponad 50 lat i jest procesem mającym pełną akceptację społeczności 
międzynarodowej i ujęta jest w ramy prawa międzynarodowego publicznego. 
Z kolei europeizacja prawa ochrony środowiska podlega tym samym rygorom, 
co europeizacja prawa administracyjnego w ogólności, ponieważ przepisy doty-
czące ochrony środowiska generalnie są zaliczane do prawa administracyjnego 
materialnego. 

Podczas dyskusji w trakcie tej sesji postulowano, aby prawników zajmują-
cych się ochroną środowiska określać terminem „environmentaliści”.

Obrady kończącej się konferencji obfitowały nie tylko w częste słowa kry-
tyki, co do licznych nowelizacji prawa ochrony środowiska oraz poprawności 
implementacji tych regulacji prawnych, ale też w rozliczne postulaty zarówno 
pod adresem stanowiących prawo, jak i je stosujących. 

Podjęto decyzję, że zostanie wydana pokonferencyjna monografia Prawo 
i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce, pod red. Anny Barczak 
i Adrianny Ogonowskiej, której wydanie, wspólnie z Wydawnictwem Nauko-
wym Uniwersytetu Szczecińskiego, zaplanowano na koniec 2016 roku.





Adriana tomczyk*

StAtuS PRAWny MAłżonKóW 
W SPółKAch cyWiLnych i hAndLoWych 

(ogóLnoPoLSKA KonfeRencjA nAuKoWA, 
Szczecin 23 PAździeRniKA 2015 RoKu)

Konferencja Naukowa – „Status prawny małżonków w spółkach cywil-
nych i handlowych” odbyła się 23 października 2015 roku w Szczecinie, a jej 
organizatorami byli: Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego Wydziału Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy z Instytutem 
Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Konferencja została objęta Patrona-
tem Honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Mece-
natem Miasta Szczecin. Wzięli w niej udział pracownicy naukowi i doktoranci 
z 17 ośrodków naukowych w Polsce, jak również liczni przedstawiciele wszyst-
kich zawodów prawniczych.

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego 
dr hab. Z. Kuniewicz prof. US., powitał zebranych, w tym gości honorowych: 
Prezydenta Miasta Szczecin P. Krzystka, Prezesa Prokuratorii Generalnej Skar-
bu Państwa prof. dra hab. B. Sitka, przedstawiciela Sądu Najwyższego – prof. 
dra hab. W. Katnera; przedstawicieli ośrodków naukowych: m.in. prof. dra hab. 
A. Szumańskiego, prof. dra hab. J. Strzępkę, prof. dra hab. R. Budzinowskiego, 
doc. dr M. Modrzejewską, prof. dr hab. A. Malarewicz-Jakubów, prof. dr hab. 
M. Tarską, prof. dra hab. M. Nazara, prof. dra hab. G. Jędrejka; przedstawicieli 
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zawodów prawniczych, m.in. Prezesa Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospo-
litej Polskiej not. A. Dańko-Roesler, przedstawiciela Krajowej Rady Notarialnej 
not. B. Nintzę, Prezesa Rady Izby Notarialnej w Szczecinie not. R. Czernikie-
wicz, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w szczecinie r.pr. Alicję 
Kujawę. 

Dziekan dr hab. Z. Kuniewicz prof. US. pokreślił, że pomysłodawcą tematu 
Konferencji był prof. A. Szajkowski, któremu jednocześnie wyraził wdzięczność 
za wyrażenie zgody na zorganizowanie konferencji przez Wydział Prawa i ad-
ministracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Uroczystego otwarcia konferencji do-
konał Prezydent Miasta Szczecin P. Krzystek, absolwent Wydziału Prawa i ad-
ministracji Uniwersytetu Szczecińskiego, który zwrócił w szczególności uwagę 
na aktualność tematyki obrad i jej społeczną doniosłość. 

Obrady przeprowadzono w dwóch panelach moderowanych przez dra hab. 
Marka Andrzejewskiego prof. US oraz prof. dra hab. Tadeusza Smyczyńskie-
go, podczas których wygłoszono osiem referatów. Dyskusji przewodniczył prof. 
dr hab. W.J. Katner. 

Referat wprowadzający „Małżeńskie reżimy majątkowe a pozycja praw-
na małżonków w spółce cywilnej i handlowej” wygłosił prof. dr hab. M. Na-
zar (UMCS). Referent na wstępie zaznaczył, że pozycję prawną małżonków 
w spółce cywilnej i handlowej wyznacza sposób powiązania praw udziałowych 
w spółkach z ich majątkami oraz zasady wykonywania zarządu takimi prawami 
w poszczególnych reżimach majątkowych. Mimo wielości podjętych prób za-
równo w piśmiennictwie, jak i w orzecznictwie Sądu Najwyższego, nie doszło 
do zadowalającego ustalenia pozycji prawnej małżonków w spółkach handlo-
wych, w szczególności – małżonków pozostających w ustroju wspólności mająt-
kowej. Zdaniem prelegenta, kluczem do rozwiązania problemów, wynikających 
z uczestnictwa małżonków w spółkach cywilnych i handlowych, jest prawidłowe 
rozumienie podstawowych konstrukcji prawa cywilnego. Wskazał, że ustalenie 
przynależności praw udziałowych i wykonywanie zarządu tymi prawami powin-
no uwzględniać powszechnie akceptowane zasady i sposoby interpretacji prawa 
cywilnego, a także powszechnie uznawane podstawowe konstrukcje jurydyczne 
prawa cywilnego, takie jak prawo podmiotowe, stosunek cywilnoprawny, czy 
majątek. Ponadto reguły wykładni systemowej nakazują uwzględniać właści-
we relacje unormowań kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu cywilnego 
oraz kodeksu spółek handlowych. Błędne jest zatem twierdzenie, że w czasie 
trwania spółki cywilnej i jawnej przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu spółek 
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handlowych wyłączają unormowania kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w za-
kresie, jaki dotyczy utworzonej przez małżonków spółki cywilnej lub jawnej. 

Rozpoczynając analizę pozycji prawnej małżonków w spółce cywilnej, prof. 
M. Nazar podkreślił, że w obecnym stanie prawnym przepis art. 33 pkt 3 k.r.o., 
stanowiący o zaliczaniu do majątku osobistego małżonka praw majątkowych 
wynikających ze wspólności łącznej, podlegającej odrębnym przepisom, ma za-
stosowanie wyłącznie do spółek cywilnych z udziałem małżonków. Oznacza to, 
że z zakresu tego przepisu należy wyłączyć prawa udziałowe wspólników spół-
ek osobowych, ze względu na wyraźnie przyznaną im podmiotowość prawną. 
Zdaniem referenta, majątek osobisty małżonka obejmuje nie tylko nieoznaczone 
udziały małżonków, ale również prawa, stanowiące treść stosunku prawnego, 
który jest podstawą tej wspólności łącznej. Referent zwrócił również uwagę na 
problematyczną kwestię zwrotu wydatków na nabycie praw udziałowych w spół-
ce cywilnej. Sporne jest bowiem, do jakiego majątku powinny trafić przedmioty 
majątkowe uzyskane przez byłego wspólnika w przypadku likwidacji czy roz-
wiązania spółki cywilnej, gdy wkład do spółki pochodził z majątku wspólnego 
małżonków. Autor stwierdził, że przedmioty te trafiają do majątku osobistego 
byłego wspólnika na zasadzie surogacji.

Referent następnie sformułował tezę, że prawo udziałowe w spółce jawnej 
jest prawem podmiotowym niezbywalnym, a więc i niedziedzicznym. Prelegent 
wskazał również na rozbieżność poglądów dotyczących pozycji prawnej małżon-
ków w spółkach kapitałowych, co do wykonywania praw udziałowych w spółce 
kapitałowej, gdy prawo udziałowe zostało nabyte do majątku wspólnego mał-
żonków, wyłącznie na skutek działania jednego małżonka we własnym imieniu. 
Stwierdził, że w takiej sytuacji małżonków należy traktować jako wspólników 
w stosunku prawnym, którego elementem treści jest nabyte na wspólność prawo 
udziałowe, a każdy z małżonków ma z tego tytułu status materialny wspólnika, 
także wobec spółki. Status formalny wspólnika względem spółki współupraw-
niony małżonek nabywa, jeżeli uczestniczył w nabyciu prawa udziałowego albo 
skutecznie zawiadomił spółkę o swoim materialnym współuprawnieniu, wyni-
kającym z nabycia prawa przez drugiego małżonka do majątku wspólnego. Jeżeli 
oboje małżonkowie mają zarówno materialny, jak i formalny status wspólnika, 
to wspólne prawa udziałowe wykonują wobec spółki na zasadach określonych 
w k.s.h. przez wspólnego przedstawiciela. 

Wygłoszony przez dra hab. G. Jędrejka prof. UKSW referat dotyczył pro-
blematyki małżeńskiego reżimu majątkowego w relacji do statusu prawnego 
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małżonka wspólnika spółki cywilnej. Autor na wstępie zaznaczył, że źródłem 
problemów dotyczących spółki cywilnej z wyłącznym udziałem małżonków jest 
nierozdzielanie majątku spółki od majątku wspólnego małżonków. Referent kry-
tycznie odniósł się do stanowiska, prezentowanego w orzecznictwie sądowym, 
które dopuszcza wzajemne przesunięcia między majątkami małżonków a ma-
jątkiem spółki cywilnej, na mocy zawartej umowy. De lege lata przepisy regu-
lujące skład majątków małżonków mają charakter bezwzględnie obowiązujący, 
co oznacza, że ich skład może być zmieniony wyłącznie w formie intercyzy. 
Prelegent wskazał również na niepokojącą praktykę orzekania w sprawie sepa-
racji małżonków, w której dochodzi do podziału majątku wspólnego na szkodę 
wierzyciela. Wierzyciel nie może obecnie uczestniczyć w postępowaniu separa-
cyjnym i zaskarżyć orzeczenia, w którym dokonano podziału majątku wspólne-
go. Referent w ramach postulatów de lege ferenda wskazał, że należy rozważyć, 
aby podział majątku wspólnego był przeprowadzany jedynie w postępowaniu 
nieprocesowym, w którym wierzyciel miałby status uczestnika postępowania. 
Autor krytycznie ocenił katalog czynności prawnych, do których wymagana 
jest zgoda drugiego małżonka (art. 37 k.r.o.). Zaproponował jego rozszerzenie, 
polegające w szczególności na objęciu zgodą małżonka czynności wniesienia 
wkładu do spółki z majątku wspólnego. Referent wskazał również na wątpli-
wości dotyczące m.in. rozliczenia wkładu małżonka do spółki, który pochodził 
z majątku wspólnego, a w szczególności sposobu ustalenia wartości tego nakładu 
na majątek spółki oraz rozliczenia wkładu, polegającego na świadczeniu usług. 
Zdaniem autora, jeśli zysk, uzyskany w zamian za wniesiony wkład, małżonek 
przeznacza na zaspakajanie potrzeb rodziny, to wniesionego wkłady nie należy 
rozliczać. Jeżeli natomiast małżonek w sposób nienależyty wypełnia swój obo-
wiązek wynikający z art. 27 k.r.o., wówczas wkład w postaci świadczenia usług 
podlega rozliczeniu.

Kolejny referat „Małżeński reżim majątkowy a status prawny małżonka 
wspólnika osobowej spółki handlowej” wygłosiła dr hab. Monika Tarska prof. 
INP PAN, która na wstępie podkreśliła, że ustalenie statusu prawnego małżonka 
wspólnika spółki ma istotne znaczenie praktyczne i teoretyczne – dla samych 
małżonków, spółki, a także dla pozostałych wspólników. W sytuacji bowiem, 
gdy jeden z małżonków przystępuje do spółki, pojawia się problem przynależ-
ności praw udziałowych w spółce do majątku wspólnego małżonków bądź też, 
ewentualnie, do majątku osobistego tego małżonka, który jest wspólnikiem spół-
ki, a w konsekwencji – komu przysługuje status wspólnika w spółce i który 
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z małżonków jest uprawniony do wykonywania tych praw. Referentka oceniła 
propozycje rozwiązania problemów dotyczących przynależności składników 
majątkowych do majątków małżonków jako budzące zastrzeżenia, wskazując na 
konieczność znalezienia rozwiązania uwzględniającego zarówno interesy spół-
ki, jak i małżonka wspólnika. 

Wystąpienie obejmowało pięć podstawowych tez. Po pierwsze referentka 
wskazała, że specyfika praw udziałowych w odróżnieniu od innych praw, które 
przynależą do majątku małżonków polega na tym, że prawa udziałowe są wy-
konywane aktywnie. Po drugie, prawa udziałowe, zarówno w spółkach osobo-
wych, jak i kapitałowych mają majątkowy charakter. Autorka podkreśliła, że 
spółkowe prawa udziałowe nie mają jednolitej postaci, bowiem jest to wiązka 
poszczególnych uprawnień i nie jest możliwe rozporządzanie poszczególnymi 
uprawnieniami (zakaz rozszczepiania praw udziałowych). Po trzecie, w spółkach 
osobowych szczególne znaczenie ma okoliczność wykonywania praw członkow-
skich przez osoby zaakceptowane przez pozostałych wspólników. Po czwarte, 
w zakresie spółek osobowych przepisy nie przewidują, analogicznie jak przy 
spółkach kapitałowych, reguł ustanawiających legitymację formalną, zgodnie 
z którą wobec spółki za wspólnika uważa się osobę wpisaną do księgi udziałów 
albo księgi akcyjnej. W tym zakresie mają zastosowanie reguły ogólne, wedle 
których wspólnikiem jest osoba, która zawarła umowę spółki, nabyła ogół praw 
i obowiązków w drodze czynności prawnej, dziedziczenia, czy też przystąpiła 
do spółki w toku jej funkcjonowania. Komplikacje powstają, gdy wspólnikiem 
zostanie osoba pozostająca w związku małżeńskim, a środki na objecie ogółu 
praw i obowiązków pochodziły z majątku wspólnego małżonków. Referentka 
wskazała, że analiza obecnie obowiązujących przepisów prowadzi do wniosku, 
że problemu tego nie da się rozwiązać na podstawie ogólnych reguł zawartych 
w k.r.o., dotyczących składników majątku wspólnego małżonków. Niewystar-
czające są też, a niekiedy krzywdzące dla małżonka-wspólnika, próby rozwią-
zania tego problemu wyłącznie na podstawie przepisów k.s.h., zwłaszcza, gdy 
zmierzają do wyłączenia pewnych składników majątkowych z majątku wspól-
nego i zaliczenie ich do majątku osobistego małżonka, który jest stroną umową 
spółki. Stąd konieczność znalezienia rozwiązania uwzględniającego zarówno 
interesy spółki, jak i małżonka wspólnika. Popierając propozycję prof. A. Szaj-
kowskiego, w zgodzie z postulatem spójności k.s.h., k.r.o i k.c., referentka przed-
stawiła piątą tezę, zgodnie z którą organizacyjne prawa członkowskie powinny 
wykonywać tylko osoby ujawnione w księdze wspólników spółki, na wzór księgi 
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udziałów i księgi akcyjnej, jako uczestnicy spółki. Prawa o charakterze czysto 
majątkowym powinny natomiast przysługiwać wspólnikom oraz ich małżonkom 
stosowanie do wiążącego ich ustroju majątkowego małżeńskiego.

W ostatnim referacie pierwszego panelu konferencyjnego dr hab. Z. Ku-
niewicz prof. US przedstawił problematykę małżeńskiego reżimu majątkowe-
go a statusu prawnego małżonka – uczestnika spółki kapitałowej. Na wstępie 
referent wskazał, że w przypadku łącznego nabycia praw udziałowych, oboje 
małżonkowie uzyskują status wspólników w spółce, wykonując swoje prawa 
przez wspólnego przedstawiciela. Z kolei, w przypadku samodzielnego dzia-
łania jednego małżonka, który dokonuje nabycia praw udziałowych z majątku 
wspólnego, rysuje się problem skuteczności dokonywanych czynności. Katalog 
czynności, dla których wymagana jest zgoda drugiego małżonka nie zawiera 
nabycia praw udziałowych w spółkach kapitałowych. Problematyczna jest jed-
nak sytuacja, gdy prawa udziałowe będą nabywane, czy obejmowane za jeden 
z tych przedmiotów, o których mowa w art. 37 k.r.o. (np. udziały w spółce naby-
wane w zamian za przedsiębiorstwo). W przypadku nabycia wtórnego udziałów 
w spółce, brak zgody współmałżonka skutkuje bezskutecznością tej czynności 
prawnej. W sytuacji objęcia udziałów na etapie tworzenia spółki albo podwyż-
szenia kapitału zakładowego w zamian za przedmioty wskazane w art. 37 k.r.o., 
problematyczne jest natomiast ustalenie konsekwencji prawnych braku zgody 
drugiego małżonka na dokonanie tej czynności prawnej. Ustawodawca w k.s.h. 
przesądził o kreacyjnym charakterze umowy spółki, co oznacza, że z chwilą 
zawarcia umowy powstaje podmiot prawa. W takim przypadku zgoda małżonka 
na wniesienie takiego aportu do spółki może być wyrażona również po zawarciu 
umowy. W przypadku wpisania do rejestru takiej spółki, nie można zawiesić 
skuteczności jej powstania jako osoby prawnej, ponieważ ustawodawca przyjął 
rozwiązanie, że spółka taka powstaje niezależnie od wad czy braków występu-
jących na etapie jej tworzenia. Autor wykluczył jednocześnie możliwość zgło-
szenia sprzeciwu małżonka wobec czynności dotyczących praw udziałowych 
w spółce, ponieważ nabywanie praw udziałowych w spółkach kapitałowych nie 
mieści się w pojęciu działalności zarobkowej. 

Referent odniósł się również do zagadnienia dotyczącego nabycia praw 
udziałowych przez jednego małżonka i kwalifikacji drugiego małżonka, nie-
uczestniczącego w czynności prawnej. Przez sam fakt wejścia udziałów do ma-
jątku wspólnego, drugi małżonek nie uzyskuje statusu wspólnika. Uzupełniając 
tezę prof. M. Nazara, że prawo udziałowe jako prawo podmiotowe jest elementem 
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treści stosunku prawnego, prelegent wskazał, że udział wyznacza status wspól-
nika, ale w świetle regulacji k.s.h., za wspólnika uważa się osobę, która ujawnia 
swoje prawo w spółce przez podpisanie umowy spółki albo w przypadku nabycia 
pochodnego, zgłasza ten fakt spółce. Referent podkreślił, że akt wstąpienia do 
spółki to nie tylko znak legitymacji formalnej, lecz także stanowcza deklaracja, 
która jest oświadczeniem wyrażającym wolę uczestniczenia małżonka w spółce.

Drugi panel konferencyjny otworzyło wystąpienie prof. dra hab. J. Strzępki 
(UŚ) na temat wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością przez małżonka w ramach ustawowej wspólności małżeńskiej. 
Referent zaprezentował linię orzeczniczą Sądu Najwyższego, która jest jednoli-
ta i korelująca z poglądami reprezentowanymi w nauce prawa rodzinnego. Sąd 
Najwyższy wielokrotnie podkreślał, że skutkiem niespójności między prawem 
rodzinnym a prawem handlowym jest zasadnicza trudność pogodzenia, wyni-
kającego z umowy spółki, statusu wspólnika – przysługującemu małżonkowi, 
który nabywa udziały – z łącznym charakter majątku wspólnego małżonków, do 
którego te udziały wchodzą. Sąd Najwyższy konsekwentnie prezentuje pogląd, 
że w przypadku nabycia przez małżonka ze środków pochodzących z majątku 
wspólnego, w wyniku czynności prawnej, udziałów w spółce z o.o., wspólni-
kiem staje się tylko małżonek uczestniczący w tej czynności. Sąd Najwyższy 
uznaje, że uprawnienia organizacyjne przysługują wspólnikowi, a uprawnienia 
majątkowe wchodzą do majątku wspólnego. 

Zdaniem prelegenta wspólnikiem spółki staje się jedynie małżonek, który 
obejmuje udział, pokrywając go wkładem niepieniężnym, objętym majątkiem 
wspólnym. Jedynie temu małżonkowi przysługują uprawnienia korporacyjne 
i majątkowe. Zdaniem referenta pogląd ten nie prowadzi m.in. do rozszczepienia 
praw majątkowych i korporacyjnych oraz do pokrzywdzenia współmałżonka, 
który nie jest wspólnikiem. Ponadto na podstawie art. 45 k.r.o., taki małżonek 
może żądać zwrotu wydatków i nakładów na ten wkład niepieniężny, który po-
chodził z majątku wspólnego. Ewentualne mankamenty tej koncepcji pojawiają-
ce się w sytuacji nieuczciwego i podstępnego działania małżonka, który nie in-
formuje swojego współmałżonka o dokonaniu wkładu niepieniężnego do spółki 
z o.o., mogą zostać zlikwidowane przez odpowiednie wpisy do rejestru w postaci 
wzmianki, że wspólnik pozostaje we wspólności małżeńskiej. Zdaniem referen-
ta, de lege lata problematyka ta nie może być jednak jednoznacznie rozwiązana 
i wymaga interwencji ustawodawcy. 
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Kolejny referat – „Intercyza małżonków w związku z uczestnictwem 
w spółce handlowej” wygłosił dr hab. T. Sokołowski prof. UAM. Mówca zwrócił 
uwagę m.in. na konieczność zdecydowanej nowelizacji art. 37 k.r.o., poddania 
pod rozwagę przywrócenia czynności zwykłego zarządu majątkiem wspólnym, 
wprowadzenia intercyz, które łączą przesunięcie poszczególnych składników 
majątkowych z wprowadzeniem zmiany ustrojowej oraz wprowadzenia intercyz 
warunkowych. Referent zaznaczył, że ustroje rozdzielności majątkowej z wy-
równaniem dorobków oraz ustrój rozszerzonej wspólności są mało atrakcyjne 
dla małżonków. Z kolei ustrój ograniczonej wspólności, z uwagi na brak ograni-
czeń co do przesunięć składników majątkowych, może objąć również przesunię-
cia praw udziałowych i dochodów. 

Referent odniósł się również do problemu kwalifikacji jako działalności za-
wodowej, o której mowa w art. 36 § 3 k.r.o., zawodowego zarządzania aktywami, 
również tymi kapitałowymi. Wskazał, że w nowoczesnym układzie społecznym, 
należy dopuścić szeroko rozumianą działalność zawodową. Prelegent podkreślił, 
że oświadczenie małżonka, że środki na nabycie praw udziałowych pochodzą 
z jego majątku osobistego, nie ma waloru wiążąco, choć jest możliwe ustale-
nie ex post, że środki te pochodziły z majątku wspólnego małżonków. Referent 
zwrócił następnie uwagę, że w prawie polskim małżonkowie nie mogą zmieniać 
granic zarządu. Oznacza to, że aby zmienić zarząd małżonkowie muszą zmienić 
skład majątku. De lege ferenda autor zaproponował rozważenie przywrócenia 
art. 28 dawnego kodeksu rodzinnego, który umożliwiał zmianę zasad zarządu 
majątkiem, bez jednoczesnej konieczności zmiany jego składu. Z kolei odnosząc 
się do art. 45 k.r.o., referent wskazał, że wierzytelności z tytułu nakładów istnieją 
przed ustaniem wspólności i małżonkowie mogą zaliczać pewne przesunięcia 
majątkowe na poczet wzajemnych roszczeń z tytułu nakładów i porządkować 
swoją sytuację majątkową a priori, również bez rozstrzygnięcia w tej mierze 
sądu.

Następnie dr hab. J. Haberko prof. UAM zaprezentowała zagadnienie spo-
sobu wyznaczenia wspólnego przedstawiciela wykonującego prawa w spółce 
w imieniu współuprawnionych z udziału lub udziałów małżonków (art. 184 k.s.h.). 
Prelegentka postawiła następujące pytania: Czy zawieszenie prawa z udziałów 
może skutkować negatywnie dla rodziny, ewentualnie majątkowo negatywnie, 
a jeśli tak czy jest to problem rodzinny czy rodzinno-majątkowy?; Czy niewy-
znaczenie przedstawiciela może mieć negatywny wpływ na sytuację każdego 
z małżonków, czy też całej rodziny?; Czy wykonywanie praw w spółce przez 
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małżonka, ewentualnie przedstawiciela może doprowadzić do negatywnej sytu-
acji dotyczącej ważnych spraw rodzinnych i majątkowych tej rodziny?

Referentka zaznaczyła, że z istoty majątku wspólnego wynika, że małżon-
kowie są zobowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym (art. 36 
§ 1 k.r.o.). Skoro małżonkowie podejmują decyzję o nabyciu udziałów to jest to 
współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym, tym bardziej, że udziały te 
następnie wchodzą do majątku wspólnego małżonków. Dalsze działanie mał-
żonków w tym zakresie będzie mieściło się w dyspozycji art. 36 k.r.o. Jeżeli wy-
znaczenie przedstawiciela stanowi czynność zarządu majątkiem wspólnym, to 
należy przyjąć po pierwsze samodzielne wykonywanie zarządu przez małżonka 
(art. 36 § 2 zd. 2 k.r.o.), a po drugie, możliwość sprzeciwu drugiego małżonka, 
który nie zgadza się na przedstawioną w ramach zarządu propozycję wyzna-
czenia przedstawiciela w osobie trzeciej (art. 361 § 1 i 3 k.r.o.). Jeżeli małżo-
nek przedstawiłby propozycję powołania przedstawiciela, która spotkałaby się 
ze sprzeciwem drugiego małżonka, może on wystąpić do sądu o zezwolenie na 
dokonanie czynności w trybie art. 39 k.r.o. stosowanego odpowiednio na podsta-
wie art. 361 § 3 k.r.o. Sąd w tym przypadku oceni, czy dobro rodziny wymaga 
dokonania czynności, która spotkała się ze sprzeciwem małżonka.

W ostatnim referacie – „Sytuacja prawna małżonka przedsiębiorcy prze-
kształconego w spółkę kapitałową” dr A. Rzetelska (UŁ) podkreśliła, że proce-
dura przekształceniowa przedsiębiorcy-osoby fizycznej nie jest oparta na czy-
stych konstrukcjach prawnych, na które ponadto nakładają się ustroje majątkowe 
małżeńskie. Referentka podkreśliła, że wskutek przekształcenia może powstać 
wyłącznie jednoosobowa spółka z o.o. lub SA, co oznacza, że jedynym wspólni-
kiem staje się przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą (art. 551 § 5 
k.s.h.). Autorka postawiła pytanie, czy przekształcenie przedsiębiorcy stanowi 
zbycie przedsiębiorstwa, dla którego wymagana jest zgoda małżonka (art. 37 
§ 1 pkt 3 k.r.o.)? Zdaniem A. Rzetelskiej przekształcenie przedsiębiorcy nie 
mieści się w pojęciu zbycia przedsiębiorstwa, co oznacza, że zgoda małżonka 
nie jest wymagana. Prelegentka poczyniła również zastrzeżenie, że udziały lub 
akcje powstałej spółki kapitałowej pozostają po stronie małżonka-przedsiębior-
cy, ale stanowią składnik majątku wspólnego małżonków. Nie występuje w tym 
przypadku konieczność ustanowienia wspólnego przedstawiciela do wykonania 
uprawnień udziałowych, ponieważ będzie je wykonywał małżonek- przekształ-
cony przedsiębiorca jako jedyny wspólnik. 
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Po zakończeniu drugiego panelu rozpoczęła się dyskusja, której moderato-
rem był prof. dr hab. W. Katner (UŁ). Wygłoszone podczas konferencji referaty 
zainspirowały uczestników do interesującej dyskusji. Prof. dr hab. A. Szumański 
(UJ) wskazał m.in., że art. 1831 k.s.h. (art. 3321 k.s.h.) stanowi „wpadkę legi-
slacyjną”, ponieważ narusza równowagę między prawem rodzinnym a prawem 
spółek, wykazując prymat tego ostatniego. Z kolei dr hab. A. Herbet prof. KUL 
podkreślił, że regulacje k.r.o. oraz k.s.h. należy współstosować, a nie wykazy-
wać ich rażącej sprzeczności. Mechanizmem, który zabezpiecza stosunki kor-
poracyjne jest w każdej spółce kapitałowej mechanizm legitymacyjny, zawsze 
działający pro futuro, wykluczający możliwość m.in. następczego kwestionowa-
nia decyzji, które zostały podjęte, kiedy np. współmałżonek wspólnika dyspo-
nujący legitymacją materialną, nie był wykazany jako posiadający legitymację 
formalną wobec spółki. Następnie prof. dr hab. T. Smyczyński (US) wskazał 
na słabą świadomość prawną społeczeństwa polskiego w zakresie możliwości 
kształtowania przez samych małżonków ich stosunków majątkowych w ramach 
umownych ustrojów majątkowych. Zaznaczył również, że aktualny stan norma-
tywny ustroju rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków powinien zo-
stać znowelizowany, aby wyraźniej unormować zakres ochrony składników ma-
jątkowych najdonioślejszych dla rodziny. Pozornie wydaje się bowiem, że ustrój 
ten za mało chroni gospodarczo słabszego małżonka, z niewielkim dorobkiem, 
a przecież art. 513 § 2 k.r.o. jest normą dyspozytywną, umożliwiającą znaczną 
swobodę ukształtowania tego ustroju majątkowego. T. Smyczyński wskazał rów-
nież na potrzebę nowelizacji art. 41 k.r.o., ponieważ w aktualnej jego formule 
małżonkowie unikają w znacznym stopniu odpowiedzialności za zobowiązania 
mimo istnienia składników majątku wspólnego (trwałej substancji nadającej się 
do egzekucji). 

Głos w dyskusji zabrał również dr W. Górecki (UJ), który wskazał, że w sy-
tuacji, gdy oboje małżonkowie są wspólnikami spółki cywilnej, do ich odpo-
wiedzialności za zobowiązania ma zastosowanie art. 864 k.c., zgodnie z którym 
za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie., a nie art. 41 
§ 3 k.r.o. Jeśli zatem wierzyciel uzyska tytuł egzekucyjny wobec obu wspólników, 
wówczas może uzyskać zaspokojenie swojej wierzytelności ze wszystkich mas 
majątkowych, w tym również z majątku małżonków, objętego wspólnością łącz-
ną. Zdaniem W. Góreckiego te same zasady odpowiedzialności należy odnieść do 
pozostałych przypadków solidarnej odpowiedzialności małżonków, również gdy 
są oni wspólnikami spółki jawnej. Z kolei dr P. Zdanikowski (KUL) w ramach 
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postulatów de lege ferenda wskazał na konieczność uchylenia art. 1831 k.s.h., 
ewentualnie jego zmiany, przez zamieszczenie w nim odesłania do stosowania 
art. 183 § 2 i 3 k.s.h. także do postępowań o podział majątku wspólnego po usta-
niu wspólności i zniesienia współwłasności. Podkreślił bowiem, że zachwianie 
relacji korporacyjnych jest bardzo częste w przypadku podziału majątku wspól-
nego małżonków. Obecna regulacja art. 183 § 2 i 3 k.s.h. pozwala w umowie spół-
ki zabezpieczyć spółkę przed dowolnym sposobem podziału udziałów jedynie 
w przypadku, gdy są one przedmiotem spadkobrania. Następnie mgr B. Nowicki 
(INP PAN), nawiązując do wystąpienia prof. M. Nazara, zwrócił uwagę na ży-
wotność zagadnienia kwalifikowania praw udziałowych w spółkach osobowych 
jako praw jednopodmiotowych albo wielopodmiotowych, wskazując na wiele 
przykładów orzeczeń sądów powszechnych, w których zaprezentowano skrajnie 
różne podejścia do wspomnianego zagadnienia. Z kolei dr K. Dadańska (US) 
podkreśliła, że czynności z zakresu prawa rodzinnego i prawa handlowego wy-
wołują istotne skutki w prawie rzeczowym. Rozważając trafność sformułowania 
art. 37 k.r.o., wskazała, że w przypadku gdy przedmiotem wkładu do spółki jest 
nieruchomość, pojawia się problem formy wyrażenia zgody przez drugiego mał-
żonka na dokonanie tej czynności prawnej. Nawiązując z kolei do wystąpienia 
dr A. Rzetelskiej, dyskutanta wyraziła pogląd, że zgoda małżonka jest niezbędna 
na przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową, gdy w skład przedsię-
biorstwa wchodzi nieruchomość należąca do majątku wspólnego małżonków, 
ponieważ prowadzi ona de facto do zbycia przedsiębiorstwa. 

Na zakończenie dr hab. Z. Kuniewicz prof. US podsumował obrady, dzięku-
jąc uczestnikom za wygłoszone referaty, udział w Konferencji i ożywioną dysku-
sję. Zaprezentowane przez prelegentów referaty oraz zgłoszone przez uczestni-
ków artykuły zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej nakładem 
wydawnictwa Wolters Kluwer.




