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Radosław Zych*

AbdicAtio hereditAtis in iure PoloniA  
ZRZecZenie Się DZieDZicZeniA  

W PoLSKiM PoRZąDKu PRAWnyM

Streszczenie

Rzymska zasada prawnicza głosi: Semel heres, semper heres, jednak zrzeczenie się 
dziedziczenia jest jedną z niewielu instytucji prawa spadkowego, które nie były znane 
w prawie rzymskim. W życiu są sytuacje, w których spadkodawca chciałby pozbawić 
udziałów w dziedziczeniu osobę, z którą żyje w dobrych stosunkach. Gdy nie ma pod-
staw do wydziedziczenia dziecka, można spróbować, przekonać je do zrzeczenia się 
dziedziczenia. Tematem artykułu jest zrzeczenie się dziedziczenia w polskim porządku 
prawnym. Autor zbada poszczególne elementy tej umowy. Spory w nim wspomniane 
mogą stanowić asumpt do dyskusji na temat potrzeby zmian w aktach normatywnych 
dotyczących problematyki badawczej.

Słowa kluczowe: prawo spadkowe, dziedziczenie, umowa, łacińska terminologia 
prawnicza, prawo rzymskie

* dr Radosław Zych, Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno- 
-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; adres e-mail: rado-
slaw.zych@wpiaus.pl 



6 Radosław Zych

Wprowadzenie

Rzymska zasada prawnicza głosi: Semel heres, semper heres2, jednak 
zrzeczenie się dziedziczenia – obok umów dziedziczenia sensu stricto3 – jest 
jedną z niewielu instytucji prawa spadkowego, które nie były znane prawu 
rzymskiemu4. Dziedziczenie określała łacińska paremia: Hereditas nihil aliud 
est, quam successio in universum ius quod defunctus habuerit5. W prawie rzym-
skim dziedziczenie testamentowe miało pierwszeństwo przed dziedziczeniem 
beztestamentowym. Wykluczanie się tych dwóch porządków wyrażała zasada: 
Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest6. Z uwagi na to, że 
wszelkie prawa i obowiązki przechodziły na spadkobiercę na skutek jednego aktu 
spadkobrania, dziedziczenie stanowi, tak w prawie rzymskim, jak i w prawach 
współczesnych, typowy przykład sukcesji uniwersalnej (successio universalis7). 

Współcześnie zdarzają się sytuacje życiowe, w których spadkodawca chciał-
by pozbawić udziałów w dziedziczeniu osobę, z którą żyje w jak najlepszych 
stosunkach. Na przykład jedno z dzieci – to, które już za życia zdążył wspomóc, 
kupił mu mieszkanie, pomógł je wyposażyć, płacił za studia. Ma jednak jeszcze 
młodsze dziecko i jemu chciałby zostawić po śmierci swoje mieszkanie. Aby było 
równo – każdemu dziecku po mieszkaniu.

W sytuacji, gdy dzieci żyją w świetnej komitywie, to starsze może obiecać, 
że nie będzie rościło sobie żadnych pretensji do mieszkania odziedziczonego 
przez młodsze. Po śmierci rodziców wiele może się jednak zmienić i obietnica 

1 Z łac. – „Kto raz ustanowiony dziedzicem, zostaje nim na zawsze”. Zob. W. Bojarski,  
W. Dajczak, A. Sokala, Verba iuris. Reguły i kazusy prawa rzymskiego, Toruń 2007, s. 60. Zasada ta nie 
obowiązywała przy sporządzaniu testamentu żolnierskiego (testamentum militis). W. Wołodkiewicz,  
M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2000, s. 174.

3 Bliżej na temat umów dziedziczenia w prawie rzymskim: E. Rott-Pietrzyk, Umowa dziedzi-
czenia – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Rejent” 2006, nr 2, s. 162–179 i cyt. tam literatura. 

4 J.S. Piątowski, Prawo spadkowe. Zarys wykładu, wyd. 4 zaktualizował i uzupełnił  
B. Kordasiewicz, Warszawa 2003, s. 62.

5 Z łac. – „Hereditas (dziedziczenie, spadek) jest niczym innym, jak wejściem w ogół praw, które 
posiadał zmarły”. A. Dębiński, Rzymskie prawo prywatne. Kompendium, Warszawa 2003, s. 335.

6 Z łac. – „Nikt nie może pozostawić dziedziców częściowo testamentowych, częścio-
wo ustawowych”. Ibidem, s.169. Od tej zasady istniały wyjątki przy testamencie żołnierskim. 
Współczesne kodyfikacje cywilne nie przyjęły rozwiązania prawa klasycznego. W. Wołodkiewicz, 
M. Zabłocka, op. cit., s. 169.

7 Ibidem, s. 168. 
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nie zostanie spełniona. Gdy brak jest podstaw do wydziedziczenia dziecka, 
można spróbować namówić je do zrzeczenia się dziedziczenia. 

Konstrukcja prawna umowy

Zasadą polskiego prawa spadkowego jest zakaz zawierania umów o spadek 
po osobie żyjącej8. Wyjątkiem od powyższej regulacji jest możliwość zawarcia 
umowy o zrzeczenie się dziedziczenia ustawowego9 między spadkobiercą usta-
wowym a przyszłym spadkodawcą10. Dla ważności tej umowy niezbędne jest 
zachowanie formy aktu notarialnego11. Ma ona charakter formy zastrzeżonej 
pod rygorem nieważności – ad solemnitatem12. Badaną umowę należy jednak 
zawrzeć polubownie, przez złożenie zgodnych oświadczeń woli. Na podpisanie 
umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia muszą się zgodzić zarówno rodzice 
(spadkodawcy), jak i ich dziecko.

Podmioty

Podmiotami umowy mogą być przyszły spadkodawca oraz spadkobierca 
ustawowy. Pod pojęciem „spadkobierca ustawowy” należy rozumieć każdą oso-
bę, która należy do kręgu spadkobierców wymienionych w ustawie, a nie tylko 
osobę, która byłaby powołana do spadku według stanu istniejącego w chwili 
zawierania umowy13. Podmiotem takiej umowy może być zatem małżonek 

8 Zgodnie z art. 1047 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, 
poz. 93 ze zm.) dalej cytowany jako: „k.c.”, „z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w tytule 
niniejszym umowa o spadek po osobie żyjącej jest nieważna”. 

9 E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 2008, s. 192.
10 Zgodnie z art. 1048 k.c. Oprócz prawa polskiego, zrzeczenie się dziedziczenia dopuszczają 

m.in. prawo austriackie, niemieckie i szwajcarskie. Z kolei zakaz zrzekania się dziedziczenia 
w drodze umowy przewiduje prawo francuskie, hiszpańskie i włoskie. Zob. A. Doliwa, Umowa 
o zrzeczenie się dziedziczenia, w: System Prawa Prywatnego. Tom X Prawo spadkowe, red.  
B. Kordasiewicz, Warszawa 2009, s. 922 i podana tam literatura. 

11 Taki wymóg wynika z art. 1048 zd. 2 k.c.
12 Zgodnie z art. 73 § 2 zd. 1 k.c.
13 E. Skowrońska-Bocian, Prawo…, s. 48.
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spadkodawcy, jego zstępni, rodzice, rodzeństwo i zstępni rodzeństwa14. Stroną 
umowy nie może być natomiast Skarb Państwa ani gmina – podmioty te nie 
mogą zarzec się dziedziczenia, podobnie jak nie mogą odrzucić spadku15. 
Przyjęcie takiego rozwiązania należy tłumaczyć celem, dla osiągnięcia którego 
Skarb Państwa i gmina powołane zostały w ostatniej kolejności do dziedziczenia 
ex lege – z założenia, że spadek nie może pozostać bez spadkobiercy16, są oni 
spadkobiercami koniecznymi17.

Przedmiot

Pewne trudności nasuwają się w odniesieniu do próby identyfikacji 
przedmiotu umowy o zrzeczenie się dziedziczenia. Przedstawiciele doktryny 
wyrażający pogląd, zgodnie z którym jednostce przysługuje podmiotowe 
prawo dziedziczenia, wskazują, że przedmiotem umowy jest właśnie to prawo. 
Stanowisko to jest jednak dyskusyjne. 

Niewątpliwie, zrzeczenie się może dotyczyć wyłącznie dziedziczenia opar-
tego na powołaniu z ustawy. Kodeks cywilny z 1964 roku nie przejął rozwiązania 
zawartego w art. 10 Prawa Spadkowego z 1946 roku18 i nie stwarza możliwości 
zrzeczenia się dziedziczenia opartego na obu tytułach powołania. Umowa ta nie 
wyłącza zatem dziedziczenia testamentowego zrzekającego się ani możliwości 
wystąpienia jego w roli zapisobiercy19. Nasuwa się pytanie o to, czy nie należałoby 

14 Nie ma zatem zastosowania zasada, w myśl której bliższy żyjący krewny wyłącza od dzie-
dziczenia żyjącego dalszego krewnego. Zob. A. Doliwa, Umowa…, s. 923 i podana tam literatura. 

15 Wniosek taki wynika z brzmienia normy art. 1023 § 1 k.c.
16 E. Skowrońska-Bocian, Prawo…, s. 48. Zob. art. 935 § 3 i art. 1023 k. c. 
17 Zob. A. Doliwa, Umowa…, s. 923 i podana tam literatura. Rozwiązanie takie przyjęto z uwa-

gi na wyłączenie możliwości funkcjonowania tzw. spadków nieobjętych. Zob. J.S. Piątowski, 
Prawo spadkowe, Warszawa 2003, s. 62.

18 Dekret z 8 października 1946 r. – Prawo spadowe (Dz. U. nr 60, poz. 328 ze zm.). Zgodnie 
z ówczesnym brzmieniem normy art. 10 § 1, „można w drodze umowy zawartej ze spadkodawcą 
zrzec się prawa do dziedziczenia”. W polskim prawie spadkowym z 1946 r. istniała możliwość 
zrzeczenia się dziedziczenia wynikającego zarówno z ustawy, jak i z testamentu (art. 11 § 2). 
Zrzekający się nie dziedziczył, chyba że został powołany do spadku na podstawie testamentu 
sporządzonego dopiero po zrzeczeniu się. Nie można było zatem dziedziczyć tylko na podstawie 
testamentu sporządzonego przed zawarciem umowy. 

19 E. Rott-Pietrzyk, Umowa…, s. 109.
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zmienić przyjętego w polskim kodeksie cywilnym rozwiązania i objąć zakresem 
umowy o zrzeczenie się dziedziczenia także dziedziczenia testamentowego20. 
Pod rządami kodeksu cywilnego zrzekający się może dziedziczyć na podstawie 
testamentu sporządzonego zarówno przed, jak i po zrzeczeniu się dziedzicze-
nia. Zdaniem E. Rott-Pietrzyk warto uszanować tu zasadę swobody testowania 
i nie rozszerzać zrzeczenia się dziedziczenia na dziedziczenie testamentowe21. 
Z obecnej regulacji art. 1048 k.c. wynika, że umowa nie prowadzi do utraty 
zdolności dziedziczenia, a także nie wyłącza możliwości dziedziczenia po spad-
kodawcy, jako drugiej strony umowy, na podstawie powołania testamentowego22. 
Moim zdaniem, z uwagi na zasadę In testamentis plenius voluntates testantium 
interpretamur23, swoboda testowania umożliwia przyszłemu spadkodawcy 
sporządzenie testamentu po zrzeczeniu się dziedziczenia i powołanie w nim 
zrzekającego się spadkobiercy. Spadkodawca może także odwołać testament, 
nawet ten sporządzony przed zrzeczeniem się dziedziczenia. W świetle obo-
wiązującego stanu prawnego nie jest możliwe zrzeczenie się spadku lub działu 
w spadku na rzecz innej osoby, w szczególności na rzecz innego spadkobiercy24. 
Pogląd taki prezentuje Sąd Najwyższy25, jednocześnie wskazując, że umowa tej 
treści zawarta pod rządami Dekretu z 1946 roku wywołuje skutki prawne także 
wtedy, gdy spadkodawca zmarł po wejściu w życie kodeksu cywilnego26.

20 Ibidem.
21 Ibidem, s. 110.
22 Zob. A. Doliwa, Umowa…, s. 922 i podana tam literatura. 
23 Z łac. „przy wykładni testamentu staramy się w pełni tłumaczyć wolę testatora”. Zob.  

E. Gajda, B. Lubińska, Łacińska terminologia prawnicza. Ignorantia iuris nocet, Toruń 2014, 
s. 432. 

24 Odmiennie: art. 13 Dekretu – Prawo spadkowe. Zgodnie z ówczesnym brzmieniem normy 
art. 13, „zrzeczenie się prawa dziedziczenia na korzyść innej osoby uważa się w razie wątpliwości 
za zrzeczenie się pod warunkiem, że osoba ta będzie dziedziczyć”.

25 Postanowienie SN z 20 maja 1984 r., sygn. III CRN 35/84, OSN 1984, nr 10, poz. 184. 
26 Uchwała SN z 5 lutego 1993 r., sygn. III CZP 10/93, OSNC 1993, nr 9, poz. 147 z glosą  

E. Skowrońskiej, OSP 1994, nr 5, poz. 83.
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Skutki

Skutki prawne związane z zawarciem umowy o zrzeczenie się dzie-
dziczenia powstaną dopiero z chwilą otwarcia spadku27. Zgodnie z art. 1049  
§ 1 k.c., „zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego 
się, chyba że umówiono się inaczej”. Umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia 
rozciąga się też na zstępnych, czyli dzieci, wnuki, prawnuki osoby zrzekającej 
się dziedziczenia. Przywołana wyżej norma prawna jest jednak przykładem ius 
dispositivum, zatem prawo dopuszcza możliwość zawarcia umowy ze skutkiem 
jedynie dla zrzekającego się, a tym samym – z wyłączeniem jego zstępnych. 
Konstrukcja prawna badanej umowy dopuszcza możliwość wywołania jej skut-
ków jedynie do niektórych wyraźnie wskazanych zstępnych zrzekającego się28. 
Natomiast w sytuacji, gdy stroną umowy jest jedynie spadkobierca ustawowy 
zrzekający się dziedziczenia, to zstępni nie mają wpływu na treść składanego 
oświadczenia woli29. 

Po podpisaniu umowy dziecko zrzekającego się spadku będzie traktowane 
w procesie dziedziczenia tak, jakby się nigdy nie urodziło. Na podstawie art. 
1049 § 2 k.c., „zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się 
dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia tak, jakby nie dożyli otwarcia 
spadku”. Trochę to nieprzyjemne, ale przecież rodzice dbają o to dziecko, wciąż 
mu pomagają i będą to robić aż do śmierci. Chcą też jednak zabezpieczyć drugie 
dziecko. Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia skutkująca uznaniem zrzekające-
go się za takiego, „który nie dożył otwarcia spadku” jest sposobem na uniknięcie 

27 Zob. A. Doliwa, Umowa…, s. 923 i podana tam literatura. Właśnie ten aspekt jest jednym 
z kryteriów odróżniających umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia od odrzucenia spadku. Zrzeczenie 
się dziedziczenia jest umową zawartą przed otwarciem spadku, za życia przyszłego spadkodawcy. 
Ponadto, przy ustalaniu udziału spadkowego, stanowiącego podstawę obliczania należnego zachow-
ku, nie uwzględnia się spadkobierców, którzy zrzekli się spadku ani zstępnych spadkobiercy usta-
wowego, zaś uwzględnia się tych spadkobierców, którzy spadek odrzucili. Ibidem, s. 924. 

28 A. Doliwa, Umowa…, s. 928 i podana tam literatura.
29 Ponieważ zrzeczenie się dziedziczenia traktowane jest jako osobiste uprawnienie spad-

kobiercy ustawowego, niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w treść oświadczenia woli, 
a także weryfikacja lub ocena zasadności motywów i pobudek zrzeczenia się dziedziczenia przez 
osoby trzecie. A. Doliwa, Umowa…, s. 928 i podana tam literatura.



11Abdicatio hereditatis in iure Polonia...

konieczności wypłacenia zachowku30. Osobę, która zrzekła się dziedziczenia, 
traktuje się tak, jakby nie dożyła otwarcia spadku – nie uczestniczy ona w po-
dziale majątku. 

Osoba, która zrzekła się dziedziczenia, może dziedziczyć na podstawie 
testamentu – niezależnie od tego, czy testament sporządzony został przed, czy po 
zawarciu umowy31. Zrzeczenie się dziedziczenia nie czyni także bezskutecznym 
zapisu uczynionego przez spadkodawcę na rzecz zrzekającego się32. Co istotne, umo-
wa o zrzeczenie się dziedziczenia jest skuteczna bez względu na to, jak długi czas 
upłynął między chwilą jej zawarcia, a datą śmierci spadkodawcy – strony umowy33. 

Możliwość odwołania umowy

Umowa ta nie podlega jednostronnemu odwołaniu, co jest dobrym rozwiązaniem 
dla drugiego dziecka. Jego brat/siostra nie będą mogli po śmierci rodziców stwierdzić, 
że się rozmyślili, zmienili zdanie i jednak chcą dziedziczyć. Skutki zrzeczenia się 
dziedziczenia mogą zostać zniweczone w drodze ich umownego uchylenia. Umowa 
stosownej treści musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego między tym, 
kto zrzekł się dziedziczenia, a tym, po kim dziedziczenia się zrzeczono34. Umowę tę 
zawiera spadkodawca i spadkobierca ustawowy będący stroną umowy, a w razie jego 
śmierci – zstępny lub zstępni, na których rozciągają się jej skutki35. Dopuszczalne jest 

30 Z art. 991 § 1 k.c. wynika bowiem, że uprawnionym do zachowku jest ten, kto w przypadku 
braku testamentu dziedziczyłby z ustawy. W przypadku, gdy zachodzi przyczyna wydziedziczenia, 
umowa o zrzeczenie się dziedziczenia jest dobrym instrumentem do pozbawienia spadkobiercy usta-
wowego prawa do zachowku. Daje ona gwarancję spadkodawcy, że spadkobierca ustawowy po śmierci 
spadkodawcy nie będzie miał możliwości skutecznego podniesienia roszczeń o zachowek. Niezmiernie 
trudne, wręcz niemożliwe dla spadkobiercy, jest bowiem obalenie umowy zawartej przez niego ze 
spadkodawcą w formie aktu notarialnego. W praktyce prostsze jest wykazanie przez wydziedziczonego 
spadkobiercę braku przyczyny wydziedziczenia. Zob. E. Rott-Pietrzyk, Umowa, s. 112–113.

31 Zob. Uchwała SN z 15 maja 1972 r., sygn. III CZP 26/72, OSN 1972, nr 11, poz. 197;  
E. Skowrońska, Z problematyki powołania spadkobiercy w testamencie, „Palestra” 1993, nr 1–2, 
s. 7 i nast. 

32 E. Skowrońska-Bocian, Prawo…, s. 48.
33 Tak E. Niezbecka, Prawo spadkowe, Lublin 2000, s. 153. 
34 Zgodnie z art. 1050 k.c.
35 Tak. M. Pazdan, w: Kodeks cywilny, t. II, Komentarz do art. 450–1088, red. K. Pietrzykowski, 

Warszawa 2005, s. 1110.
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także zawarcie umowy zmieniającej zrzeczenie się dziedziczenia (argument a maiori 
ad minus36), m.in. przez wyłączenie skutków zrzeczenia się względem zstępnych 
zrzekającego się i na odwrót. Nie można natomiast częściowo uchylić zrzeczenia 
się dziedziczenia37. Warto dodać, że sporządzenie przez spadkodawcę testamentu, 
w którym powoła on do dziedziczenia zrzekającą się osobę nie przywraca statusu 
spadkobiercy ustawowego, a tym samym – prawa do zachowku38. 

Problemy klasyfikacyjne

Umowy o zrzeczenie się dziedziczenia nie należy obejmować zakresem poję-
cia „rozrządzenie ostatniej woli”, chociaż wywołuje skutki prawne w chwili śmierci 
spadkodawcy. Biorąc pod uwagę moment wystąpienia skutków tej czynności, jest 
ona czynnością mortis causa39, tyle że istotna jest tu nie śmierć zrzekającego się, 
lecz osoby, wobec której zrzeczenie się następuje40. Problem charakteru prawnego 
instytucji umownego zrzeczenia się dziedziczenia nie jest jednoznacznie w dok-
trynie prawa spadkowego rozstrzygnięty41. Zrzeczenie się dziedziczenia nie jest 
zaliczane do czynności prawnych zobowiązujących42, rozporządzających43 ani też 

36 Ibidem.
37 Zob. A. Doliwa, Umowa…, s. 933 i podana tam literatura.
38 Ibidem, s. 933.
39 Tak Z. Radwański, w: System prawa prywatnego, t. II, red. Z. Radwański, Warszawa 2002, s. 217.
40 Tak M. Pazdan, w: Kodeks cywilny…, s. 1105; M. Niedośpiał, Swoboda testowania,  

Bielsko-Biała 2004, s. 17–18.
41 Zob. A. Doliwa, Umowa…, s. 925 i podana tam literatura.
42 Umowa z art. 1048 k.c. nie jest umową obligacyjną, ponieważ jej skutki nie polegają tylko 

na powstaniu po stronie spadkobiercy ustawowego zobowiązania (do zrzeczenia się dziedzi-
czenia), którego realizacja wyłączy go od dziedziczenia (np. przez odrzucenie spadku). Zob.  
A. Doliwa, Umowa…, s. 925.

43 Zdaniem M. Pazdana z pozycji zrzekającego się umowa o zrzeczenie się dziedziczenia jest 
jednak czynnością prawną podobną do czynności prawnych rozporządzających; M. Pazdan, Umowa 
o zrzeczenie się dziedziczenia w polskim prawie spadkowym, „Rejent” 1997, nr 4, s. 184; Idem, 
w: Kodeks cywilny…, s. 1105. Zdaniem A. Doliwy, umowa ta nie jest typową czynnością prawną 
rozporządzającą, gdyż jej skutkiem bezpośrednim nie jest przeniesienie, obciążenie albo zniesienie 
majątkowego prawa podmiotowego. Zob. A. Doliwa, Prawo spadkowe, Warszawa 2007, s. 17.
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przysparzających44. Czynność ta nie ma charakteru osobistego, a zatem każda ze 
stron może posłużyć się pełnomocnikiem45. Zrzec się dziedziczenia w drodze umo-
wy z art. 1048 k.c. można tylko za życia przyszłego spadkodawcy, umowa zawarta 
po śmierci mocodawcy-spadkodawcy będzie umową nieważną46. Umowa ta nie 
jest umową odpłatną, a tym bardziej wzajemną, nawet wówczas gdy zrzeczeniu się 
dziedziczenia towarzyszy przysporzenie na rzecz zrzekającego się47. W razie braku 
jakiegokolwiek przysporzenia jako rekompensaty za zrzeczenie się dziedziczenia 
umowa nie ma charakteru darowizny48. Ponadto umowy takiej nie można traktować 
jako czynności prawnej zobowiązującej potencjalnego spadkobiercę (zrzekającego 
się dziedziczenia) do odrzucenia spadku49. 

Umowę zrzeczenia się dziedziczenia muszą zatem odwołać obie strony. 
Rodzice i ich starsze dziecko mogliby to zrobić np. wtedy, gdyby okazało się, 
że młodsze dziecko zmarło przedwcześnie, przed rodzicami, i nie będzie mogło 
odziedziczyć ich mieszkania. Może przydarzyć się także i taka sytuacja, w której 
młodsze dziecko znajdzie sobie bogatego partnera i nie będzie potrzebowało 
mieszkania rodziców. Może też drastycznie zmienić się jego postępowanie – 
wyrzeknie się rodziny, zerwie z nią wszelkie kontakty, nie będzie opiekowało 
się rodzicami w potrzebie. Każdy z tych wypadków może być dla rodziców 
pretekstem do odwołania umowy zrzeczenia się dziedziczenia50. Chodzi o to, 
aby mieszkanie po ich śmierci nie przepadło.

44 Bliżej odnośnie do spornego charakteru prawnego umowy o zrzeczenie się dziedziczenia 
zob. M. Pazdan, w: Kodeks cywilny… 

45 Do dokonania tej czynności prawnej nie wystarcza jednak udzielenie pełnomocnictwa 
ogólnego. Forma pełnomocnictwa powinna czynić zadość wymogom wynikającym z art. 99  
§ 1 k.c. w zw. z art. 1048 k.c. Zob. A. Doliwa, Umowa…, s. 923–924 i podana tam literatura.

46 Argument z art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 1048 i 1047 k.c.. Zob. A. Doliwa, Umowa…, s. 922 
i podana tam literatura. 

47 Tak J.S. Piątowski, Prawo spadkowe. Zarys wykładu, Warszawa 1973, s. 62; A. Oleszko, 
Umowy dotyczące spadku w praktyce notarialnej, „Nowe Prawo” 1977, nr 3, s. 841–842; J. Kosik, 
System prawa cywilnego, t. IV: Prawo spadkowe, red. J. S. Piątowski, Wrocław–Warszawa–
Kraków–Gdańsk–Łódź 1986, s. 585; M. Pazdan, Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia…, s. 184.

48 M. Pazdan, Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia…, s. 183, 184; Idem, w: Kodeks cywilny..., 
s. 1105.

49 Zob. A. Doliwa, Umowa…, s. 925.
50 Szerzej o umowie zrzeczenia się dziedziczenia: J. Kozak, Umowa zrzeczenia się dziedzicze-

nia, „Przegląd Sądowy” 2004, nr 11–12; E. Rott-Pietrzyk, Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia 
– uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Rejent” 2006, z. 3. 
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Zastosowanie umowy o zrzeczenie się dziedziczenia w praktyce

Z badań dotyczących wykorzystania umów zrzeczenia się dziedziczenia 
wynika, że jest ona instrumentem potrzebnym, użytecznym i wykorzystywanym 
w praktyce notarialnej51. Pozytywną funkcją jest powiązanie jej z dokonaniem 
przysporzeń na rzecz określonych osób. Praktyka notarialna wskazuje, że naj-
częściej zawierane są między tymi samymi stronami dwie oddzielne umowy 
w formie aktu notarialnego: umowa darowizny, a następnie umowa o zrzeczenie 
się dziedziczenia. Nie ma przeszkód, aby oświadczenia woli stron, dotyczące 
obu umów, zostały objęte jednym aktem notarialnym52. W praktyce obrotu 
zrzeczenie się dziedziczenia towarzyszy często innej umowie zawartej między 
tymi samymi stronami, umową tą może być nie tylko darowizna, ale i majątkowa 
umowa małżeńska. Praktyka zastosowania tej umowy pozwala na skuteczne 
rozszerzenie swobody testowania, szczególnie w sytuacji, gdy spadkodawca 
z jednej strony ma spadkobierców ustawowych, co do których brakuje przyczyn 
wydziedziczenia, a z drugiej zamierza rozrządzić całym majątkiem na rzecz 
osoby pozostającej poza kręgiem jego spadkobierców.

Spory wokół umowy o zrzeczenie się dziedziczenia

Zasygnalizowany wyżej problem, dotyczący uznania umowy o zrzeczenie 
się dziedziczenia jako czynności prawnych rozporządzających, moim zdaniem, 
pozwala na zastosowanie per analogiam art. 17 k.c. w kwestii ustalenia zdolności 
do jej zawarcia. Co do zasady, zrzekający się dziedziczenia musi mieć pełną 
zdolność do czynności prawnych, ponieważ zrzeka się spadku. Natomiast, sto-
sownie do art. 17 k.c. a contrario, druga strona umowy – spadkodawca, może 
zawrzeć umowę o zrzeczenie się dziedziczenia, nawet jeśli ma ograniczoną 

51 Zob. E. Pietrzyk, Umowa…, s. 111–112.
52 W takim przypadku przyjmuje się, że w razie równoczesnego zawarcia umowy zrzecze-

nia się dziedziczenia i umowy darowizny (na rzecz zrzekającego się) zrzeczenie nie stanowi 
przyczyny prawnej (causa) darowizny. A. Doliwa, Umowa…, s. 926 i podana tam literatura. 
Charakteryzowana umowa jest samodzielną i odrębną czynnością prawną i musi być oceniana 
w świetle art. 1048 in. k.c. Zob. ibidem, s. 927 i podana tam literatura.
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zdolność do czynności prawnych53. Jednak, moim zdaniem, nie należy stosować 
per analogiam art. 899 §1 k.c. czy art. 930 §1 k.c.54, gdyż w odniesieniu do 
badanej umowy jedyną prawnie dopuszczalną możliwością jej odwołania jest 
zawarcie nowej umowy, także w formie aktu notarialnego.

Problemy zasygnalizowane powyżej świadczą o tym, że z treścią umo-
wy o zrzeczenie się dziedziczenia wiąże się wiele kwestii spornych. Chodzi 
w szczególności o dopuszczalność warunku zrzeczenia się dziedziczenia na 
korzyść określonej osoby, dopuszczalność częściowego zrzeczenia się dziedzi-
czenia, ograniczonego np. do ułamkowej części spadku, mającego przypaść 
zrzekającemu się spadkobiercy na podstawie dziedziczenia ustawowego, a także 
dopuszczalność zrzeczenia się jedynie prawa do zachowku55. 

Zwolennicy tezy o niedopuszczalności zrzeczenia się dziedziczenia na 
korzyść określonej osoby odwołują się do argumentu, że nie wprowadzono 
do obowiązującego kodeksu cywilnego regulacji wzorowanej na art. 13 Prawa 
spadkowego z 1946 roku56. Sąd Najwyższy57 opowiedział się tymczasem za 
dopuszczalnością zawierania pod rządem kodeksu cywilnego umów o zrzeczenie 
się dziedziczenia na korzyść innej osoby. W przywołanym orzeczeniu, Sąd pod-
kreślił „cele utylitarne umowy o zrzeczenie się dziedziczenia”, zwrócił również 
uwagę, że „chociaż umowa ta nie została normatywnie powiązana z innymi 
umowami, to jednak w obrocie występuje ona powszechnie w ścisłym zespoleniu 
z darowizną; zrzeczenie jest wówczas aktem obdarowanego, rezygnującego 
w następstwie przysporzenia z ekspektatywy nabycia spadku po darczyńcy”. 
Układ rodzinny lub sytuacja majątkowa stwarzają przy tym potrzebę (moralną 

53 Spadkobierca, który nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, musi działać przy 
udziale przedstawiciela ustawowego, za zgodą sądu opiekuńczego. Zob. art. 14 § 1 k.c., art. 98  
§ 1, art. 101 § 3, art. 155, 156, 178 § 2 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
(Dz. U. z 1964 r. nr 9, poz. 59 ze zm.). Zob. A. Doliwa, Umowa…, s. 923 i podana tam literatura. 

54 Przywołane normy prawne odnoszą się do skutków przebaczenia. Należy jednak przyjąć, 
że ustalenie konsekwencji złożenia oświadczenia woli o uchyleniu się od jego skutków jako zło-
żonego pod wpływem błędu lub podstępu należy do sądu, przed którym toczy się postępowanie 
o stwierdzenie nabycia spadku. Zob. A. Doliwa, Umowa…, s. 933 i podana tam literatura.

55 Problemy te identyfikuje E. Rott-Pietrzyk, Umowa...., s. 113–118 i podana tam literatura. 
56 Ibidem, s. 114–115.
57 Uchwała SN z 5 lutego 1993 r., sygn. III CZP 10/93, OSNCP 1993, nr 9, poz. 147 z glosą 

E. Skowrońskiej, OSP 1994, nr 5, poz. 83, s. 217, aprobującą tezę uchwały, krytyczną w odnie-
sieniu do fragmentu uzasadnienia dotyczącego możliwości zawarcia umowy o zrzeczeniu się 
dziedziczenia na korzyść innej osoby. 
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powinność) zrzeczenia się dziedziczenia na rzecz innego spadkobiercy, co daje 
kontrahentom poczucie sprawiedliwości i stabilizacji, zapobiega także ewentu-
alnym sporom w dziale spadku, szczególnie przy zaliczaniu na schedę spadkową 
otrzymanych darowizn. 

W piśmiennictwie zwrócono uwagę, że badana umowa nie stanowi praw-
dziwego pactum in favorem tertii z art. 393 §1 k.c.58 Wyrażono opinię, że należy 
dopuścić możliwość uzależnienia skuteczności zrzeczenia się dziedziczenia od 
warunku polegającego na powołaniu do dziedziczenia w chwili otwarcia spadku 
określonej osoby na podstawie ustawy lub testamentu59. Jednocześnie podkreślano, 
że umowa ta, podobnie jak umowa dziedziczenia sensu stricto, nie może stanowić 
tytułu powołania do dziedziczenia60 (art. 941 w zw. z art. 1047 k.c.). Umowę o zrze-
czenie się dziedziczenia określa się jako dopuszczalny przez ustawę „negatywny 
kontrakt dziedziczenia”, nieustanawiający tytułu powołania do dziedziczenia61. 

Odnosząc się do problemu dopuszczalności częściowego zrzeczenia się 
dziedziczenia, uznano je za „rozsądne i słuszne” z uwagi na ważne funkcje, 
które takie zrzeczenie ma spełniać w praktyce62.

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia odgrywa istotną rolę w zakresie 
wpływania spadkobiercy na losy majątku po jego śmierci63. Niewątpliwie analiza 
brzmienia norm prawnych art. 1048–1050 k.c., a nadto reguła interpretacyjna 
a maiori ad minus, moim zdaniem, przesądza o możliwości zrzeczenia się dzie-
dziczenia ograniczonego do ułamkowej części spadku (udziału w spadku) – tym 
bardziej, że ex lege możliwe jest zrzeczenie się całości dziedziczenia. 

Stosując podobną argumentację, można opowiedzieć się za dopuszczalno-
ścią zrzeczenia się jedynie prawa do zachowku. W sytuacji, gdyby uprawnione-
mu do zachowku należałby się zachowek o wartości znacznie przewyższającej 

58 E. Rott-Pietrzyk, Umowa… i podana tam literatura, s. 116. Zob. A. Doliwa, Umowa…, s. 932.
59 Tak M. Pazdan, w: Kodeks cywilny…, s. 1107; podobnie A. Doliwa, Umowa…, s. 927 i po-

dana tam literatura.
60 Tak M. Pazdan, w: Kodeks cywilny…, s. 1107; por. Wyrok SN z 20 marca 1984 r., sygn. III 

CRN 35/84, OSNCP 1984, nr 10, poz. 184.
61 Zob. A. Doliwa, Umowa…, s. 922 i podana tam literatura. 
62 E. Rott-Pietrzyk, Umowa…, s. 117 i podana tam literatura.
63 Ibidem, s. 106. Choć pogląd ten w doktrynie został podważony, wskazano, że umowa ta 

„służy określeniu składu przyszłego spadku po zrzekającym się dziedziczenia ustawowego”, 
nie stanowiąc rozrządzenia ostatniej woli ze strony przyszłego spadkodawcy. Zob. A. Doliwa, 
Umowa…, s. 926–927 i podana tam literatura. 
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wartość uzyskanego przez niego na podstawie dziedziczenia ustawowego lub 
testamentowego majątku64, zrzeczenie się jedynie prawa do zachowku nie po-
zbawia osoby zrzekającej się pozycji spadkobiercy65. 

Podsumowanie

Jedną z zasad polskiego prawa cywilnego jest autonomia woli jego podmio-
tów, realizację tej wartości (plenum voluntas) umożliwia także zawarcie umowy 
o zrzeczenie się dziedziczenia, która pozwala chronić inne dobra, np. poczucie 
sprawiedliwości (suum cuique tribuere66) w rodzinie w sytuacji, gdy spadko-
dawca wyposażył już za życia jedno bądź niektóre z dzieci. Charakteryzowana 
umowa służy zatem określeniu składu przyszłego spadku po zrzekającym się 
dziedziczenia ustawowego. Kwestie sporne zarysowane w końcowej części 
rozważań mogą stanowić asumpt do dyskusji nad potrzebą zmian regulacji 
normatywnych w zakresie badanej problematyki. Niebagatelnego znaczenia 
nabiera orzecznictwo sądowe – dla przykładu, Sąd Najwyższy w prezentowanej 
już uchwale z 5 lutego 1993 roku uznał dopuszczalność zastrzegania warunku 
przy umowach o zrzeczenie się dziedziczenia oraz dopuszczalność zawierania 
tego typu umów na korzyść określonej osoby. 

Niewątpliwie umowa o zrzeczenie się dziedziczenia zajmuje ugruntowaną 
pozycję w polskiej praktyce notarialnej i świadomości społecznej. Polskie prawo 
dopuszcza możliwość zawarcia umowy ze skutkiem jedynie dla zrzekającego się, 
a tym samym – z wyłączeniem jego zstępnych, a zatem lex est quod notamus67. Ta 
łacińska paremia prawnicza podkreślać ma rolę notariuszy w polskim porządku 

64 Tak M. Pazdan, w: Kodeks cywilny…, s. 1108.
65 E. Rott-Pietrzyk, Umowa…, s. 118 i podana tam literatura. Zrzekający się jedynie prawa do 

spadku nie może być traktowany tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Zob. A. Doliwa, Umowa…, 
s. 930 i podana tam literatura.

66 Fragment z łacińskiej paremii prawniczej, nakazującej „każdemu oddać to, co mu się na-
leży”. Zob. E. Gajda, B. Lubińska, op. cit., s. 162. 

67 Z łac. – prawem jest to, co piszemy. Zob. Lingua Latina, http://lingua-latina.go-longhorn.
net/sentencja,opis,1493964,124497.html (15.11.2015). Przywołana łacińska premia prawnicza zdo-
bi stronę internetową Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Zob. http://www.
rejent.com.pl/ ( 15.11.2015). Została umieszczona w Pierwszym Edykcie Cesarskim Stanowiącym 
Prawo Miłościwie Panującego Cesarza Salima Rogera IV El Suf de Eghezee w Pałacu Cesarskim 
w Cyncie, dnia 11 czerwca 1244 r. Zob. http://www.kruk.ayz.pl/cesarstwo/Edykt1.pdf (15.11.2015). 



18 Radosław Zych

prawnym, bowiem notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym 
strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, działając w tym 
zakresie jako osoba zaufania publicznego68. Potrzebę znajomości łacińskiej 
terminologii prawniczej podkreślają przedstawiciele polskiej romanistyki. Dla 
przykładu, Witold Warkałlo zwracał uwagę na konieczność znajomości łaciny 
pośród prawników69. Z kolei Witold Wołodkiewicz ut eleganter dicit „prawnik, 
który poznałby tylko prawa swego kraju i nie nauczyłby się prawa rzymskiego, 
pozostałby na całe życie człowiekiem powierzchownym. Wydaje nam się zresztą, 
że ktoś taki w ogóle nie byłby prawnikiem, lecz tylko miernym praktykiem 
prawa”70.
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AbdicAtio hereditAtis in iure PoloniA 
RenunciAtion oF inHeRitAnce in PoLiSH LeGAL oRDeR

According to the Roman legal principle: “Semel heres semper heres”. However, 
the renunciation of inheritance is one of the few institutions of inheritance law, which 
were not known in Roman law. There are situations in life in which the testator would 
like to deprive the shares in the inheritance a person with whom he lives in the best 
possible relations. When there are no grounds for disinheritance of the child, you can 
try to persuade them to renounce their inheritance. This article is about renunciation of 
inheritance in Polish legal order. The author will examine in this article the individual 
elements constructing this agreement. Disputes outlined in considerations may be helped 
for a discussion on the need for changes in normative regulations on research issues.

Keywords: agreement, inheritance, Linqua Latina, Polish legal order, renunciation, 
Roman Law.
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Streszczenie

Artykuł dotyczy zmian w treści oraz w sposobie rozumienia prawa własności, które 
wystąpiły w stosunku do ujęcia tego prawa ukształtowanego jeszcze w starożytności. 
Początkowo uznawano je za prawo absolutne – nienaruszalne, wyłączne i nieograniczone. 
Z czasem, na gruncie poglądów myślicieli od wieku XVII począwszy, w konsekwencji 
zachodzących w świecie przemian gospodarczych i społecznych, a także za sprawą spo-
łecznej nauki Kościoła, stało się prawem o z założenia ograniczonym charakterze, służącym 
zaspokojeniu przez państwo potrzeb społecznych, a nie tylko właścicielowi do zaspokojenia 
egoistycznych potrzeb jego i jego bliskich. Ważnym powodem omawianych zmian było rów-
nież zwiększenie zakresu ingerencji państwa w wyniku wzrostu liczby zadań publicznych.

Słowa kluczowe: własność prywatna, prawo własności, prawa natury, socjalizacja 
prawa własności, katolicka nauka społeczna.

Prawo własności ukształtowało się w postaci zbliżonej do obecnej już w sta-
rożytności1 i już wówczas było to prawo dające najwięcej uprawnień w jeśli chodzi 
o dysponowanie rzeczą, to znaczy w zakresie posiadania, korzystania i rozporządza-

*	 dr Adam Banaszkiewicz, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński; adres 
e-mail: Adam.banaszkiewicz@wpiaus.pl

1 Zob. np. K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, PWN Warszawa 1986, s. 287 i nast.



22 Adam Banaszkiewicz

nia rzeczą. Co jednak istotne, jeszcze na przełomie wieków XVIII i XIX uznawano, 
że osoba, której prawo to przysługuje, cieszy się wyłącznie uprawnieniami, nie 
jest zaś obarczona żadnymi obowiązkami. Własność była przywilejem jednostki, 
z którego płynęły dla niej tylko prawa i z którym nie wiązały się żadne obciążenia2. 
Była traktowana jako prawo nienaruszalne (święte) i nieograniczone (ius infinitum). 

Pod względem treści instytucja własności była sumą wszystkich praw nad 
rzeczą, kompleksem uprawnień mogących istnieć w stosunku do dóbr, rzeczy. 
W następstwie tego poglądu władztwo nad rzeczą uzyskało cechy nietykalności, 
nieograniczoności i wyłączności, znalazło to odzwierciedlenie we francuskiej 
Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 roku, uznającej to prawo za 
nienaruszalne i święte. Takie sformułowanie, potwierdzone następnie przez 
orzecznictwo sądowe, które wydawało się chronić własność bardziej niż jakie-
kolwiek inne prawo, umocniło poszanowanie prawa własności, potwierdzając 
jego szczególne znaczenie. 

Ta sama Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela w art. 17 stanowiła jedno-
cześnie, że można być pozbawionym własności, jeżeli wymaga tego konieczność 
publiczna, pod warunkiem słusznego i uprzedniego wynagrodzenia. Deklaracja 
z 1789 roku stanowiła istotny krok w kierunku takiego pojmowania prawa 
własności, z jakim mamy do czynienia obecnie. Z jednej strony przedstawiała 
koncepcję absolutnego charakteru prawa własności, z drugiej – zwracała uwagę 
na funkcję społeczną tego prawa, objawiającą się w możliwości pozbawienia 
właściciela jego uprawnień, jeżeli miałoby to nastąpić w interesie publicznym3. 

W wiekach XIX i XX, w następstwie zachodzących przemian gospodar-
czych i społecznych, przewagę uzyskała koncepcja ograniczonego charakteru 
prawa własności. Uznawano, że istnieją przypadki, w których w prawo to można 
ingerować, a w ostateczności nawet pozbawić właściciela przysługujących mu 
uprawnień. Tę zmianę poglądów odnośnie istoty i zakresu prawa własności 
zwykło się określać „socjalizacją prawa własności”4.

Bardziej szczegółowe rozważania zacząć należałoby od przypomnienia, że 
status (i rzeczywiste znaczenie) praw naturalnych, wywodzących się z rozwi-
janej od starożytności po przełom XVII i XVIII wieku idei praw natury, jest 
dzisiaj jednym z najbardziej spornych problemów w obszarze praw człowieka. 

2 Zob. Prawo Administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 1994, s. 153.
3 Zob. np. strona internetowa http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/francja-18.html (11.11.2015).
4 Zob. J. Ignatowicz, Prawo rzeczowe, Warszawa 1979, s. 42.
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Przedstawiciele myśli konserwatywnej twierdzą, że prawa naturalne istnieją 
– ich minimalny katalog zawiera: prawo do życia, wolności oraz, co istotne, 
własności – i nadal stanowią niezbędny fundament praw człowieka.

Jeszcze w pierwszej połowie XVII wieku Hugo Grocjusz (1583–1645) 
w swoim najważniejszym dziele De iure belli et pacis (1625)5, w odpowiedzi 
na tezę Karneadesa, który uznał, że nie istnieje nic takiego, jak powszechnie 
obowiązujące prawo naturalne, „natura bowiem skłania wszystkich ludzi i inne 
żywe istoty do szukania własnych korzyści. Prawa ludzkie wynikają po prostu 
z rozważań nad własną korzyścią, nie opierają się na żadnym prawie naturalnym 
ani nie mają z nim związku, gdyż ono nie istnieje” odpowiedział, że „człowiek jest 
wprawdzie zwierzęciem [w przekładzie polskim „żywą istotą”], ale „osobliwego 
rodzaju” i „jedną z cech właściwych człowiekowi jest popęd społeczny”, to znaczy 
popęd do życia wspólnie z innymi ludźmi, i to nie w jaki bądź sposób, ale w spo-
sób pokojowy i zorganizowany odpowiednio do właściwości ludzkiego umysłu.  
„(...) Dlatego nie można zgodzić się na twierdzenie, jakoby natura skłaniała 
wszystkie żywe istoty do szukania tylko własnych korzyści”. Istnieje naturalny 
porządek i źródłem prawa jest zachowanie tego społecznego porządku. „W zakres 
tego prawa wchodzi powstrzymanie się od naruszania tego, co jest własnością 
innych... obowiązek dotrzymania przyrzeczeń...”6. Ponadto człowiek ma władzę 
osądzania, „co jest pożyteczne albo szkodliwe – nie tylko w dobie obecnej, ale 
również na przyszłość – oraz oceny środków, które mogą przenieść pożytek lub 
wyrządzić szkodę”. Także – „co pozostaje w jawnej sprzeczności z takim zdaniem, 
jest również przeciwne prawu natury, oczywiście – prawu ludzkiej natury”7. 
W ten sposób natura człowieka staje się podstawą prawną, „Matką bowiem prawa 
naturalnego jest sama natura ludzka, która wymagałaby od nas, byśmy dążyli 
wspólnie do życia społecznego, nawet gdybyśmy nie odczuwali żadnych potrzeb”8.

Z powyższych stwierdzeń wynika jednoznacznie, że decyzja o tym, w jaki 
sposób jednostka dysponuje swoimi prawami, należy tylko do niej, jeżeli nie prze-
jawia ona chęci bycia częścią społeczeństwa i dzielenia się z nim tym, co ma, to 
wola taka nie powinna być jej narzucana. Z natury rzeczy wynika, że nikt nie ma 
prawa decydować za jednostkę. W przeciwnym razie nie będzie ona komponentem 

5 H. Grotius, O prawie wojny i pokoju, przełożył R. Bierzanek, Warszawa 1957, t. 1 i 2.
6 Ibidem, 8 (Przekład polski, t. 1, s. 50–52).
7 Ibidem, 9 (Przekład polski, t. 1, s. 52).
8 Ibidem, 16 (Przekład polski, t. 1, s. 62).
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społeczeństwa, jedną z cegiełek budujących większą, w zamierzeniu jak najmoc-
niejszą, całość, ale będzie przeciwko niemu i będzie je tym samym osłabiać. 

Za H. Pilusiem przypomnieć należy, że od stuleci trwa filozoficzny spór 
nad naturą własności, dotyczący zagadnienia, czy stanowi ona konsekwencję 
stanowionych praw (J. Bentham), czy też obowiązuje z natury, jeszcze przed 
stworzeniem prawa politycznego (J. Locke)9.

Argumentem na rzecz pierwszego poglądu jest to, że własność zakładać 
musi istnienie regulacji prawnych oraz gwaranta ich przestrzegania, którym są 
instytucje polityczne. Argumentem na rzecz drugiego poglądu jest odwołanie się do 
samoposiadania (każdy człowiek jest właścicielem samego siebie), które wyprzedza 
jakiekolwiek ustalenia prawne (J. Locke, R. Nozick) oraz wskazanie na własność jako 
konsekwencję wolności, która należy do istoty człowieka (I. Kant, G.W.F. Hegel).

Zarówno u Locke’a, jak i u Nozicka, własność nie oznacza całkowitej wolności 
dysponowania rzeczą, u tego pierwszego jest ograniczona przez prawo boskie – 
świat należało przez pracę ulepszyć, nie wolno marnować dóbr danych przez boga 
człowiekowi. Nozick także dopuszcza pewne ograniczenia dyktowane przez prawo 
moralne. W istocie jednak ograniczenia te są bardzo niewielkie i – poza nielicznymi 
wyjątkami – własność oznacza prawie całkowitą swobodę w dysponowaniu rzeczą10.

Należy dodać, że inny wielki spór wokół własności dotyczy tego, komu 
winna ona przysługiwać, zaś jego istotą była różnica stanowisk wobec własności 
prywatnej. Ma to znaczenie dla tematu, gdyż własność taka może nie być uzna-
na za najbardziej naturalną, podstawową i znaczącą (ważną) z gospodarczego 
i społecznego punktu widzenia formę własności. Stąd ingerowanie w nią (“tłam-
szenie” jej w ten czy inny sposób) byłoby czymś oczywistym oraz pożądanym 
i własność, o której mowa, nie powinna podlegać szczególnej ochronie.

Przez całą historię myśli przewijał się w różnych wersjach pogląd, że własność 
prywatna stanowi czynnik moralnie i politycznie dezintegrujący (Platon, Th. Moore, 
J.J. Rousseau, myśliciele socjalistyczni) i powinna być albo ograniczona, albo znie-
siona. W marksizmie własność prywatna była uznana za twór historyczny, który – 
prowadząc do coraz większych niesprawiedliwości oraz rozmijając się z ekonomiczną 
racjonalnością – musi ustąpić własności kolektywnej. W tradycji socjalistycznej 
proponowano, a także realizowano, rozmaite rozwiązania ustrojowe, w których 
alternatywą wobec własności prywatnej miały być różne formy własności grupowej, 

9 Nowa encyklopedia PWN, T. VI, Warszawa 1999, s. 819.
10 J. Miklaszewska, Libertariańskie koncepcje własności i wolności, Kraków 1994, s. 31.
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co w praktyce oznaczało bezwzględną dominację własności państwowej. Obrońcy 
własności prywatnej wskazywali na jej ścisły związek z innymi ważnymi kategoria-
mi: stabilnością polityczną11, użytecznością12, racjonalnością13 oraz wolnością14.

Na zarzut socjalistów, że nieograniczone prawo do własności prywatnej 
pociąga za sobą wysokie koszty społeczne (niesprawiedliwość, dewastacja 
środowiska itp.) odpowiadano między innymi, że w myśl chrześcijaństwa wła-
sność wiąże się z moralnym obowiązkiem wobec społeczeństwa (filantropia, 
wstrzemięźliwość w konsumpcji, realizowanie celów społecznych). 

W myśli leseferystycznej sformułowano pogląd, że w sytuacji doskonałej 
konkurencji, przy założeniu zerowych kosztów transakcji, nie ma znaczenia, 
komu prawa własności przysługują, bo zawsze dochodzi do rozwiązania mak-
symalnie efektywnego (tzw. teoremat Coase’a)15.

Dla tematu bardziej istotne są poglądy libertarianistów, czyli przede 
wszystkim wspomnianych Locke’a i Nozicka. Skłaniają do zastanowienia, dla-
czego to, co kiedyś było regułą, nagle stało się wyjątkiem. Nie dostarczają jednak 
odpowiedzi na to pytanie. Locke pisze, jak wiadomo, zasadniczo w kontekście 
potrzeby pojawienia się państwa, że początkowo w stanie natury nie było sporów 
na tle własności. Narodziły się one później, gdy dzięki wynalezieniu pieniądza 
i pojawieniu się wymiany dóbr możliwa stała się akumulacja bogactw oraz, gdy 
coraz bardziej zaczął się kurczyć obszar dóbr niezawłaszczonych. Wówczas to 
ludzie, kierując się rozumem, zgodzili się na utworzenie rządu i państwa, których 
główną funkcją a zarazem przyczyną powstania, miała być ochrona ich stanu 
posiadania. Ustępując po części swej nieograniczonej wolności, którą cieszyli się 
w stanie natury, ludzie zyskali teraz ochronę życia oraz prywatnej własności16.

11 M.in. Arystoteles, D. Hume i B. Constant de Rebecque podnosili, że brak ostrych kontra-
stów majątkowych sprzyja pokojowi społecznemu, a dysponowanie własnością rodzi poczucie 
politycznej i ekonomicznej odpowiedzialności.

12 Jak chociażby Bentham, który twierdził, że własność prywatna daje jednostkom bezpie-
czeństwo i stwarza warunki do osiągnięcia innych celów.

13 Wg L. von Misesa tylko system oparty na własności prywatnej umożliwia ekonomiczną 
kalkulację, a ustrój jej pozbawiony prowadzi do chaosu i pauperyzacji.

14 W opinii liberałów i konserwatystów własność prywatna stwarza barierę dla politycznego 
despotyzmu.

15 Nowa encyklopedia PWN, op. cit., t. VI, s. 819.
16 J. Locke, Two Treatises of Government, wyd. P. Laslett, Cambridge 1967, The Second 

Treatise, II, § 34, 1–2.
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Nozick pisze z kolei: jednostki mają prawa i są rzeczy, których żadna osoba 
ani grupa nie może im zrobić (bez naruszania ich praw). Tak silne i dalekosiężne są 
te prawa, że powstaje pytanie: co, jeśli cokolwiek, państwa i jego urzędnicy mogą 
zdziałać? Jak wiele miejsca prawa jednostki pozostawiają dla państwa? W ocenie 
filozofa, ściśle rzecz biorąc, jednostka może zrobić wszystko, co nie narusza takiego 
samego prawa innej jednostki. Nikt nie ma prawa do czegoś, czego realizacja wyma-
ga użycia rzeczy oraz czynności, do których inni ludzie mają prawa i uprawnienia. 
Państwo zaś, poza ochroną jednostek przed kradzieżą, przemocą, zerwaniem umów, 
nie ma prawa do bardziej rozległych ingerencji w życie człowieka17. Wyklucza to 
zatem również ingerencje w sferę uprawnień właścicielskich.

Przełom, jeżeli chodzi o podejście do prawa własności, który przetarł szlak 
dla myślenia, że może być ono inne niż do tej pory i że można jednak poważyć się 
na targnięcie na świętość (oczywiście nie oparte na swobodnym uznaniu ingeru-
jącego), nastąpił, jak już wspomniano, we francuskiej Deklaracji Praw Człowieka 
i Obywatela z 1789 roku. W jej art. 17 stwierdzono, że można być pozbawionym 
własności, jeżeli wymaga tego konieczność publiczna, pod warunkiem słusznego 
i uprzedniego wynagrodzenia. Zachowując koncepcję absolutnego charakteru 
prawa własności, po raz pierwszy formalnie (oficjalnie) zwrócono jednocześnie 
uwagę na funkcję społeczną tego prawa, przejawiającą się w możliwości pozba-
wienia właściciela jego uprawnień (lub ograniczenia ich), jeżeli miałoby to nastą-
pić w interesie publicznym. Nigdy wcześniej w akcie o charakterze politycznym 
(a tym bardziej prawnym) możliwości takiej nie dopuszczono.

Cechą charakterystyczną ostatnich dwustu lat jest prospołeczne podejście 
do przedmiotowego prawa. Nastąpiła, wspomniana już, „socjalizacja prawa 
własności”. Jeżeli chodzi o inne prawa, które nie miały wyraźnego użytecznego 
wymiaru i nie były postrzegane (kalkulowane) w kategoriach ekonomicznych 
oraz nie dało się stwierdzić wartości materialnej, którą można było jednostronnie 
zadysponować, nie komentowano ich w taki sposób i ich istota oraz „ciężar” 
pozostały niezmienione do dziś. 

L. Duguit podkreślał, że własność rozwija się wraz z potrzebami społecznymi. 
Według niego prawo własności nie jest już prawem podmiotowym bezwzględnym, 
służącym wyłącznie interesom właściciela, z wyłączeniem innych osób. Nasuwa 

17 R. Nozick, Anarchia, państwo i utopia, przeł. P. Maciejko, M. Szczubiałka, Warszawa 
2010; J. Miklaszewska, Filozofia a ekonomia. W kręgu teorii publicznego wyboru, Kraków 2001, 
s. 106 oraz J. Miklaszewska, Libertariańskie koncepcje własności, w: Własność prywatna, red. 
T. Wawak, Kraków 1993, s. 278. 
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się wniosek, że własność taka jest niczym – abstraktem, dopiero jej przeznaczenie, 
służące rozwojowi współzależności społecznej, nabiera znaczenia. Ten, kto dyspo-
nuje dobrem, ma obowiązek wykorzystania go we własnym i wspólnym interesie 
publicznym. Dzięki przypisaniu własności funkcji społecznych tworzą się więzi 
ogólnospołeczne, w następstwie czego majątkowa pozycja prawa własności coraz 
bardziej słabnie. Prawidłowe funkcjonowanie życia społeczno-gospodarczego 
jest uwarunkowane powiązaniem dóbr materialnych z potrzebami zbiorowymi. 
W przepisach ustaw znalazło odzwierciedlenie przekonanie, że prawo własności 
ma służyć nie tylko indywidualnym interesom właściciela, ale także dobru ogółu18.

Z kolei Cz. Strzeszewski wiele lat później zauważa, że fakt, iż własność stała 
się instytucją jak najbardziej związaną z osobą człowieka, prowadzi do egoistycznej 
dewiacji tej instytucji. Własność w tej postaci staje się wypaczeniem – jakkolwiek 
jest prawem prywatnym i indywidualnym, to ciążą na niej obowiązki społeczne19.

Zwraca na to uwagę nieodżałowany J. Szachułowicz, także Kościół Katolicki 
i jego duchowni przedstawiciele oraz działacze świeccy zajęli się naukami społecz-
nymi i ekonomicznymi, żeby wyjaśnić nowoczesny rozwój społeczny ze wskaza-
niem celów, jakim służy własność prywatna i publiczna20. Przypomniał, że według 
nauki społecznej Kościoła, własność jako uprawnienie do korzystania z dobra 
materialnego nie powinna zaspokajać egoistycznych potrzeb właściciela, lecz służyć 
zapewnieniu godziwych warunków życia ogółu ludzi21. Według społecznej nauki 
Kościoła warunkiem wolności człowieka jest posiadanie własności prywatnej, co 
jest zgodne z prawem naturalnym. Istnienie własności prywatnej pozwala osiągnąć 
w życiu społecznym cele moralne. Własność prywatna ma pełnić funkcję udosko-
nalenia człowieka, a środkiem do tego celu jest korzystanie z określonych bogactw 
materialnych przez wszystkich, w granicach słusznych potrzeb, bez zbytniego 
uszczuplania wolności (prawa) człowieka do posiadania własności prywatnej.

18 L. Duguit, Kierunki rozwoju prawa cywilnego od początku XIX wieku, Warszawa–Kraków 
1938, s. 125 i nast.

19 Cz. Strzeszewski, Własność. Zagadnienia społeczno-moralne, Warszawa 1981, s. 19.
20 Zasadniczo można stwierdzić, że w katolickiej nauce społecznej preferuje się personali-

styczne ujęcie własności twierdząc, że najgłębszą istotą własności jest władza nad czymś. Władza 
człowieka nad samym sobą, nad wytworami, pracą, nad innymi ludźmi jest więc tylko wykona-
niem Bożego zlecenia. Zob. np. Cz. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, Lublin 1994, s. 625.

21 Zob. np. Encykliki, Rerum Novarum Leona XIII, 1891, Quadragesimo Anno Piusa XI, 1931, 
Mater ad Magistra Jana XXIII, 1961 i przede wszystkim Laborem Exercens Jana Pawła II, 1981, 
publikowane (m.in.) w miesięczniku „Znak”, Kraków 1982, s. 7–9.
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Przykładem takiego podejścia do własności i sposobu rozumienia treści 
oraz znaczenia (roli) tego prawa mogą być słowa Jana Pawła II, który w orędziu 
papieskim na Światowy Dzień Pokoju wygłoszonym w styczniu 2000 roku 
stwierdził m.in., że: 

szlachetne i trudne zadanie zachowania pokoju, wpisane w powołanie ludzko-
ści, które każe jej być i czuć się jedną rodziną, znajduje mocny punkt oparcia 
w zasadzie powszechnego przeznaczenia dóbr ziemi. Nie podważa ona prawa 
do własności prywatnej, ale wskazuje, że sposób jej pojmowania i wykorzy-
stania winien uwzględniać jej nieodzowną funkcję społeczną, jaką jest służba 
dobru wspólnemu, a zwłaszcza najsłabszym członkom społeczeństwa22. 

Zdaniem Papieża osoby bardziej zasobne w dobra materialne, posiadające 
ich nadmiar, powinny podzielić się z ludźmi biednymi tymi spośród dóbr, które 
nie są im niezbędne do zapewnienia normalnego, codziennego funkcjonowania 
(przetrwania) i rozwoju (w tym m.in. gromadzenia kolejnych zasobów, które 
można by z nie tylko własnym pożytkiem wykorzystać)23.

Natomiast w przemówieniu p.t. Globalizacja solidarności wymaga kul-
tury solidarności wygłoszonym 11.11.2000 roku. z okazji dnia Dnia rolników 
Rolników Jan Paweł II stwierdził natomiast, że: 

fakt, że ziemia należy do Boga, jest też fundamentem zasady, do której na-
uczanie społeczne Kościoła przywiązuje wielką wagę, a mianowicie zasady 
powszechnego przeznaczenia dóbr ziemi (por. Centesimus annus, 6). Wszystko, 
co Bóg podarował człowiekowi, podarował mu jako Ojciec, który troszczy się 

22 Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2000 roku, 3 i 13 oraz 
Katechizm Kościoła Katolickiego, 2317.

23 Ideą przewodnią jest zatem solidarność społeczna. Analogiczne poglądy Papież-Polak wygłaszał 
w odniesieniu do sytuacji międzynarodowej, stwierdzając , że również kraje bogatsze powinny poma-
gać krajom biedniejszym, w ramach solidarności obejmującej wszystkich, poczynając od najbardziej 
zepchniętych na margines. Narody znajdujące się na drodze rozwoju są zobowiązane do solidarności 
między sobą i z krajami najbardziej na świecie upośledzonymi. To solidarność winna stać się osno-
wą sieci współzależności ekonomicznej, politycznej i społecznej, które rozrastają się w konsekwencji 
współczesnych procesów globalizacji. Wielokrotnie wysuwał apel o wykorzystanie procesów globali-
zacyjnych dla dobra ogółu, a nie dla zawłaszczania dóbr i bogacenia się wąskiej grupy kosztem reszty 
tak w wymiarze jednego państwa (podział na elitę i biedotę), jak i w wymiarze światowym (pogłę-
biający się podział na państwa rozwinięte i państwa nierozwinięte). Zob. np. Jan Paweł II, encyklika 
Sollicitudo rei socialis, 39 i 45, http://www.opoka.org.pl/nauczanie/papiez/jan_pawel_ii/encykliki.html 
(18.11.2015), a także H. Skolimowski, Od etyki nikomachejskiej do etyki globalnej, w: red. J. Sekuła 
Idea etyczności globalnej, Siedlce 1999, s. 28 oraz A. Banaszkiewicz, Procesy globalizacji w nauce 
społecznej Jana Pawła II, w: red. L. Olszewski, Ekonomia, tom 13, Wrocław 2005, s. 125.
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o swoje dzieci, nikogo nie wyłączając. Ziemia Boża jest zatem również ziemią 
człowieka i wszystkich ludzi! Nie oznacza to oczywiście, że prawo własności 
jest bezpodstawne, ale że wymaga ono właściwej interpretacji i odpowiedniej 
regulacji prawnej, która będzie chronić i umacniać wrodzoną mu „funkcję 
społeczną” (por. Mater et Magistra, 106; Populorum progressio, 23)24.

Istotniejsze są jednak treści, które Papież-Polak zawarł w swoich ency-
klikach. W Laborem exercens z 1981 roku pisał, jeżeli chodzi o treści, które 
stanowią sztandarową ilustrację (manifestację) pewnych poglądów na źródło 
własności prywatnej i jej rolę, jedynie: 

z pracą również pozostaje związany od początku problem własności: jeżeli 
bowiem człowiek poprzez pracę ma przyswajać sobie i innym te zasoby, 
jakie kryje w sobie natura, to ma on jako jedyny środek: własną pracę25 (...). 
Mężczyźni bowiem i kobiety, którzy zdobywając środki na utrzymanie własne 
i rodziny tak wykonują swoje przedsięwzięcia, by należycie służyć społe-
czeństwu, mogą słusznie uważać, że swoją pracą rozwijają dzieło Stwórcy, 
zaradzają potrzebom swoich braci i osobistym wkładem przyczyniają się do 
tego, by w historii spełniał się zamysł Boży26.

24 W orędziu na Światowy Dzień Pokoju 1993 r. noszącym tytuł Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź 
naprzeciw ubogim myśliciel, o którym mowa, przypomniał zaś, odwołując się do różnych doku-
mentów Kościoła, że “prawo do rozwoju krajów uboższych nakłada na kraje rozwinięte konkretny 
obowiązek niesienia im pomocy. Tak mówi o tym Sobór Watykański II: „Każdemu przysługuje 
prawo posiadania części dóbr, wystarczającej dla niego i dla jego rodziny. (...) Ludzie mają obowią-
zek wspomagania ubogich, i to nie tylko z tego, co im zbywa” (Gaudium et spes, 69). Wezwanie 
Kościoła jest jasne, wiernie przekazuje nauczanie Chrystusa: dobra ziemi są przeznaczone dla całej 
rodziny ludzkiej, nie mogą zatem być wykorzystywane tylko przez nielicznych (por. Centesimus 
annus, 31 i 37). Jan Paweł II, Globalizacja solidarności wymaga kultury solidarności. 11 XI 2000 r.  
– Jubileusz Rolników, 5 oraz Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprzeciw ubogim. Orędzie Ojca 
Świętego na Światowy Dzień Pokoju 1993 r., 3. Teksty istotnych dla tematu orędzi, przemówień 
i przesłań Jana Pawła II, w tym również innych, w których pojawiają się kwestie dotyczące własno-
ści i równego dostępu wszystkich do dóbr doczesnych, znaleźć można m.in. na stronie internetowej: 
http://www.opoka.org.pl/nauczanie/papiez/jan_pawel_ii/przemowienia.html (18.11.2015).

25 Zdaniem Papieża własność nabywa się przede wszystkim przez pracę po to, aby służyła pra-
cy. Stwierdzenie to, jeżeli chodzi o jego pierwszy aspekt, czyli aspekt nabycia, wydaje się nie do 
końca przekonujące, jeżeli za punkt odniesienia obierzemy własność nieruchomości gruntowych. 
Zasadniczo – pracy wydaje się tu być przypisana zbyt duża rola – tak twórcza i „motywująca”. Praca 
nie jest przecież źródłem wszystkiego i celem samym w sobie, to jedynie środek służący osiągnięciu 
celu. Nie chodzi o pracę jako proces, ciąg działań, który sam w sobie miałby być źródłem zaspoko-
jenia i spełnienia, ale o osiągane w jej wyniku rezultaty (. Tylko praca pożyteczna i efektywna jest 
pracą znaczącą. Praca, która nie przynosi owoców, to takie samo marnotrawstwo, jak “brak pracy”.

26 Jan Paweł II, Laborem exercens, 12, 14 oraz 25. Zob. np. http://www.opoka.org.pl/naucza-
nie/papiez/jan_pawel_ii/encykliki.html.



30 Adam Banaszkiewicz

Wniosek jest jeden i zupełnie oczywisty: wszelkie dobra na ziemi, które 
w ten czy inny sposób stają się przedmiotem czyjejś własności, pochodzą od 
Boga i powinny być wykorzystywane zgodnie z jego Jego wolą i naturą wiary, 
zatem nie w sposób egoistyczny, a w możliwie jak największym stopniu dla dobra 
jak największej liczby ludzi, a jeśli to tylko „technicznie” możliwe – wszystkich. 

W tym miejscu nie można nie zadać pytania: co z własnością osób, którym 
nie dane było dostąpić łaski wiary? Nie będąc częścią Wspólnoty i nie mogąc 
czerpać z jej (wiary) źródła, nie mają ani poczucia, że tak trzeba, ani obowiązku 
oddawania czegoś w zamian albo rozliczania się z tego, co otrzymali w „posia-
danie doczesne”...

Z encykliki z 1987 roku Sollicitudo rei socialis pochodzi treść: 

Pragnę tu zwrócić uwagę na jedno z nich: opcję czy miłość preferencyjną 
na rzecz ubogich. Jest to rodzaj opcji, czyli specjalna forma pierwszeństwa 
w praktykowaniu miłości chrześcijańskiej, poświadczona przez całą Tradycję 
Kościoła. Odnosi się ona do życia każdego chrześcijanina, które ma być 
naśladowaniem życia Chrystusa, ale stosuje się również do naszej społecznej 
odpowiedzialności, a zatem do stylu naszego życia, do decyzji, które trzeba 
stosownie podejmować w odniesieniu do własności i użytkowania dóbr (...). 
Ciąży bowiem na własności „hipoteka społeczna”, czyli uznaje się jako jej 
wewnętrzną właściwość funkcję społeczną, mającą swoją podstawę i uzasad-
nienie właśnie w zasadzie powszechnego przeznaczenia dóbr27. 

Papież po raz kolejny powtórzył zatem to, o czym przypominał tak często: 
z ducha chrześcijaństwa wynika wymóg miłości ludzi bogatych wobec ludzi 
biednych i słabych oraz wymóg odpowiedzialności za nich, pomagania im 
w możliwie największym zakresie, który nie zagrażałby egzystencji i zdolności 
(możliwości) pomnażania dóbr osób, które mają ich więcej. Innymi słowy – to, 
co zbędne właścicielowi, powinno być wykorzystywane dla dobra społecznego, 
dobra innych, „tych, którzy nie mają”. Dobra tego świata zostały bowiem pier-
wotnie przeznaczone dla wszystkich.

27 Jan Paweł II, encyklika Sollicitudo rei socialis, 42. Zob. np. http://www.opoka.org.pl/na-
uczanie/papiez/jan_pawel_ii/encykliki.html.
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Własności prywatnej i powszechnemu przeznaczeniu dóbr poświęcił Jan 
Paweł II cały rozdział IV encykliki z 1991 roku Centesimus annus28. Najpierw 
przypomniał w nim słowa Leona XIII, który dowodził naturalnego charakteru 
prawa własności i uznawał to prawo za podstawowe dla rozwoju i autonomii 
każdego człowieka, a – broniąc własności prywatnej – stwierdzał jednak równie 
jasno, że „używanie” dóbr, należące do sfery wolności, jest podporządkowane 
od początku powszechnemu przeznaczeniu wszystkich dóbr stworzonych, co 
zgodne jest także z wolą Jezusa Chrystusa, objawioną w Ewangelii29. Cytując  
św. Tomasza z Akwinu dodał zaś: „Jeśli zaś się pytamy, jak należy używać 
bogactw, Kościół bez wahania odpowiada: pod tym względem człowiek nie 
powinien rzeczy zewnętrznych uważać za własne, lecz za wspólne”, gdyż „ponad 
prawa i sądy ludzkie wznosi się prawo i sąd Chrystusa”.

Zmarły w 2005 roku Ojciec Święty we wspomnianym dokumencie przy-
pomniał, że następcy Leona XIII powtórzyli to dwoiste stwierdzenie: własność 
prywatna jest konieczna, a zatem godziwa, jednocześnie zaś obciążona ograni-
czeniami i że Sobór Watykański II przedstawił raz jeszcze tę tradycyjną naukę 
w następujących słowach: „Człowiek używając tych dóbr powinien uważać 
rzeczy zewnętrzne, które posiada, nie tylko za własne, ale za wspólne w tym 
znaczeniu, by nie tylko jemu, ale i innym przynosiły pożytek”. Następnie:

28 Wcześniej, w pierwszym rozdziale tej encykliki, Papież nawiązał do dotyczących własności 
prywatnej słów Papieża Leona XIII zawartych w jego encyklice Rerum novarum, w związku 
ze stuleciem ogłoszenia której przedmiotowa encyklika została napisana. Przypomniał m.in., 
że Leon XIII był w pełni świadom, że własność prywatna nie jest wartością absolutną i głosił 
jasno zasady koniecznej komplementarności, a także uniwersalnego przeznaczenia dóbr ziemi. 
Jednocześnie prawdą jest, że mówiąc o własności prywatnej, Autor Rerum novarum miał na 
myśli przede wszystkim posiadanie na własność ziemi. Nie oznacza to jednak, że przytoczone 
racje przemawiające za ochroną własności prywatnej, czyli potwierdzające prawo do posiadania 
tego, co konieczne do rozwoju własnej osoby i rodziny — niezależnie od tego, jaką konkretną 
formę to prawo może przyjąć — straciły dzisiaj swą wartość. Należy to, jak stwierdził Jan Paweł 
II, raz jeszcze z naciskiem stwierdzić zarówno wobec przemian, jakie się dokonują na naszych 
oczach w systemach, zdominowanych przez kolektywną własność środków produkcji, jak też 
wobec zjawiska rosnącego ubóstwa czy mówiąc ściślej, pozbawienia własności prywatnej, które 
występują w różnych częściach świata, również tam, gdzie panują systemy oparte na uznaniu 
prawa własności prywatnej. Podkreślił, że wspomniane przemiany i utrzymujące się ubóstwo 
wymagają głębszej analizy tego problemu, której dokonał właśnie w rozdziale IV.

29 Wyraził to słowami „W ten sposób bogaci otrzymują upomnienie (...), bogatych przerażać 
winny niezwykłe groźby Jezusa Chrystusa, że wreszcie kiedyś będą musieli Bogu Sędziemu zdać 
najściślej sprawę z używania dóbr doczesnych”.



32 Adam Banaszkiewicz

Własność prywatna lub pewne dysponowanie dobrami zewnętrznymi dają 
każdemu przestrzeń koniecznie potrzebną dla autonomii osobistej i rodzinnej, 
i należy je uważać za poszerzenie niejako wolności ludzkiej (...). Własność 
prywatna ma z natury swojej charakter społeczny, oparty na prawie powszech-
nego przeznaczenia dóbr30.

 Poglądy Papieża na ważne w świetle tematu niniejszego opracowania 
kwestie obrazują następujące słowa:

W świetle „rzeczy nowych” dnia dzisiejszego został odczytany związek po-
między własnością indywidualną albo prywatną a powszechnym przeznacze-
niem dóbr. Człowiek urzeczywistnia siebie samego poprzez swoją inteligencję 
i swoją wolność, i dokonując tego, traktuje jako przedmiot i narzędzie rzeczy 
tego świata i sobie je przywłaszcza. W działaniu tym tkwi podstawa prawa 
do inicjatywy i do własności indywidualnej. Poprzez swoją pracę człowiek 
angażuje się nie tylko dla samego siebie, ale także dla drugich i z drugimi: 
każdy współdziałając uczestniczy w pracy i dobru drugiego. Człowiek pra-
cuje dla zaspokojenia potrzeb swojej rodziny i wspólnoty, do której należy, 
Narodu i w końcu całej ludzkości (...). Tak jak osoba ludzka w pełni się reali-
zuje w bezinteresownym darze z siebie, tak też własność znajduje moralne 
usprawiedliwienie w tworzeniu, w odpowiedni sposób i w stosownym czasie, 
możliwości pracy i ludzkiego rozwoju dla wszystkich31.

Kończąc i uzupełniając ten wątek należy przypomnieć, że pochodząca 
z Polski Głowa Kościoła Katolickiego kwestię własności prywatnej poruszyła 
również w swej adhortacji z 1988 roku Christifideles laici32.

30 Jan Paweł II, encyklika Centesimus annus, 6 oraz 30. Zob. np. http://www.opoka.org.pl/
nauczanie/papiez/jan_pawel_ii/encykliki.html.

31 Według Jana Pawła II własność środków produkcji tak w przemyśle, jak i w rolnictwie, 
jest słuszna wtedy, gdy służy użytecznej pracy; przestaje natomiast być uprawniona, gdy nie jest 
produktywna lub kiedy służy przeszkadzaniu pracy innych, lub uzyskiwaniu dochodu, którego 
źródłem jest nie globalny rozwój pracy i społecznego majątku, lecz wyzysk, niegodziwe wy-
korzystywanie, spekulacja i rozbicie solidarności świata pracy. Własność taka nie ma żadnego 
usprawiedliwienia i w obliczu Boga i ludzi jest nadużyciem. Obowiązek zarabiania na chleb 
w pocie czoła zakłada równocześnie prawo do tego. Społeczeństwo, które byłoby tego prawa sys-
tematycznie pozbawiane, w którym środki polityki gospodarczej nie pozwalałyby pracownikom 
osiągać zadowalającego poziomu zatrudnienia, nie może znaleźć odpowiedniego uzasadnienia 
etycznego ani też dojść do pokoju społecznego. Ibidem, 43.

32 Jan Paweł II stwierdził w niej po raz kolejny, że do podstawowych punktów społecznej 
nauki Kościoła należy zasada powszechnego przeznaczenia dóbr, bowiem wedle Bożego zamysłu 
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Zwrócenia uwagi wymaga fakt, że na gruncie katolickiej myśli społecznej to 
w zakresie własności prywatnej dopuszcza się ingerencję państw. Państwo ma prawo 
kierować własnością prywatną, jej używaniem i określać samo prawo własności33.

Znamienne jest, że w ramach „kościelnego” podejścia do własności pry-
watnej rozróżnia się dwa cele, które pozwalają łatwo wywnioskować, czym 
ta własność jest i czemu ma służyć – są to cele społeczno-gospodarcze oraz 
moralne. Celem społeczno-gospodarczym jest zaspokojenie potrzeb społecznych 
i jednostkowych, a środkiem wiodącym do zaspokojenia tych potrzeb jest two-
rzenie nowych dóbr materialnych, usług materialnych i kulturowych (przy czym 
tworzenie to z oczywistych powodów nie ma zastosowania do nieruchomości 
gruntowych, których ilość jest ograniczona i które ze swej natury nie są „repli-
kowalne”). Stąd rozróżnienie własności produkcyjnej i konsumpcyjnej34.

Celem moralnym jest służenie dobru osoby ludzkiej poprzez dobro całej 
ludzkości. Również materialnym celem własności (szeroko pojętej, a więc 
również własności prywatnej) jest nie zaspokajanie egoistycznych potrzeb 
uprawnionego do korzystania z rzeczy oraz pobierania z niej pożytków, lecz 
służenie celom duchowym35. 

Z tytułu posiadania wynikają obowiązki właściciela prywatnego i zbioro-
wego. Zarówno ci pierwsi, jak i ci drudzy, zobowiązani są udostępnić własność 
na potrzeby społeczeństwa.

We władaniu dobrami gospodarczymi drogą miłości i sprawiedliwości 
podąża również filozofia tomistyczna. Ujmując to skrótowo: a) wszystko to, co 
właściciel ma przekazać ze swego dochodu na cele społeczne z nakazu miłości, 
objęte jest również wymogiem sprawiedliwości; b) to, co właściciele dają z tytułu 
sprawiedliwości, powinno być rozdzielane pomiędzy potrzebujących zgodnie 

zasoby ziemi są dane wszystkim ludziom i każdemu człowiekowi jako środek służący rozwojowi 
życia prawdziwie na miarę człowieka. W służbie owego powszechnego przeznaczenia pozosta-
je własność prywatna, która – właśnie dlatego – ma w samej swej istocie funkcję społeczną. 
Posynodalna adhortacja apostolska Christifideles laici o powołaniu i misji świeckich w kościele 
i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II, 43. Teksty adhortacji Jana Pawła II 
dostępne są na stronie internetowej: http://www.opoka.org.pl/nauczanie/papiez/jan_pawel_ii/
adhortacje.html (18.11.2015).

33 Paweł VI, encyklika Populorum progressio, w: Dokumenty nauki społecznej kościoła, wyd. II,  
cz. 2, n 23, s. 399.

34 Cz. Strzeszewski, Katolicka nauka..., s. 623–624.
35 Taka jest hierarchia w życiu osoby ludzkiej w nauczaniu społecznym kościoła; a ostatecz-

nym celem własnym jest chwała Boża.



34 Adam Banaszkiewicz

z cnotą miłości i roztropności. Sprawiedliwość wskazuje, ile oddać na cele 
społeczne, a miłość – komu trzeba dać z ogólnej kwoty wolnych dochodów36.

W ramach katolickiej nauki społecznej własność nie jest po prostu własno-
ścią, a więc wewnętrzną sprawą uprawnionego – wyłącznym prawem właściciela, 
pozwalającym korzystać z należącego do niego przedmiotu, czy to ruchomości, 
czy nieruchomości, według potrzeb i zgodnie z wolną wolą, nawet jeśli używanie 
to samo w sobie, czy też jego skutki, ciężko by było uznać za racjonalne, pod 
warunkiem oczywiście, że nie naruszałoby ono (nie prowadziło do naruszenia) 
praw innych podmiotów. Formy własności stanowią tutaj „korzystne społeczne czy 
moralne ramy rozwoju życia ludzkiego, które są w istocie nakazem prawa natury”37. 

Ustrój własności powinien realizować dobro społeczne w najwłaściwszy 
sposób, na co każdorazowo wpływa wypadkowa tych dwóch zasad, z których 
pierwsza przemawia za zbiorowymi formami własności, a druga za jednostko-
wymi i prywatnymi. W myśl zaś zasady solidarności człowiek – jako jednostka 
i uczestnik zbiorowości społecznej – powinien stwarzać najlepsze warunki 
zaspokojenia potrzeb wszystkich członków społeczeństwa38.

Ze sposobu postrzegania prawa własności oraz poczucia, czemu ono po-
winno służyć, wynikło w „podejściu kościelnym” rozumienie (wytłumaczenie) 
tego, kiedy i z jakich powodów można wkraczać w sferę przysługujących wła-
ścicielowi uprawnień, włączając w to zupełne go ich pozbawienie. To podejście 
znalazłoodzwierciedlenie w rzeczywistości, czyli w treści polskich przepisów 
dotyczących wywłaszczania nieruchomości. 

Zakłada się – wciąż czysto teoretycznie, bez faktycznych zmian w prawodaw-
stwie, mogących rzutować na sytuację właściciela – że państwo może wywłaszczać 
poprzez reformę własności, czyli ma prawo przenosić tytuł własności z jednego na 
innego prywatnego posiadacza (reforma własności, parcelacja wielkiej własności).

Już sama używana w doktrynie kościelnej terminologia, a mianowicie 
zamienne używanie słów „wywłaszczenie”, „zawłaszczenie” oraz „przewłasz-
czenie”, z których każde ma przecież sprecyzowane, często normatywnie 

36 Obowiązki ciążące na własności znajdują swe źródło w różnych rodzajach sprawiedliwości. 
Ze względu na to, że własność jest funkcją dobra społecznego, obowiązki jej wskazuje ogólnie 
sprawiedliwość społeczna, która stoi na straży tego dobra. Zob. Cz. Strzeszewski, Katolicka 
nauka..., s. 641 oraz H. Piluś, Własność i zasady w katolickiej myśli społecznej, Warszawa 2008, 
s. 31 oraz s. 33–34.

37 Cz. Strzeszewski, Katolicka nauka..., s. 643.
38 Ibidem, s. 645.
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zdefiniowane, znaczenie, świadczy o tym, że bardziej chodzi tutaj o pewien 
kierunek myślenia, zaakcentowanie dopuszczalności odbierania tego, co ktoś ma 
do wyłącznej dyspozycji, jeżeli okoliczności naprawdę tego wymagają i jeżeli 
przysłuży się to większej liczbie osób czy wręcz nawet ogółowi. 

Za możliwością pozbawienia własności „dla większego dobra” opowiadał 
się również Jan Paweł II, jednoznacznie świadczą o tym słowa: „nie należy 
się wahać nawet przed dokonaniem na właściwej formie przewłaszczenia”39. 
W stwierdzeniu tym uderza brak precyzji, ale intencja, kierująca wypowiadają-
cym tę myśl, jest jasna. Pozytywne intencje wydają się jednak tyleż krzepiące, 
co nazwijmy to beztroskie i pozbawione dbałości o szczegóły.

Te szczegóły jednak są wskazane, ale już w ramach interpretacji oraz komen-
tarza. Jak podkreśla Cz. Strzeszewski, aby nie było naruszenia prawa własności 
i prawa natury przez władze państwowe, muszą być zachowane następujące 
warunki: a) dostatecznie ważna przyczyna, b) niemożność znalezienia innego 
środka naprawy stosunków społeczno-gospodarczych, c) słuszne wynagrodzenie 
za wywłaszczane dobra, 4) sprawiedliwe wykonanie procesu przewłaszczenia. 
Zachodzi tu ewidentna zbieżność ze „sferą normatywną”, wyrażoną w treści art. 
112 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami40. Zdaje się 
tutaj jednak chodzić o inną skalę (oraz przyczyny) przesunięć własnościowych41.

39 Jan Paweł II, Przemówienie do Indian Oaxaca, „L’Osservatore Romano”, 30 stycznia 1979.
40 Tekst jedn. Dz.U. z 2010 roku, nr 102, poz. 651 z późn. zm.
41 Odzwierciedla to, niepotrzebujace chyba komentarza, stwierdzenie: „wywłaszczenie grupy 

wielkich posiadaczy staje się koniecznością, jeżeli wymagają tego potrzeby społeczne, na przy-
kład w przypadku naruszenia prawa natury i instytucji własności, w sytuacjach gdy występuje 
wyzysk pracy najemnej, wyśrubowane ceny produktów, gdy przedsiębiorstwa wywłaszczane 
dają właścicielowi zbyt wielką potęgę gospodarczą, gdy monopole zagrażają dobru społeczne-
mu”. Od razu pojawia się pytanie, kto miałby to ocenić i zdecydować o tym, że do naruszenia, 
wyzysku, szeroko pojętego zagrożenia, doszło, żeby nie zaistniało ryzyko, że pozbawienie wła-
sności stanie się środkiem pozbycia się konkurencji przez innych właścicieli/przedsiębiorców? 
Wreszcie – jak to się wszystko ma do idei funkcjonowania wolnego rynku? A jeżeli nie w takim, 
to w jakim ustroju gospodarczym założenia te mogą się sprawdzić? Jednocześnie nie sposób nie 
zgodzić się ze stwierdzeniem, że (co znów znalazło swój wyraz normatywny) „wywłaszczenie 
z moralnego punktu widzenia opiera się na wyborze mniejszego zła. Decyzję wywłaszczenia 
uzasadnia potrzeba społeczna, obrona porządku społeczno-moralnego, pokoju społecznego, ładu 
społeczno-moralnego i dobrobytu (...). za wywłaszczony majątek państwo ma obowiązek wypła-
cenia wywłaszczonym odszkodowania i umożliwienia im korzystania z prawa posiadania w innej 
dziedzinie życia społeczno-gospodarczego”. Muszę jednak zauważyć, że nic innego nie wynikało 
przecież, w zasadzie, z cytowanych przepisów Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. Zob.  
Cz. Strzeszewski, Katolicka nauka..., s. 646 oraz H. Piluś, Własność i zasady..., s. 38–40.
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Idee Duguita są nakierowane na prospołeczne korzystanie z prawa własno-
ści, a nauka Kościoła Katolickiego jego teorię głęboko uzupełniła pierwiastkiem 
moralnym, akceptując istnienie własności prywatnej i publicznej i wyjaśniła 
wzajemną relację pomiędzy tymi formami własności dóbr materialnych42.

Tak ujęte kierunki rozwoju społecznego i jego wpływu na przekształcenie 
się majątkowej pozycji prawa własności przenieśli na grunt teorii polskiego pra-
wa oraz opatrzyli w dalszą refleksję naukową W. Pańko oraz A. Stelmachowski43.

Prawo własności, jeżeli chodzi o jego współczesne funkcje, jest regulatorem 
życia społecznego w państwie i pełni głównie rolę organizacyjną (za jej pomocą 
państwo tworzy formy życia społecznego) oraz dynamizującą (aktualizowanie 
i wspieranie przeobrażeń zachodzących w życiu publicznym). Obie te role skła-
dają się na kierunek rozwoju i rozumienia treści prawa własności, nadając mu 
ważną pozycję w działaniach podmiotów administracji publicznej.

Kwintesencją tego, co powinno zostać „powiedziane” w kwestii zmiany 
sposobu postrzegania prawa własności, jego treści, roli i faktycznego znaczenia, 
są słowa Pańki, których sens ciężko byłoby oddać jeszcze bardziej precyzyjnie, 
klarownie i treściwie: „rozbudowujące się reglamentacje związane z rozwojem 
potrzeb społecznych o udziału państwa w ich organizacji prowadzą do innego niż 
dotychczas, a więc szerszego, rozumienia treści prawa własności, wykraczającego 
poza jego kodeksowe ujęcie, prowadzącego do dekompozycji ram kodeksowych”44. 

Dodać należy, że rolę prawa własności jako środka indywidualnego bezpie-
czeństwa osłabił nieco rozwój prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa 
gospodarczego. Prawo własności zyskało w ten sposób konkurencję w postaci 
praw podmiotowych o charakterze socjalnym, za którymi stoi gwarancja państwa. 

Zdaniem Pańki złudzeniem jest upatrywanie w prawie własności samoistnych 
gwarancji wolności, współcześnie może je zabezpieczyć tylko państwo. Autor 
ten zauważa jednocześnie, że prawo własności nie stanowi samo przez się siły 
napędowej, którą stanowi poczucie realnej stabilizacji, pewności i ciągłości prawa.

42 W pełni słusznie stwierdzono, że właściwością współczesnych czasów jest rozwój własno-
ści publicznej, służącej użyteczności ogółu, co jest związane ze wzrostem liczby zadań publicz-
nych państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

43 W. Pańko, O prawie własności i jego współczesnych funkcjach, Katowice 1984, s. 198 i nast. 
oraz A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998, s. 204 i nast.

44 W. Pańko, O prawie własności..., s. 93 oraz J. Szachułowicz, A. Łukaszewska, Gospodarka 
nieruchomościami. Przepisy i komentarz, Warszawa 2003, s. 24–26.
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Na koniec stwierdzić należy, że niezwykle interesujące, a jednocześnie 
istotne i oddające sedno nowego (w pewnym nie tak odległym momencie) spo-
sobu myślenia o prawie własności, są również uwagi przedstawione w monografii 
tego autora p.t. O prawie własności i jego współczesnych funkcjach, dotyczące 
środków ograniczających możliwość traktowania prawa własności jako źródła 
dochodów bez pracy (priorytetu produkcyjnych funkcji prawa własności) oraz 
uwagi odnoszące się do tego, czy praca usprawiedliwia wychodzenie własności 
poza granice osobistych potrzeb jednostki i jej rodziny (innymi słowy, czy ist-
nieje granica, do której zapasy i oszczędności można traktować jako własność 
osobistą i powyżej której należy rezygnować ze szczególnej ochrony tej formy 
majątkowego zabezpieczenia)45. 

Tak oto własność przestała być „czymś własnym”, o czym, i o przezna-
czeniu owoców czego, nikt inny poza uprawnionym nie ma prawa decydować46. 

Z tego, co napisano powyżej, wynika, że państwo miało pierwotnie za 
zadanie wyłącznie chronić własność prywatną, a nie zmuszać obywatela do 
tego, żeby miał poczucie misji oraz odpowiedzialności za resztę ludzkości i by 
przekazywał potrzebującym nadwyżki. W rozumieniu tego ostatniego podejścia 
właściciel miałby zaś być wyręczany i jednostronnie tłumaczyłoby się mu, ile 
mu tak naprawdę potrzeba. 

W mojej opinii zmuszanie ludzi do racjonalnego zachowania, powinno 
następować wyłącznie w sferze prawa karnego czy publicznego. Kolokwialnie 
to określając niańczenie obywatela (dorosłego, posiadającego wszystkie prze-
widziane w prawie zdolności), zakładanie z góry, że nie dojrzał do swej roli, 
nie licuje z ideą państwa prawa i przypomina poprzednie, w przeważającej 
opinii mniej uczciwe i sprawiedliwe, koncepcje ustrojowe. Fakt, że odebranie 
uprawnionemu jego własności lub ograniczenie zakresu jego praw poprzedzają 
negocjacje, próba dobrowolnego skłonienia go do ustępstwa, nie naprawia błędu, 
wynikającego z samego założenia. Zmuszanie, nakazywanie i egzekwowanie 
w przypadku nieposłuszeństwa nie prowadzi do doskonalenia człowieka, które 
powinno być rezultatem własnych decyzji i dobrowolnych wyborów.

Skoro w tym przypadku, inaczej niż w przypadku np. zamówień publicznych, 
w rachubę nie wchodziło gospodarowanie środkami publicznymi, a prywatnymi, 

45 W. Pańko, O prawie własności..., s. 94–95, s. 119–121, s. 129, s. 149–150, s. 205–206 i s. 212.
46 W wątpliwość poddana została nawet sama etyczność utrzymywania się z posiadanej wła-

sności, a nie z własnej pracy.
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czyli środkami z założenia mającymi służyć do wyłącznej, w sensie ograniczonej, 
dyspozycji, dlaczego w ogóle powstała koncepcja zmuszania obywateli do czegoś, 
czego niedopełnienie, jeżeli byłoby efektem świadomego wyboru, wolnej i nie-
przymuszonej woli, nie wyrządziłoby przecież nikomu szkody?

Właściwą odpowiedzią wydaje się niezmiennie emanująca z treści cytowa-
nego powyżej, wskazującego powód rozbudowywania się reglamentacji prawnej, 
fragmentu dzieła W. Pańki chciwość (ekspansywność) „państwa”, konieczność 
sprostania nowym wydatkom, których celem nie zawsze jest człowiek i które 
często mając służyć wszystkim, zaś w rezultacie nie służą nikomu (no może ewen-
tualnie poza osobami zatrudnionymi w strukturach administracji publicznej).
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FRoM An ABSoLute APPRoAcH  

to A LiMiteD AnD PRoSociAL nAtuRe oF tHiS LAW.

The article concerns the changes in the content and in the way of understanding 
of ownership that occurred from the period of antiquity. Initially, it was considered 
inviolable right of ownership, exclusive and unlimited. In time, thanks also the Social 
Doctrine of the Church, was converted into a law, which serve not only the owner, but 
also to meet the needs of society. An important reason was to increase the scope of 
interference by the state resulting from an increase in the number of social tasks.
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Streszczenie

W razie wątpliwości co do charakteru prawnego danej czynności prawnej, której 
stroną jest podatnik, organ podatkowy może wystąpić o ustalenie przez sąd istnienia 
stosunku prawnego, takie działanie ma uniemożliwić podatnikom dokonywanie czyn-
ności pozornych w celu zmniejszenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku. 
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została także próba określenia skutków pozorności czynności prawnej dla podatnika 
w zakresie możliwości wzruszenia decyzji ostatecznej, dotyczącej wysokości jego po-
datku oraz zdefiniowania przesłanek wyłączających możliwość wniesienia przez organ 
podatkowy powództwa o ustalenie istnienia stosunku prawnego. 

Słowa kluczowe: podatnik, pozorność czynności prawnej, organ podatkowy

Wstęp

Prawo cywilne ma duży wpływ na większość dziedzin prawa odnoszących 
się do osób fizycznych dokonujących czynności prawnych. Jeśli strony stosunku 
prawnego dokonują czynności dozwolonej przez prawo (nienaruszającej prze-
pisów karnych), to prawie zawsze będzie to miało swoje skutki cywilistyczne 
i podatkowe. Cywilne ujęcie danych czynności prawnych wymaga odniesienia 
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do przepisów Kodeksu cywilnego. Skutki podatkowe czynności prawnych będą 
natomiast określane w kontekście zamiaru stron wywołania określonego skutku 
na gruncie prawa cywilnego. Problem pojawia się, gdy strony, mając świadomość 
wysokiej stawki opodatkowania, dokonują czynności pozornej (definiowanej jako 
złożenie oświadczenia dla ukrycia innej czynności prawnej). Zgodnie z art. 83 
KC nieważne jest złożenie drugiej stronie oświadczenia za jej zgodą dla pozoru, 
czynność symulowana (pozorna) może być znana osobom trzecim, podczas gdy 
czynność dysymulowana pozostaje utajona1. Rozumując a contrario: jeśli osoby 
trzecie (poza stronami) mają świadomość kwalifikacji danej czynności praw-
nej i jej skutków dla siebie, a jedyna nieścisłość spowodowana jest wadliwym 
oznaczeniem np. przedmiotu umowy pomiędzy stronami (przy zachowaniu celu 
i zamiaru pierwotnego stron), to nie można określać czynności dokonanej jako 
pozornej.

Jeśli organ podatkowy ma wątpliwości, co do istnienia danego stosunku 
prawnego (także co do jego rzeczywistej treści), może wydać postanowienie 
o zawieszeniu postępowania podatkowego (jeśli jest prowadzone) i skierować 
do sądu powództwo o ustalenie istnienia stosunku prawnego. Oznacza to, że 
organ musi mieć istotne uzasadnienie wnosząc powództwo – powinien wykazać 
w sposób przynajmniej pośredni, że ze zgromadzonego materiału dowodowego 
wynikają sprzeczne wnioski, np. podatnicy twierdzą, że dokonali zamiany, 
a podpisali zwykłą umowę o pożyczkę. 

Celem niniejszego artykułu jest dokonanie wykładni logicznej2 art. 199a 
Ordynacji podatkowej, tj. posługując się metodami rozumowania prawniczego, 
wywnioskowanie reguł, jakim podatnicy podlegają w świetle wspomnianego 
przepisu. Ponadto autor dokona odniesienia do przepisów prawa cywilnego 
dotyczących pozorności czynności prawnej, wadliwości czynności symulowanej 
oraz określenia zamiaru stron. 

1 A. Jedliński, Pozorność jako wada czynności prawnej i konsekwencje prawne pozorności, 
„Rejent” 2005, nr 5, s. 67; P. Boroszowski, Działalność gospodarcza w konstrukcji prawnej po-
datku, Warszawa 2011, s. 276.

2  Wykładnia logiczna najczęściej dokonywana jest w razie wieloznaczności przepisu prawa 
(sytuacja izomorfii) – Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 2002, s. 237 i Z. Tobor, 
W poszukiwaniu intencji prawodawcy, Warszawa 2013, s. 153–160. A contramio A. Choduń,  
M. Zieliński, Aspekty granic wykładni w: red. W. Miemiec , Stanowienie i stosowanie pra-
wa podatkowego. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego, Wrocław 2009, s. 86. 
Szerzej o rodzajach wykładni prawa podatkowego: I. Andrzejewska-Czernek, Wykładnia prawa 
podatkowego Unii Europejskiej, Warszawa 2012. 
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Pozorność czynności prawnych jako unikanie opodatkowania

Przepis art. 199a OP jest istotnym instrumentem organów podatkowych 
i organów kontroli skarbowej w kontroli dokonywanych przez podatników czyn-
ności cywilnych. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym3 dominuje pogląd, 
jakoby organy podatkowe nie były uprawnione – w razie powzięcia informacji 
– do stwierdzenia nieważności umowy cywilnoprawnej lub stosunku prawnego 
(gdyż to jest domeną sądu). Mają prawo oceniać jedynie skutki podatkowe, jakie 
wywołałaby czynność utajona. Stawiając zarzut celowej pozorności czynności 
prawnej symulowanej, organ musi dowieść także przyczyny, dla której podat-
nik zaryzykował ewentualny tryb sądowy, aby ukryć rzeczywistą czynność 
prawną. Na uwagę zasługuje pogląd, jakoby określanie postępowania podatnika 
dokonującego czynności pozornej jako noszącej znamię naruszenia art. 83 KC 
w zw. z art. 199a OP było nielogiczne4. Skoro podatnik ma zamiar dokonania 
czynności umniejszającej podstawę opodatkowania lub kwotę podatku, który ma 
zapłacić, to czynność symulowana powinna być realna i (w zakresie kwalifikacji 
cywilnoprawnej) bez zastrzeżeń. Tym samym podatnik, chcąc wygenerować 
zysk podatkowy (rozumiany jako nienależnie pomniejszony podatek), musi 
spełnić wszystkie cywilne przesłanki, aby zdarzenie prawne określonego rodzaju 
miało miejsce. Jeśli swoim postępowaniem naruszyłby przepisy podatkowe, to 
dowodzenie pozytywnych dlań skutków prawnych byłoby nieważne. 

Podatnik, w celu uzyskania korzyści podatkowej, może starać się dokonać 
czynności cywilnej, skutkującej wysokim podatkiem w taki sposób, aby organ 
podatkowy zakwalifikował ją jako inną czynność zwolnioną lub opodatkowaną 
w niewielkim stopniu. Taka sytuacja zaistnieje, gdy podatnik będzie dokonywał 
czynności za pośrednictwem innej osoby fizycznej (niebędącej powiernikiem), 
np. oficjalnie wspólnik pożycza pieniądze spółce z o.o. (w rzeczywistości robi 
to jego zstępny)5. Taką sytuację można uznać za pozorność podmiotową – czyli 

3 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 czerwca 2013 r. I FSK 1095/12, LEX  
nr 1356259; wyrok NSA z 3 grudnia 2010 r., I FSK 2077/09, LEX nr 744521.

4 B. Brzeziński, Glosa do wyroku NSA z dnia 29 maja 2002 r., III SA 2602/00, ,,Przegląd 
Orzecznictwa Podatkowego’’ 2003, nr 1, s. 84. Podobnie: T. Nowak, Kompetencje organów po-
datkowych w zakresie ustalania skutków podatkowych czynności prawnej adekwatnych do za-
mierzonego i zrealizowanego rezultatu gospodarczego, ,,Przegląd Podatkowy’’ 2008, nr 12, s. 14.

5 Por. A.G. Harla, Ważność umowy zawartej z osobą fizyczną, która przy zawarciu umowy 
podała się za kogoś innego, „Palestra” 2002, Nr 11–12, s. 54.
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dokonanie czynności opodatkowanej przez podmiot niebędący podatnikiem. 
Pozorność przedmiotowa występuje natomiast, jeśli podatnik wykonuje 
czynność mającą treść odmienną od zamierzonej, aby przedmiot czynności 
symulowanej został objęty zwolnieniem podatkowym. Przykładem pozorności 
przedmiotowej jest zawarcie umowy przez określenie czynności symulowanej 
w preambule (także nazwie), podczas gdy przedmiot umowy definiuje tę czyn-
ność cywilną jako odmienną od oznaczenia we wstępie6. Warto jednak zastrzec, 
że stosowanie określenia pozorna do czynności podobnej, lecz wywołującej nie 
do końca te same skutki, jest sprzeczne ze stosowanym na gruncie cywilistyki 
rozumowanie analogia legis – wnioskowanie z podobnych stanów faktycznych, 
które niosą za sobą podobne skutki prawne (ubi eadem legis ratio, ibi eadem 
legis dispositio. – przy takim samym sensie ustawy, takie same postanowienia 
ustawy). Przykładem takich stosunków prawnych jest prawo własności i prawo 
użytkowania wieczystego, zdarzają się sytuacje, gdy użytkownik wieczysty do-
konuje rozporządzania przedmiotem użytkowania w taki sposób, jak właściciel 
(tak też się określa), co jednak w mniemaniu organów podatkowych może być 
uznane za czynność pozorną.

Możliwość obrony stanowiska podatnika

Jedną z zasad cywilistycznych niewystępujących w prawie podatkowym 
jest (co do zasady) równorzędność praw i obowiązków stron stosunku cywilnego. 
Podmioty gospodarcze, zawierające między sobą umowę cywilną, korzystają 
z szeroko pojmowanej autonomii woli, która na gruncie prawa podatkowego 
zdaje się nie występować7. W prawie cywilnym strony mają prawo doprecyzo-
wać złożone oświadczenie i zmodyfikować je w sposób, który nie ma na celu 
ominięcia prawa. W kwestii podatkowej każde nieprawidłowe oświadczenie 

6 Por. A. Chłopecki, Instrumenty pochodne w polskim systemie prawnym (rozważania na kan-
wie „toksycznych opcji”), „Przegląd Prawa Handlowego” nr 7, s. 5 oraz K. Mularski, Pozorność 
oświadczenia woli. Zarys problematyki semiotycznej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2007,  
nr 3, s. 612.

7 Por..), Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków, red. M. Goettel,  
M. Lemmonier, Warszawa 2011, s. 23–25; K. Radzikowski, Prawo podatkowe a czynności nie-
mogące być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, „Państwo i Prawo” 2008, z. 1, s. 108–110;  
F. Światła, Nieważność czynności prawnej a autonomia prawa podatkowego, „Monitor 
Podatkowy” 2002, nr 4, s. 6.
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podatnika (nawet w ocenie jego i organu podatkowego) może jednakże wywołać 
powstanie obowiązku podatkowego. W procedurze podatkowej nie występuje 
równość stron, podatnik zawsze jest podmiotem drugorzędnym, którego pra-
wa – bezwzględne na gruncie cywilistycznym – nie muszą być respektowane 
przez organy podatkowe. Należy także zauważyć, że art. 199a OP stawia 
każdego podatnika w wątpliwej sytuacji, gdyż jego oświadczenie może zostać 
podważone, w takim przypadku to właśnie na podatniku będzie spoczywał 
ciężar udowodnienia w postępowaniu podatkowym, że dokonana czynność nie 
jest pozorną. Aby podatnik miał gwarancję, że organ nie podda pod wątpliwość 
dokonywanej przez niego czynności sporządzony może zostać akt notarialny, 
w takim przypadku art. 199a OP w zw. 83 KC nie stosujemy wprost8.

W świetle art. 65 § 1 KC oświadczenie woli, złożone przez strony stosunku 
prawnego, należy tłumaczyć tak, jak wymagają tego (ze względu na okoliczno-
ści, w których zostało ono złożone) zasady współżycia społecznego oraz ustalone 
zwyczaje. Nie bez znaczenia pozostaje także kwalifikacja danego podmiotu na 
gruncie cywilistycznym, jeśli umowę handlową zawierają dwaj przedsiębiorcy 
(niespokrewnieni ze sobą), to definiowanie jej jako darowizny w kontekście 
podejmowanej pomiędzy nimi wymiany handlowej nie jest do końca pewne. 
Zwyczajowo przedsiębiorcy dokonują czynności opodatkowanych podatkiem 
od towarów i usług lub podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W takim 
zakresie prawnym organy podatkowe badać będą zawiązany stosunek prawny 
odnosząc się także do historii zobowiązań występujących pomiędzy stronami. 
Ustalone zwyczaje – z art. 65 § 1 KC – należy definiować jako utrwaloną 
w danym środowisku praktykę odpowiedniego sposobu zachowania9. Zasady 
współżycia społecznego to natomiast powszechnie uznawane w społeczeństwie 
(jako całości) wartości, które powinny być respektowane przez wszystkich 
członków społeczności, niezależnie od dokonywanej przez nich oceny moralnej 

8 Por. A. Bieranowski, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 października, V CKN 
631/00, „Rejent” 2002, nr 11, s. 188–191; A. Oleszko, Pytania i odpowiedzi, „Rejent” 2000, nr 2, 
s. 138. Zdaniem A. Jędrzejewska tylko pisemna (nawet zwykła) forma oświadczenia woli stron nie 
pozwala na bezpodstawne podważanie charakteru i zamiaru czynności określanej wedle zapisów 
dokumentu – A. Jędrzejewska, Pisemna forma oświadczenia woli a automatyzacja obrotu praw-
nego, „Państwo i Prawo” 1993, nr 1, s.70; M. Pecyna, Merger clause jako zastrzeżenie wyłączności 
dokumentu, klauzula integralności umowy, reguła wykładni umowy, Warszawa 2013, s. 288.

9 T.M. Knypl, Znaczenie zwyczajów i dobrych obyczajów w prawie cywilnym i handlowym, 
„Przegląd Prawa Handlowego” 1997, nr 8, s. 15; R. Stefanicki, Dobre obyczaje w prawie polskim, 
„Przegląd Prawa Handlowego” 2002, nr 5, s. 24. 
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tych zasad. O ile przepis art. 65 KC pozwala się odnieść ad casum w zakresie 
okoliczności, w których oświadczeń stron zostało złożone, o tyle klauzule gene-
ralne (m.in. zasad współżycia społecznego) pozwalają organom podatkowym na 
rozstrzyganie wątpliwości z pokrzywdzeniem podatnika.

Czynność prawna dokonana przez strony może być uznana przez organy 
podatkowe za wadliwą i niewywołującą skutków zarówno cywilnych, jak i po-
datkowych. Zdaniem niektórych10 nie ma przeszkód ku temu, aby przedmiotem 
konwersji była czynność nieważna, tj. przyjmując za podstawę swobodę zawiera-
nia umów strony mogą swoje, uprzednio dokonane czynności, modyfikować. Jeśli 
strony dokonują czynności cywilnej, która nie powoduje powstania obowiązku 
podatkowego, to konwersja zawartej umowy na inną może być podstawą do 
określenia takiego obowiązku, ale tylko ze skutkiem ex nunc. Jeśli strony umowy 
darowizny sporządzą aneks do umowy przez określenie charakteru umowy jako 
sprzedaży, to podatek powinien być naliczany ex tunc. 

Przepis art. 199a OP należy przeciwstawić dwóm zasadom obowiązują-
cym w prawie podatkowym: in dubio pro tributario (w razie wątpliwości na 
korzyść podatnika) oraz nullum tribulum sine lege (nie ma podatku bez ustawy). 
W świetle art. 21 § 2 OP podatnik korzysta z domniemania wiarygodności 
w zakresie składanych zeznań i deklaracji (oraz dokonywanym samo obliczeniu 
podatku)11, zastosowanie w tym przypadku reguły prawa cywilnego clara non 
sunt interpretanda (nie dokonuje się wykładni tego, co jest jasne) wydaje się być 
całkowicie uprawnione. Niejednoznaczne jest jednak określenie co jest jasne 
w świetle skutków podatkowych czynności cywilnej – skoro podatnik, reali-
zując zasadę samoobliczenia podatku (którą de facto ustawodawca wprowadził 
bez jego woli), jest zobligowany do ustalenia charakteru cywilnego stosunku 
(łączącego go z druga stroną) oraz jego skutków na gruncie podatkowym, to dla 
tegoż podatnika postanowienia zawartej umowy są czytelne i mają charakter 

10  Por. P. Sobolewski, Kontrowersje wokół pojęcia nieistnienia i nieważności czynności 
prawnej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2009, nr 5, s. 34. Zdaniem A. Jedlińska, art. 65 KC nie 
służy do zmiany zaistniałego stosunku prawnego, lecz do odtworzenia woli stron (ich zamiaru) –  
A. Jedlińska, Zasada swobody umów a ważność czynności prawnej, „Rejent 2003”, nr 5, s. 27–32.

11 Por. T. Dębowska-Romanowska, Uwagi o sposobie definiowania przedmiotu i podstawy 
opodatkowania z punktu widzenia obliczenia prawidłowej (jednej i jedynej) kwoty podatku w:  
B. Brzeziński, A. Kostecki, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Apoloniusza Kosteckiego, 
Studia z dziedziny prawa podatkowego, Toruń 1998, s. 39; E.Fojcik-Mastalska, R. Mastalski, 
Problemy tworzenia prawa podatkowego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iurica” 1992,  
z. 54, s. 135. 
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kategoryczny12. Organ, interpretując umowę cywilną, w pierwszej kolejności 
powinien zweryfikować wykładnię przepisów podatkowych dokonaną przez 
dokonującego czynności, jeśli rezultat wykładni operatywnej zaniepokoi organ 
podatkowy, może (zgodnie z art. 199a OP) dopiero wówczas wszcząć postę-
powania wyjaśniające skutki podatkowe czynności cywilnej. Na tym etapie 
domniemanie wiarygodności złożonych przez stronę zeznań i deklaracji jest 
zachowane – organ, uznając za prawidłową wykładnię podatnika, co do skutków 
podatkowych, chce jedynie sprawdzić sposób interpretacji przepisów prawa 
cywilnego przez strony stosunku zobowiązaniowego. Słusznym jest pogląd, że 
to, co jest korzystne dla podatnika – w razie zaistniałych wątpliwości - godzi 
w interes publiczny w zakresie podatków (oraz wpływów z tego tytułu do Skarbu 
Państwa)13. 

Powództwo o ustalenie istnienia stosunku prawnego

Zarówno organ podatkowy, jak i podatnik mają legitymację do wystąpienia 
z powództwem o ustalenie istnienia stosunku prawnego w trybie art. 189 i 1891 

Kodeksu postępowania cywilnego14, w obu przypadkach w postępowaniu sądo-

12 Jeśli charakter stosunku prawnego nie należy do skomplikowanych, to dokonywanie dalszej 
wykładni może być uznane za celowe działanie organu, naruszające także regułę interpretatio 
cessat in claris (zakaz dokonywania dalszej wykładni). Zob. H. Collins, Standard Contract Terms 
in Europe, Amsterdam 2008, s. 230.

13 Sytuację taką określa się niekiedy in dubio contra fiscum – wszelkie wątpliwości należy 
rozstrzygać na niekorzyść fiskusa. Zob. M. Kalinowski, Granice legalności unikania opodat-
kowania w polskim systemie podatkowym, Toruń 2001, s. 61. Jeśli organ nie ma dowodów na 
poparcie swoich zarzutów, to pozbawianie wiarygodności zeznań i deklaracji podatnika sta-
nowi naruszenie obowiązujących w procedurze podatkowej standardów, por. B. Brzeziński, 
Rozstrzyganie na korzyść podatnika jako zasada wykładni prawa podatkowego. Próba analizy, 
w: A. Gomułowicz, J. Małecki, Ex iniuria non oritius ius. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora 
Wojciecha Łączkowskiego, Poznań 2003, s. 252 oraz idem, Koncepcja praw podatnika i ich ochro-
ny jako przedmiot badań naukowych, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2005, nr 1, s. 33. 

14 Przeciwnie: H. Filipczyk, Kwalifikacja cywilnoprawna czynności art. 199a § 3 Ordynacji 
podatkowej, „Prawo i Podatki” 2007, nr 12, s. 20. Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępo-
wania cywilnego (Dz. U. 2014, poz. 101, tekst jedn.) – dalej KPC. Powództwo organu podatkowe-
go o ustalenie stosunku prawnego na gruncie prawa cywilnego nie znajduje aprobaty w piśmien-
nictwie: P. Karwat, Czy organy podatkowe powinny toczyć spory cywilne z podatnikami, „Prawo 
i Podatki” 2006, nr 10, s. 26; R. Mastalski, Kontrowersyjne zagadnienia nowelizacji ordynacji 
podatkowej, „Przegląd Podatkowy” 2005, nr 8, s. 7.
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wym należy wykazać interes prawny (strona musi udowodnić, że powództwo 
służy przywróceniu pożądanego stanu prawnego). Nie jest zatem uprawniona 
teza15, że organ może wymagać od podatnika wszczęcia postępowania o usta-
lenia stosunku prawnego, jeśli to organ (a nie podatnik) ma wątpliwości, co do 
jego charakteru podatkowego. Oznaczałoby to, że podatnik, oprócz negatywnych 
reperkusji w postaci naliczonego nienależnie podatku, musi także ponosić koszty 
sądowe (wraz z kosztami zastępstwa procesowego) udowadniania organowi po-
datkowemu zamierzonego celu umowy cywilnej. Warto zauważyć, że formalizm 
związany z art. 1891 KPC jest znacznie większy niż ten związany z art. 199a OP, 
organ podatkowy musi bowiem w procedurze cywilnej nie tylko wykazać inte-
res prawny, ale też to, że ustalenie istnienia stosunku prawnego jest niezbędne 
dla oceny skutków podatkowych. Powództwo zatem dotyczy tylko czynności, 
które nie były w sposób dostateczny opodatkowane w wyniku samoobliczenia 
podatku przez płatnika. Sąd powinien odrzucić pozew skierowany przez organ 
podatkowy w sprawie zmiany podstawy prawnej naliczania odrębnego podatku. 
Jeśli czynność cywilna wywołała skutek podatkowy, to organ powołując się na 
kwalifikację cywilistyczną tego zdarzenia prawnego, nie może wnosić o pod-
wyższenie podatku z naruszeniem zasad obowiązujących w poszczególnych 
ustawach podatkowych. Należy także odnieść się negatywnie do prób ustalenia na 
drodze sądowej przez organ czynności prawnych dokonanych przez podatników 
(z rezydencją w Polsce) na terytorium innego kraju. Do powództwa wniesionego 
w trybie art. 189 KPC stosuje się bowiem odpowiednio art. 199, 192, 366, 1099 
KPC. Nie ma podstaw, aby wnosić o ustalenie stosunku prawnego pomiędzy 
stronami, jeśli inny sąd orzekł już, co do treści tych czynności (res iudicata) lub 
postępowanie sądowe jest zawieszone.

Skutki ustalenia pozornej czynności

Ustalenie, że czynność miała charakter kwalifikowany przez podatnika na 
gruncie prawa podatkowego inaczej niż powinno mieć to miejsce, nie czyni jesz-
cze czynności cywilnej nieskuteczną. Zgodnie z argumentacją euisdem generis 

15 Zob. A. Hanusz, Zasada autonomii woli stron stosunków cywilnoprawnych w świetle pra-
wa podatkowego, „Państwo i Prawo” 1998, nr 12, s. 36–39 i A. Gąsowska, Wystąpienie organu 
podatkowego do sądu powszechnego na podstawie art. 199a § 3 o.p. – wybrane zagadnienia,  
w: red. M. Popławski, Ordynacja podatkowa zagadnienia proceduralne, Białystok 2011, s. 133.
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(tego samego rodzaju)16, jeśli ustawodawca w katalogu czynności podlegających 
obciążeniu danym podatkiem nie wymienił tej, która miała została dokonana 
pomiędzy podatnikami, to nie ma podstaw, aby czynność opodatkować, powo-
łując się na art. 199a OP. Nie jest dopuszczalna sytuacja, w której podatnik – nie 
mogąc przekonać organu podatkowego o prawidłowości kwalifikacji stosunku 
cywilnego – zmienia cel i zamiar stron tak, aby było możliwe opodatkowanie tej 
czynności. Stosowanie nacisku organu administracji publicznej na podatnika, by 
ten dokonywał takich czynności prawnych, które są korzystne z punktu widzenia 
zasady fiskalizmu, jest naruszeniem reguły praworządności i działania organów 
w sposób budzący zaufanie podatników.

Jeśli na jaw wyjdą istotne dla sprawy dowody, świadczące o dokonaniu czyn-
ności właściwej (nie zaś pozornej), to stan faktyczny zakończonego postępowania 
podatkowego, a także dowody zgromadzone w sprawie, będą nieprawidłowe. 
Zgodnie z art. 240 § 1 pkt. 1 i 5 OP organ podatkowy może wydać postanowienie 
o wznowieniu postępowania, w którym materiał dowodowy zbierany jest od 
nowa i podlega ponownej ocenie organu17. Po zakończeniu postępowania organ 
wydaje decyzję uchylającą w całości lub w części decyzję pierwotną lub odma-
wia uchylenia – podtrzymując decyzję ostateczną wydaną w sprawie. Organ nie 
orzeka o stosunku prawnym łączącym strony i nie uniemożliwia dokonanie takiej 
czynności w przyszłości. Jeśli naczelnik urzędu skarbowego uchyliłby decyzję 
określającą skutki podatkowe w zakresie np. wniesionego przez wspólników 
wkładu na kapitał zakładowy spółki z o.o., to podatnik (wspólnik) musiałby ten 
fakt zgłosić również do Krajowego Rejestru Sądowego, a zgromadzenie wspólni-
ków podjąć uchwałę o zwrocie wkładu (reguła instrumentalnego nakazu18). Teza 
o możliwości zastosowania przez organ do decyzji wydanej w oparciu o pozorną 
czynności trybu art. 253 i 253a OP nie jest poprawna. Wynika to z art. 253b OP, 
według którego do decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego 

16 Zob. D.B. Pakula, L.P. Lataif, Judical Review of Administrative Immigration Decision. Can 
the doctrine of „Eiusdem Generis” save it from extinction?, ,,Florida Bar Journal” 2004, vol. 78, 
s. 32; R. Couzin, Corporate Residence and International Taxation, Amsterdam 2002, s. 135.

17 Por. G. Krawiec, Fałszywość dowodów jako podstawa wznowienia postępowania podat-
kowego (art. 240 § 1 pkt. 1 Ordynacji podatkowej), „Finanse Komunalne” 2008, nr 10, s. 27–29;  
M. Szubiakowski, Wznowienie postępowania, „Przegląd Podatkowy” 2003, nr 12, s. 57.

18 Szerzej o regule instrumentalnego zakazu i nakazu w: Ł. Karczyński, Opodatkowanie 
przekształceń spółek, Warszawa 2011, s. 146 i K. Mularski, Czynności podobne do czynności 
prawnych, Warszawa 2011, s. 337.
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nie można zastosować przepisów dotyczących postępowania o stwierdzenie 
nieważności prawomocnej decyzji. Postępowanie to jest właściwe w stosunku 
do decyzji m.in. o umorzeniu zaległości podatkowych, odmowie stwierdzenia 
nadpłaty, stracie podatkowej, zwolnieniu podatnika z pobrania podatku19.

Należy zatem opowiedzieć się za tym, by organ podatkowy, wnosząc 
o ustalenie istnienia stosunku prawnego przez sąd, wstrzymał się z wszczęciem 
postępowania podatkowego albo, jeśli tego nie zrobi, na czas procesu postępo-
wanie to zgodnie z art. 201 § 1 pkt. 2 OP będzie musiało być zawieszone.

Podsumowanie

Należy stwierdzić, że podatnik definiując dla celów podatkowych czynność 
cywilną, której był stroną, korzysta z przypuszczenia prawidłowości swojej 
interpretacji stosunków prawnych w kontekście możliwych obowiązków po-
datkowych. Przepis art. 199a OP może stanowić podstawę prawną wzruszenia 
skutków podatkowych określonych samodzielnie przez podatnika w stosunku 
do każdej czynności zawartej, z wyłączeniem formy notarialnej20. Czynnością 
pozorną jest czynność, której podatnik dokonuje w sposób prawidłowy przy 
jednoczesnej woli ukrycia czynności właściwej (autentycznej). Oznacza to, 
że czynność pozorna powinna być kwalifikowana (przez osoby trzecie) jako 
prawnie dopuszczalna mimo, iż strony osiągną cel właściwy czynności ukrytej. 

Mając na względzie zasadę lege non distinguente nec nostrum est distinguere 
– tam, gdzie ustawodawca nie czyni rozróżnienia między danymi stanami fak-
tycznymi regulowanymi przez określony termin (czy też pojęcie), nie powinien 
czynić go również interpretator. Należy uznać, że pierwszeństwo przed stoso-
waniem metod wzruszalności pierwotnej decyzji podatkowej (korzystnej dla 
podatnika) ma zasada domniemania wiarygodności złożonych przez podatnika 
zeznań i deklaracji. Jednocześnie warto przytaczając łacińską zasadę contra 
legem facit, qui id facit guod lex prohibet, in freudem vero, qui salvis verbis legis 
sententiam eius ciricumvenit (przeciwko ustawie działa ten, kto działa w sposób 

19 Zob. wyrok WSA w Warszawie z 15 marca 2003 r., III SA/Wa 3669/06, LEX nr 328119; 
wyrok WSA w Rzeszowie z 10 listopada 2009 r., LEX nr 541939.

20  Także czynność dokonania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz 
przy pomocy podpisu kwalifikowanego elektronicznie jest ważna i nie może być uznana za po-
zorną. Por. J. Jankowski, Podpis elektroniczny w obrocie prawnym, Warszawa 2007, s. 268–271. 
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sprzeczny z brzmieniem ustawy, natomiast oszukańczo wobec ustawy działa ten, 
kto, postępując w sposób zgodny z brzmieniem ustawy, obchodzi jej intencje) 
opowiedzieć się w sposób jednoznaczny za negatywną oceną dokonywania czyn-
ności cywilnych w celu obejścia prawa podatkowego. Przepisy prawa cywilnego 
umożliwiają swobodne kształtowanie stosunków obligacyjnych w taki sposób, 
aby były one zgodne z zamiarem i wolą stron, jednakże podatnicy nie powinni 
szukać swoistych ,,luk podatkowych’’ czyli sytuacji, w których dopuszczalna 
pod względem cywilistycznym czynność prawna nie może być zakwalifikowana 
przedmiotowo do żadnego z obowiązujących podatków (co skutkuje brakiem po-
wstania obowiązku podatkowego). Jako postulat de lege ferenda należy podnieść 
potrzebę uszczegółowienia art. 199a OP przez rezygnację z klauzul generalnych 
i odniesienia do prawa cywilnego na rzecz odrębnych uregulowań dotyczących 
czynności pozornych i ich skutków dla prawa podatkowego. 
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LoGicAL inteRPRetAtion oF LAW ReFeR to ARticLe 199A  
oF tAX oRDinAnce

In case of doubt as to the legal nature of the legal action, which is a taxable person, 
the tax authority may request the Court to determine the existence of a legal relation/ 
Such action is to prevent taxpayers making apparent steps to reduce the tax base or tax 
amounts. The author makes analysis of the provisions of the civil and tax procedures 
(also civil substantive law) with the help of logical interpretation of the meaning of legal 
norms on the basis of the legal reasoning. Taken will also attempt to determine the 
effects of the legal action’ apparentness for the taxpayer in respect of the possibility of 
emotions the final decision concerning the amount of tax it and define the conditions for 
exemption from the possibility of bringing an action by the tax authority to establish the 
existence of a legal relation. 
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Streszczenie

Problematyka niniejszego artykułu koncentruje się na analizie cła jako daniny 
publicznej, będącej źródłem dochodu Polski oraz organizacji międzynarodowej – Unii 
Europejskiej. Krajowy ustawodawca, określając katalog dochodów publicznych w art. 5 
ust. 2 pkt 1 u.f.p., nie wymienia wprost ceł jako daniny publicznej, która wchodzi w za-
kres katalogu dochodów publicznych. O wyróżnieniu cła jako daniny publicznej spośród 
innych danin publicznych decyduje to, że jest jedynym świadczeniem stanowiącym 
nie tylko źródło dochodu budżetu Polski, ale także budżetu unijnego. Cło pełni także 
funkcję prohibicyjną, która realizowana jest przez utrudnienie, a nawet uniemożliwienie 
napływu towarów z zagranicy.
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Wprowadzenie

Prawidłowe funkcjonowanie podmiotu publicznoprawnego zależy od wielu 
czynników politycznych i gospodarczych, wewnętrznych i zewnętrznych, ma-
terialnych oraz pozamaterialnych. Wśród nich istotną rolę odgrywa możliwość 
dysponowania przez związek publicznoprawny odpowiednimi środkami finan-
sowymi (pieniężnymi), z których pokrywane są wydatki publiczne, a których 
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odpowiednia wysokość zapewnia realizację przez podmiot publicznoprawny 
zadań niepozostających w gestii podmiotów prywatnych. Dlatego też istotnego 
znaczenia wśród czynników decydujących o prawidłowym funkcjonowaniu 
związku publiczno-prawnego nabiera zapewnienie stałych, a zarazem wydaj-
nych, źródeł dochodów. Od starożytności instrumentem gromadzenia dochodów 
publicznych było cło, obecnie jest to jedna z form danin publicznych, która zasila 
nie tylko budżet państwa, ale także budżet organizacji międzynarodowej, jaką 
jest Unia Europejska.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza relacji przepisów unij-
nego i krajowego prawa celnego w stosunku do regulacji ustawy o finansach 
publicznych1. W literaturze prawa finansowego brak jest opracowań związanych 
z przedstawieniem cła w świetle ustawy o finansach publicznych, niewiele uwagi 
poświęca temu zagadnieniu także orzecznictwo sądowo-administracyjne.

Z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej Polska stała się częścią unijne-
go obszaru celnego, przyjmując cały jego dorobek prawny. Pod pojęciem acquis 
communautaire rozumie się nie tylko dotychczasowe prawo unijne (pierwotne 
i pochodne), ale także ukształtowany sposób jego rozumienia i stosowania, poli-
tykę wspólnotową, orzecznictwo sądowe, zwyczaje oraz wartości tkwiące u pod-
staw funkcjonowania UE2. Istotną częścią dorobku prawnego Unii są regulacje 
z zakresu prawa celnego. Przepisy te należą do najbardziej zharmonizowanych 
regulacji na obszarze unijnym, co oznacza, że we wszystkich państwach człon-
kowskich obowiązują jednolite zasady dotyczące wymiany międzynarodowej 
z zagranicą. Członkostwo Polski w strukturach unijnych spowodowało, że 
polskie prawo celne może być stosowane po spełnieniu dwóch podstawowych 
przesłanek, a mianowicie gdy3: 

a) uregulowanie krajowego prawa celnego nie może być sprzeczne z pra-
wem unijnym; oraz

b) prawo unijne wyraźnie dopuszcza możliwość wewnętrznego uregulo-
wania niektórych kwestii przez poszczególne państwa członkowskie lub 
gdy innych zagadnień nie reguluje.

1 Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2013 r., poz. 885 
z późn. zm.) – dalej powołana jako u.f.p.

2 S. Biernat, w: Prawo Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2004, s. 204.
3 A. Kuś, Kompetencje wyłączne Unii Europejskiej w zakresie wspólnej polityki handlowej 

i unii celnej, Lublin 2012, s. 165.
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Przepisy unijnego prawa celnego obowiązują na terytorium RP w wyniku 
przekazania kompetencji organów władzy państwowej w tym zakresie na rzecz 
organizacji międzynarodowej, którą jest Unia Europejska4.

Badając istotę cła jako źródła dochodów budżetowych w świetle ustawy 
o finansach publicznych, należy rozpocząć od wyjaśnienia pojęcia „danina 
publiczna”. Ustawa z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych posługuje 
się w definicją „danina publiczna”, mimo że nie ma ona definicji ustawowej5. 
Podejmując się analizy omawianego zagadnienia, należy stwierdzić, że pojęcie 
„danina” utożsamiane jest przede wszystkim z obowiązkiem przekazywania dóbr 
materialnych oraz usług przez podmioty podległe podmiotowi sprawującemu 
władzę (państwo) w celu jego utrzymania. Obowiązek ten wynika z przepisów 
prawa i nakładany jest jednostronnie w sposób władczy na określone podmioty, 
zatem z tego zbioru należy wyłączyć wszelkie świadczenia o charakterze dobro-
wolnym. Przymiotnik „publiczna” (drugi element składowy pojęcia) oznacza, 
że beneficjentem daniny jest podmiot sprawujący władzę – związek publicz-
noprawny, a więc państwo, samorząd terytorialny lub Unia Europejska, danina 
ta przekazywana jest na rachunek właściwego podmiotu publicznoprawnego. 
Jej publicznoprawny charakter należy wiązać z obowiązkiem ponoszenia jej na 
podstawie przepisów prawa publicznego. Trzecim, ostatnim elementem definicji 
pojęcia „daniny publicznej” jest fiskalny cel świadczenia – obowiązek pono-
szenia danin publicznych wiąże się z koniecznością utrzymania administracji 
państwowej oraz zapewnienia jej możliwości wywiązania się ze swoich zadań. 
W praktyce daniny mogą być stosowane również w innym celu (obok fiskalnego), 
który utrudnia, a nawet uniemożliwia napływu towarów z zagranicy6.

Daniny publiczne są świadczeniami stanowiącymi dochody publiczne7, 
jednak ustalenie, że określone świadczenie stanowi dochód publiczny jest 

4 Por. art. 90 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., (Dz. U. nr 78, 
poz. 483 z późn. zm.) – dalej powołana jako Konstytucja RP.

5 A. Krzywoń, Podatki i inne daniny publiczne – podstawowe pojęcia konstytucyjne, 
„Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2011, nr 2, s. 47–48.

6 A. Bień-Kacała, w: Prawo i administracja, t. II, red. R. Budzinowski, Piła 2003, s. 107.
7 Nie wszystkie jednak dochody publiczne mają charakter daniny, ale tylko te, które wnosi 

się na zasadzie przymusu opartego na władztwie daninowym, niewynikające z umowy, orzecze-
nia sądu lub jednostronnego oświadczenia woli obciążonego (C. Kosikowski Ustawa daninowa 
w świetle standardów konstytucyjnych, w: Księga jubileuszowa profesora Ryszarda Mastalskiego. 
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, red. W. Miemiec, Wrocław 2009, s. 248).
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niewystarczające, aby uznać je za daninę publiczną. Istotna jest bowiem cecha 
przymusowości danin publicznych, która wynika wprost z literalnego brzmienia 
art. 217 Konstytucji, mówiącego o świadczeniach „nakładanych” przez upraw-
niony do tego organ publicznoprawny8. Nie wszystkie dochody publiczne są 
daniną, można za taką uznać tylko te wnoszone na zasadzie przymusu opartego 
na władztwie daninowym, niewynikającym z umowy, orzeczenia sądu lub 
jednostronnego oświadczenia woli obciążonego9.

Powyższe ustalenia pozwalają wysunąć wniosek, że daniny publiczne są 
zasadniczą instytucją prawa finansowego. Z treści art. 217 Konstytucji RP wyni-
ka, że jedyną i zarazem podstawową daniną publiczną wymienioną z nazwy jest 
podatek. Ustawa zasadnicza wymienia jednak oprócz podatków również „inne 
daniny publiczne”, ponoszone na rzecz związku publicznoprawnego10. W oparciu 
o wnioskowanie a contrario należy przyjąć, iż przez „inne daniny publiczne” 
trzeba rozumieć daniny, które nie są podatkami, ale mają cechy, które pozwalają 
je ujmować w tej kategorii prawnej.

W świetle powyższych przesłanek należy stwierdzić, że daniną publiczną 
jest przymusowe, bezzwrotne, powszechne świadczenie pieniężne o charakterze 
publicznoprawnym, stanowiące dochód państwa lub innego podmiotu publiczne-
go, nakładane jednostronnie (władczo) przez organ publicznoprawny w celu za-
pewnienia utrzymania państwa (choć mogą mu towarzyszyć także inne cele, np. 
stymulacyjne, prewencyjne, prohibicyjne), które służy wypełnianiu zadań (funk-
cji) publicznych wynikających z konstytucji i ustaw. Daniny publiczne należą do 
szerszej kategorii „świadczeń publicznych”, będących stałym elementem ustroju 
państwa, bez którego państwo nie mogłoby funkcjonować11. Charakter prawny 
cła jako daniny publicznej podkreślony został nie tylko w doktrynie prawa12,  

8 Wyrok TK z 19.07.2011 r., sygn. P 9/09, LEX nr 936457.
9 C Kosikowski, w: Księga…, s. 248.
10 T. Dębowska-Romanowska, Prawo daninowe – podstawowe pojęcia konstytucyjne 

i ustawowe, „Glosa” 1996, nr 11, s. 3; A. Krzywoń, Podatki…, s. 47; wyrok WSA w Poznaniu 
z 09.05.2006 r., sygn. III SA/Po 187/04, LEX nr 830558.

11 T. Dębowska-Romanowska, Pojęcie podatków i innych danin publicznych w świetle kon-
stytucji, w: Księga…, s. 120.

12 Por. K. Sawicka, Cło w systemie danin publicznych, w: Księga pamiątkowa ku czci 
Profesora Eugeniusza Teglera, Poznań 1997, s. 131; A. Drwiłło, Cło, w: Leksykon prawa finan-
sowego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Drwiłło, D. Maśniak, Warszawa 2009, s. 53.



59Cło jako źródło dochodów budżetowych...

ale także w judykaturze13. Cło jako podstawowa instytucja prawa celnego jest 
daniną publiczną pobieraną od podmiotów, będącymi będących uczestnikami 
wymiany międzynarodowej, które dostarczają środki środków finansowych 
służących wypełnianiu zadań (funkcji) przez związek publicznoprawnemu, 
jakim jest państwo i Unia Europejska. Cłu mogą towarzyszyć także inne cele, 
np. stymulacyjne, prewencyjne, służące wypełnianiu zadań publicznych wyni-
kających z Konstytucji RP i ustaw14.

Podkreślić ponadto należy, że cechą charakterystyczną wyróżniającą cło 
na tle innych danin publicznych jest podstawa prawna jego regulacji. Stanowi 
ono bowiem przedmiot regulacji unijnego prawa celnego, a przepisy krajowe 
w tym zakresie jedynie uzupełniają prawo unijne. Tym samym cło jest jedyną 
daniną publiczną regulowaną na poziomie unijnym, co oznacza, że kompetencje 
ustawodawcze zostały przekazane na rzecz Unii Europejskiej. O wyróżnieniu cła 
jako daniny publicznej decyduje funkcja ochronna, realizowana przez ochronę 
krajowych producentów i rynku krajowego. Obecnie cła w coraz większym 
stopniu stają się narzędziem stymulacji i interwencji w sferę obrotu towarowe-
go – dzięki cłom ustawodawca ma możliwość regulowania obrotu towarowego 
z zagranicą. Cło pobierane przez polską administrację celną zaliczane jest do 
konstytucyjnej kategorii danin publicznych, stanowiąc w ten sposób źródło 
dochodu związku publicznoprawnego (państwa, Unii Europejskiej). Istotnym 
jest również to, aby w prowadzonych rozważaniach instytucji cła nie utożsamiać 
z pojęciem należności celnych, ponieważ w skład należności wchodzą także inne 
elementy15, które, mimo że są pobierane w obrocie towarowym z zagranicą, to 
nie są daninami publicznymi16.

13 Por. wyrok TK z 06.12.2006 r., sygn. SK 25/05, LEX nr 50268, OTK ZU-A 2006, nr 11, 
poz. 169, LEX nr 221524; wyrok NSA w Warszawie z 02.12.2008 r., sygn. I GSK 45/08, LEX  
nr 969680.

14 Por. wyrok TK z 16.03.2010 r., sygn. K 24/08, LEX nr 564548, OTK-A 2010, nr 3, poz. 22, 
Dz. U. 2010, nr 48, poz. 285.

15 Por. art. 5 pkt 20 i art. 5 pkt 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
Nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (wersja przekształcona) 
(Dz. Urz. UE L z dn. 10.10.2013 r., nr L 269, s. 1 z późn. zm.) – dalej powołane jako UKC.

16 K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski,Komentarz do art. 30 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, LEX 2012, teza 30.9.
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środki publiczne

Środki publiczne, należące do podstawowych kategorii finansów publicz-
nych, stanowią dochody publiczne gromadzone w celu pokrycia wydatków 
publicznych oraz rozchodów publicznych17. W doktrynie prawa finansowego 
zwraca się uwagę na różnorodny charakter środków publicznych, przede wszyst-
kim zauważa się, że ich katalog, zawarty w art. 5 ustawy o finansach publicznych 
nie zawiera klasycznej definicji, lecz ma charakter zamknięty18. Zdaniem wielu 
autorów katalog ten ma jednak charakter otwarty19, a argumentem przemawia-
jącym za takim poglądem jest zastosowanie przez ustawodawcę sformułowania 
„z innych źródeł”. Użycie tego zwrotu oznacza, że należy zaliczyć tutaj środki 
publiczne, które nie zostały wymienione z nazwy w ustawie o finansach publicz-
nych, jak np. cło.

Ustawa o finansach publicznych pojęciem środków publicznych określa 
różnego rodzaju przychody i dochody gromadzone w budżecie państwa 
i w budżetach jednostek samorządu terytorialnego oraz ujmowane w planach 
finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Pod względem prawnym 
obejmują środki krajowe i zagraniczne, budżetowe i pozabudżetowe, przymuso-
we i dobrowolne, bezzwrotne i zwrotne, podatkowe i niepodatkowe, pobierane 
są one na podstawie odrębnych ustaw, umów międzynarodowych lub umów 
cywilnoprawnych (np. pożyczki i kredyty krajowe lub zagraniczne, dochody 
z najmu, dzierżawy, dochody ze sprzedaży likwidowanego majątku).

W art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wymienione zostały środki 
publiczne przyporządkowane do pięciu kategorii. Analizując cechy charaktery-
zujące każdy rodzaj środków publicznych wskazać należy na trzy podstawowe 
typy, które gromadzone i wydatkowane są w sposób określony przez ustawę bu-
dżetową. Do środków publicznych należy zaliczyć20: a) dochody publiczne, które 
mają one charakter podstawowy, są bezzwrotne i stanowią zasilenie finansowe 

17 C. Kosikowski, Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2001, s. 125 i nast.
18 E. Ruśkowski, Komentarz do artykułu 5, w: Nowa ustawa o finansach publicznych wraz 

z ustawą wprowadzającą, red. E. Ruśkowski, J.M. Salachna, Gdańsk 2010, s. 42.
19 Z. Ofiarski, Komentarz do artykułu 5, w: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz,  

red. M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Warszawa 2010, s. 24.
20 B. Kucia-Guściora, Komentarz do art. 5, w:Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, 

red. P. Smoleń, Warszawa 2012, s. 95.
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władz publicznych; b) przychody publiczne, mające charakter uzupełniający 
i najczęściej mające charakter zwrotny, a także c). środki pochodzące z budżetu 
UE i inne bezzwrotne środki ze źródeł zagranicznych.

W świetle powyższego należy podzielić pogląd J.M. Salachny, że środkami 
publicznymi są środki pieniężne, które zostały otrzymane z określonych tytułów 
i źródeł przez podmioty – jednostki sektora finansów publicznych lub uiszczone 
na rzecz budżetu publicznego21. W momencie ich pozyskania przez instytucję 
(lub organ władzy)wykonującą zadania publiczne stają się jej własnością, zwięk-
szając tym samym majątek publiczny.

Dochody publiczne

Elementem składającym się na treść pojęcia środków publicznych są docho-
dy publiczne22, na które składają się daniny publiczne23 oraz pozostałe dochody 
publiczne24. Katalog dochodów budżetu państwa, wskazany został w art. 60 i 111 
ustawy o finansach publicznych, które są uzupełnieniem art. 5 ust. 2 ustawy 
o finansach publicznych, jest szeroki, ma jednak charakter otwarty, ponieważ 
odsyła do innych ustaw i umów międzynarodowych, w których mogą zostać 
określone dochody publiczne.

Funkcje dochodów publicznych należy utożsamiać przede wszystkim z ce-
lami, dla których ustanawia się tytuły dochodów publicznych lub ze skutkami, 
które wynikają z ich pobierania. Celem wprowadzenia danego rodzaju dochodu 
publicznego jest realizacja funkcji fiskalnej bądź funkcji interwencyjnej, pole-
gającej na zachęceniu lub zniechęceniu podmiotu obciążonego świadczeniem 
publicznym do określonego zachowania. Podstawową zasadą wynikającą 
z finansów publicznych, jest to, że dochody publiczne pobiera się w celu gro-
madzenia środków niezbędnych do sfinansowania potrzeb publicznych. Funkcje 
fiskalne dochodów publicznych nie są negowane, inaczej jest jednak z funkcjami 

21 J.M. Salachna, Środki publiczne, ich rodzaje formy prawne oraz zasady realizacji w sekto-
rze finansów publicznych, w: System prawa finansowego, T. II Prawo finansowe sektora finansów 
publicznych, red. E. Ruśkowski, Warszawa 2010, s. 85.

22 Art. 5 ust. 2 u.f.p.
23 Art. 5 ust. 2 pkt 1 u.f.p.
24 Art. 5 ust. 2 pkt 2–8 u.f.p.
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interwencyjnymi, zwłaszcza, gdy poszczególne tytuły obciążeń nie tylko nie 
mogą, lecz wręcz nie powinny zapewnić napływu dochodów publicznych. Cele 
interwencyjne dochodów publicznych są liczne i różnorodne25.

W literaturze prawa finansowego wskazuje się, że dochody publiczne należy 
odróżnić od dochodów prywatnych, ich odmienność wynika przede wszystkim 
ze sposobu tworzenia dochodów, trybu ich wymiaru, poboru i egzekucji oraz 
odpowiedzialności za wypełnienie zobowiązań, a także przeznaczeniem, 
planowaniem, wykorzystaniem (wydatkowaniem) i kontrolą gromadzenia oraz 
wydatkowania. Dochody publiczne są wprowadzane w sposób władczy, oparte 
na metodzie określonej w konstytucji danego państwa. Zasadą jest, że dochody 
publiczne są wprowadzane w drodze ustawy. Dochody publiczne pobierane są 
na cele związane z wydatkami publicznymi państwa i samorządu terytorialnego, 
natomiast dochody prywatne powstają najczęściej w wyniku zobowiązań cywil-
noprawnych lub orzeczeń sądowych bądź decyzji administracyjnych, z których 
wynika obowiązek wypełnienia zobowiązania prywatnoprawnego. Dochody 
prywatne pozostają do swobodnej dyspozycji ich wierzycieli i jako takie mogą 
być przeznaczone na cele przez nich wybrane26.

W zakres dochodów publicznych, jak wcześniej zauważono, zgodnie 
z art. 5 ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych wchodzą daniny publiczne, 
artykuł zawiera przykładowe wyliczenie świadczeń. Daniny publiczne odnoszą 
się, zgodnie z treścią tej regulacji, do podatków, składek, opłat, wpłat z zysku 
przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, 
a także innych świadczeń pieniężnych, których obowiązek ponoszenia na rzecz 
państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych 
oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw. 
Polski ustawodawca, określając katalog dochodów publicznych, wyróżnia daniny 
publiczne, dlatego niezbędna jest analiza wyżej wymienionych regulacji w celu 
ustalenia ich treści, a w efekcie umiejscowienie cła jako dochodu publicznego.

Świadczenia zaliczane do danin publicznych stanowią dochód państwa lub 
innego podmiotu publicznego, zaś ich istotną cechą jest przeznaczenie na wy-
datki lub rozchody publiczne. Zdaniem niektórych autorów np. Z. Ofiarskiego, 
powyższa regulacja ma charakter otwarty27, a potwierdza to użyty przez usta-

25 C. Kosikowski, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2011, s. 40–41.
26 C. Kosikowski, Komentarz do art.5 ustawy o finansach publicznych, Lex nr 2011.
27 Z. Ofiarski, Komentarz do art.5, w: Ustawa…, s. 25.
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wodawcę zwrot – „inne świadczenia pieniężne”. Oznacza to, że należą tutaj inne 
środki publiczne, które w regulacji nie zostały wymienione z nazwy. Powyższe 
powoduje zgodność się z poglądem prezentowanym w doktrynie, że art. 5 ust. 2  
pkt. 1 ustawy o finansach publicznych. nie należy traktować jako definicji nor-
matywnej pojęcia danina publiczna z uwagi na fakt, że stanowią one jedynie 
przykładowe wyliczenie świadczeń zaliczanych do tej kategorii prawnej28.

Analizując powyższą regulację warto zwrócić uwagę, że poza daninami 
publicznymi wymienionymi z nazwy prawodawca użył w art. 5 ust. 2 pkt. 1 
zwrotu „inne świadczenia pieniężne”. Istotnym jest, że obowiązek ich pono-
szenia na rzecz państwa, jednostki samorządu terytorialnego, państwowych 
funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych ma 
wynikać z odrębnych ustaw. Do takich świadczeń, zdaniem niektórych autorów, 
zalicza się cła29, część z nich zauważa jednak, że cło należy zaliczyć zgodnie 
z art. 5 ust. 2 pkt. 2 do innych dochodów budżetu państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych należnych 
na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych30. Pogląd ten uza-
sadniają faktem pobierania ceł na podstawie ustaw i umów międzynarodowych.

Poglądy te na podstawie dotychczasowych rozważań należy uznać za słuszne. 
Analizując badaną regulację, należy zauważyć, że wśród dochodów publicznych 
stanowiących daniny publiczne nie wymieniono wprost ceł, jednak – jak już wy-
kazano – należą one bez wątpienia do kategorii danin publicznych, a obowiązek 
ich ponoszenia na rzecz związku publicznoprawnego (państwa, Unii Europejskiej) 
wynika z odrębnych ustaw i umów międzynarodowych31. Podkreślenia wymaga 
fakt, że cło jest specyficznym rodzajem daniny publicznej, która pobierana jest 
od podmiotów dokonujących wymiany międzynarodowej i w takim rozumie-

28 K. Machalica-Drozdek, Stosunek prawny zobowiązania celno-podatkowego w obrocie to-
warowym z zagranicą, Warszawa 2015, s. 30.

29 E. Ruśkowski, Komentarz do art. 5, w: Nowa…, s. 50; podobnie Z. Ofiarski, Komentarz do 
art. 5, w: Ustawa…, s. 25; C. Kosikowski, Ustawa…, s. 201.

30 R. Bucholski, Środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych,  
w: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy, red. H. Dzwonkowski,  
G. Gołębiowski, Warszawa 2014, s. 28.

31 Por. decyzja Rady nr 2014/335/UE, Euratom z 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów 
własnych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L 168 z 07.06.2014 r., s. 105) – dalej powołana jako decy-
zja Rady nr 2014/335/UE; Traktat z 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja 
skonsolidowana w brzmieniu nadanym traktatem lizbońskim, Dz. Urz. UE C 83 z 30.03.2010 r.,  
s. 47) – dalej przywoływany jako TFUE.



64 Adam Drozdek

niu mieści się ono w katalogu danin publicznych wymienionych w art. 5 ust. 2  
pkt 1. Rozważając treść przywołanej regulacji prawnej, należy zwrócić uwagę, 
że katalog danin publicznych tworzą świadczenia pieniężne, stanowiące dochód 
państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych 
bądź jednostek sektora finansów publicznych. Cło jest częścią dochodu nie tylko 
budżetu państwa, ale również Unii Europejskiej. Z chwilą przystąpienia Polski do 
Unii Europejskiej aż 80% zaksięgowanych kwot wynikających z ceł odprowadza-
nych jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej32. Ustawa o finansach publicz-
nych w art. 125 ust. 1 pkt. 2 do środków własnych Unii Europejskiej zalicza udział 
we wpływach z ceł, opłat rolnych i cukrowych33. W zasobach własnych Unii 
Europejskiej znaleźć się muszą środki na sfinansowanie prowadzonej przez nią 
polityki. Obecnie cła pobierane z tytułu importu towarów z państw nienależących 
do Unii Europejskiej stanowią dochód UE i są elementami systemu finansowego 
prawa unijnego34, Polska zaś jedynie poprzez swój budżet redystrybuuje pobrane 
na terytorium kraju cła do budżetu Unii Europejskiej.

W Polsce cła są jednymze źródeł dochodów budżetu państwa, wymienia 
się je jako drugi – obok podatków – podstawowy typ danin publicznych, które 
zapewniają wpływy35. Pomimo malejącego znaczenia fiskalnego ceł ochrona 
interesu fiskalnego Unii oraz państw członkowskich nadal jest jednym z podsta-
wowych zadań regulacji prawa celnego. Pogląd ten podkreślony został w treści 
preambuły „Konstytucji Unii Celnej36”, która mówi, że stosowanie ceł powinno 
– w miarę możliwości – służyć zapobieganiu nadużyciom lub nieprawidłowo-
ściom, mogącym przynieść uszczerbek finansowy budżetowi Unii Europejskiej.

32 Zob. art. 2 ust. 1 lit. a) oraz ust. 3 decyzji Rady nr 2014/335/UE w zw. z art. 3 i 311 TFUE; 
por. art. 125 u.f.p. Pogląd ten zyskał również aprobatę w doktrynie prawa finansowego: P. Sawczuk, 
Przesłanki stosowania wydłużonego terminu powiadomienia dłużnika o kwocie długu celnego 
w świetle praktyki orzeczniczej Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w: Prawo finansowe 
w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. A. Pomorska, P. Smoleń, J. Stelmasiak, 
A. Gorgol, Lublin 2011, s. 399; C. Kosikowski, Problem suwerenności finansowej państwa człon-
kowskiego Unii Europejskiej, w: Finanse publiczne i prawo finansowe – realia i perspektywy 
zmian. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu, red. L. Etel, 
M. Tyniewicki, Białystok 2012, s. 99.

33 Art. 125 ust. 2 pkt 1 u.f.p.
34 A. Drwiłło, Cła i należności celne, w: System prawa finansowego, T. III, Prawo daninowe, 

red. L. Etel, Warszawa 2010, s. 872–873.
35 Art. 111 ust. 2 u.f.p.
36 Por. akapit 37 preambuły do UKC.
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Reasumując, należy stwierdzić, że cła są wrażliwym instrumentem prawa 
celnego związanym z przemieszczaniem towarów przez granicę, a zarazem 
najważniejszym narzędziem taryfowej polityki handlowej, którym posługuje 
się Unia Europejska.

Regulacja art. 5 ust. 2 pkt. 1 nie wymienia Unii Europejskiej jako bene-
ficjenta dochodów publicznych ze źródła, jakim są daniny publiczne. W tym 
miejscu warto podkreślić, że regulacje unijne odgrywają znaczącą rolę wśród 
źródeł prawa celnego. O istotnej roli aktów prawa unijnego przesądzają przede 
wszystkim dwa czynniki. Po pierwsze: handel międzynarodowy pozwala na 
uzyskanie dostępu do zagranicznych rynków zbytu oraz surowców, przez co ma 
wielkie znaczenie dla większości państw, nie muszą one zawierać dwustronnych 
lub wielostronnych porozumień dotyczących handlu. Po drugie, co ma znacze-
nie w przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej – wspólna polityka 
handlowa objęta jest wyłączną kompetencją Unii, a w konsekwencji państwa 
członkowskie nie są uprawnione do zawierania umów handlowych z państwami 
trzecimi, gdyż te mogłyby uniemożliwić realizację celów Unii Europejskiej.

W tym miejscu warto podkreślić, że prawo Unii Europejskiej jest szcze-
gólnego rodzaju systemem prawnym, charakteryzującym się (na tle innych) 
autonomiczną pozycją. Stanowi on zbiór przepisów, obejmujących akty prawne 
wypracowane początkowo przez Wspólnoty Europejskie, następnie przez Unię 
Europejską, a także częściowo przez same państwa członkowskie, które przeka-
zały Unii część suwerennych praw i upoważniły organy unijne do samodzielnego 
stanowienia prawa. Wyjątkowy charakter i pozycja prawa Unii Europejskiej 
sprawia, że stanowi ono prawo formalnie odrębne zarówno względem publicz-
nego prawa międzynarodowego, jak i wewnętrznych systemów prawnych państw 
członkowskich. W odróżnieniu od prawa publicznego międzynarodowego, któ-
rego celem jest współpraca suwerennych państw, w przypadku prawa unijnego 
mamy do czynienia z celem w postaci integracji państw członkowskich. Jego 
realizacja ma polegać na wykonywaniu powierzonych Unii kompetencji, aby 
osiągnąć zapisane w traktatach podstawowe założenia. Niezależność prawa Unii 
Europejskiej wynika również z faktu, że ma ono własny system źródeł prawa, 
własne procedury tworzenia, wykładnię oraz kontrolę stosowania i ochronę37. 
Unia Europejska jest organizacją międzynarodową, mającą osobowość prawną, 
swoje organy oraz personel, jednak nie ma własnej „klasycznej” administracji. 

37 A. Kuś, Kompetencje…, s. 28.
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Zadania Unii Europejskiej realizowane są przez administrację poszczególnych 
państw członkowskich38. Autonomiczny charakter systemu prawnego Unii 
podkreślony został także w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej. W orzeczeniu z 13 lutego 1969 roku Trybunał podkreślił, że Unia 
ma swój własny system prawny, zintegrowany z systemami prawnymi państw 
członkowskich, który musi być stosowany przez ich sądy39. Oznacza to nieza-
leżność prawa unijnego, które nie może zostać uznane za tożsame z prawem 
wewnętrznym państw członkowskich, ponieważ jest tworzone przez właściwe 
organy prawotwórcze Unii, przy zastosowaniu odpowiednich procedur two-
rzenia i kontroli prawa. W tym celu Unia została zaopatrzona przez państwa 
członkowskie w niezbędne kompetencje i związane z tym uprawnienia. Kończąc 
przedstawione rozważania, należy odwołać się do poglądów C. Kosikowskiego, 
który stwierdził, że przepisy TFUE wskazują, iż Unia Europejska ma wyłączną 
kompetencję w zakresie unii celnej, w tym, m.in. kompetencje dotyczące sta-
nowienia zasad wymiaru i poboru ceł40. Wynika to z faktu, że Unia Celna ma 
uprawnienie do wprowadzenia w wymianie międzynarodowej Wspólnej Taryfy 
Celnej oraz stanowienia na jej podstawie ceł. Z powyższego można wnioskować, 
że unijne prawo celne, tj. UKC oraz rozporządzenia wykonawcze, regulowane 
jest prawem organizacji międzynarodowej.

Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że po przy-
stąpieniu Polski do Unii Europejskiej cła stanowią w sensie podmiotowym 
i przedmiotowym źródło dochodów budżetu unijnego, w przeciwieństwie do 
pozostałych danin publicznych, które zasilają dochody budżetu państwa lub 
jednostek samorządu terytorialnego. Cło stanowi osobną kategorię dochodów 
publicznych, którą cechuje przymusowość, pobierane jest przez organy celne na 
podstawie Wspólnej Taryfy Celnej od podmiotów dokonujących obrotu towa-
rowego z zagranicą, w związku z przemieszczaniem się towaru przez granicę 
celną państwa lub grupy państw tworzących unię celną, co podkreśla szczególny 
charakter tego świadczenia jako daniny publicznej. Ujęcie cła w katalogu danin 

38 Ibidem, s. 165.
39 Wyrok TS z 13 lutego 1969 r., w sprawie C-14/68, Walt Wilhelm i inni v. Bundeskartellamt, 

zob. Orz. z 1969, s. 1.
40 Por. C. Kosikowski, w: Finanse…, s. 99–100; podobnie też K. Piech, Wprowadzanie towa-

rów na obszar celny Unii Europejskiej, Warszawa 2012, s. 44; A. Kuś, Kompetencje, s. 69. De 
lege lata unia celna obejmuje nakaz stosowania jednolitej, wspólnej taryfy celnej zewnętrznej 
we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (por. art. 28 TFUE).
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publicznych wynika z realizacji celów publicznych, jak również z faktu, że 
stanowi źródło dochodów publicznych, które jest niezbędne dla funkcjonowania 
związku publicznoprawnego. System zasobów własnych Unii Europejskiej 
zapewnia dzięki niemu odpowiednie środki finansowe na prowadzenie unijnej 
polityki w poszczególnych dziedzinach w sposób uporządkowany, uwzględnia-
jąc potrzeby ścisłej dyscypliny budżetowej. W konsekwencji jest świadczeniem 
pieniężnym, którego obowiązek ponoszenia wynika z regulacji unijnego prawa 
celnego, a więc z odrębnych regulacji unijnych.

Szczegółowa analiza art. 5 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych 
wykazała, że nie odnoszą się one wprost do instytucji ceł, które, będąc dani-
nami publicznymi, stanowią dochód nie tylko państwa, ale przede wszystkim 
Unii Europejskiej. Niewątpliwym jest jednak to, że regulacja ta będzie miała 
zastosowanie do ceł, o czym świadczy zwrot określony w treści art. 5 ust. 2  
pkt 1 u.f.p. „inne świadczenia pieniężne”. Jak ustalono wcześniej, cło jako 
dochód Unii Europejskiej oraz państw członkowskich regulowane jest prawem 
organizacji międzynarodowej, w związku z czym art. 5 ust. 2 pkt. 1 ustawy 
o finansach publicznych powinien zostać doprecyzowany przez dodanie ceł do 
katalogu danin publicznych. Ponadto regulacja ta powinna zostać poszerzona 
o pojęcie organizacji międzynarodowej, na rzecz której odprowadzane jest cło.

W dalszej części rozważań należy zwrócić uwagę na fakt, że środkami pu-
blicznymi są również niepodatkowe należności budżetowe. Wyliczenie zawarte 
w art. 60 ustawy o finansach publicznych nie ma charakteru kompleksowego, 
gdyż ustawodawca, używając w konstrukcji tego przepisu słowa „w szczegól-
ności”, wskazał, że powyższy katalog ma charakter otwarty i zawiera jedynie 
przykłady niepodatkowych należności budżetowych. W literaturze przedmiotu 
krytykuje się otwarty charakter tego aktu prawnego, ponieważ powoduje on 
brak pozytywnych rozstrzygnięć w kwestii definicji niepodatkowych należności 
budżetowych, może także prowadzić do niejasności interpretacyjnych dotyczą-
cych, np. kryteriów odnoszących się do doboru świadczeń wyliczonych w art. 60 
u.f.p.41. Mowa jest o należnościach niemających cech podatku i opłaty, a mających 
charakter publicznoprawny, które rodzą stosunki o charakterze zobowiązanio-
wym oraz stanowią dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu 

41 M. Kowalski, Niepodatkowe należności budżetowe jako danina publiczna w świetle orzecz-
nictwa sądów administracyjnych, w: Sądowa kontrola administracji w sprawach podatkowych, 
red. B. Brzeziński, J.P. Tarno, Warszawa 2011, s. 227.
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terytorialnego. Niepodatkowe należności budżetowe mają szeroki zakres i obej-
mują wszystkie publicznoprawne świadczenia, które zostały pozbawione cech 
podatków i opłat, choć mogą być do nich konstrukcyjnie zbliżone42. Ich podstawą 
są przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a cechą charakterystyczną pod-
porządkowanie, w granicach wyznaczonych prawem, objętych nimi jednostek 
organom wyposażonym we władztwo publiczne.

Dochody niepodatkowe w systemie finansów publicznych odgrywają dru-
gorzędną rolę. Analizując miejsce cła w systemie dochodów publicznych, należy 
podzielić pogląd prezentowany w literaturze przedmiotu, że cło to odrębny rodzaj 
źródła dochodów, wchodzący w skład systemów niepodatkowych43. Przemawia 
za tym fakt, że dochodami niepodatkowymi należy nazwać wszystkie daniny pu-
bliczne, które nie są podatkami. De lege lata w ustawie o finansach publicznych 
cło zostało wyodrębnione jako danina, która nie jest podatkiem, opłatą44, stanowi 
natomiast odrębne źródło dochodów budżetowych, a obowiązek nałożenia oraz 
uiszczenia cła wynika z regulacji unijnych i jest egzekwowany przez uprawnione 
do tego organy administracji celnej. Charakter cła jako niepodatkowej należności 
budżetowej podkreślony został w doktrynie prawa. Zdaniem m.in. K. Piecha cło 
należy traktować jako odrębne źródło dochodów budżetowych o charakterze 
niepodatkowym, do którego określenia i poboru uprawnione są organy celne45. 
O wyróżnieniu ceł spośród innych danin publicznych decydują łącznie trzy 
cechy: a)funkcje, o znacznie węższe niż funkcje podatków; b)ich nierozerwalny 
związek z obrotem towarowym z zagranicą oraz c) tradycja kształtowania się tej 
instytucji odrębnie od prawa podatkowego.

Analizując katalog źródeł dochodów budżetu państwa, należy zwrócić 
uwagę na zasadę ich prognostycznego charakteru. Dochody ujęte są w budżecie 
państwa w wielkości przewidywanej, oznacza to, że ich faktyczne wykonanie 
może być zarówno wyższe, jak i niższe od wielkości przyjętych w budżecie. 

42 M. Zdebel, w: Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie 
prawo podatkowe. Zjazd katedr prawa finansowego i podatkowego, Łódź 5–6 czerwca 2012 r.,  
red. I. Mirek, T. Nowak, Łódź 2014, s. 491.

43 K. Sawicka, Prawo celne w zarysie, Wrocław 2003, s. 60; Z. Ofiarski, Ogólne prawo po-
datkowe. Zagadnienia materialno-prawne i proceduralne, Warszawa 2010, s. 19–20; A. Drozdek, 
Cło jako niepodatkowa należność budżetowa. Część II, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 
2012, nr 1, s. 18.

44 Por. art. 111 ust. 2 u.f.p.
45 K. Piech, Wprowadzanie…, s. 26.
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Dochody budżetowe ujmuje się w załączniku do ustawy budżetowej według źró-
deł dochodów oraz części i działów klasyfikacji budżetowej. Wymienione wśród 
środków publicznych daniny publiczne, są klasycznym ciężarem nakładanym na 
gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, a ich główną cechą jest to, że podmiot 
ponoszący ciężar świadczenia nie otrzymuje w zamian żadnego bezpośredniego 
świadczenia (korzyści). Poszczególne formy dochodów budżetowych określają 
i wprowadzają odrębne ustawy, zaś obowiązek ich ponoszenia na rzecz związku 
publicznoprawnego wynika z odrębnych regulacji prawnych, nie nakłada go 
ustawa o finansach publicznych ani coroczna ustawa budżetowa, co podkreślone 
jest w regulacji art. 51 u.f.p. Stanowi ona, że umieszczenie w budżecie państwa 
dochodów z określonych źródeł (np. z ceł) nie obejmuje podstawy roszczeń ani 
zobowiązań państwa wobec osób trzecich ani roszczeń tych osób wobec państwa. 
Wspomniane roszczenia lub zobowiązania wynikają z ustaw szczególnych, które 
wprowadzają odpowiednie formy dochodów z tytułu ceł. Z punktu widzenia 
prowadzonych rozważań istotne jest, że cła, które zostały wymienione w art. 
111 ustawy o finansach publicznych, nie wynikają z przepisów budżetowych 
przewidzianych w ustawie o finansach publicznych. Roszczenia związku 
publicznoprawnego o uiszczenie cła wynikają z regulacji Unijnego Kodeksu 
Celnego oraz ustawy Prawo celne46.

Konkluzje

Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, że od 1 maja 2004 
roku cło jako jedyna wśród danin publicznych stanowi nie tylko źródło docho-
dów budżetu Polski, ale także jest dochodem budżetu unijnego. Pobrane przez 
polską administrację celną cła są w większości składkami przekazywanymi 
przez państwo członkowskie na rzecz organizacji międzynarodowej, jaką jest 
Unia Europejska. Natomiast pozostała część – 20%, stanowi dochód budżetu 
państwa, którego administracja celna pobrała należności i przeznaczana jest 
na sfinansowanie funkcjonowania administracji celnej. Cło, tworząc system 
zasobów własnych, zapewnia w ten sposób odpowiednie środki na prowadzenie 
polityki UE w poszczególnych dziedzinach w sposób uporządkowany, przy 
uwzględnieniu potrzeby ścisłej dyscypliny budżetowej. W konsekwencji jest 

46 Ustawa z 19 marca 2004 r. Prawo celne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 858 z późn. zm.).
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ono świadczeniem pieniężnym, którego obowiązek ponoszenia wynika z regu-
lacji unijnego i krajowego prawa celnego, a więc z odrębnych ustaw i regulacji 
unijnych.

Cło jako przymusowe świadczenie pobierane jest przez organy celne na 
podstawie Wspólnej Taryfy Celnej od podmiotów dokonujących obrotu towaro-
wego z zagranicą w związku z przemieszczaniem się towaru przez granicę celną 
państwa lub grupy państw tworzących unię celną. Będąc świadczeniem pobiera-
nym w obrocie towarowym z zagranicą, ma charakter daniny publicznej. Ujęcie 
cła w katalogu danin publicznych wynika z realizacji przez to świadczenie celów 
publicznych, jak również z faktu, że stanowi źródło środków finansowych, które 
jest niezbędne dla funkcjonowania związku publicznoprawnego. Cło realizuje 
funkcję fiskalną, charakterystyczną dla tego rodzaju świadczeń. O wyróżnieniu 
cła jako daniny publicznej spośród innych danin publicznych decyduje także 
jego cel prohibicyjny, realizowany przez utrudnienie, a nawet uniemożliwienie, 
napływu towarów z zagranicy.
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cuStoMS Duty AS A SouRce oF BuDGet incoMe  
in vieW oF tHe Act on PuBLic FinAnceS

The topic of this article focuses on the analysis of customs duty as public levy con-
stituting a source of income for Poland and an international organisation – the European 
Union. While defining a catalogue of public incomes in article 5, section 2, point 1 of the 
Act on Public Finances, the national legislator does not directly list customs duties as 
a public levy included in the public incomes catalogue. Customs duty is defined as one 
of public levies, since it is the only benefit constituting not only the source of income for 
Poland’s budget, but also for the budget of the European Union. Furthermore, customs 
duty fulfils a prohibition function through hindering and even preventing inflow of goods 
from abroad.

Keywords: customs, public tribute, public finance
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Streszczenie

Głównym celem niniejszego artykułu jest analiza zjawiska krytyki prawa przez 
autorów tekstów prasowych. Zagadnienie zostało omówione w kontekście jednej z zasad 
współtworzących zasadę demokratycznego państwa prawnego – zasady poprawnej le-
gislacji. Punktem wyjścia analizy materiału empirycznego jest charakterystyka zasady 
poprawnej legislacji jako zasady prawa w ujęciu systemowym oraz zasady demokra-
tycznego państwa prawnego, z której zasada poprawnej legislacji (jak szereg innych 
norm-zasad) została wyinterpretowana.

Słowa kluczowe: krytyka prawa, zasada demokratycznego państwa prawnego, zasada 
poprawnej legislacji.

Możliwość wyrażania opinii (w tym opinii krytycznych) na forum publicz-
nym, w szczególności na temat spraw społecznych (a do takich niewątpliwie 
należy prawo), stanowi jedną z podstawowych założeń współczesnego państwa 
demokratycznego, dlatego też odniesienie zjawiska krytyki prawa1 na łamach 

* mgr Karolina Gmerek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; adres 
e-mail: karolina.gmerek@wpiaus.pl

1 W ramach niniejszego artykułu – dla uzyskania zwięzłości wywodu – przez „krytykę 
prawa” rozumie się wyrażanie przez autorów tekstów prasowych dezaprobaty nie tylko dla kon-
kretnych regulacji prawnych, ale również dla innych aspektów związanych z prawem, a w oma-
wianym kontekście dla procesu tworzenia prawa.
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prasy do konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego wydaje 
się nader uzasadnione.

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wybranych aspektów zjawiska 
krytyki prawa przez autorów tekstów prasowych2 w odniesieniu do jednej 
z zasad współtworzących zasadę demokratycznego państwa prawnego – zasady 
poprawnej legislacji. Sposób stanowienia prawa w demokratycznym państwie 
wyznaczają określone normy prawne, niektóre z nich, mając charakter norm-za-
sad, tworzą zasadę poprawnej legislacji, która wyznacza prawodawcy określone 
obowiązki, a właśnie sposób wykonywania tych obowiązków poddawany jest na 
łamach prasy krytyce.

Materiał prasowy3, który został poddany analizie, w celu scharakteryzowa-
nia zjawiska krytyki prawa na łamach prasy, obejmował niemalże 1160 tekstów 
prasowych. Przeanalizowano następujące rodzaje tekstów prasowych:

1) Teksty prasowe, które poruszają tematykę prawną (tzn. dotyczą prawa 
i kwestii z nim związanych).

2) Teksty prasowe, co do których powstaje wątpliwość, czy tematyka w nich 
poruszana jest tematyką prawną, czy też odnosi się do innej sfery życia.

3) Teksty prasowe, które nie poruszają tematyki prawnej, ale pojawia się 
w nich wiele terminów prawnych i prawniczych.

 Badane teksty pochodziły z czasopism zróżnicowanych zarówno pod 
względem tematyki, częstotliwości wydawania, jak i zasięgu terytorialnego. 
Na podstawie wyżej wymienionych kryteriów przeanalizowano teksty prasowe 
publikowane na łamach „Gazety Wyborczej”, „Gazety Lubuskiej”, „Gazety 
Polskiej”, dziennika „Fakt”, dodatku do dziennika „Rzeczpospolita” pt. „Prawo 
co Dnia” oraz miesięcznika „Mida”.

2 Nie chodzi tu o tzw. krytykę prasową, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 
1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. nr 5, poz. 24, ze zm.), czyli krytykę „przekazywaną” odpowiednim 
organom i instytucjom państwowym, na którą podmioty te mają obowiązek odpowiedzieć.

3 Całościowa charakterystyka zjawiska krytyki prawa przez autorów tekstów prasowych 
na podstawie wybranych materiałów badawczych została dokonana na potrzeby pracy magi-
sterskiej pt. Języki okołoprawne w prasie, napisanej pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Macieja 
Zielińskiego w Katedrze Tworzenia i Wykładni Prawa na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Zasada demokratycznego państwa prawnego

We wstępie artykułu wskazano, dlaczego zasada demokratycznego państwa 
prawnego stanowi odpowiedni kontekst dla rozważań na temat krytyki prawa 
na łamach prasy. W tym miejscu, z uwagi na fakt, że analizę wybranych tekstów 
prasowych zogniskowano wokół zasady poprawnej legislacji jako zasady współ-
tworzącej zasadę demokratycznego państwa prawnego, należy:

1) Określić, w jakim ujęciu mówi się w niniejszym artykule o zasadzie 
demokratycznego państwa prawnego jako zasadzie prawa.

2) Wskazać, na czym polega owo „współtworzenie” przez zasadę popraw-
nej legislacji zasady demokratycznego państwa prawnego.

Ad 1. Art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku 
(dalej – Konstytucja) stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym 
państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. 
Przepis ten różnorako charakteryzowany jest zarówno w doktrynie prawa 
konstytucyjnego, jak i w teorii prawa4. W niniejszym artykule przyjęto za 
Maciejem Zielińskim, że wskazany przepis to klauzula generalna (rozumiana 
jako przepis prawny, który odsyła do pozaprawnych wartości – norm, dyrektyw), 
która stanowi podstawę do odtworzenia normy odsyłającej do jakichś innych 
przedmiotów odniesienia5. Ponadto z uwagi na założenie normatywności tekstów 
prawnych6, przyjęto, że omawiany przepis wyraża normę prawną, która nakazuje 
prawodawcy, jak również wszelkim podmiotom sprawującym władzę publiczną, 

4 Zob. na ten temat: S. Wronkowska, Charakter prawny klauzuli demokratycznego państwa 
prawnego (art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej), w: Państwo prawa. Demokratyczne pań-
stwo prawne. Antologia, red. J. Kowalski, Warszawa 2008, s. 287–290.

5 M. Zieliński, Zasady i wartości konstytucyjne, w: Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 
1997 roku, red. A. Bałaban, P. Mijal, Szczecin 2011, s. 39. Z tym stanowiskiem (przy takim sposobie 
rozumienia klauzuli generalnej) koresponduje stanowisko S. Wronkowskiej, która uznaje ten przepis 
za odsyłający do pewnej koncepcji państwa, którą ustrojodawca uznał za wzorzec, ideał polityczny, 
por. S. Wronkowska, Charakter prawny…, op. cit., s. 287–290; należy wskazać, że terminu „klauzula 
generalna” albo częściej po prostu „klauzula” używają też inni autorzy np. J. Kuciński, Konstytucyjny 
ustój państwowy Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2003, s. 58, J. Kuciński, W. J. Wołpiuk, Zasady 
ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2012, 
s. 187 i nast., L. Garlicki, Materialna interpretacja klauzuli demokratycznego państwa prawnego 
w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, w: Państwo prawa. Demokratyczne państwo prawne. 
Antologia, red. J. Kowalski, Warszawa 2008, s. 309 i nast., idem, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys 
Wykładu, wyd. 16, Warszawa 2012, s. 61, jednakże bez określania znaczenia tych terminów.

6 M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, wyd. 6, Warszawa 2012, s. 105.
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osiągać pewien ideał polityczny7, czyli stan rzeczy określany jako demokratyczne 
państwo prawne8. Co więcej, norma ta jest normą-zasadą, czyli obowiązującą 
w systemie normą prawną szczególnie doniosłą pod względem treściowym9. 
Z uwagi na powyższe, w niniejszym artykule o zasadzie demokratycznego 
państwa prawnego, jak i o wszystkich innych wyróżnionych zasadach prawa, 
konsekwentnie mówi się w ujęciu systemowym10.

Ad 2. Zasada demokratycznego państwa prawnego po raz pierwszy została 
wyrażona w art. 1 Konstytucji z 1952 roku w konsekwencji jej nowelizacji 
tzw. nowelą grudniową w 1989 roku – po dokonaniu przedmiotowej zmiany 
(związanej z przekształceniami ustrojowymi w Polsce) Trybunał Konstytucyjny 
w szeregu swoich orzeczeń wyinterpretował z zasady demokratycznego państwa 
prawnego inne zasady prawa, które nie zostały wprost wyrażone w tekście 
ówczesnej Konstytucji11. Przyjął, że zasada demokratycznego państwa jest 
agregatem innych jeszcze zasad prawa, które same również mogą stanowić 
agregat zasad12. Z uwagi na fakt, że przepisowi art. 2 Konstytucji z 1997 roku 
nadano identyczne brzmienie, jak przepisowi art. 1 poprzedniej Konstytucji, 
Trybunał Konstytucyjny uznał, że wszystkie jego wcześniejsze rozstrzygnięcia 

7 S. Wronkowska, Charakter prawny…, s. 297.
8 Ibidem, s. 298.
9 M. Zieliński, Zasady i wartości…, s. 37, por. też S. Wronkowska, M. Zieliński, Z. Ziembiński, 

Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974. Należy podkreślić, że również w dok-
trynie prawa konstytucyjnego wskazuje się na normatywny charakter przepisu art. 2 Konstytucji, 
por. na ten temat J. Kuciński, W. J. Wołpiuk, Zasady ustroju politycznego…, s. 187, czyni to rów-
nież Trybunał Konstytucyjny od chwili wprowadzenia zasady demokratycznego państwa praw-
nego do polskiego systemu prawnego w roku 1989, por. J. Mikołajewicz, Pojmowanie „państwa 
prawnego” w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, w: Polskie 
dyskusje o państwie prawa, red. S. Wronkowska, Warszawa 1995, s. 100.

10 Por. O. Bogucki, M. Zieliński, Zasady Prawa z perspektywy ogólnej teorii prawa, w: System 
Prawa Karnego Procesowego. Tom III. Zasady procesu karnego, red. P. Wiliński, Warszawa 
2014, s. 87; zgodnie z koncepcją Autorów zasada prawa pojmowana systemowo to szczególnie 
doniosła obowiązująca norma prawna.

11 Zob. np. Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2002 (rozdział napisany 
przez J. Sobczaka), s. 112–113, J. Kuciński, Konstytucyjny ustrój państwowy Rzeczpospolitej 
Polskiej, Warszawa 2003, J. Mikołajewicz, Pojmowanie „państwa prawnego”…, s. 101 i nast., 
P. Winczorek, Prawo konstytucyjne Rzeczpospolitej Polskiej, wyd. 1, Warszawa 2003, s. 67–68, 
Prawo konstytucyjne RP, red. P. Sarnecki, wyd. 6, Warszawa 2005, M. Zieliński, Konstytucyjne 
zasady prawa, w: Charakter i struktura norm konstytucji, red. J. Trzciński, Warszawa 1997,  
s. 68, idem, Zasady i wartości…, s. 37–38.

12 Tak jest właśnie z zasadą poprawnej legislacji.
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odnoszące się do zasady demokratycznego państwa prawnego, w tym katalog 
wyinterpretowanych przez Trybunał zasad współtworzących, pozostają nadal 
aktualne13. Obecnie zarówno w doktrynie prawa konstytucyjnego, teorii prawa, 
jak i w orzecznictwie raczej powszechnie uznaje się wyinterpretowane przez 
Trybunał zasady prawa za obowiązujące. Główne głosy krytyki dotyczą bowiem 
przede wszystkim sposobu, w jaki Trybunał Konstytucyjny dokonał wyinterpre-
towania poszczególnych zasad i ewentualnego ich katalogu14.

Jak podkreśla L. Garlicki, działania interpretacyjne Trybunału Konsty-
tucyjnego, odnoszące się do zasady demokratycznego państwa prawnego, zawsze 
były szczególnie nakierowane na sposób stanowienia prawa15, tym samym w ra-
mach swojej działalności orzeczniczej Trybunał wyinterpretował szereg zasad 
prawa, które z kolei składają się na zasadę poprawnej legislacji, przy czym nie 
odtworzył ich bezpośrednio z zasady demokratycznego państwa prawnego, ale 
z uprzednio wyinterpretowanej zasady ochrony zaufania obywatela do państwa16.

Zasada poprawnej legislacji

Jak wskazują niektórzy przedstawiciele nauki o prawie konstytucyjnym, 
wyinterpretowanie przez Trybunał Konstytucyjny zasad prawa dotyczących 
procesu stanowienia prawa było jednym z najważniejszych dokonań w jego 
działalności interpretacyjnej dotyczącej zasady demokratycznego państwa 
prawnego17. Obecnie, w doktrynie prawa konstytucyjnego, charakterystyki 
zasady poprawnej legislacji (zwanej też zasadą przyzwoitej legislacji) dokonuje 

13 Zob. wyrok TK z 25.11.1997 r., sygn. K 26/97, OTK 1997r. nr 5–6, poz. 64, Legalis 2015.
14 Na ten temat np. Z. Witkowski, Wybrane zasady prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej 

Polskiej, w: Prawo konstytucyjne, red. Z. Witkowski, Toruń 2002, s. 79–80, L. Morawski, Zasada 
państwa prawnego próba reinterpretacji, w: Państwo prawa. Demokratyczne państwo prawne. 
Antologia, red. J. Kowalski, Warszawa 2008, s. 146.

15 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne…, s. 62.
16 T. Zalesiński, Zasada prawidłowej legislacji w poglądach Trybunału Konstytucyjnego, 

Warszawa 2008, s. 45.
17 Por. np. D. Dudek, Prawo konstytucyjne w zarysie. Wybór źródeł, Lublin 2002, s. 21.
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się głównie na podstawie dorobku orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego18. 
W ślad za orzecznictwem doktryna wymienia następujące zasady, które łącznie 
tworzą zasadę poprawnej legislacji:

a) zasadę niedziałania prawa wstecz (lex retro non agit);
b) zasadę zachowania okresu vacatio legis;
c) zasadę ochrony praw nabytych;
d) zasadę racjonalnych działań prawodawczych19;
e) zasadę określoności prawa20.
Wszystkie wymienione zasady są źródłem określonych obowiązków nało-

żonych na ustawodawcę. W konsekwencji sposób realizacji przez ustawodawcę 
każdej z nich może stać się przyczynkiem do krytyki ze strony autorów tekstów 
prasowych. Wydaje się jednak, że w omawianym kontekście dwie ostatnie zasa-
dy mają szczególne znaczenie, bowiem argument o nieracjonalności działań czy 
niejasności oraz braku określoności konkretnych regulacji prawnych, jest bardzo 
pojemny, a w konsekwencji łatwy do zastosowania. Zasada określoności prawa 
nakazuje prawodawcy przede wszystkim na tyle jasne formułowanie przepisów, 
aby adresat bez trudu mógł określić konsekwencje swojego działania21, jak 
również redagowanie przepisów niebudzących wątpliwości interpretacyjnych 
prowadzących do rozbieżności w ich stosowaniu22. Jak podkreśla się w doktrynie 
„na ustawodawcy ciąży obowiązek tworzenia przepisów prawa możliwie naj-
bardziej określonych w danym przypadku zarówno pod względem ich treści jak 
i formy”23. Zasada racjonalnych działań prawodawczych nakazuje prawodawcy 
racjonalność w działaniach prawodawczych, Trybunał Konstytucyjny odtworzył 
ją z zasady demokratycznego państwa prawnego i uznał za podstawę orzeczenia 

18 Przegląd orzecznictwa w tym zakresie można odnaleźć np. w wyroku TK z 17.05.2005 r., 
sygn. P 6/04, OTK Seria A 2005 nr 5, poz. 50, Legalis 2015 czy w uchwale NSA z 12.03.2001 r., 
sygn. OPS 14/00, ONSA 2001 nr 3, poz. 101, Legalis 2015.

19 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, wyd. 6, Warszawa 2012, s. 184. Należy podkreślić, że 
nie wszyscy przedstawiciele doktryny wyróżniają tę zasadę, por. wyrok TK z 17.05.2005 r., sygn. 
P 6/04, OTK Seria A 2005 nr 5, poz. 50, Legalis 2015, w którym Trybunał Konstytucyjny za 
nieracjonalną uznał regulację prawną, która była „podwójnie nieadekwatna do celów regulacji”.

20 W nowszym orzecznictwie Trybunał Konstytucyjny podkreśla też wagę przeprowadzania 
konsultacji społecznych w procesie legislacji, por. B. Banaszak, Prawo…, s. 183–184.

21 Por. wyrok TK z 11.01.2000 r., sygn. K 7/99, OTK 2000 nr 1, poz. 2, Legalis 2015.
22 Por. wyrok TK z 3 grudnia 2002 r., sygn. P 13/02, OTK Seria A 2002 nr 7, poz. 90, Legalis 2015.
23 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2012, s. 34.
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o niezgodności z Konstytucją regulacji prawnej „podwójnie nieadekwatnej do 
celów ustawy”, czyli – w rozumieniu Trybunału –nieracjonalnej właśnie 24.

Analiza wybranych tekstów prasowych

Przeprowadzona analiza materiałów prasowych pozwala stwierdzić, że 
w omawianym kontekście, czyli w odniesieniu do zasady poprawnej legisla-
cji, autorzy tekstów prasowych wyrażają dezaprobatę, która w szczególności 
dotyczy:

a) sposobu redakcji określonych przepisów prawnych;
b) treści wyrażonej w przepisach prawnych; 
c) braku niezbędnych konsultacji społecznych w procesie legislacji i innych 

uchybień w procedurze legislacyjnej np. błędnego oszacowania skutków 
wprowadzanej regulacji;

d) braku racjonalności w tworzeniu prawa np. wówczas, gdy, według autora 
tekstu prasowego, ustanowiona norma nie realizuje założonego przez 
prawodawcę celu.

W tym miejscu należy wskazać, że zasadniczo krytyka prawa na łamach 
prasy dotyczy również innych aspektów z nim związanych, przede wszystkim 
realizacji określonych norm prawnych, w szczególności funkcjonowania po-
szczególnych organów państwowych na podstawie prawa oraz przeprowadzania 
określonych procedur np. postępowania sądowego, jak również stosowania 
prawa. Kwestie te zostały jednak w niniejszym artykule pominięte z uwagi na 
odniesienie rozważań wyłącznie do zasady poprawnej legislacji.

Całościowe (tzn. bez relatywizacji do merytorycznie sprecyzowanego 
przedmiotu krytyki) spojrzenie na zjawisko krytyki prawa na łamach prasy 
pozwala na wyszczególnienie kilku jej odmian:

1) Krytyki całościowej – w ramach której wszystkie kwestie opiniowane 
przez autora tekstu prasowego budzą jego dezaprobatę.

2) Krytyki częściowej – która może się wyrażać w ogólnej krytyce da-
nego (mówiąc bardzo ogólnie) zjawiska, przy jednoczesnej aprobacie 

24 B. Banaszak, Prawo…, s. 184. Niedookreśloność tej zasady i sposób, w jaki Trybunał uznał 
ją za obowiązującą, nie pozwala się dziwić, że znaczna część doktryny prawa konstytucyjnego 
nie uwzględnia jej w swoich opracowaniach.
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niektórych jego elementów albo w sytuacji odwrotnej, czyli ogólnej 
aprobacie jakiegoś zjawiska, przy jednoczesnym wyrażeniu dezaprobaty 
w odniesieniu do zagadnień cząstkowych.

3) Krytyki bez propozycji zmian – polegającej na tym, że autor tekstu 
prasowego wyraża dezaprobatę, zarówno całkowitą, jak i częściową, 
odnoszącą się do konkretnych kwestii, nie wskazuje przy tym propozycji 
ich zmiany.

4) Krytyki połączonej z propozycją zmian – w ramach której autor tekstu 
prasowego wyraża dezaprobatę, zarówno całkowitą, jak i częściową okre-
ślonego zjawiska, a następnie wysuwa propozycje zmian, które w jego oce-
nie pozwolą na usunięcie elementów ocenianych przez autora negatywnie.

Koncentrując się na kwestii krytyki prawa w kontekście zasady poprawnej 
legislacji, można stwierdzić, że autorzy tekstów prasowych wyrażają dezaprobatę 
w zakresie samego procesu legislacji np.:

 – Czy musiało się tak stać? Śmiem twierdzić, że nie musiało, a wielu chy-
bionych pomysłów można było uniknąć, gdyby ustawodawca dał nieco 
posłuchu głosom innym niż te wypowiadane przez doktrynę25,

 – Przepis ten został jednak wydany z naruszeniem delegacji ustawowej 
określonej w art. 130 ust. 4 ustawy. Zgodnie z tym przepisem rozporzą-
dzenie miało określać liczbę punktów odejmowanych z tytułu odbytego 
szkolenia. W tak skonstruowanym upoważnieniu nie mieści się regulacja 
§ 8 ust. 6 rozporządzenia (…)26,

jak również w odniesieniu do rezultatów tego procesu, czyli konkretnych regula-
cji prawnych – Abstrahując od niewłaściwej terminologii (w § 3 pkt 1 rozporzą-
dzenia powinno być „podmiotów leczniczych” a nie „podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą”, ponadto ustawa nie posługuje się terminem „podmioty 
wykonujące praktykę zawodową”, ani „czynności zawodowe”) (…)27.

W trakcie analizy tekstów prasowych zidentyfikowano tylko nieliczne 
wypowiedzi, w których autorzy tekstów prasowych, wyrażając dezaprobatę dla 
procesu tworzenia prawa czy konkretnych regulacji prawnych, pozostawiali tę 
ocenę bez jakiegokolwiek uzasadnienia. Przeważająca większość analizowanych 
tekstów zawierała bardziej lub mniej obszerne wskazanie powodów krytyki .

25 „Mida”, nr 2, s. 14.
26 „Rzeczpospolita” dodatek Prawo co Dnia, nr 213(9029), s. C9.
27 „Rzeczpospolita” dodatek Prawo co Dnia, nr 157(8973), s. C6.
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Wśród argumentów przywoływanych przez autorów tekstów prasowych 
odnotowano argumenty dotyczące odpowiednio:

1) Procesu legislacji, w szczególności:
a) braku konsultacji społecznych: Projekt był oczekiwany od mie-

sięcy. Kiedy się pojawił okazało się, że nie ma czasu na rzetelne 
konsultacje28,

b) pośpiechu w procesie legislacji oraz źle dobranego (według autora) 
przedmiotu regulacji: (…) ustawa zasługuje na kompleksową nowe-
lizację. Tymczasem jest ona przygotowywana w pospiechu i dotyczy 
problemów o czysto medialnym charakterze29,

c) oparcia regulacji prawnej na fałszywych przesłankach: (…) u pod-
staw regulacji legły fałszywe przesłanki. Rosnące obciążenie z tytułu 
spłaty rat kredytów hipotecznych wyrażonych w walucie obcej wyni-
kają ze zmian kursu walutowego, a nie z polityki spreadów waluto-
wych prowadzonych w polskich bankach30,

d) błędnego oszacowania skutków wprowadzanej regulacji: (…) usta-
wa może wywołać skutki odwrotne do zamierzonych. Jak podkreśla 
Komisja Nadzoru Finansowego według ww. założeń, wprowadzenie 
omawianych przepisów może się przyczynić do zwiększenia zaintere-
sowania kredytami walutowymi (…) co z kolei może wywołać jeszcze 
większe trudności po stronie kredytobiorców w razie niekorzystnych 
zmian kursów walutowych31,

e) innych błędów w procesie legislacji np.: Jeżeli zatem intencją pra-
wodawcy w art. 9 ordynacji było odesłanie do w. w. definicji kodek-
sowej, to należy tu mówić o ciężkim błędzie legislacyjnym, którego 
skutki wyrażają się w istocie w braku potrzebnej regulacji prawnej 
w omawianym zakresie32;

2) Rezultatów tego procesu – konkretnych regulacji prawnych, np.:
 – Przy ustalaniu faktu stałego zamieszkania, który jest jednym z kon-

stytutywnych warunków posiadania praw wyborczych „stosuje się 

28 „Rzeczpospolita” dodatek Prawo co Dnia, nr 56(8872), s. C9.
29 „Rzeczpospolita” dodatek Prawo co Dnia, nr 217(9033), s. C5.
30 „Rzeczpospolita” dodatek Prawo co Dnia, nr 192(9008), s. C7.
31 „Rzeczpospolita” dodatek Prawo co Dnia, nr 192(9008), s. C6.
32 „Rzeczpospolita” dodatek Prawo co Dnia, nr 106(8922), s. C9.
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przepisy kodeksu cywilnego”– stanowi art. 9 ordynacji wyborczej do 
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (ordynacja). Przepis 
ten, jakkolwiek ma pozory normy odsyłającej, w rzeczywistości jest 
normą pustą, gdyż żaden przepis kodeksu cywilnego nie może po-
móc w ustaleniu faktu stałego zamieszkania; kc w ogóle nie zna tego 
terminu33,

 – By być dobrze zrozumianym, nie jestem przeciwnikiem kryminalizacji 
stalkingu. Uważam jedynie, że ustawodawca nie powinien tworzyć 
przepisy o charakterze penalnym przy użyciu tak wielu ocennych 
znamion34.

W trakcie analizy materiałów prasowych zidentyfikowano teksty prasowe, 
których autorzy nie poprzestając na krytyce i jej uzasadnieniu, formułowali 
własne propozycje zmian. Propozycje te dotyczyły (w zaproponowanym w ni-
niejszym artykule kontekście) w szczególności:

1) Zmian w brzmieniu przepisu: „Stanie na straży praworządności”, które to 
określenie znalazło się w mojej propozycji, choć ma konotacje pochodzące 
z dawnej epoki, w przepisie uzupełniającym wskazującym funkcje proku-
ratury polegające na „reprezentowaniu interesu publicznego w postępo-
waniu karnym i w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie 
ustawy” zdaje się lepiej oddawać istotę prokuratury niż obecne (…)35.

2) Zmian, co do treści jakie dany przepis (przepisy) miałby wyrażać, np.:
 – Postulujemy zatem zmianę art. 48 ustawy w ten sposób, by udział 

pełnomocnika stał się w postępowaniu przed sądem opiekuńczym 
obligatoryjny, gdy zaś osoba, której postępowanie dotyczy, nie usta-
nowi pełnomocnika z wyboru, to wyznaczy go z urzędu prezes sądu, 
analogicznie jak w treści art. 81 k.p.k.36,

Z Zgodnie z tą propozycją, prokurator miałby obowiązek wszczęcia i prze-
prowadzenia postępowania karnego oraz wniesienia i popierania oskarżenia 
o każde przestępstwo przeciwko podstawowym interesom państwa i przeciwko 
bezpieczeństwu obywateli37.

33 „Rzeczpospolita” dodatek Prawo co Dnia, nr 106(8922), s. C9.
34 „Rzeczpospolita” dodatek Prawo co Dnia, nr 209(9025), s. C9.
35 „Rzeczpospolita” dodatek Prawo co Dnia, nr 73(8889), s. C8.
36 „Rzeczpospolita” dodatek Prawo co Dnia, nr 197(9013), s. C7.
37 „Mida”, nr 2, s. 17.
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3) Zmian całych aktów prawnych np.:
 – Należy jednak zauważyć, że nie mogą one zastąpić rzeczywistych 

działań naprawczych całości systemu, a przede wszystkim palącej 
potrzeby napisania od nowa podatków dochodowych jak i ustawy 
o VAT 38,

 – Najlepiej byłoby, aby uchwalono jedną ustawę, w której znalazłby się 
cały podatek dochodowy, bo po co go dzielić na dwa?39.

Należy przy tym podkreślić, że propozycje zmian przedstawione w pkt. 1 
i 2 mają charakter dużo bardziej konkretny, niż propozycje wskazane w pkt. 3. 
Ponadto odnotowano jeden tekst prasowy, w którym autor zawarł propozycję 
zmian w procesie legislacji:

Gdyby to ode mnie zależało, przede wszystkim odwróciłbym proporcje. 
Wszelkiego rodzaju projekty legislacyjne przekazałbym do przygotowania 
praktykom40.

Podsumowując rozważania dotyczące zjawiska krytyki prawa przez au-
torów tekstów prasowych w przyjętym w niniejszym artykule odniesieniu do 
zasady poprawnej legislacji jako zasady współtworzącej zasadę demokratycz-
nego państwa prawnego, na gruncie zebranego materiału badawczego, można 
sformułować kilka ogólnych wniosków Po pierwsze, z krytyką prawa możemy 
zetknąć się przede wszystkim na łamach prasy specjalistycznej. Zdecydowana 
większość wypowiedzi prasowych przytoczonych w niniejszym artykule po-
chodziła bowiem z dodatku do „Rzeczpospolitej” pt. „Prawo co Dnia”. Drugi 
wniosek, będący niejako konsekwencją pierwszego spostrzeżenia jest taki, że 
na łamach prasy krytyki prawa znacznie częściej niż dziennikarze dokonują 
prawnicy, w tym specjaliści z danej gałęzi prawa. Trzeci, szczególnie istotny 
(a nawet zaskakujący), wniosek jest natomiast taki, że w wielu przypadkach 
autorzy tekstów prasowych nie tylko uzasadniają swoje stanowisko, ale również 
wysuwają własne propozycje zmian, co do dezaprobowanych regulacji prawnych 
i działań w ramach procesu legislacji.

Powyższe wnioski skłaniają do twierdzenia, że współczesna prasa (przy-
najmniej ta poddana analizie), o ile już podejmuje się roli publicznego kontrolera 

38 „Fakt”, nr 155(2343), s. 8.
39 „Fakt”, nr 144(2332), s. 8.
40 „Mida”, nr 2, s. 14.
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sposobów wykonywania przez prawodawcę obowiązków wyznaczonych przez 
normy dotyczące stanowienia prawa – spełnia tę funkcję całkiem rzetelnie. Wiele 
z poddanych badaniu przekazów prasowych mogłoby stać się źródłem fachowej 
wiedzy, a przynajmniej przyczynkiem do refleksji.
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cRiticiSM oF LAW By tHe PReSS  
in tHe conteXt oF tHe PRinciPLe oF tHe RuLe oF LAW

The main purpose of this article is to show certain aspects of the phenomenon of 
the criticism of law bythe press (by journalists and other authors). This issue is discussed 
in the contextof one of the norm-principles of law co-creatingthe principle of the rule of 
law – the principle of proper legislation.

The legislative process in a democratic state is determined by legal norms. Some 
of them are thenorm-principles of law (principles of law in a directive sense)which 
collectively makeup the principleof proper legislation. This norm-principle of lawsets 
certain obligations for the legislator. The way in which the lawmaker fulfills them is 
subjected to criticism by the press.

Keywords: principle of the rule of law, principle of proper legislation, criticism of law
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W prawie karnym, choć regulowanym m.in. zasadą nullum crimen sine lege, 
wymuszającą ustawowe ukształtowanie znamion przestępstw, wiele jest konstrukcji 
o unormowaniu pozaustawowym, można do nich zaliczyć – uznawane w polskiej 
doktrynie za wielce kontrowersyjne – przestępstwo tranzytowe. Konstrukcją w pew-
nym stopniu pokrewną, ale zupełnie niekontrowersyjną, jest przestępstwo dystanso-
we. Przestępstwa tranzytowe i dystansowe łączy jedno – ich cechą konstytutywną 
jest realizacja znamion w różnych miejscach. Jest to możliwe dzięki uregulowanej  
w art. 6 § 2 k.k. zasadzie wielomiejscowości, zgodnie z którą czyn zabroniony uważa się 
za popełniony w miejscu, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego 
był obowiązany albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub 
według zamiaru sprawcy miał nastąpić. Antycypując nieco dalsze wywody, wskazać 
należy, że przestępstwo tranzytowe uznawane jest za kontrowersyjne, gdyż według 
większości autorów nie mieści się ono w ramach wyznaczonych przez art. 6 § 2 k.k. 
Z kolei przestępstwo dystansowe, o ile pozostaje w zgodzie z zasadą wielomiejscowo-
ści, o tyle nie jest przejawem tradycyjnej przestępczości, zasadniczo bowiem typowe 
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swoim zakresem również przestępstwa dystansowe i tranzytowe.
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Przestępstwa dystansowe

Przestępstwo dystansowe nie jest kontrowersyjne, co wcale nie oznacza, 
że nie wywołuje pewnej dyskusji w środowisku naukowym, w doktrynie prawa 
karnego nie jest ono bowiem ujmowane jednolicie. Jeden z poglądów głosi, że 
przestępstwo dystansowe charakteryzuje się tym, że zachowanie się sprawcy 
następuje poza granicami kraju, zaś na terytorium państwa występuje jedynie 
jego skutek, będący znamieniem ustawowym1. Jest jednak i pogląd, zgodnie 
z którym przestępstwo dystansowe jest kategorią szerszą, obejmującą wszystkie 
przestępcze zachowania charakteryzujące się realizacją czynności sprawczej 
w jednym miejscu i wystąpieniem powiązanego z nią skutku w innym, przy 
czym bez znaczenia jest element realizacji znamion poza granicami kraju2.

Oba stanowiska zasadzają się na wspólnej cesze, jaką jest każdorazowe 
zróżnicowanie miejsca realizacji czynności sprawczej i lokalizacji, w której 
materializuje się wywołany tą czynnością prawno-karnie relewantny skutek. 
Odmienność poglądów wiązana z „zagranicznością” zachowania się sprawcy jest 
drugorzędna, nie jest to bowiem element konstytutywny tej konstrukcji. Brak 
jest nadto przekonujących argumentów, dlaczego przestępstwem dystansowym 
miałby być jedynie czyn popełniony za granicą ze skutkiem zrealizowanym lub 
zamierzonym na terytorium państwa polskiego – nie można przecież wykluczyć 
scenariusza odwrotnego, a mianowicie zachowania popełnionego w Polsce ze 
skutkami następującymi poza jej granicami. Wydaje się zatem, że właściwszym 
sposobem pojmowania przestępstwa dystansowego jest opowiedzenie się za dru-
gim z przedstawionych stanowisk, gdyż przystaje ono lepiej do treści art. 6 § 2 k.k. 

Skoro pojawiają się zaanonsowane wątpliwości, to nie można nie sięgnąć 
do nazwy omawianej tutaj konstrukcji. Zdając sobie jednocześnie sprawę z tego, 
że nazwa nie jest całkowitą determinantą omawianej konstrukcji, nie można nie 
doceniać jej znaczenia, jeśli nazwa ta występuje powszechnie, to zapewne po to, 
aby jak najlepiej oddawała sens przedmiotu, który opisuje. Rzecz jasna nie chodzi 
o definiowanie „przestępstwa”, ale o odkodowanie tego, co kryje się pod sfor-
mułowaniem „dystansowe”. Słowniki języka polskiego definiują „dystans” jako 

1 Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, 
Warszawa 2011, s. 183; T. Bojarski, Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2012, 
s. 80.

2 S. Śliwiński, Polskie prawo karne materialne, Warszawa 1946, s. 125. Zob. również wyrok 
SN z 21 stycznia 1935 r., III K 1561/34, LEX nr 379291.



91Przestępstwa dystansowe i tranzytowe

„odległość między dwoma punktami, obiektami itp. w przestrzeni lub w czasie”3 
lub krócej jako „odległość w czasie i przestrzeni”4. Nazwa przestępstwa zatem 
sugeruje szersze jego ramy niż tylko transgraniczność, gdyby bowiem cechą 
konstytutywną przestępstw dystansowych miała być różnica między miejscem 
działania lub zaniechania i miejscem wywołania skutku – sprowadzająca się do 
realizacji znamion czynności sprawczej poza granicami kraju, a urzeczywistnie-
niem skutku w Polsce – przestępstwa te powinny nosić miano np. „przestępstw 
transgranicznych” czy „przestępstw transnarodowych”.

Jak już wskazano wyżej, właściwie zasadą jest, że przestępstwo ma jedno 
miejsce popełnienia, tj. w jednej lokalizacji sprawca podejmuje się przestępnego 
zachowania, które w konsekwencji w tymże miejscu powoduje zaistnienie praw-
no-karnie relewantnego skutku. Przestępstwo dystansowe jest zatem wyjątkiem 
potwierdzającym regułę, rzadziej bowiem stykamy się z czynami, które są 
realizowane w różnych miejscach. Warto mieć przy tym na uwadze również 
szczególną kategorię przestępstw, jakimi są tzw. czyny niejednochwilowe, a więc 
czyny, których znamiona są realizowane w różnym czasie (np. czyn ciągły 
czy przestępstwo trwałe). Mogą być one bowiem popełniane także w różnych 
miejscach, np. poszczególne ogniwa czynu ciągłego mogą być realizowane 
w kolejnych dniach w różnych częściach miasta czy województwa.

We wstępie niniejszego opracowania wskazano już, że przestępstwo dy-
stansowe nie jest konstrukcją kontrowersyjną, gdyż przestępstwo dystansowe 
ma podstawę prawną w art. 6 § 2 k.k. Warto w tym miejscu dodać, że każde 
z opisanych przywołanym przepisem miejsc popełnienia czynu zabronionego ma 
równą wartość i znaczenie5. O miejscu popełnienia czynu zabronionego, również 
dystansowego, w takim samym stopniu decyduje więc lokalizacja, w której 
sprawca podjął swoje zachowanie, jak i miejsce, w którym skutek wystąpił lub 
według zamiaru sprawcy miał wystąpić.

Przy okazji podejmowania powyższych rozważań nie można nie poczynić 
jeszcze jednej, jakże istotnej, uwagi – specyficzną „odmianą” przestępstw dy-

3 E. Dereń, E. Polański, Wielki słownik języka polskiego, Kraków 2015, s. 180 (hasło: dystans).
4 L. Drabik, E. Sobol, Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2007, s. 100 (hasło: dystans).
5 R.A. Stefański, Miejsce popełnienia przestępstwa. Problemy materialno-karne i pro-

cesowe, w: Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana 
Skupińskiego, red. A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, 
Warszawa 2013, s. 515; J. Warylewski, Wstęp do nauki prawa karnego, Gdańsk 2002, s. 147.
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stansowych są tzw. cyberprzestępstwa, określane niekiedy jako przestępstwa 
internetowe czy przestępstwa komputerowe. Chodzi tutaj o kategorię czynów 
skierowanych na systemy, dane i programy komputerowe, a także polegających 
na posługiwaniu się elektronicznymi systemami przetwarzania informacji do 
naruszania dóbr prawnych tradycyjnie chronionych przez prawo karne6. Istota 
cyberprzestępstw zasadza się na skądinąd oczywistej dla tej kategorii cesze – 
odmiennym umiejscowieniu zachowania się sprawcy względem systemu kompu-
terowego, na który on oddziałuje. W dobie wszechogarniającej komputeryzacji 
i informatyzacji życia społecznego powszechne jest komunikowanie się na 
odległość, w tym wykorzystywanie Internetu. Głównie za sprawą tego medium, 
obecnego w niemal każdym zakątku świata, możliwe jest właśnie wpływanie na 
systemy komputerowe położone nawet w najodleglejszych miejscach7. 

Posługiwanie się konstrukcją przestępstw dystansowych jest niewątpliwie 
korzystne dla organów postępowania karnego, albowiem pozwala rozszerzać 
stosowanie zasady terytorialności (art. 5 k.k.), a tym samym jurysdykcję pol-
skiego wymiaru sprawiedliwości. Zgodnie bowiem z art. 5 k.k., ustawę karną 
polską stosuje się do sprawcy, który popełnił czyn zabroniony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na polskim statku wodnym lub powietrz-
nym, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stro-
ną, stanowi inaczej. Skoro istotą przestępstwa dystansowego jest jego realizacja 
w kilku miejscach, to nawet w przypadku gdyby większość znamion tego czynu 
została zrealizowana poza granicami państwa polskiego, a na terytorium Polski 
doszłoby do urzeczywistnienia jedynie najdrobniejszego znamienia ustawowego, 
uprawnia to państwo polskie do ścigania takiego przestępstwa.

Dotychczasowe rozważania prowadzą do konkluzji, że w przypadku prze-
stępstw dystansowych możemy mieć do czynienia z różnymi jego wariantami 
(dla uproszczenia bez rozróżnienia na miejsce skutku zrealizowanego oraz 
miejsce, w którym według zamiaru sprawy skutek miał nastąpić):

6 Na temat problemów związanych z definiowaniem przestępstw komputerowych zob.  
A. Adamski, Prawo karne komputerowe, Warszawa 2000, s. 30–35.

7 Szerzej na temat problematyki cyberprzestępstw zob. M. Siwicki, Cyberprzestępczość, 
Warszawa 2013; M. Siwicki, Podział i definicja cyberprzestępstw, „Prokuratura i Prawo” 2012, 
nr 7–8, s. 241–252; B. Hołyst, J. Pomykała, Cyberprzestępczość, ochrona informacji i kryptologia, 
„Prokuratura i Prawo” 2011, nr 1, s. 5–34; A. Adamski, Podstawy jurysdykcji cyberprzestępstw 
w prawie porównawczym w: Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Białocerkiewicza, red. 
T. Jasudowicz i M. Balcerzak, t. II, Toruń 2009, s. 937–957; M. Sowa, Odpowiedzialność karna 
sprawców przestępstw internetowych, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 4, s. 62–79.
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a) miejsce zachowania się sprawcy i miejsce skutku są różne, ale oba znaj-
dują się w granicach państwa polskiego;

b) miejsce zachowania się sprawcy i miejsce skutku są różne, przy czym 
miejsce zachowania się sprawcy położne jest w kraju, zaś skutek zacho-
dzi poza jego granicami;

c) miejsce zachowania się sprawcy i miejsce skutku są różne, przy czym 
miejsce zachowania się sprawcy leży się poza granicami kraju, zaś sku-
tek następuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

d) miejsce zachowania się sprawcy i miejsce skutku są różne, ale oba znaj-
dują się poza granicami państwa polskiego.

Dokonując rozróżnienia na miejsce skutku zrealizowanego oraz miejsce, 
w którym według zamiaru sprawy skutek miał nastąpić, można uzyskać dalsze 
warianty przestępstw dystansowych. 

Fakt, że w przypadku wariantu opisanego w punkcie d) wszystkie ele-
menty składające się na omawiane przestępstwo znajdują się poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej nie neguje tego, że nadal jest to przestępstwo dystan-
sowe – co istotne, może być ono ściganie przez państwo polskie, gdy znajdzie 
zastosowanie jedna z zasad odpowiedzialności za przestępstwa popełnione za 
granicą, o których mowa w Rozdziale XIII Kodeksu karnego. 

Przestępstwa tranzytowe

Jednym z pierwszych autorów, który zwrócił uwagę na problematykę 
przestępstw tranzytowych, był S. Śliwiński. Swoje spojrzenie na to zagadnienie 
przedstawił, posługując się hipotetyczną sytuacją. Odwołał się do przestępstwa 
zabójstwa którym sprawca czynu dokonuje w Warszawie, ale skutek – śmierć 
w wyniku poniesionych ran – następuje dopiero w Zakopanem, gdzie pokrzyw-
dzony udał się na leczenie. W ocenie S. Śliwińskiego opisane przestępstwo 
zostało popełnione w Warszawie, w Zakopanem, a także w drodze między tymi 
miejscowościami. Takie ukształtowanie konstrukcji przestępstwa tranzytowego 
było efektem charakterystycznego podejścia do miejsca popełnienia czynu za-
bronionego, S. Śliwiński był bowiem zwolennikiem takiego rozumienia zasady 
wielomiejscowości (ujmowanej ówcześnie w ramach art. 3 § 2 k.k. z 1932 r.), 
zgodnie z którym miejscem popełnienia czynu zabronionego jest nie tylko miej-
sce zachowania się sprawcy i miejsce skutku, ale również miejsce wystąpienia 
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skutków pośrednich, a więc przebiegu związku przyczynowego8. Z tego też 
względu, jakkolwiek rzeczony autor dostrzega, że w drodze między Warszawą 
a Zakopanem nie miało miejsca ani zachowanie się sprawcy, ani skutek, to o po-
pełnieniu przestępstwa świadczy występujący związek przyczynowo-skutkowy, 
który musiał pomiędzy tymi miejscowościami zachodzić, skoro ostatecznie 
ofiara umiera w Zakopanem w wyniku odniesionych ran9. 

Dla tak ujmowanych przestępstw tranzytowych kluczowy jest zatem prze-
bieg związku przyczynowego. W tym miejscu warto podkreślić, że S. Śliwiński 
traktował związek przyczynowy jako element skutku, a tym samym dopuszczał 
uznawanie miejsca, w którym przebiegał związek przyczynowy, za miejsce 
popełnienie czynu zabronionego w rozumieniu art. 3 § 2 k.k. z 1932 roku10.

Analizując współczesny stan nauki o prawie karnym, można dojść do 
wniosku, że konstrukcja przestępstwa tranzytowego, choć zasadniczo rozumia-
na w sposób zbieżny do tego, jak ją przedstawiał S. Śliwiński, nie jest jednak 
postrzegana jednakowo w zakresie dopuszczalności jej stosowania. Można 
wyodrębnić dwa sposoby postrzegania tego problemu.

Nurt główny, prezentowany przez większość dogmatyków prawa karnego, 
odrzuca możliwość stosowania konstrukcji przestępstwa tranzytowego, albo-
wiem odrzuca możliwość uznawania miejsca przebiegu związku przyczynowego 
za miejsce popełnienia czynu zabronionego. 

Przedstawiciele nurtu mniejszościowego zakładają rzecz jasna możliwość 
uznawania miejsca przebiegu związku przyczynowego za miejsce popełnienia 
czynu zabronionego w rozumieniu art. 6 § 2 k.k., akceptują bowiem to, co 
w przeszłości sygnalizował S. Śliwiński – związek przyczynowy jest elementem 
skutku i – w konsekwencji – współwyznacza miejsce realizacji tego skutku. 

Przed przystąpieniem do charakterystyki poszczególnych poglądów, warto 
zwrócić uwagę, że współcześnie kategoria przestępstw tranzytowych nabrała 
nieco innego znaczenia. Przestępstwo tranzytowe jest bowiem obecnie ograni-
czone do sytuacji, gdy jedynym łącznikiem z terytorium państwa polskiego jest 
właśnie związek przyczynowy, a właściwie miejsce (miejsca), w którym miało 
do niego dojść. Oznacza to, że zarówno zachowanie się sprawcy, jak i wywołany 
przez nie skutek występują poza granicami RP. Można to prześledzić na przywo-

8 S. Śliwiński, Polskie…, op. cit., s. 127–128.
9 Ibidem, s. 127–128.
10 Ibidem, s. 126–127.
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ływanych w literaturze przykładach: wysłanie z Paryża, przez terytorium Polski, 
obelżywego listu do adresata zamieszkałego w Moskwie11, transport przesyłki 
z ładunkiem wybuchowym przez terytorium RP12; przesłanie pocztą ze Szwecji 
do Węgier przez Polskę trucizny z zamiarem pozbawienia życia człowieka13.

Według zwolenników koncepcji dopuszczalności stosowania konstrukcji 
przestępstw tranzytowych mają one charakter materialny. Związek przyczynowy 
przebiega przez terytorium Polski, a zachowanie sprawcy oraz skutek (zreali-
zowany bądź jedynie zamierzony) następują poza tym terytorium14. Związek 
przyczynowy jest ujmowany jako element ustawowych znamion czynu zabronio-
nego, gdyż jest częścią składową skutku – innymi słowy, związek przyczynowy 
to też skutek. Takie założenia dały zatem asumpt do tezy, że miejsce tranzytu 
(miejsce przebiegu związku przyczynowego) jest miejscem nastąpienia skutku, 
o którym mowa w art. 6 § 2 k.k. 

Jednym z koronnych argumentów za każdorazowym lokowaniem związku 
przyczynowego w ramach skutku ma być konkluzja, że jego lokowanie poza 
skutkiem zawsze będzie prowadziło do uznawania związku przyczynowego jako 
znamienia pozaustawowego15. Podnosi się nadto, że związek przyczynowy jest 
swego rodzaju drogą do realizacji skutku, a więc elementem bez którego skutek 
by nie nastąpił. Podkreśla się również, że jeżeli związek przyczynowy nie może 
stanowić elementu składowego skutku na gruncie ustalania miejsca popełnienia 
czynu zabronionego, to konsekwentnie należałoby związek przyczynowy wy-
kluczać przy rozstrzyganiu innych kwestii związanych z odpowiedzialnością 
karną za przestępstwa materialne, co w istocie godziłoby w sens przypisywania 
odpowiedzialności za prawno-karnie relewantne następstwa zachowania się 
sprawcy. Konstatując, stwierdza się, że związek kauzalny wchodzi w zakres 
ustawowych znamion typu czynu zabronionego obejmujących skutek, mimo że 
kodeks karny expressis verbis o tym nie stanowi16.

11 K. Mioduski w: J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz. Tom I. 
Część ogólna, Warszawa 1987, s. 32.

12 K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo karne, Warszawa 1995, s. 89
13 A. Wąsek, w: Kodeks karny. Komentarz, Tom I, Art. 1–116, red. O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, 

S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek , Gdańsk 2005, s. 93.
14 A. Grześkowiak, red., Kodeks karny. Komentarz, red. K. Wiak, Warszawa 2012, s. 75.
15 Ibidem, s. 75.
16 Ibidem, s. 76.
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Własny punkt widzenia przedstawił w tej materii A. Wąsek, który wskazał 
precyzyjnie, że „nie jest trafne traktowanie przebiegu związku przyczynowego 
jako części skutku przestępnego, są to bowiem dwa różne stany rzeczy, chociaż ze 
sobą – rzecz prosta – ściśle powiązane”17. Zauważył on jednak, że za stanowiskiem 
dopuszczającym stosowanie konstrukcji przestępstwa tranzytowego przemawia 
okoliczność, że faktycznie jego część, jaką jest związek kauzalny, zaistniała na 
terytorium państwa polskiego, skoro na terytorium tym ujawnił się łącznik między 
zachowaniem się sprawcy a wywołanym przezeń skutkiem. Według A. Wąska 
byłoby negowaniem rzeczywistości twierdzenie, że tak nie jest18. Dla porządku 
dodać jednak należy, że ostatecznie A. Wąsek odrzuca koncepcję przestępstw tran-
zytowych jako czynów popełnionych (choćby częściowo) na terytorium Polski19.

Wydaje się, że stanowisko pośrednie wyraził J. Piskorski, który wzbogacił 
argumentację uzasadniającą dopuszczalność posługiwania się przestępstwami 
tranzytowymi, wskazując, że za takim rozwiązaniem przemawia w szczególno-
ści internacjonalizacja przestępczości oraz rozwój nowoczesnych technologii, 
jakimi mogą posługiwać się sprawcy. Pośredniość stanowiska J. Piskorskiego 
wynika z tego, że byłby on gotów zaakceptować miejsce wystąpienia związku 
przyczynowego, przebiegającego przez terytorium RP, jako miejsce popełnienia 
na tym terytorium czynu zabronionego, ale tylko wówczas, gdyby odpowiedniej 
inicjatywie ustawodawczej został poddany art. 6 § 2 k.k. Przepis ten miałby 
zostać uzupełniony o taką treść, która pozwalałyby na objęcie wprost zasadą 
wielomiejscowości również przypadków takich, jak przestępstwo tranzytowe20. 
Postawienie takiego warunku w istocie zbliża J. Piskorskiego bardziej do prze-
ciwników omawianej konstrukcji, aniżeli do jej adherentów.

Jak wskazano na wstępie niniejszej publikacji, konstrukcja przestępstw 
tranzytowych ma wielce kontrowersyjny charakter, którego nabiera za sprawą 
argumentów podnoszonych przez przeciwników jej stosowania. Antagonistą 
koncepcji przestępstw tranzytowych jako czynów realizowanych między innymi 
na terytorium RP jest M. Cieślak – jego zdaniem treść przepisu statuującego za-
sadę wielomiejscowości nie daje podstaw do ujmowania miejsca występowania 
związku przyczynowego jako miejsca realizacji skutku. Obejmowanie związku 

17 A. Wąsek w: Kodeks…, red. A. Wąsek, op. cit., s. 93.
18 Ibidem, s. 93.
19 Ibidem.
20 J. Piskorski, Odpowiedzialność karna cudzoziemców w Polsce, Warszawa 2003, s. 113.
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przyczynowego w szersze ramy skutku jest bowiem na gruncie kodeksu karnego 
przejawem wykładni rozszerzającej na niekorzyść sprawcy, a na to nie pozwalają 
wynikające z zasady nullum crimen sine lege względy legalizmu21.

Istotnie, nie sposób odmówić racji tak postawionej argumentacji. Uzupełniając 
ją, warto zauważyć, że art. 6 § 2 k.k. jest przepisem ustanawiającym definicję legalną 
miejsca popełnienia czynu zabronionego22, która ma charakter zarówno nominalny, 
jak i realny23. Jej nominalizm przejawia się tym, że treść przepisu podaje informację, 
co do językowego znaczenia sformułowania „miejsce popełnienia czynu zabronio-
nego”. Realizm definicji z art. 6 § 2 k.k. objawia się natomiast podaniem opisu 
przedmiotu, którym jest miejsce popełnienia czynu zabronionego. Przepis art. 6 § 
2 k.k. – jako definicja legalna będąca przejawem normatywności prawa – statuuje 
normy prawne o ściśle określonej treści, w tym normę prawną odnoszącą się wprost 
do miejsca realizacji skutku. Skoro w definicji tej nie ma odniesienia do miejsca prze-
biegu związku przyczynowego, to nie sposób – bez naruszenia podstaw wykładni 
prawa – wnioskować, że związek przyczynowy jest częścią skutku, a tym samym, 
że miejsce przebiegu związku przyczynowego mieści się w ramach miejsca urze-
czywistnienia skutku. W tym aspekcie należy podzielić punkt widzenia A. Wąska, 
że związek kauzalny oraz skutek są ze sobą silnie powiązane, ale są to jednak różne 
konstrukcje. Nie można bowiem tracić z pola widzenia tego, że skutek ze swej istoty 

21 M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, w: Marian Cieślak. Dzieła 
wybrane. Tom III, red. S. Waltoś, Kraków 2011, s. 86–87. Tak też J. Warylewski, Prawo karne. 
Część ogólna, Warszawa 2012, s. 150; A. Wąsek, M. Kulik, w: Kodeks karny. Komentarz, red.  
M. Filar, Warszawa 2014, s. 38; R.A. Stefański, Prawo karne materialne część ogólna, Warszawa 
2008, s. 72; idem, Miejsce…, op. cit., s. 516. Zob. również J. Warylewski, Wstęp…, op. cit., s. 147; 
A. Wąsek w: Kodeks…, red., A. Wąsek op. cit., s. 93 czy Leksykon…, red. P. Daniluk op. cit., s. 184.

22 W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne część ogólna, Kraków 2014, s. 144–145; Ł. Pohl, 
Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2012, s. 77; M. Dąbrowska-Kardas, Analiza dy-
rektywalna przepisów części ogólnej kodeksu karnego, Warszawa 2012, s. 81, 223; J. Majewski 
w: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Tom I, komentarz do art. 1–116 k.k., red. G. Bogdan,  
Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 
2012, s. 1342. Zob. również M. Cieślak, Polskie prawo karne…, op. cit., s. 86

23 Za dopuszczalnością ujmowania definicji legalnych jako definicji nominalnych, jak 
i realnych zarazem zob. H.L.A. Hart, Pojęcie prawa, tłum. J. Woleński, Warszawa 1998, 
s. 29; T. Czeżowski, Filozofia na rozdrożu (Analizy metodologiczne), Warszawa 1965, s. 19; 
K. Ajdukiewicz, O definicji, w: Język i poznanie. Tom II, Warszawa 1985, s. 247; idem, Trzy po-
jęcia definicji, w: Język i poznanie. Tom II, Warszawa 1985, s. 306; A. Malinowski, Polski język 
prawny. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2006, s. 172. Przeciwnego zdania jest Z. Ziembiński, 
zdaniem którego definicje legalne mogą mieć jedynie charakter nominalny – zob. Z. Ziembiński, 
Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980, s. 309–310.
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ma charakter materialny, zaś związek przyczynowy – jako odrębna kategoria – nie 
jest postrzegalny zmysłowo, lecz jest wynikiem operacji myślowych. Należałoby 
zatem mówić nie o miejscu popełnienia związku przyczynowo-skutkowego, ale 
raczej o miejscu jego ulokowania czy urzeczywistnienia, związek ten bowiem 
istnieje tylko w umyśle osoby, która łączy sprawcze zachowanie z wynikającym 
z niego skutkiem. Umiejscowieniem tego związku jest zatem ludzki umysł, zaś jego 
ewentualne zewnętrzne „objawienie się” zawsze ma charakter wtórny i zarazem 
arbitralny, bo wiązany ze zdolnościami umysłowymi danego człowieka.

Przybliżona dyskusja zwolenników i przeciwników stosowania konstrukcji 
przestępstw tranzytowych choć nie daje jasnej odpowiedzi na pytanie, kto w tym 
sporze ma rację, to jednak pozwala na wniosek, że rozwiązanie kontestujące tę 
konstrukcję nie jest obarczone poważnymi wadami. Nie można bowiem przejść 
obojętnie obok argumentu, że przestępstwo tranzytowe jest w istocie efektem 
rozszerzającej wykładni przepisu art. 6 § 2 k.k. i to na niekorzyść sprawcy.

Mimo powyższego, warto wskazać, że przestępstwo tranzytowe jest nie-
zasadnie ograniczane tylko do sytuacji, gdy zachowanie się sprawcy i skutek 
występują poza granicami kraju, zaś związek przyczynowy ma miejsce na 
terytorium RP. Jest to problem podobny do tego, który został zasygnalizowany 
przy okazji omawiania przestępstw dystansowych24. Faktem jest, że ujmowanie 
przestępstw tranzytowych w sposób powyższy nadaje im szczególny status, 
pozwala bowiem na poszerzenie polskiej jurysdykcji w sprawach karnych rów-
nież na czyny, które choć nie zostały zrealizowane w kraju, to mają związek 
z terytorium państwa polskiego. Wydaje się, że byłoby dopuszczalne objęcie 
konstrukcją przestępstw tranzytowych także czynów, które w całości zostały 
popełnione w kraju tak od strony zachowania się sprawcy, skutku, jak i związku 
kauzalnego25. Jakkolwiek przestępstwo tranzytowe w takim wydaniu nie jest 
szczególnie przydatne z praktycznego punktu widzenia, albowiem nie wpływa 

24 Dodać należy, że w przypadku przestępstw tranzytowych odwołanie się do słownikowego 
znaczenia wyrazu „tranzyt” pozostaje w zgodzie z kontestowanym tutaj zapatrywaniem. Otóż 
słowniki języka polskiego definiują „tranzyt” jako „przejazd osób lub przewóz ładunku z jednego 
państwa do drugiego przez terytorium państwa trzeciego” – zob. E. Dereń, E. Polański, Wielki 
słownik…, op. cit., s. 839 (hasło: tranzyt), jak również L. Drabik, E. Sobol, Słownik języka pol-
skiego…, op. cit., s. 646 (hasło: tranzyt).

25 Przykładem przestępstwa tranzytowego w takiej postaci jest opisany przez S. Śliwińskiego 
stan faktyczny, w którym dochodzi do zabójstwa w Warszawie, wystąpienia skutku śmiertelnego 
w Zakopanem oraz przebiegu związku przyczynowego pomiędzy tymi miejscowościami – zob. 
S. Śliwiński, Polskie…, op. cit., s. 128.
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na jurysdykcję państwa polskiego w sprawach karnych, ale – przy ogólnej ak-
ceptacji tej konstrukcji – mogłoby mieć znaczenie dla określenia właściwości 
miejscowej organów procesowych.

Powyższe czynniki sprawiają, że konstrukcja przestępstw tranzytowych 
wywołuje trudności niedające się rozwiązać w aktualnym stanie prawnym. 
Chcąc objąć karalnością tego rodzaju przestępstwa, należałoby zatem poszerzyć 
ramy ustawowe art. 6 § 2 k.k.

tranzyt jako znamię typu czynu zabronionego

W związku z kategorią przestępstw tranzytowych należy zwrócić uwagę 
na takie typy czynów zabronionych, których istota zasadza się na ich „tranzy-
towym” popełnieniu. Chodzi tutaj o taką kategorię czynów, pośród znamion 
których tranzyt jest wysłowiony wprost bez potrzeby odwoływania się do zasady 
wielomiejscowości. W tym kontekście zasadnie podkreśla J. Warylewski, że 
przestępstwo tranzytowe w dotychczas analizowanym rozumieniu nie przewi-
duje karalności tranzytu, a wyłącznie próbuje rozszerzać zasadę wielomiejsco-
wości o miejsce przebiegu związku przyczynowego między zachowaniem się 
sprawcy i wywołanym przezeń skutkiem26. Kategorią zupełnie odmienną są 
takie typy czynów zabronionych, których istotą jest penalizowanie tranzytu27, 
za przykład może tu posłużyć przepis art. 55 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku 
o przeciwdziałaniu narkomanii28. Zgodnie z nim odpowiedzialność karną ponosi 
ten, kto wbrew przepisom ustawy, dokonuje przywozu, wywozu, przewozu, 
wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków 
odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej. Co istotne,  
w art. 4 pkt 20a tej ustawy zdefiniowano „przewóz” jako każde przemieszczenie, 
które zaczyna się i kończy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, środków 
odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej między dwoma 
państwami przez terytorium RP. Podobnie sprawa wygląda z perspektywy 
przepisu art. 56 ust. 1 tej ustawy, który przewiduje odpowiedzialność karną za 

26 J. Warylewski, Wstęp…, op. cit., s. 148; idem, Prawo…, op. cit., s. 150.
27 B. Kunicka-Michalska w: Zalewski, Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański 

Warszawa 2015, s. 113.
28 Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 224 ze zmianami.
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wprowadzenie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych 
lub słomy makowej albo uczestnictwo w takim obrocie, wbrew przepisom 
art. 33–35, art. 37 i art. 40. Dla porządku dodać należy, że w przepisie art. 37 
uregulowano zasady przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub 
wewnątrzwspólnotowego nabycia środków odurzających lub substancji psycho-
tropowych przez przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenia. Jak 
wskazał Sąd Najwyższy, nie można wykluczyć, że przestępstwa tego rodzaju 
mogą być w całości popełnione poza terytorium państwa polskiego. Nie ozna-
cza to jednak, że czyny takie pozostają bez odpowiedzialności na podstawie 
polskiej ustawy karnej, gdyż Sąd Najwyższy podkreślił, że do przestępstw tego 
rodzaju, popełnionych przez sprawcę, który działa wyłącznie poza granicami 
Polski, ma zastosowanie art. 113 k.k. Polska zobowiązała się bowiem nie tylko 
ścigać czyny opisane w konwencjach antynarkotykowych wówczas, gdy zostały 
popełnione na terytorium RP, ale także czyny popełnione poza jej terytorium, 
jeśli sprawca został zatrzymany na terytorium RP i nie został wydany bądź jeżeli 
jest on obywatelem polskim29. Uogólniając nieco, można stwierdzić, że mimo iż 
przestępstwo nie ma związku z terytorium RP, to może być ono przedmiotem 
postępowania karnego przed polskim wymiarem sprawiedliwości, gdy spełniona 
zostanie jedna z zasad odpowiedzialności za przestępstwa popełnione za granicą, 
o których mowa w Rozdziale XIII Kodeksu karnego.

Zdaniem części autorów to właśnie tego rodzaju typy czynów zabronio-
nych należy określać mianem „przestępstw tranzytowych”30. Można zatem 
zaproponować dla odróżnienia przestępstw tranzytowych, których istotą jest 
materializowanie związku przyczynowego oraz jego umiejscawianie w rze-
czywistości, od przestępstw tranzytowych, w których tranzyt stanowi znamię 
ustawowe wyrażone expressis verbis w tekście ustawy, aby te pierwsze określać 
mianem „przestępstw tranzytowych sensu largo”, zaś drugą z przedstawionych 
kategorii – „przestępstw tranzytowych sensu stricto”.

29 Zob. uchwałę siedmiu sędziów SN z 28 stycznia 2016 r., I KZP 15/15. Teza i uzasadnienie 
pochodzą z zasobów SN zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem: www.sn.pl

30 K. Indecki, A. Liszewska, Prawo karne materialne. Nauka o przestępstwie, karze i środ-
kach penalnych, Warszawa 2002, s. 59.
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Zakończenie

Zasada wielomiejscowości, usytuowana w art. 6 § 2 k.k., choć ma długą 
tradycję, to nawet współcześnie może wywoływać kontrowersje interpretacyjne. 
Widać to najlepiej na przykładzie omówionych konstrukcji przestępstw dystan-
sowych i tranzytowych – o ile przestępstwo dystansowe mieści się w ramach 
określonych przez art. 6 § 2 k.k., o tyle przestępstwo tranzytowe sensu largo 
już nie. Ukazany w niniejszym opracowaniu problem jest o tyle istotny, że coraz 
częściej przestępstwa tracą swój tradycyjny charakter, tj. realizację czynności 
sprawczej i skutku w jednej lokalizacji. W szczególności rozwój nowoczesnej 
technologii wiąże się z rozkwitem cyberprzestępczości, zaś ciągle opłacalne prze-
stępstwa narkotykowe zaczynają coraz śmielej przekraczać granice państwowe, 
co sprawia, że niekiedy zasada wielomiejscowości, mimo stosunkowo szerokich 
ram, nie jest w stanie objąć pewnych kategorii przestępczości, a przynajmniej 
wywołuje to znaczące trudności interpretacyjne.

Nie można tracić z pola widzenia faktu, że ustawodawca karny nie przesą-
dza wprost tego, czy brak w treści przepisu art. 6 § 2 k.k. odniesienia do związku 
przyczynowego jako wyznacznika miejsca popełnienia czynu zabronionego jest 
celowym zabiegiem pozostawiającym poza zakresem odpowiedzialności pewne 
kategorie zachowań, czy jest to niezamierzone luka. Co istotne, jak już wska-
zano, można znaleźć argumenty za każdym z tych stanowisk. Można bowiem 
wskazać, że oparcie miejsca popełnienia czynu zabronionego o miejsce realizacji 
czynności wykonawczej czy też miejsce (zrealizowanego, zamierzonego) skutku 
od dziesięcioleci nie zmieniło swojego kształtu. Tym samym ta dość „tradycyjna” 
instytucja prawa karnego konstrukcyjnie nie obejmuje tego związku, albowiem 
w czasach gdy się kształtowała, nie przewidywano tak istotnej internacjonalizacji 
przestępczości. Można konsekwentnie bronić z kolei poglądu, że skoro ustawo-
dawca tworzy takie typy czynów zabronionych, które wprost wyrażają znamię 
tranzytu, jak np. ten uregulowany w art. 55 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii, to pozostałe typy czynów zabronionych, które takiego znamienia 
nie wyrażają, są świadomie i celowo przez ustawodawcę pozbawione wpływu 
związku przyczynowo-skutkowego na kształt znamienia takiego typu.
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DiStAnce AnD tRAnSit cRiMeS

In criminal law, in which apply the rule of nullum crimen sine lege, forcing the 
statutory elements of the offenses shape, there are many structures with extralegal nor-
malization. For the construction of such can include – recognized in the Polish doctrine 
as controversial – the transit offense. Similar construction is distance offense. Transit 
and distance crimes have one thing in common – are committed each time in different 
locations. This is possible thanks to „many places” rule, governed by article 6 § 2 Polish 
Penal Code. According to it, an offense shall be deemed committed in the place where 
the perpetrator acted or failed to act, to which he was obliged to, or where the effect 
constitutes a criminal act occurred or the intention of the perpetrator to ensue. It should 
be noted that the controversial nature of the transit offense stems from the fact that 
according to most authors, this design does not fit in the framework of the art. 6 § 2 Polish 
Penal Code. In turn, distance crime, as far as is consistent with the „many places” rule, 
that does not mean it is a symptom of the traditional crime. Basically, because the typical 
offense (behavior and effect) is fully implemented in one location.

Keywords: distance crime, transit crime, the place of the offense, „many places” rule
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Streszczenie

Na gruncie językowej wykładni znamion przywłaszczania prawa majątkowego 
ustawodawca dopuszcza możliwość przywłaszczenia prawa do nieruchomości (pra-
wa własności nieruchomości gruntowej, użytkowania wieczystego do gruntu wraz 
z własnością budynków i częściami składowymi, odrębnej własności nieruchomości 
lokalowej) oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Wykładnia taka jest 
niemniej o tyle wątpliwa, o ile problematyczne staje się wykazanie nastąpienia skutku 
stanowiącego znamię czynu zabronionego. Wątpliwe jest nadto twierdzenie, zgodnie 
z którym sprawca przywłaszczenia prawa majątkowego może pozostawać w stanie fak-
tycznego władztwa nad prawem do nieruchomości lub lokalu. Analiza prezentowanego 
problemu prowadzi wobec tego do podkreślenia różnic między znaczeniem określeń 
rzecz ruchoma a prawo majątkowe. Wykazywany jest w związku z tym brak możliwości 
pozostawania przez sprawcę w stanie faktycznego władztwa nad prawem majątkowym 
jako sytuacją modalności uprawnienia, w zakresie której sprawca dąży do skorzystania 
ze świadczenia majątkowego rzeczywiście należnego pokrzywdzonemu. Podkreślany 
jest także stosunek pokrywania się prawno-karnych zakresów znaczeniowych słów pra-
wo majątkowe ze słowami dokument” oraz rzecz ruchoma. W ramach zagadnienia braku 
możliwości pozostawania przez sprawcę w stanie faktycznego władztwa nad prawem 
majątkowym prezentowane jest określenie „stanu faktycznej możliwości wykonywania 
prawa majątkowego” jako stanu dysponowania dokumentem umożliwiającym wykony-
wanie takiego prawa.

Na tle zagadnienia skutku stanowiącego znamię czynu zabronionego, wskazuje się 
na niemożliwości spowodowania zmian na szkodę pokrzywdzonego, do jakich sprawca 
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może doprowadzić przywłaszczając rzecz ruchomą, nie mam bowiem możliwości 
wywołania skutku cywilnoprawnego w postaci przeniesienia prawa do nieruchomości 
w wyniku zawarcia ułomnej umowy zobowiązująco-rozporządzającej (negotium clau-
dicans). Wskazywana jest tym samym trudność w wykazaniu nastąpienia rzeczywistej 
szkody majątkowej w mieniu pokrzywdzonego lub realnego stanu zagrażającego nastą-
pieniem takiej szkody.

Słowa kluczowe: przywłaszczanie, prawo majątkowe, rzecz ruchoma, nieruchomość

W zakresie znamion czynu zabronionego przywłaszczenia, typizowanego 
w przepisie art. 284 § 1 k.k., sprawca postępuje w określony sposób – poza rzeczą 
ruchomą – względem prawa majątkowego. O ile w literaturze i orzecznictwie 
prawnokarne rozumienie określenia rzeczy ruchomej użytego w kontekście 
pojęcia znamienia czasownikowego przywłaszczanie nie powoduje większych 
interpretacyjnych wątpliwości, o tyle mogą się te już pojawiać w przypadku 
rozumienia terminu prawo majątkowe. Zakresem znaczeniowy tego określenia 
można bowiem objąć szereg interesów majątkowych, a także majątkowych 
przedmiotów materialnych, których rzeczone interesy dotyczą. Należy mieć 
także na względzie, że niektóre z tych przedmiotów stanowią rzeczy ruchome, 
a niektóre – co już może budzić pewne zastrzeżenia – nieruchomości, wobec 
czego, na gruncie semantycznego rozumienia określenia prawo majątkowe, 
możliwe jest przywłaszczenie nieruchomości jako prawa do nieruchomości, czyli 
prawa majątkowego1.

Zarówno rzecz ruchomą jak i prawo majątkowe zalicza się do generalnej 
kategorii semantycznej określanej terminem mienie. Mienie stanowi rodzajowy 
przedmiot ochrony przestępstwa przywłaszczenia z art. 284 k.k.2, podkreśla się 
także, że jest ono ogólną formułą prawa majątkowego do ruchomego przedmiotu 
materialnego3. W tym miejscu rodzi się jednakże istotna wątpliwość związana 
z semantycznym powiązaniem określenia mienie z określeniem prawo ma-
jątkowe, a co za tym idzie – z prawem własności do nieruchomości oraz ze 
spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, które mają własne definicje, 

1 Wyrok SA w Szczecinie z 9.01.2013 r., sygn. II Aka 235/12, LEX nr 1259761.
2 R. Zawłocki, w: Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze. System prawa karnego,  

T. 9, red. R. Zawłocki, , Warszawa 2011, s. 38.
3 Ibidem.
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formułowane na gruncie prawa cywilnego (art. 44 k.c. w zw. z art. 46 § 1 k.c.) 
oraz w ramach regulacji dotyczących spółdzielni mieszkaniowych – art. 172  
ust. 1 ustawy z 15 grudnia 2000roku o spółdzielniach mieszankowych (Dz. U. 
2001, nr 4, poz. 27 ze zm.). 

Nasuwa się wobec powyższego pytanie, czy w drodze znamienia przywłasz-
czać prawo majątkowe ustawodawca objął zakresem kryminalizacji w przepisie 
art. 284 § 1 k.k. także taki typ zachowania, w wyniku którego sprawca dokonuje 
bezprawnej czynności rozporządzającej, a nawet może i faktycznej, w odniesieniu 
do nieruchomości lub lokalu mieszkalnego w spółdzielni. Z drugiej strony może 
być dowodzona teza, zgodnie z którą prawnokarne prawo majątkowe stanowi 
węższy zbiór praw, niż ten, który jest wyprowadzany w reżimie prawa cywil-
nego, a tym samym niemożliwe jest przywłaszczenie prawa do nieruchomości.

Mienie ruchome stanowiło znamię czynu zabronionego przywłaszczenia 
z przepisu art. 204 k.k. z 1969 roku, niemniej jednak, Z. Wiernikowski wskazy-
wał na rozbieżności w możliwych sposobach rozumienia tego określenia. Mienie 
można było traktować jako ogół praw i interesów majątkowych konkretnej 
osoby, można było także utożsamiać je z samym przedmiotem prawa majątko-
wego albo jako ogół praw i interesów majątkowych wraz z ich przedmiotem lub 
przedmiotami jednocześnie. Wskazanie zaś jedynego właściwego rozumienia 
na podstawie brzmienia ówczesnego przepisu art. 204 napotykało przeszkody4.

Współcześnie ustawodawca sprecyzował jednak, kiedy jest mowa wprost 
o przedmiocie materialnym – rzeczy ruchomej, a kiedy o prawie majątkowym, 
jakkolwiek nie wskazał, czy w odniesieniu do prawa majątkowego chodzić może 
wyłącznie o prawa do rzeczy ruchomych, czy też można umieścić w tym zbiorze 
nieruchomości.

Przy ustalaniu pojęcia określenia mienie, a tym samym określenia prawo 
majątkowe, należałoby odwoływać się do terminów między innymi z art. 44 
k.c., tj. własności i innych praw majątkowych, można tutaj bowiem wymienić 
prawa rzeczowe, wierzytelności czy też stan faktyczny posiadania5. W opinii  
R. Zawłockiego prawo cywilne materialne ze względu na swoją naturę definiuje 
określenie mienia. Prawo karne materialne idąc w ślad za zasadą ultima ratio 

4 Z. Wiernikowski, O pojęciu mienia w polskim prawie karnym, Studia Iuridica XXXI 1996, 
s. 198–199 i 202.

5 R. Zawłocki, w: Przestępstwa..., red. R. Zawłocki, s. 36; postanowienie SN z 5.01.1956 r., 
sygn. II KO 102/54, OSNCK 1956 nr 2, poz. 6, LEX nr 118303; wyrok SN z 24.04.1990 r., sygn. 
WR 116/90, OSNKW 1991 nr 1–3, poz. 6, LEX nr 20423.
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i subsydiarności powinno być zaś traktowane jako uzupełnienie ochrony cy-
wilnoprawnej6, wobec tego w literaturze, przy ustalaniu znaczeń określeń rzecz 
ruchoma lub prawo majątkowe dokonuje się odniesienia – z uwzględnieniem 
odpowiednich modyfikacji – do definicji konstruowanych na gruncie prawa 
cywilnego materialnego7.

Zgodnie z przepisem art. 45 k.c. rzeczą jest przedmiot materialny, zaś w na-
uce prawa cywilnego przedmiotem materialnym, a tym samym rzeczą ruchomą, 
zwykło się nazywać materialną część przyrody istniejąca w stanie pierwotnym 
lub przetworzonym, na tyle z niej wyodrębnioną w sposób naturalny lub sztucz-
ny, że w stosunkach społeczno-gospodarczych może być traktowana jako dobro 
samoistne8. Definicja rzeczy ruchomej pochodząca z przepisu art. 115 § 9 k.k. 
stanowi poszerzenie jej cywilnomaterialnego odpowiednika9 – mowa jest tutaj 
o polskim albo obcym pieniądzu lub innym środku płatniczym, o dokumencie 
uprawniającym do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierającym obowiązek 
wypłaty kapitału, odsetek, udziałów w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa 
w spółce. Dokumenty inne niż wymienione, w tym dokumenty stwierdzające 
tożsamość lub na przykład formularz polecenia wyjazdu służbowego, nie mogą 
być uznane za element tego katalogu10. Podkreśla się nadto, że cywilistyczna 

6 R. Zawłocki, w: Przestępstwa..., red. R. Zawłocki, s. 37.
7 Uzasadnienie rządowego projektu kodeksu karnego. Nowe kodeksy karne z uzasadnienia-

mi, Warszawa 1998, s. 206A. Marek, T. Oczkowski, w: Przestępstwa..., red. R. Zawłocki, s. 61;  
L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2013, s. 334; M. Kulik, w: Kodeks karny. Praktyczny ko-
mentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2013, s. 265; M. Gałązka, w: Kodeks karny. Komentarz, 
red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2012, s. 1175; A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, 
Warszawa 2010, s. 315; P. Kardas, J. Satko, Przestępstwa przeciwko mieniu. Przegląd Problematyki 
Orzecznictwo (SN 1918–2000), Kraków 2002, s. 36; A. Sośnicka, Przestępstwo i wykroczenie 
przywłaszczenia w polskim prawie karnym, Warszawa 2013, s. 55 i nast.

8 K.A. Dadańska, Prawo rzeczowe, Warszawa 2007, s. 4; E. Gniewek, Prawo rzeczowe, 
Warszawa 1997, s. 4; S. Grzybowski, System prawa cywilnego. Część ogólna, t. I, Wrocław 1974, 
s. 402; J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2006, s. 19; Z. Radwański, Prawo 
cywilne. Część ogólna, Warszawa 1997, s. 111; E. Skowrońska, Kodeks cywilny. Komentarz, 
Warszawa 1995, s. 108; J. Wasilkowski, Zarys prawa rzeczowego, Warszawa 1963, s. 8;  
B. Ziemianin, Prawo rzeczowe, Karków 2003, s. 21; B. Ziemianin, K.A. Dadańska, Prawo rze-
czowe, Warszawa 2008, s. 19.

9 B. Michalski, w: Kodeks karny. Komentarz do art. 222–316, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, 
Warszawa 2010, s. 910; P. Kardas, J. Satko, Przestępstwa przeciwko..., s. 38; L. Gardocki, Prawo 
karne..., s. 334. Inaczej np.: M. Kulik, w: Kodeks karny…, red. M. Mozgawa, s. 265.

10 Wyrok SA w Krakowie z 26.01.1995r., sygn. II Akr 247/94, KZS 1995, nr 1, poz. 27, LEX 
nr 28229.
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część składowa jest karnomaterialną rzeczą ruchomą11; tezę taką można stoso-
wać per analogiam do przynależności12. Wymienia się tutaj również zwierzęta, 
zwierzynę (zwierzęta łowne), ryby13. Za prawnokarną rzecz ruchomą uznaje się 
zwłoki ludzkie, narządy i tkanki14. Rzeczą ruchomą definitywnie nie są zaś dobra 
niematerialne, w tym dobra osobiste prawa cywilnego i dobra osobiste w za-
kresie własności intelektualnej15, jak również różnego rodzaju energie (cieplna, 
elektryczna)16. Ciecze, gazy, kopaliny stają się rzeczami ruchomymi z chwilą ich 
wyodrębnienia w pojemnikach, beczkach, itd.17.

Z drugiej strony wyróżniane są nieruchomości, dla których tworzony jest 
enumeratywny katalog dóbr materialnych, obejmujący części powierzchni ziem-
skiej stanowiącej odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki 
trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów 
szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (art. 46 § 1 k.c.). 
Przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest samodzielny 
lokal mieszkalny, albo lokal o innym przeznaczeniu, jako wydzielona trwałymi 
ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi, która wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służy zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych albo jest wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem na cele 
inne niż mieszkalne (art. 2 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zw. 
z art. 2 ust. 2 ustawy z 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 1994r.,  
nr 85, poz. 388 ze zm.)).

Wydaje się, że po zaprezentowaniu powyżej prawnokarnej oraz cywilno-
prawnej rzeczy ruchomej, zarysowanie ontologiczno-kauzalnej postaci czynu 

11 B. Michalski, w: Kodeks karny…, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, s. 891 i 911; L. Gardocki, 
Prawo karne…, s. 335; P. Kardas, J. Satko, Przestępstwa przeciwko…, s. 39; M. Kulik, w: Kodeks 
karny…, red. M. Mozgawa, s. 644. 

12 M. Rogalski, Przestępstwo kradzieży telefonu komórkowego, „Palestra” 2005, nr 3–4,  
s. 56; A. Marek, T. Oczkowski, w: Przestępstwa..., red. R. Zawłocki, s. 61; P. Kardas, J. Satko, 
Przestępstwa przeciwko…, s. 40.

13 M. Budyn-Kulik, w: Kodeks karny..., red. M. Mozgawa, s. 267; B. Michalski, w: Kodeks 
karny..., red. A. Wąsek, R. Zawłocki, s. 911–913.

14 S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogól-
na, Warszawa 1998, s. 109–110; P. Kardas, J. Satko, Przestępstwa przeciwko…, s. 40–41.

15 M. Bednarek, Mienie. Komentarz do art. 44–553 kodeksu cywilnego, Kraków 1997, s. 70–71.
16 Ibidem, s. 70.
17 Ibidem, s. 67–68.
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zabronionego przywłaszczenia rzeczy ruchomej nie powinno nastręczać więk-
szych trudności. Po pierwsze bezsporne jest to, że w chwili rozpoczęcia reali-
zacji znamion typu czynu zabronionego rzecz ruchoma powinna znajdować się 
u sprawcy w stanie legalnego faktycznego władania, który jest stałym elementem 
znamienia przywłaszczenia, polegającym na istnieniu możliwości sensoryczno-
-motorycznego dysponowania przez sprawcę rzeczą ruchomą. W zakresie tego 
stanu stwarzane są warunku do zaspokajania potrzeb użytkowych, związanych 
z właściwościami przypisywanymi przywłaszczanemu przedmiotowi18 – chodzi 
o układ okoliczności umożliwiający podjęcie się każdego rodzaju aktywności 
dysponowania przedmiotem materialnym (korzystanie/używanie)19. Można tutaj 
wymienić czynności faktyczne, polegające na przemieszczaniu, przekazywaniu 
rzeczy ruchomej komuś innemu, używaniu jej, pobieraniu pożytków naturalnych 
lub cywilnych oraz innych dochodów, jak również przetwarzaniu, zużywaniu, 
czy też niszczeniu20. Jeżeli chodzi zaś o sposób, w jaki sprawca wchodzi w fak-
tyczne władztwo, zwykło się wymieniać incydentalne okoliczności na przykład 
pozostawienie rzeczy ruchomej w jego mieszkaniu, pomieszanie lub połączenie 
swojej rzeczy z inną21.

Po drugie, w zakresie znamienia przywłaszczania rzeczy ruchomej, łatwo 
odnotować możliwość spowodowania przez sprawcę skutku w postaci wcze-
śniej wymienionego zniszczenia, przekształcenia lub pomieszania z innym 
przedmiotem czy też przedmiotami w sposób powodujący zmianę postaci o tyle, 
o ile przyczynia się to do jej utraty lub dającego się obiektywnie zweryfikować 
zmniejszenia wartości czy też znaczenia gospodarczego. Sprawca może także 
rzecz ruchomą przekazać innej osobie, porzucić w celu wyzbycia się, sprzedać, 
darować lub dokonać innej czynności rozporządzającej lub obciążającej prawem 
rzeczowym, oddającej w prawo obligacyjne bądź też ukryć lub pozostawić 

18 S. Łagodziński, Kontrowersje wokół przywłaszczenia (art. 248 k.k.), „Prokuratura i Prawo” 
2001, nr 2, s. 73; 

19 A. Piaczyńska, Posiadanie jako znamię czynu zabronionego, „Prokuratura i Prawo” 2010, 
nr 7–8, s. 63; Wyrok SA w Lublinie z 18.12.2006r., sygn. II Aka 250/06, KZS 2007/9/67, LEX  
nr 314609.

20 M. Gałązka, w: Kodeks..., red. A. Grześkowiak, K. Wiak, s. 1199; wyrok SN z 3.10.2005 r., 
sygn. V KK 15/05, LEX nr 157206. 

21 A. Marek, T. Oczkowski, w: Przestępstwa..., red. R. Zawłocki, s. 104; M. Surkont, Karalne 
przywłaszczenie a bezprawność cywilna, „Nowe Prawo”, 1981, nr 10–11–12, s. 93; B. Michalski, 
w: Kodeks karny…, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, s. 1089; wyrok SN z 26.08.1981r., sygn. Rw 
254/81, OSNPG 1982/12/159, LEX nr 17441.
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w miejscu niedostępnym dla pokrzywdzonego, pozbawiając go w ten sposób 
konkretnego i materialnego składnika mienia22. Konstatując, ustalenie szkody 
majątkowej na rzeczy ruchomej lub stanu realnie narażającego pokrzywdzonego 
na taką szkodę, nie powinno nastręczać większych trudności w procesie weryfi-
kacji tego, czy sprawca wyczerpał swoim czynem znamiona zabronionego czynu 
przywłaszczenia rzeczy ruchomej.

Inaczej kształtują się stany faktyczny i prawny w przypadku przywłasz-
czania prawa majątkowego. A. Marek i T. Oczkowski podnoszą w tym zakresie 
wątpliwość, czy uwzględnienie przez ustawodawcę prawa majątkowego w opisie 
znamion typu czynu zabronionego przywłaszczenia było działaniem racjonal-
nym23, wskazują, że nie jest oczywiste uznanie za prawidłową wykładnię, według 
której przywłaszczanie stanowiłoby zachowanie powodujące trwałe pozbawienie 
władania nad prawem majątkowym. Można w takiej sytuacji mówić zasadniczo 
o pozorowaniu uzyskania prawa majątkowego24, należy również podkreślić, że 
trudno tutaj wykazywać zaistnienia stanu faktycznego władztwa nad prawem 
majątkowym25.

Wobec powyższego w pierwszej kolejności należy udzielić zwięzłej 
odpowiedzi na pytanie, czym w ogóle jest prawo majątkowe wszak sam już 
termin prawo może być w teorii definiowany na różne sposoby. S. Wronkowska  
i Z. Ziembiński przytaczają możliwość rozumienia określenia prawa jako: a) wol-
ności; b) uprawnienia; c) kompetencji26. Nie powinno jednak budzić wątpliwości, 
że ustawodawca przez użycie słowa prawo w kontekstowym połączeniu z jednej 
stron z czasownikiem przywłaszczać a z drugiej z przymiotnikiem majątkowe, 
jednoznacznie odniósł się do prawa jako uprawnienia. W zakresie tym mieści 
się sytuacja, gdy podmiot X może żądać świadczenia ze strony podmiotu Y. 
Przedmiotem prawa podmiotu X jest wówczas czyn podmiotu Y jako czyn naka-
zany albo zakazany przez normę prawną, a odnoszący się do spraw podmiotu X  

22 J. Makarewicz podkreślał, że sprawca przestępstwa przywłaszczenia „…ma mienie obce we 
władztwie swem, a przynajmniej nie jest ono we władztwie obcem…”. Nadto wskazywał on, że 
sprawca „…rozporządza mieniem w kierunku gospodarczego użycia (zużycia) z wykluczeniem 
osoby uprawnionej…” J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932, s. 367.

23 A. Marek, T. Oczkowski, w: Przestępstwa..., red. R. Zawłocki, s. 103.
24 Ibidem, s. 103. 
25 Postanowienie SN z 12.02.2009 r., sygn. IV KK 3/09, OSNKW 2009, nr 6, poz. 47, LEX  

nr 496136.
26 S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s. 103.
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będącego recypientem świadczenia dokonywanego przez podmiot Y27. W tym 
zakresie podkreśla się, że ustawodawca, używając w opisie znamion przedmio-
towych określenia prawo majątkowe, miał w intencji objąć ochroną takie prawa 
jak cywilistyczne prawo własności, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa 
rzeczowe (służebność, użytkowanie, zastaw, hipotekę), wierzytelności majątko-
we wynikające z cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych lub innych 
zdarzeń czy też norm prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa spadkowego oraz 
majątkowych praw autorskich28.

Mając na względzie powyższe, należy uznać, że przywłaszczający prawo 
majątkowe dopuszcza się czynności zmierzających do spowodowania spełnienia 
przez podmiot zobowiązany świadczenia, z którego skutki należne pokrzywdzo-
nemu przypadają temu sprawcy. Następuje wówczas przypisywanie sobie statusu 
podmiotu modalności prawnej cudzego uprawnienia. Wobec tego nie sposób 
mówić o faktycznym władztwie nad prawem majątkowym, jak to ma miejsce 
w przypadku faktycznego władztwa nad rzeczą ruchomą, niemniej jednak 
sprawca, ażeby dokonać rozporządzenia określonym prawem, a właściwie – aby 
wejść w rolę podmiotu uprawnienia w celu uzyskania przedmiotu świadczenia, 
powinien wejść we władztwo nad dokumentem, z którym jest wiązane dane 
prawo majątkowe czy też nad innym dokumentem, dzięki któremu można wy-
konać takie prawo. Przyjęcie tezy, że prawo podąża za dokumentem prowadzi 
do pokrycia się zakresu znaczeniowego terminu prawa majątkowego z zakresem 
znaczeniowym określenia rzecz ruchoma wobec tego istnieje przesłanka do 
podważania zasadność zastąpienia określenia mienie ruchome słowami rzecz 
ruchoma lub prawo majątkowe29.

Konieczne zatem staje się przyznanie słuszności tezie, według której znacze-
nie określenia dokument jest hiponimem dla prawnokarnej rzeczy ruchomej, dla 
tej ostatniej hiperonimem jest zaś prawo majątkowe. Nie wydaje się jednak, aby 
ustawodawca, konstruując znamiona przywłaszczanie prawa majątkowego, miał 
w zamyśle penalizację zachowania polegającego na przywłaszczaniu dokumentu 
jako rzeczy ruchomej. W tym miejscu należy odnieść się do aspektów użytkowych 

27 Ibidem. 
28 A. Marek, T. Oczkowski, w: Przestępstwa..., red. R. Zawłocki, s. 102; M. Kulik, w: Kodeks 

karny..., red. M. Mozgawa, s. 642; M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, Przestępstwa przeciwko 
mieniu, Kraków 1999, s. 157.

29 S. Łagodziński, op. cit., s. 75–76.
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desygnatów rzeczonych określeń. Dokument, w oparciu o kryterium wyłącznie 
jego fizycznych atrybutów, nie ma jakiejkolwiek użyteczności, jako przedmiot 
materialny lub zapisany nośnik informacji nie może mieć cech funkcjonalnych, 
użytkowych lub estetycznych, jakie mogą być przypisywane cywilnoprawnej rze-
czy ruchomej, w tym przykładowo grabiom, stanowiącym narzędzie do grabienia, 
rowerowi jako pojazdowi służącemu do jeżdżenia, itd. Dokument jest tworem 
fizycznym, który zyskuje określone znaczenie w płaszczyźnie gospodarczo- 
-normatywnej ze względu na zawartą w nim treść lub naniesione znaki legityma-
cyjne. Jest on pośrednim środkiem, który może posłużyć do uzyskania stanowiącej 
przedmiot świadczenia sumy pieniężnej lub innego majątkowo wartościowalnego 
przedmiotu materialnego. Sprawca wykonuje w tym przypadku prawo majątkowe: 
a) wynikające z dokumentu (np.: umowa w formie aktu notarialnego) lub b) mogące 
przy jego użyciu być wykonane (np.: pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego). 
W systematyce ustawy karnej jest już ponadto kryminalizowany typ ludzkiego 
zachowania, w zakresie którego przywłaszcza się dokument stwierdzający prawo 
majątkowe innej osoby (art. 275 § 1 k.k.). Trzeba jednak podkreślić, że w przypadku 
stricte dokumentów, na podstawie których sprawca może dokonać rozporządzenia 
wobec nieruchomości, będą istniały inne przeszkody w postaci wymogu zachowa-
nia chociażby odpowiedniej formy, przykładowo pełnomocnictwo, którym sprawca 
się posługuje, powinno być sporządzone w takiej formie, jaka jest przewidziana do 
zachowania ważności czynności prawnej (art. 99 § 1 k.c.). W wypadku dokonywania 
czynności rozporządzającej nieruchomością wymaganą formą jest akt notarialny 
(art. 158 k.c. oraz art. 172 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). 

Aby stwierdzić, że sprawca swym czynem wyczerpał znamiona czynu 
zabronionego przywłaszczenia prawa majątkowego, konieczne jest ustalenie 
zaistnienia skutku wykonania takiego prawa majątkowego jako znamienia 
rzeczonego czynu zabronionego. Sprawca musi – o czym była już wyżej mowa 
– spowodować zmianę stanu faktycznego przez unicestwienie rzeczy ruchomej, 
niszcząc ją lub zmieniając jej fizyczną postać bądź też przez spowodowanie czę-
ściowej lub zupełnej utraty jej znaczenia gospodarczego lub wartości majątkowej 
dla pokrzywdzonego30. Jeżeli sprawca nie powoduje unicestwienia lub zmiany 
fizycznej postaci rzeczy ruchomej czy też zmniejszenia jej wartości lub zna-

30 SN podkreśla, że gdy niezwrócenie pobranego cudzego mienia jest skutkiem uprzedniego 
zużycia go, za moment dokonania przywłaszczenia należy uważać moment zużycia mienia, nie zaś 
moment niezwrócenia go. Wyrok SN z 2.04.1936r., sygn. I K 14/36, OSN(K) 1936/10/394, LEX 
nr 374969.
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czenia, powinien doprowadzić do bezprawnego rozporządzenia lub bezprawnej 
czynności faktycznej przenoszącej faktyczne władztwo31. W braku tych, swoim 
postępowaniem powinien on wytwarzać jednocześnie aktualny, tj. zbieżny 
w czasie, stan uniemożliwiający pokrzywdzonemu skutecznego odzyskania 
rzeczy ruchomej. W orzecznictwie skutek ten utożsamia się z zerwaniem więzi 
łączącej rzecz z jej właścicielem i włączenie jej do majątku sprawcy32.

Mając na uwadze znaczenie terminu prawo majątkowe już w tym miejscu 
należałoby odrzucić kilka z powyższych postaci skutku – do wyczerpania zna-
mion przywłaszczenia prawa majątkowego nie jest konieczne, aby sprawca znisz-
czył lub uszkodził materialny albo pieniężny przedmiot prawa majątkowego. Jak 
już wcześniej zaznaczono, dla ustawodawcy jest istotne to, że sprawca wchodzi 
w rolę rzeczywiście uprawnionego – pomijając go przy uzyskiwaniu świadcze-
nia wynikłego z prawa majątkowego. W przypadku konkretnego przedmiotu, 
jakim jest nieruchomość bądź też lokal, wykonywaniem prawa majątkowego nie 
będzie zatem niszczenie, uszkadzanie, powodowanie zmniejszenia ich wartości, 
zachowanie takie wyczerpuje znamiona typu czynu zabronionego z przepisu  
art. 288 § 1 k.k. (kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do 
użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5).

Wobec powyższego, należałoby wziąć pod uwagę jedynie czynność bez-
prawnego rozporządzenia33, dokonaną na podstawie lub przy użyciu dokumen-

31 W okresie międzywojnia SN podkreślał, że przywłaszczenie z art. 262 k.k., w odróżnieniu 
od kradzieży (zaboru rzeczy w zamiarze przywłaszczenia), wymaga faktycznego rozporządze-
nia rzeczą cudzą w sposób, wykluczający jej użycie przez lub na rzecz właściciela. Wyrok SN 
z 12.06.1936r., sygn. III K 845/36, OSN(K) 1937/1/27, LEX nr 363381. SA w Krakowie podkreśla, 
że sprzedanie przez oskarżonych blachy, której nie byli właścicielami i zatrzymanie uzyskanej 
ceny, a następnie zainwestowanie jej w grę giełdową słusznie zostało uznane za przywłaszczenie, 
choć oskarżeni utrzymywali, że pieniądze te „pożyczyli”, a zamierzali zwrócić, zachowując zysk 
z giełdy. Oskarżeni postąpili bowiem z rzeczami jak z własnymi, a w końcu utracili ich wartość 
ze szkodą właściciela. SA w Krakowie stwierdził w wyroku z 21.11.1996r., sygn. II Aka 273/96, 
KZS 1996/11-12/28, LEX nr 28402, iż w wypadku indosu zastępczego obrócenie przez indo-
satarjusza otrzymanych z wekslu funduszów na swoją korzyść stanowi przywłaszczenie rzeczy 
cudzej. Postanowienie SN z 6.06.1930r., sygn. II K 289/30, OSN(K) 1931/6/181, LEX nr 406705; 
SN wskazuje, że czyn realizujący się przez wypłatę określonej kwoty wypełnia natomiast znamię 
przywłaszczenia cudzego mienia. Wyrok SN z 7.11.2014r., sygn. V KK 236/14, LEX nr 1540648.

32 Wyrok SA w Poznaniu z 8.05.2014r., sygn. II Aka 60/14, LEX nr 1496021.
33 R. Zawłocki, Przestępstwo przywłaszczenia rzeczy przewłaszczonych, „Monitor Prawniczy” 

2006, nr 23, s. 1254; L. Gardocki, Prawo karne..., s. 338 i 339; A. Marek, Kodeks karny..., s. 606; 
wyrok SN z 6.01.1978r., sygn. V KR 197/77, OSNPG 1978/6/64, nr 6, LEX nr 17043; wyrok SA 
w Lublinie z 3.12.1998r., syng. II Aka 176/98, Apel.-Lub. 1999/2/11, LEX nr 36260.
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tu, z którego wynikać powinna zdolność sprawcy przynajmniej do działania 
w imieniu albo na rzecz pokrzywdzonego. Sprawca, mimo dysponowania takim 
dokumentem, nie jest uprawniony do rozporządzania prawem do nieruchomości, 
a jeżeli jest, to wyłącznie w ograniczonym zakresie, w jakim istnieje obowiązek 
wskazania w czyim imieniu lub na rzecz kogo czynność jest dokonywana. 
Dlatego też sprawca wykonuje prawo jak uprawniony, a nie jako uprawniony34.

Do takiej czynności będzie mieć wówczas zastosowanie – od strony formal-
nej – przepis art. 155 § 1 k.c. – na jego podstawie własność rzeczy oznaczonej, co 
do tożsamości (nieruchomość i lokal) przechodzi na nabywcę z chwilą zawarcia 
umowy zobowiązującej, w tym umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, o ile 
przepis szczególny nie stanowi inaczej albo strony umowy inaczej nie posta-
wiły. W sytuacji, gdy sprawca zawarł umowę zobowiązującą, co do której dla 
rozporządzenia prawem jest wymagana odrębna umowa – skutek następuje 
dopiero z chwilą rozporządzenia prawem, czyli w momencie przejścia prawa 
majątkowego.

Zdaniem M. Kulika i M. Gałązki czyn zabroniony przywłaszczenia z prze-
pisu art. 284 § 1 k.k. jest jednak czynem formalnym, zachowanie sprawcy nie 
powoduje bowiem zmiany w sytuacji rzeczy ruchomej oraz możliwości wyko-
nywania prawa majątkowego35. Nadto, w opinii M. Gałązki, nie następują także 
jakiekolwiek zmiany w stanie prawnym, czynności rozporządzające sprawcy, ze 
względu na istnienie po jego stronie złej wiary, nie mogą spowodować skutków 
cywilnoprawnych36.

W zasadzie trudno zgodzić się z powyższym stanowiskiem. W ramach 
strony przedmiotowej czynu zabronionego z przepisu art. 284 § 1 k.k. ustawo-
dawca nie uzależnia zrealizowania znamion od wystąpienia powyższej zmiany, 
zwłaszcza w odniesieniu do rzeczy ruchomej lub prawa majątkowego, którego 
przedmiotem jest świadczenie rzeczy ruchomej, inaczej byłaby bowiem mowa 
o znamieniu zaboru. Faktyczne władztwo nad rzeczą ruchomą lub możliwość 
wykonawstwa prawa majątkowego po stronie pokrzywdzonego, zarówno przed, 
jak i w trakcie realizacji znamion czynu, jest niezmienna. Sprawca swoim 

34 Wyrok SN z 6.05.2004r., sygn. V KK 316/03, OSNKW 2004/7-8/70, Biul. SN 2004/8/12, 
Wokanda 2004/12/13, LEX : 119760.

35 M. Gałązka, w: Kodeks..., red. A. Grześkowiak, K. Wiak, s. 1200; M. Kulik, w: Kodeks 
karny…, red. M. Mozgawa, s. 661. 

36 M. Gałązka, w: Kodeks..., red. A. Grześkowiak, K. Wiak, s. 1200.
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postępowaniem nie uzewnętrznia zamiaru doprowadzenia do zaistnienia po 
jego stronie takich okoliczności, dzięki którym miałby dopiero powstać stan 
faktycznego władztwa lub stan możliwości wykonywania prawa majątkowe-
go. Swym zachowaniem dąży natomiast do: a) utrzymania się takiego stanu;  
b) wzmocnienia (pogłębienia); c) zniweczenia z korzyścią dla osoby trzeciej  
(np.: przekazanie innej osobie), d) zniweczenia w braku korzyści dla kogokolwiek 
(np.: zniszczenie).

Oddzielenie stanu legalnego od stanu bezprawnego musi nastąpić zatem 
w drodze zaistnienia obiektywnie stwierdzalnej zmiany poszczególnych ele-
mentów układu okoliczności odnoszących się stricte do sytuacji przedmiotu 
przywłaszczanego. Pokrzywdzony, mogący być jednocześnie uprawnionym do 
składnika mienia, może – mając ku temu ustawową lub umowną legitymacje 
– zażądać zwrotu rzecz ruchomej, dokumentu lub zażądać zaniechania wykony-
wania prawa majątkowego. Sprawca może zaś utrudnić lub nawet uniemożliwić 
realizację przysługującego pokrzywdzonemu uprawnienia. Za słuszną należy 
zatem uznać tezę, że sprawca, w zakresie znamienia przywłaszczenia, powinien 
spowodować skutek stanowiący znamię czynu zabronionego.

W trakcie wykładni znamienia przywłaszczenia prawa majątkowego do 
nieruchomości albo lokalu zachodzi jednak wątpliwość, mogąca prowadzić do 
stwierdzenia, że w rzeczywistości nie następuje w tym zakresie zmiana ich stanu 
prawnego. Kluczowe mogą się tutaj okazać cywilnoprawne regulacje dotyczące 
zasad nabywania rzeczy od osób nieuprawnionych do rozporządzania prawem. 
Z formalnego punktu widzenia bezprawna czynność zobowiązująco-rozporzą-
dzająca prawem majątkowym do nieruchomości albo lokalu – przy zachowaniu 
wymagań, co do formy i treści, na podstawie art. 155 § 1 k.c. – w pierwszej 
kolejności powoduje przeniesienie takiego prawa, może bowiem brakować pod-
stawy do tego, aby kontrahent odmówił spełnienia świadczenia, a notariusz – nie 
dostrzegając w czynności prawnej sprzeczności z prawem – dokonania czynności 
notarialnej. Wynika to chociażby z ogólnej zasady z przepisu art. 7 k.c., że w ra-
zie braku dowodu należy domniemywać dobrą wiarę, w tym przypadku dobra 
wiara może być poparta właśnie przedłożeniem stosownych pełnomocnictw 
z zachowaniem formy aktu notarialnego. Przykładowo, w przypadku dokonania 
czynności prawnej przez rzekomego pełnomocnika, druga strona takiej umowy – 
do chwili odmowy potwierdzenia jej przez pokrzywdzonego – jest posiadaczem 
samoistnym nieruchomości albo lokalu w dobrej wierze. Umowa wówczas jest 
jednak zaliczana do kategorii ułomnych czynności prawnych, czyli o bezsku-
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teczności zawieszonej (negotium claudicans)37. Komplikacje pojawiają się zaś 
z chwilą, gdy rzeczywiście uprawniony odmówi potwierdzenia takiej czynności. 
W momencie uzyskania od pokrzywdzonego informacji o braku umocowania lub 
o przekroczeniu przez sprawcę zakresu umocowania z jednoczesną definitywną 
odmową potwierdzenia takiej czynności przez pokrzywdzonego38, nabywca 
staje się posiadaczem samoistnym nieruchomości w złej wierze. Umowa staje 
się wtedy nieważna, a tym samym nie wywołuje skutku, jaki ustawa wiąże z jej 
zawarciem – nie następuje przeniesienie prawa majątkowego do nieruchomości 
albo lokalu39.

W odróżnieniu od rozporządzenia prawem majątkowym do nieruchomości 
albo lokalu, bezprawna czynność rozporządzająca prawem majątkowym do 
rzeczy ruchomej wywołuje szeroko rozumiane konsekwencje cywilnoprawne 
w wymiarze materialnym i procesowym, a także fizycznym. Poza analogicznym 
brakiem podstawy do odmowy wykonania zobowiązania z powodu ogólnej 
zasady z przepisu art. 7 k.c. trzeba zaznaczyć, że na podstawie art. 169 § 1 k.c. 
osoba trzecia, jeżeli działała w dobrej wierze, nabywa prawo z chwilą objęcia 
posiadania rzeczy. Bezprawna czynność powodująca rozporządzenie, a nawet 
tylko rzeczywiste przeniesienie faktycznego władztwa, może pociągać za sobą 
nadto konieczność dochodzenia nieistnienia lub istnienia stosunku prawnego lub 
prawa nad podstawie przepisu art. 189 k.p.c. Stać się może również niezbędne 
odwłaszczenie przedmiotu czynności wykonawczej w drodze roszczeń via rei 
vindicatio lub via actio negatoria – co także jest już swoistym skutkiem, stano-
wiącym zmianę w świecie rzeczywistym.

Wobec powyższego, sprawca w zakresie znamienia przywłaszczenia z przepi-
su art. 284 § 1 k.k. z jednej strony dokonuje czynności odpłatnego rozporządzenia 
prawem majątkowym do nieruchomości lub lokalu, a z drugiej – przywłaszcza prawo 
majątkowe do sumy pieniężnej lub innego ruchomego albo nieruchomego majątko-
wego przedmiotu materialnego tj. do wzajemnego świadczenia majątkowego. Nie 
powoduje jednak zmiany stanu prawnego dotyczącego zbywanej nieruchomości czy 
też lokalu z tej przyczyny, że negowane przez uprawnionego rozporządzenie staje 
się nieważne z mocą wsteczną. Prawo majątkowe do nieruchomości bądź lokalu 

37 J. Strzebinczyk, w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski,  
wyd. 5, Warszawa 2013, s. 256.

38 Ibidem, s. 257.
39 Ibdiem. 
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z mocy ustawy pozostaje zatem przy rzeczywiście uprawnionym. Nie następuje 
wobec tego szkoda majątkowa ani też stan realnego zagrożenia nastąpieniem 
takiej szkody majątkowej, tj. utraty prawa majątkowego albo zmniejszenia jego 
wartości majątkowej. Rzeczywista szkoda powstaje zaś w stosunku do będącej 
w dobrej wierze drugiej strony bezprawnej i odpłatnej czynności prawnej (umowy 
sprzedaży nieruchomości). Niemniej jednak, sprawca, wprowadzając drugą stronę 
umowy w błąd i doprowadzając ją do niekorzystnego rozporządzenia własnym 
lub cudzym mieniem, wyczerpuje znamiona czynu zabronionego z przepisu art. 
286 § 1 k.k., a nie z przepisu art. 284 § 1 k.k.40 Sprawca wobec uprawnionego do 
nieruchomości może w razie przekroczenia zakresu umocowania odpowiadać na 
podstawie przepisu art. 471 k.c., wszak z punktu widzenia prawnokarnej kwalifika-
cji czynu w rachubę może wchodzić przepis art. 13 § 2 k.k. w zw. z art. 284 § 1 k.k.,  
tj. nieudolne usiłowanie czynu zabronionego. Sprawca jest nieświadom tego, że do-
konanie nie jest możliwe z powodu braku przedmiotu nadającego się do popełnienia 
na nim czynu zabronionego – niemożność rozporządzenia w złej wierze prawem 
majątkowym do nieruchomości.
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APPRoPRiAtion oF PRoPeRty RiGHt to iMMovABLe

The linguistic interpretation of verbal phrase (included in art. 284 § 1 of polish 
Penal code): appropriating of property rights, can lead as to conclusion that polish 
legislator was tending to penalise the behaviour consisting in appropriating of right to 
immovable – for example: the ownership, perpetual usufruct and others stipulated by the 
polish law. However, that interpretation can fail on the ground of requirement of indicate 
the criminal consequence of an offence as well as the exercising a factual control toward 
a property right to immovable. Therefore this article shows the differences between the 
meanings of words movable property and property right, conducted from the scope of 
civil and criminal substantive norms. Namely this issue needs to emphasize the impos-
sibility of exercising a factual control toward property right in the same way toward 
movable property. Preferably would be define it as a “the circumstance of possibility to 
exercise the property right”. It deals with overleaping between the scope of penal-law’s 
meanings for terms: property right, movable property, document.

With the regard to the requirement of indicate criminal consequence issue, must 
be underline existing obstacles in proving the changes to the detriment of victim in the 
same way it is caused in the scope of appropriating of movable property. Especially 
worth mentioning is lack of civil law consequence involving the transfer of property 
right to immovable thing, duo to improper contract (negotium claudicans). Ipso facto it 
is presumption to refuse the occurrence real property damage or circumstance creating 
real danger of that damage.

Keywords: appropriating, property right, movable property, immovable
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Streszczenie

Rosyjska regulacja prawnoautorskiej ochrony programów komputerowych 
i baz danych pozostaje na orbicie rozwiązań prawnych o zasięgu międzynarodowym, 
wypracowanych w ramach Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz Unii 
Europejskiej, jednak w kodeksie cywilnym Federacji Rosyjskiej, regulującym praw-
noautorską ochronę programów komputerowych i baz danych, zawarto wiele charak-
terystycznych dla rodzimego ustawodawstwa rosyjskiego rozwiązań prawnych, które 
istotnie modyfikują prawnoautorski model ochrony (możliwość rejestracji państwowej 
programów komputerowych i baz danych, wyłącznie dozwolonego użytku osobistego). 
Dodatkowo kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej wprowadza definicje pojęć takich jak: 
„program komputerowy” i „baza danych”. Regulacja polska pozostaje na orbicie tych 
samych rozwiązań międzynarodowych, jednakże daleko różni się od rosyjskiej, tym 
samym rosyjskie unormowanie prawnoautorskiej ochrony programów komputerowych 
i baz danych przedstawia interesujący materiał do analizy prawnoporównawczej.

Niniejsza analiza obejmuje przedmiotowy zakres ochrony prawnoautorskiej pro-
gramów komputerowych i baz danych, chwilę powstania tej ochrony oraz kodeksową 
regulację rejestracji programów komputerowych i baz danych. Przedstawia ponadto 
problematykę praw wyłącznych do programów komputerowych i baz danych oraz ich 
ograniczeń, a także zagadnienie technicznych środków ochrony praw autorskich. Autor 
na podstawie przeprowadzanej analizy formułuje wnioski de lege lata i de lege ferenda 
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dla polskiej i rosyjskiej regulacji prawnoautorskiej ochrony programów komputerowych 
i baz danych.

Słowa kluczowe: prawo własności intelektualnej, prawo autorskie, prawo rosyjskie, 
program komputerowy, baza danych, elektroniczna baza danych

Rozwój regulacji ochrony programów komputerowych i baz danych 
w Federacji Rosyjskiej

Pierwszymi ustawami Federacji Rosyjskiej zawierającymi normy prawne, 
regulujące prawnoautorską ochronę programów komputerowych i baz danych 
były ustawa federalna z 23 września 1992 roku o ochronie prawnej programów 
komputerowych i baz danych1 oraz ustawa federalna z 9 lipca 1993 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych2. Obowiązywały one do 1 stycznia 2008 roku, kie-
dy to weszła w życie ustawa federalna z 18 grudnia 2006 roku Nr 230-ФЗ – kodeks 
cywilny Federacji Rosyjskiej część czwarta (dalej: „k.c.F.R.IV”)3, zawierająca obec-
nie obowiązującą regulację ochrony prawnoautorskiej programów komputerowych 
i baz danych w Federacji Rosyjskiej4. Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej w jego 
części czwartej podzielony został na rozdziały, zaś przepisy prawne poświęcone 
prawnoautorskiej ochronie programów komputerowych i baz danych umieszczono 
w rozdziałach 69. i 70. Rozdział 69., zatytułowany „Postanowienia ogólne” (art. 
1225–1254 k.c.F.R.IV), obejmuje przepisy ogólne dotyczące wszystkich praw inte-
lektualnych, w tym praw autorskich. Natomiast rozdział 70. – „Prawo autorskie” (art. 
1255–1302 k.c.F.R.IV) – zawiera przepisy szczególne dotyczące praw autorskich.

1 Ustawa federalna z 23 września 1992 r. Nr 3523-I o правовой охране программ для элек-
тронных вычислительных машин и баз данных (Ведомости Съездa народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации z 1992 r., nr 42, s. 2325).

2 Ustawa federalna z 9 lipca 1993 r. Nr 5351-I, oб авторском праве и смежных правах 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации z 1993 r., nr 32, s. 1242).

3 Ustawa federalna z 18 grudnia 2006 r. Nr 230-ФЗ Гражданский кодекс Российской 
Федерации (часть четвертая), Российская газета z 2006 r., nr 289 ze zm.

4 Na temat prawnoautorskiej ochrony programów komputerowych i baz danych w stanie 
prawnym obowiązującym do wejścia w życie części IV k.c.F.R. zob. Э. Гаврилов, Какими нор-
мами охраняются авторские права на программы для электронных вычислительных ма-
шин? (о соотношении общего и специального закона в теории права), Хозяйство и право 
2006, nr 6, s. 83–88
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18 lipca 2008 roku został wydany dekret prezydenta Federacji Rosyjskiej 
Nr 1108 (dalej: „Dekret Nr 1108”)5. Zgodnie z art. 1 lit. в) Dekretu Nr 1108 
za jeden z głównych kierunków uznano potrzebę zbliżenia kodeksu cywilnego 
Federacji Rosyjskiej do przepisów prawa Unii Europejskiej, w konsekwencji na 
treść przepisów k.c.F.R.IV poświęconych programom komputerowym i bazom 
danych niewątpliwe miały wpływ takie akty normatywne Unii Europejskiej, jak 
dyrektywa Rady 91/250/EWG z 14 maja 1991 roku w sprawie ochrony prawnej 
programów komputerowych (dalej: „Dyrektywa 91/250/EWG”)6 oraz dyrektywa 
2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 maja 2001 roku w sprawie 
harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeń-
stwie informacyjnym (dalej: „Dyrektywa 2001/29/WE”)7. Analizowana regu-
lacja k.c.F.R.IV uwzględnia również przepisy Traktatu Światowej Organizacji 
Własności Intelektualnej o Prawie Autorskim8. Ponadto obecnie obowiązująca 
w Federacji Rosyjskiej treść prawnoautorskiej ochrony programów komputero-
wych i baz danych jest rezultatem przyjętej 12 marca 2014 roku ustawy fede-
ralnej Nr 35-ФЗ (dalej: „ustawa federalna Nr 35-ФЗ”)9, nowelizującej przepisy 
z zakresu prawa własności intelektualnej w Federacji Rosyjskiej.

Polska regulacja ochrony programów komputerowych i baz danych zawarta 
w ustawie z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: 

5 Dekret z 18 lipca 2008 r. Nr 1108 o совершенствовании Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Российская газета z 2008 r., nr 155.

6 Dyrektywa Rady 91/250/EWG z 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów 
komputerowych (Dz. U. UE. L. z 1991 r., nr 122, s. 42 ze zm.). Dyrektywa 91/250/EWG zosta-
ła uchylona 25 maja 2009 r., a zastąpiła ją Dyrektywa 2009/24/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (Dz. U. UE. 
L. z 2009 r., nr 111, s. 16), dalej: „Dyrektywa 2009/24/WE”. Dyrektywa 2009/24/WE stanowi 
ujednoliconą wersję Dyrektywy 91/250/EWG (A. Nowicka, Prawnoautorska ochrona progra-
mów komputerowych – regulacja Polska i jej unijny wzorzec w świetle orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, z. 2, s. 107).

7 Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 maja 2001 r. w sprawie har-
monizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym 
(Dz. U. UE. L. z 2001 r., nr 167, s. 10 ze zm.).

8 Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o Prawie Autorskim sporządzony 
w Genewie 20 grudnia 1996 r. (Dz. U. z 2005 r., nr 3, poz. 12).

9 Ustawa federalna z 12 marca 2014 r. Nr 35-ФЗ o внесении изменений в части первую, 
вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации (Российская газета z 2014 r., nr 59). Ustawa weszła 
w życie 1 października 2014 r.
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„u.p.a.p.p.”)10 również budowana była w oparciu o powyższe akty normatywne 
Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

ochrona programów komputerowych

Jak wynika z treści art. 1261 zd. 1 k.c.F.R.IV, prawa autorskie do progra-
mów komputerowych są chronione „tak samo, jak” prawa autorskie do utworów 
literackich11, co jest wynikiem przyjętego również w Polsce rozwiązania (por. 
art. 74 ust. 1 u.p.a.p.p.)12, polegającego na wyłączeniu wątpliwości dotyczących 
stosowania postanowień Konwencji Berneńskiej13 do ochrony programów kom-
puterowych. Tym samym ustawodawca rosyjski, podobnie, jak ustawodawcy 
wielu innych państw, ochronę programów komputerowych oparł na modelu 
ochrony prawa autorskiego14.

Artykuł 1261 zd. 1 k.c.F.R.IV stanowi, że ochronie prawa autorskiego 
podlegają wszystkie rodzaje programów komputerowych, „w tym” systemy 
operacyjne i pakiety programowe. Systemy operacyjne oddziałują na elementy 
sterujące sprzętem komputerowy, w ten sposób pośredniczą one między kom-
puterem a użytkownikiem15, ponadto w połączeniu ze sprzętem komputerowym 
stanowią podstawę działania innych programów16. Pakiet programów to z kolei 
program lub zbiór powiązanych ze sobą programów przeznaczonych do realizacji 

10 Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 
z 2006 r. nr 90 poz. 631 ze zm.).

11 Treść art. 1261 zd. 1 k.c.F.R.IV: „Авторские права на все виды программ для ЭВМ  
(в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть 
выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, 
охраняются так же, как авторские права на произведения литературы”.

12 Por. A. Nowicka, Prawnoautorska i patentowa ochrona programów komputerowych, 
Warszawa 1995, s. 100–101.

13 Akt Paryski Konwencji Berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych sporzą-
dzony w Paryżu 24 lipca 1971 r. (Dz. U. z 1990 r., nr 82, poz. 474).

14 В.А. Хохлов, Авторское право: заонадательство, теория, практика, Moskwa 2008, 
s. 181.

15 Ibidem, s. 208.
16 A. Nowicka, Prawnoautorska i patentowa..., s. 13.
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określonych zadań17. System, podobnie jak pakiet programów, może stanowić 
zbiór programów komputerowych. Brak sprecyzowania tych pojęć przez 
rosyjskiego ustawodawcę w połączeniu ze sformułowaniem, że stanowią one 
„rodzaj” programu komputerowego, okazuje się mylący. Wydaje się, że zasadne 
byłoby wprowadzenie w k.c.F.R.IV sformułowania, zgodnie z którym ochronie 
podlegają wszystkie programy komputerowe, w tym wchodzące w skład systemu 
operacyjnego lub pakietu programów.

Stosownie do art. 1261 zd. 1 k.c.F.R.IV programy komputerowe mogą być 
wyrażone w dowolnym języku programowania i w dowolnej postaci, również jako 
kod źródłowy lub kod wynikowy. Program komputerowy w postaci kodu źródło-
wego poddaje się percepcji człowieka. Inaczej jest z programem wynikowym, 
wyrażonym za pomocą kodu wynikowego, który przeznaczany jest dla kompute-
ra18. Program wynikowy jest rezultatem procesu tłumaczenia programu w postaci 
źródłowej za pomocą specjalnych języków programowania, proces ten nazywany 
jest kompilacją19. Przykładowe wyliczenie w ustawie rosyjskiej postaci programu 
komputerowego, tj. kodu źródłowego i wynikowego, ma swoje praktyczne uza-
sadnienie, ponieważ program komputerowy w postaci wynikowej nie poddaje się 
percepcji człowieka, w doktrynie prawa autorskiego kwestionowano ochronę tak 
wyrażonych programów komputerowych, z uwagi na brak możliwości ustalenia 
programu komputerowego w postaci wynikowej20. Niektóre ustawodawstwa, 
w tym prawo polskie, chwilę powstania ochrony prawnoautorskiej wiążą z chwilą 
ustalenia utworu (zob. art. 1 ust. 1 u.p.a.p.p.), a nie z chwilą jego wyrażenia, Jednak 
należy pamiętać, że programy komputerowe, jak i inne przedmioty praw autor-
skich, podlegają ochronie bez względu na sposób wyrażania, a kod wynikowy 
jest tylko jedną z postaci programu komputerowego (por. art. 1 ust. 1 u.p.a.p.p.). 
Rosyjski ustawodawca, odwołując się m.in. do kodu wynikowego, chciał wyłączyć 
wszelkie wątpliwości dotyczące ochrony programów komputerowych, podlegają-
cych ochronie prawnoautorskiej bez względu na sposób wyrażenia.

17 Л.В. Коуров, словарь-справочник по информатике, Mińsk 2000, s. 95. Por. H. Jezierska, 
Słownik informatyki polsko-angielsko-rosyjski, Warszawa 1989, s. 50.

18 B.В. Черячукин w: Интеллектуальная собственность. Права на результаты интел-
лектуальной деятельности и средства индивидуализации, red. Н.М. Коршунов, Moskwa 
2009, s. 185.

19 С.А. Судариков, Авторское право, Moskwa 2009, s. 113. Por. w pr. polskim A. Nowicka 
Prawnoautorska i patentowa... s. 12–13.

20 B.В. Черячукин w: Интеллектуальная собственность..., red. Н.М. Коршунов, s. 185.
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Przepisy k.c.F.R.IV zawierają definicję pojęcia „program komputerowy”21 
– zgodnie z art. 1261 zd. 2 k.c.F.R.IV „programem komputerowym jest wy-
rażony w obiektywnej postaci zestaw danych i instrukcji, przeznaczonych do 
użycia w komputerze lub innych urządzeniach komputerowych w celu uzyskania 
określonego rezultatu, w tym są to materiały projektowe, powstałe w trakcie 
tworzenia programu komputerowego, a także wygenerowane przez ten program 
elementy audiowizualne”22.

Na gruncie polskiej ustawy program komputerowy został wprost wymie-
niony w (przykładowym23) katalogu utworów (przedmiotów praw autorskich), 
ustanowionym w art. 1 ust. 2 u.p.a.p.p., a rozdział 7 u.p.a.p.p. zawiera przepisy 
szczególne dotyczące programów komputerowych. Polska ustawa definicji po-
jęcia „program komputerowy” jednak nie zawiera. W prawie Unii Europejskiej 
projekt definicji programu komputerowego powstał w toku prac nad Dyrektywą 
91/250/EWG i zakładał, że „program komputerowy to sekwencja instrukcji 
przeznaczonych do wykorzystania, bezpośrednio lub pośrednio, w systemie 
przetwarzania danych w celu wykonania założonej funkcji lub osiągnięcia okre-
ślonego wyniku, niezależnie od formy ich wyrażenia”24. Ostatecznie z przyjęcia 
powyższej definicji zrezygnowano z obawy o możliwość jej zdezaktualizowania 
się w wyniku postępu technicznego25.

Powracając na grunt przepisów rosyjskich, ochroną prawnoautorską 
taką, jaka przyznana jest programom komputerowym, objęto zestaw instrukcji 
przeznaczonych do użycia w komputerze (lub innym urządzeniu) dla uzyskania 
określonego rezultatu. W tym zakresie regulacja rosyjska podobna jest do pro-

21 Dosłownie: „program dla elektronicznych maszyn cyfrowych” – ros. программa для ЭВМ, 
jednak w literaturze wskazuje się, że zaproponowane przez ustawodawcę rosyjskiego nazewnic-
two jest przestarzałe oraz nie odpowiada funkcjonującej od dawana nazwie „program kompute-
rowy” (ros. компьютерная программа). Mając na względzie powyższe, w niniejszym artykule 
autor posługuje się nazwą „program komputerowy”.

22 Treść art. 1261 zd. 2 k.c.F.R.IV: „Программой для ЭВМ является представленная в объ-
ективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования 
ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, 
включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для 
ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения”.

23 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2013, s. 32.
24 Podaję za A. Nowicką (A. Nowicka, Prawnoautorska i patentowa..., s. 11).
25 F. Radoniewicz, Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym 

komputerowym i systemom informatycznym, Warszawa 2016, s. 138.
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jektu definicji wypracowanego w trakcie prac nad Dyrektywą 91/250/EWG. Jak 
słusznie zauważa na gruncie polskiej doktryny prawa autorskiego A. Nowicka: 

„wspólnym elementem w określeniach programu jako przedmiotu ochrony jest 
traktowanie go jako zestawu instrukcji (rozkazów), przeznaczonych do użycia 
bezpośrednio lub pośrednio w komputerze w celu osiągnięcia określonego 
rezultatu”26. I to właśnie moglibyśmy określić jako istotę pojęcia „program 
komputerowy”. Działalność twórcza o indywidualnym charakterze może w tym 
przypadku przejawiać się w doborze i ujęciu zadań27, sterujących działaniem pro-
cesora. Jednak ustawa rosyjska ochroną prawnoautorską przyznaną programom 
komputerowym obejmuje obok zestawu instrukcji „zestaw danych”, „materiały 
projektowe” programu komputerowego oraz „elementy audiowizualne” genero-
wane przez program komputerowy.

Program komputerowy składa się z dwóch części, odpowiadających dwóm 
rodzajom danych, tj. danych tworzących kod programu, przeznaczonych dla 
procesora i sterujących jego działaniem (nazywanych również instrukcjami, 
rozkazami) oraz danych wykorzystywanych przez program28. Zestawienie tych 
pierwszych, jak wskazano wyżej, stanowi istotę programu komputerowego. Dane 
drugie również są przeznaczone do komputera i wykorzystywane w procesie 
wykonywania programu, jednakże zestawienie nie każdych takich danych wy-
wołuje określony rezultat29. Tytułem przykładu dane wejściowe, w zależności 
od ich zestawienia, mogą wywoływać działanie komputera, a w konsekwencji 
prowadzić do osiągnięcia określonego rezultatu jego pracy. Tym samym kluczo-
we ma znaczenie nie tyle umiejscowienie w art. 1261 zd. 2 k.c.F.R.IV „danych” 
(innych niż instrukcje), ale sformułowanie: „przeznaczonych (…) w celu uzy-
skania określonego rezultatu”. Otóż ustawa rosyjska wyłącza z przedmiotowego 
zakresu ochrony przyznanego programom komputerowym te dane, ale również 
i te instrukcje, których zestawienie nie służy wywołaniu określonego rezultatu, 
rozumianego jako wynik „pracy” procesora lub innego urządzenia komputero-
wego. Rozwiązanie to zasługuje na aprobatę, zapewnia ochronę zestawu tych 

26 A. Nowicka, Prawnoautorska i patentowa..., s. 11. Podobnie w pr. ros. B.В. Черячукин  
w: Интеллектуальная собственность..., red. Н.М. Коршунов, s. 180.

27 J. Błeszyński, Ochrona programów komputerowych w świetle prawa autorskiego, „Przegląd 
Ustawodawstwa Gospodarczego”, Warszawa 1987, nr 4–5 (466–467), s. 116.

28 F. Radoniewicz, Odpowiedzialność…, s. 141.
29 Por. A. Nowicka, Prawnoautorska i patentowa..., s. 115.
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wszystkich danych, składających się na program komputerowy, które służą (in-
strukcje, rozkazy) lub mogą służyć (np. dane wejściowe) osiągnięciu określonego 
rezultatu. Na gruncie ustawy rosyjskiej udało się zatem osiągnąć rozwiązanie 
będące wypadkową istoty pojęcia programu komputerowego (utożsamianego 
z kodem, tj. zestawem instrukcji lub rozkazów) i poglądów opartych na argu-
mentach natury technicznej, które nakazują uwzględnienie również zestawu 
danych (innych niż instrukcje lub rozkazy) przeznaczonych do komputera w celu 
osiągnięcia określonego rezultatu. W obliczu braku definicji programu kompu-
terowego w prawie polskim wydaje się, że rozwiązanie rosyjskie może okazać 
się bardzo przydatne w kontekście ustalenia zakresu przedmiotowego ochrony 
programów komputerowych.

Ochroną prawnoautorską taką, jaka przyznana jest programom kompu-
terowym, w prawie rosyjskim objęte zostały materiały projektowe powstałe 
przy tworzeniu programu komputerowego. W prawie polskim dokumentacja 
projektowa podlega ochronie na ogólnych zasadach przyznanych przez polską 
ustawę wszystkim utworom, a nie ochronie szczególnej – przyznanej programom 
komputerowym30. Dokumentacja taka na gruncie polskiej ustawy podlegać 
będzie jednakże regulacji szczególnej, przyznanej programom komputerowym 
w zakresie, w jakim stanowi formę wyrażenia samego programu komputerowego 
(zob. art. 74 ust. 2 zd. 1 u.p.a.p.p.). W świetle rosyjskiego prawa autorskiego 
szczególnej ochronie przyznanej programom komputerowym podlegają nato-
miast wszelkie materiały projektowe, niezależnie od tego, czy stanowią one 
formę wyrażenia samego programu komputerowego. W kontekście ochrony 
materiałów projektowych programu komputerowego właściwsze wydaje się 
rozwiązanie polskiej ustawy. Po pierwsze, nie ma podstaw uzasadniających 
przyznanie ochrony takiej, jaka została przyznana programom komputerowym, 
materiałom, które nie stanowią wyrażenia samego programu, a powstały jedynie 
w procesie jego tworzenia. Po drugie – materiały mogą podlegać ochronie prawa 
autorskiego przy spełnieniu warunków ochrony przewidzianych dla wszystkich 
utworów. Po trzecie, jeżeli materiały będą spełniać wymogi ochrony przewidzia-
ne dla programów komputerowych, tj. będą stanowić formę wyrażenia programu 
komputerowego, to objęte zostaną specjalnym reżimem ochrony przyznanym tej 
kategorii przedmiotów praw autorskich.

30 J. Barta, R. Markiewicz w: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. Barta, 
R. Markiewicz, Warszawa 2005, s. 567.
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Prawnoautorska ochrona przyznana programom komputerowym w prawie 
rosyjskim rozciąga się również na elementy audiowizualne generowane przez 
program komputerowy. W doktrynie obu państw wskazuje się, że elementy 
audiowizualne (przy spełnieniu warunków ochrony prawnoautorskiej przewi-
dzianych w ustawie) mogłyby stanowić przedmiot praw autorskich, ale inny niż 
program komputerowy31. Zagadnienie przedstawień audiowizualnych genero-
wanych przez program różni się od dotychczas omówionych elementów definicji 
programu komputerowego tym, że przedstawienia audiowizualne należą do 
tzw. pozatekstowych (nieliteralnych) „elementów” programu komputerowego32. 
W literaturze wskazuje się, że z uwagi na funkcjonalny charakter programów 
komputerowych, prawnoautorska ochrona tych dzieł będzie opierała się na 
silnej ochronie elementów tekstowych (konkretnego sposobu wyrażenia zasta-
wu instrukcji), a w mniejszym stopniu elementów pozatekstowych33. Podobne 
przedstawienia audiowizualne mogą ponadto generować zupełnie inne programy 
komputerowe, tym samym nie jest zasadne obejmowanie monopolem upraw-
nionego z tytułu praw autorskich do programu komputerowego przedstawień 
audiowizualnych, generowanych przez ten program.

Decyzję rosyjskiego ustawodawcy o przyjęciu definicji pojęcia „program 
komputerowy” należy ocenić pozytywnie, nawet jeżeli uznalibyśmy tę definicję 
za zbyt szeroką. Samo zaliczenie programów komputerowych do przedmiotów 
praw autorskich, jak ma to miejsce w polskiej ustawie, nie rozwiązuje problemu 
ich ochrony34. Wprowadzenie definicji pojęcia „program komputerowy” z pew-
nością ułatwia kwalifikację tej kategorii przedmiotów praw autorskich, zaś 
brak definicji w większym stopniu kreuje niebezpieczeństwo nieuzasadnionego 
rozszerzenia szczególnej ochrony programów komputerowych na komponenty, 
które takiej ochronie podlegać nie powinny. Wynika to z tendencji do bardzo sze-
rokiego interpretowania przepisów regulujących zakres przedmiotowy ochrony 

31 С.А. Судариков, Авторское..., s. 112. Por. w pr. polskim A. Nowicka, Prawnoautorska 
i patentowa..., s. 127, S. Sołtysiński, Ochrona prawna programów komputerowych w: Problemy 
kodyfikacji prawa cywilnego (Studia i rozprawy), Księga Pamiątkowa ku czci Profesora 
Zbigniewa Radwańskiego, red. S. Sołtysiński, Poznań 1990, s.462–463.

32 В.А. Хохлов, Авторское право..., s. 209.
33 J. Barta, R. Markiewicz w: System prawa prywatnego, T. 13: Prawo autorskie, red. J. Barta, 

Warszawa 2007, s. 860.
34 S. Sołtysiński, Ochrona..., s. 463, J. Błeszyński Ochrona..., s. 117.
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prawnoautorskiej35, w rezultacie dochodzi do sytuacji, w których w razie wąt-
pliwości, co do określonych komponentów programu komputerowego, w obawie 
o możliwość uszczuplenia praw twórcy (lub innego uprawnionego), komponenty 
takie zostaną objęte ochroną przyznaną programom komputerowym. Ponadto 
oparcie ochrony programów komputerowych na modelu prawa autorskiego 
skutkuje tym, że w praktyce poszukuje się wszystkich tych komponentów 
programu komputerowego, które mogą podlegać ochronie prawa autorskiego. 
Jednak wyjście poza istotę pojęcia programu komputowego, rozumianego jako 
obiektywnie wyrażony zestaw instrukcji (rozkazów), może być uzasadnione 
tylko argumentami natury technicznej, które przemawiają za objęciem ochroną 
zestawu tych danych (nie tylko instrukcji), które przeznaczone do urządzenia 
komputerowego służą do osiągnięcia określonego rezultatu.

uwagi wstępne o ochronie baz danych

Na gruncie rosyjskiego prawa własności intelektualnej S.A. Sudarikow 
dokonuje podziału baz danych na trzy kategorie: a) „kreatywne bazy danych”, 
za które uważa rezultaty działalności twórczej w zakresie wyboru i ułożenia 
elementów bazy danych, b) „inwestycyjne bazy danych”, wymagające istotnego 
nakładu inwestycyjnego w stworzenie bazy danych, c) „niechronione bazy danych”, 
w których brak jest elementu twórczego, kreatywnego oraz wniesienia istotnego 
nakładu inwestycyjnego w ich stworzenie. Pierwsza kategoria chroniona jest przez 
przepisy prawa autorskiego, druga – przez przepisy praw pokrewnych lub prawa 
sui generis, trzecia kategoria – jak sama nazwa wskazuje – nie podlega ochronie36. 
Problematyka ochrony prawnej baz danych w Federacji Rosyjskiej może być 
tym samym rozpatrywana w oparciu o przepisy prawa autorskiego (rozdział 70 
k.c.F.R.IV), obejmujące ochronę „kreatywnych baz danych” lub w oparciu o prze-
pisy dotyczące praw pokrewnych (rozdział 71 k.c.F.R.IV), regulujące zagadnienie 
praw producenta bazy danych (zob. art. 1333–1336 k.c.F.R.IV), a zatem obejmujące 

35 J. Błeszyński, Ochrona..., s. 113.
36 С.А. Судариков, Авторское..., , s. 123.
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ochronę „inwestycyjnych baz danych”37. Z uwagi na granice wyznaczone przez 
temat niniejszego artykułu dalsze wywody poświęcone będą wyłącznie prawno-
autorskiej regulacji ochrony baz danych w prawie Federacji Rosyjskiej.

ochrona baz danych na gruncie prawa autorskiego

Zgodnie z art. 1260 ust. 2 zd. 2 k.c.F.R.IV bazą danych „jest przedstawiony 
w obiektywnej postaci zbiór niezależnych materiałów (artykułów, obliczeń, 
aktów normatywnych, orzeczeń sądowych i innych podobnych materiałów), 
usystematyzowanych w taki sposób, aby materiały te mogły być wyszukane 
i przetwarzane z pomocą komputera”38. Treść art. 1260 ust. 2 zd. 1 k.c.F.R.IV 
wskazuje, że twórcy bazy danych przysługują prawa autorskie do dokona-
nego przez niego doboru lub zestawienia materiałów. Z art. 1260 ust. 2 zd. 1  
i 2 k.c.F.R.IV wynikają określone konsekwencje. 

Jak wskazują I.A. Bliznjec i K.B. Leontjew, przyznanie określonemu rezultato-
wi działalności intelektualnej ochrony prawa autorskiego jako bazie danych wymaga 
spełnienia dwóch przesłanek, tj. istnienia usystematyzowanego zbioru elementów 
informacyjnych oraz możliwości wyszukania i przetwarzania takich (zawartych 
w bazie danych) elementów za pomocą programu komputerowego39. Powyżsi auto-
rzy słusznie zauważają, że przepisy k.c.F.R.IV w zakresie ochrony dotyczącej baz 
danych na gruncie przepisów prawa autorskiego w rzeczywistości odnoszą się do 
elektronicznych baz danych40, tj. baz danych zapisanych w postaci cyfrowej41.

37 И.А. Близнец, К.Б. Леонтьев, Авторское право и смежные права, Moskwa 2011, s. 133. 
Jak wskazuje N.I. Fedoskina przepisy o prawach producenta bazy danych wprowadzone zostały 
dopiero wraz z przyjęciem k.c.F.R.IV (Н.И. Федоскина, Нарушение авторских и смежных 
прав: содержание и виды, „Журнал российского права” 2007, nr 11, s. 111). W pr. polskim 
ochronę prawną „inwestycyjnych baz danych” reguluje ustawa z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz 
danych (Dz. U. 2001 nr 128, poz. 1402 ze zm.).

38 Treść art. 1260 ust. 2 zd. 2 k.c.F.R.IV: „Базой данных является представленная в объ-
ективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, норматив-
ных актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных таким 
образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной 
вычислительной машины (ЭВМ)”.

39 И.А. Близнец, К.Б. Леонтьев, Авторское..., s. 133.
40 Ibidem, s. 123.
41 Por. R. Sikorski, Licencje na korzystanie z elektronicznych baz danych, Warszawa 2006, s. 19.
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Należy ponadto podkreślić, że ustawodawca rosyjski zalicza bazy danych, 
obok m.in. encyklopedii i publikacji periodycznych, do „utworów zbiorowych” 
(art. 1260 ust. 2 zd. 1 k.c.F.R.IV)42 . Zgodnie z art. 1259 ust. 2 pkt. 2 k.c.F.R.IV 
utworem zbiorowym jest „utwór, stanowiący z uwagi na zawarty w nim wybór 
lub układ materiałów rezultat pracy twórczej”43. Tytułem porównania: w prawie 
polskim umiejscowienie w osobnych jednostkach redakcyjnych przepisów 
dotyczących zbiorów, antologii, wyborów, baz danych (art. 3 u.p.a.p.p.) oraz 
encyklopedii i publikacji periodycznych (art. 11 u.p.a.p.p.) odpowiada przyjętemu 
na gruncie polskiego prawa autorskiego wyróżnieniu kategorii tzw. zbiorów oraz 
utworów zbiorowych. Zgodnie z art. 3 u.p.a.p.p. zbiory, antologie, wybory, bazy 
danych spełniające cechy utworu są przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli 
zawierają niechronione materiały, o ile przyjęty w nich wybór, układ lub zesta-
wienie ma twórczy charakter. Rezultaty działalności intelektualnej należące do 
tej kategorii utworów w doktrynie polskiej nazywane są zbiorami, zbiorami ma-
teriałów lub kompilacjami44. Trudniejsze jest ustalenie kryteriów wyróżniających 
tzw. utwory zbiorowe w prawie polskim. Art. 11 u.p.a.p.p. nie zawiera ustawowej 
definicji tego pojęcia, a ogranicza się jedynie do egzemplifikacji rodzajów takich 
utworów, tj. encyklopedii i publikacji periodycznych. Odwołując się do formuło-
wanych w doktrynie polskiej definicji tego pojęcia, za D. Sokołowską należałoby 
wskazać, że utworem zbiorowym jest „utwór, na który składają się wybrane 
przez wydawcę (producenta) nie mniej niż dwa utwory pochodzące od różnych 
twórców oraz nietwórcze wkłady, połączone na zasadzie twórczego układu przez 
redaktora albo inną osobę wskazaną przez wydawcę (producenta)”45. Porównując 

42 Cały art 1260 k.c.F.R.IV, zatytułowany „Tłumaczenia, inne utwory pochodne. Utwory 
zbiorowe”, zawiera regulację praw do tłumaczeń i innych opracowań, w tym wprost wymienio-
nych w tym artykule: ekranizacji, aranżacji, inscenizacji, a także regulację praw do utworów 
zbiorowych, wśród których wprost zostały wymienione: antologie, encyklopedie, bazy danych, 
strony internetowe i atlasy. Ma on charakter katalogu otwartego, a k.c.F.R.IV dopuszcza objecie 
właściwą im regulacją również innych utworów.

43 Treść art. 1259 ust. 2 k.c.F.R.IV: „К объектам авторских прав относятся: (1) производ-
ные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку другого 
произведения; (2) составные произведения, то есть произведения, представляющие собой 
по подбору или расположению материалов результат творческого труда”.

44 J. Barta, R. Markiewicz w: System..., red. J. Barta, s. 50–54; D. Sokołowska, Utwory 
zbiorowe w prawie autorskim ze szczególnym uwzględnieniem encyklopedii i słowników, 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności 
Intelektualnej” 2001, z. 76, s. 144.

45 D. Sokołowska, Utwory…, s. 142.
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regulację obu państw, należy stwierdzić, że pojęcie utworu zbiorowego w ro-
syjskim prawie autorskim odpowiada bardziej istniejącemu w polskim prawie 
autorskim pojęciu zbiorów (materiałów), niż utworów zbiorowych. Jednak, jak 
słusznie zauważają J. Barta i R. Markiewicz, na gruncie polskiej teorii prawa 
autorskiego trudne jest ustalenie jednoznacznego kryterium rozgraniczającego 
między zbiorami materiałów a utworami zbiorowymi, można zatem przyjąć, że 
utwory zbiorowe są szczególnymi kategoriami zbiorów materiałów46.

W prawie rosyjskim – mimo braku rozróżnienia zbiorów oraz utworów 
zbiorowych jak w prawie polskim – pewne różnice zostały wyeksponowane, 
dotyczą one utworów takich, jak encyklopedie czy publikacje periodyczne. I tak, 
w art. 1260 k.c.F.R.IV, obok postanowień wspólnych dla wszystkich utworów 
zbiorowych (baz danych, encyklopedii, antologii itd.), wprowadzono rozwiązanie 
szczególne dotyczące praw przysługujących wydawcy encyklopedii, słowników, 
periodyków naukowych, gazet, czasopism i innych publikacji periodycznych. Na 
marginesie można jedynie dodać, że inaczej niż w prawie polskim (zob. art. 11 
u.p.a.p.p.) w prawie rosyjskim wydawcy ww. utworów nie przysługują autorskie 
prawa majątkowe, a zgodnie z art. 1260 ust. 7 k.c.F.R.IV uzyskuje on jedynie 
względem tych utworów prawo do korzystania (licencję)47.

Analiza prawnoporównawcza przepisów polskich i rosyjskich prowadzi do 
wniosku, że ochrona praw autorskich do baz danych w Federacji Rosyjskiej w pod-
stawowych aspektach jest zbieżna z polską regulacją tej ochrony. Stanowiska ta-
kiego nie podważa okoliczność, że w art. 1260 ust. 2 zd. 2 k.c.F.R.IV ustawodawca 
rosyjski przesądził, iż bazami danych w świetle przepisów prawa autorskiego są 
wyłącznie elektroniczne bazy danych. Rosyjska regulacja nie wyłącza przy tym 
spod ochrony prawa autorskiego nieelektronicznych „baz danych”. Jeżeli takie 
rezultaty działalności intelektualnej (z uwagi na przyjęty w nich wybór lub układ 
materiałów) stanowić będą efekt działalności twórczej człowieka, podlegają 
ochronie jako „utwory zbiorowe” w rozumieniu i na podstawie art. 1259 ust. 2 
pkt. 2 k.c.F.R.IV. Podlegają one zatem, co do zasady, takiej samej ochronie, jaką 

46 J. Barta, R. Markiewicz w: Prawo autorskie i prawa..., red. J. Barta, R. Markiewicz, s. 129.
47 Z uwagi na przedmiot niniejszych rozważań problem ten może być jedynie zasygna-

lizowany – szerzej zob. Е. А. Павлова, Объекты авторских прав (статьи 1259–1264)  
w: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, red. А.Л. 
Маковски, „Совместный проект издательства Статут и компании КонсультантПлюс” 2007, 
źródło: КонcультантПлюс; О.А. Рузакова w: Постатейный комментарий. Гражданский 
кодекс Российской Федерации, часть 4, red. П.В. Крашенников, Moskwa 2011, s. 120–121.
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objęte są (elektroniczne) bazy danych, będące przecież w rozumieniu rosyjskiego 
prawa autorskiego również utworami zbiorowymi48.

Moment powstania ochrony programów komputerowych i baz danych

Artykuł 2 ust. 2 Konwencji Berneńskiej uzależnia przyznanie ochrony 
prawnoautorskiej od „utrwalenia w pewnej materialnej formie” utworu, co pozo-
stawia państwom członkowskim daleko idącą swobodę w zakresie dookreślenia 
tej przesłanki49. Zgodnie z k.c.F.R.IV prawa autorskie przysługują względem 
utworów „wyrażonych w jakiejkolwiek obiektywnej postaci”, w tym na piśmie, 
ustnie, w formie prezentacji, zapisu dźwiękowego, audiowizualnego czy w for-
mie trójwymiarowej (art. 1259 ust. 3 k.c.F.R.IV). Katalog ten, z uwagi na użycie 
zwrotu „w tym”, ma charakter przykładowy. Postać „obiektywna” utworu to 
taka, która daje możliwość jego odbioru za pomocą zmysłów przez osoby inne 
niż twórca50. W świetle polskiej ustawy ochrona prawnoautorska powstaje „od 
chwili ustalenia” utworu (art. 1 ust. 3 u.p.a.p.p.).

Pojęcia: „utwór wyrażony w jakiejkolwiek obiektywnej postaci” i „utwór 
ustalony” nie są pojęciami tożsamymi. Ustalenie utworu zakłada każde działanie, 
w wyniku którego zachodzi odbiór dzieła przez osoby inne niż twórca51. Jednak, 
aby utwór mógł być odebrany przez osoby inne niż twórca, najpierw musi zostać 
uzewnętrzniony, tj. wyrażony przez twórcę w takiej formie, aby poddawał się 
percepcji osób trzecich52. Chwila ustalenia utworu może zatem nastąpić w tym 
samym lub późniejszym momencie co wyrażenie utworu w postaci obiektyw-
nej. Polski ustawodawca, wskazując chwilę ustalenia utworu jako właściwą dla 
powstania ochrony prawnoautorskiej, stawia w niekorzystnej sytuacji twórcę 
w każdym przypadku, gdy ustalenie utworu nastąpi później niż jego wyrażenie 
w obiektywnej postaci, skracając okres przysługującej mu ochrony w stosunku 

48 W dalszej części artykułu przez określenie „baza danych” użyte w kontekście przepisów 
prawa rosyjskiego należy rozumieć elektroniczną bazę danych.

49 A. Nowicka, Prawnoautorska i patentowa..., s.111.
50 В.А. Хохлов, Авторское…, s. 45.
51 A. Szewc, G. Jyż, Elementy prawa informatycznego, T. I: Ochrona programów kompute-

rowych i topografii układów scalonych, Katowice 1999, s. 25. 
52 Ibidem, s. 25–26.
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do zakresu swobody, jaki daje Konwencja Berneńska. Z kolei przyjęte na gruncie 
rosyjskiej ustawy rozwiązanie, zgodnie z którym ochrona powstaje z chwilą wyra-
żenia utworu w jakiejkolwiek obiektywnej postaci, lepiej chroni interesy twórców 
i w pełni wykorzystuje ten zakres swobody. Tak więc de lege ferenda należałoby 
rozważyć wprowadzenie zmian do polskiej ustawy na wzór ustawy rosyjskiej.

Fakultatywna rejestracja programów komputerowych i baz danych

Stosownie do art. 1259 ust. 4 zd. 1 k.c.F.R.IV prawnoautorska ochrona 
programów komputerowych oraz baz danych jako utworów powstaje niezależnie 
od dokonania rejestracji czy dopełnienia jakichkolwiek formalności, jednak dla 
wzmocnienia tej ochrony ustawodawca rosyjski wprowadził możliwość rejestra-
cji programów komputerowych i baz danych (art. 1259 ust. 4 zd. 2 k.c.F.R.IV). 
Rejestracji może dokonać każda osoba, która jest uprawniona z tytułu prawa 
wyłącznego do programu komputerowego lub bazy danych w okresie trwania 
tego prawa (art. 1262 ust. 1 zd. 1 k.c.F.R.IV)53. Z powyższego należy wnio-
skować, że jeżeli uprawnionym z tytułu prawa wyłącznego jest osoba inna niż 
twórca, to uprawniony, który chce zarejestrować program komputerowy lub bazę 
danych, nie musi uzyskać zgody ich twórcy, a twórca nie może sprzeciwić się 
takiej rejestracji. Ponadto, jeżeli program komputerowy lub baza danych zawiera 
informacje stanowiące tajemnicę państwową, to zgodnie z art. 1262 ust. 1 zd. 2 
k.c.F.R.IV nie można zarejestrować tych przedmiotów praw autorskich.

Wniosek o rejestrację – poza oświadczeniem wyrażającym wolę rejestracji 
programu komputerowego lub bazy danych – powinien zawierać określenie 
podmiotu uprawnionego z tytułu prawa wyłącznego do programu komputero-
wego lub bazy danych, a także twórcy (jeżeli nie jest on zarazem uprawnionym), 
ze wskazaniem miejsca zamieszkania tych osób54. Wniosek powinien ponadto 
obejmować wszelkie materiały opisujące program komputerowy lub bazę da-
nych, które zostaną zdeponowane w siedzibie organu rejestrującego (art. 1262 
ust. 2 zd. 2 k.c.F.R.IV). Organ właściwy do spraw własności intelektualnej nie 

53 Na temat praw wyłącznych do programów komputerowych i baz danych – patrz rozdz. 
„Prawa wyłączne do programów komputerowych i baz danych oraz ich ograniczenia – uwagi 
ogólne”. 

54 Twórca może się sprzeciwić rejestracji informacji, które jego dotyczą (art. 1262 ust. 2 zd. 2 
k.c.F.R.IV).
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bada zdolności ochronnej programów komputerowych oraz baz danych, badanie 
wniosku ogranicza się do kwestii formalnych.

Sama rejestracja jest dobrowolna, jednak dokonanie rejestracji skutkuje 
konsekwencjami, które zgodnie z przepisami prawa rosyjskiego mają charakter 
obligatoryjny dla uprawnionego (art. 1232 ust. 7 k.c.F.R.IV). Przejście prawa 
wyłącznego do zarejestrowanego programu komputerowego lub bazy danych 
(na podstawie umowy przenoszącej lub w innych przypadkach przewidzianych 
prawem) wymaga zatem również rejestracji we właściwym organie do spraw wła-
sności intelektualnej. Zgodnie z treścią art. 1232 ust. 6 k.c.F.R.IV niespełnienie 
wymogu rejestracji skutkuje tym, że przejście prawa „nie następuje”. W kontek-
ście umów przenoszących prawo wyłączne należy rozumieć to w ten sposób, że 
umowa przenosząca jest ważna, ale do momentu rejestracji nie nastąpi skutek 
rozporządzający tej umowy w postaci przejścia prawa wyłącznego na nabywcę55.

Cel wprowadzenia takiej regulacji sprowadza się przede wszystkim do 
kwestii natury dowodowej56. Zgodnie z art. 1262 ust. 6 zd. 1 k.c.F.R.IV infor-
macje podlegające rejestracji uważa się za prawdziwe, chyba że udowodniono 
inaczej, co oznacza, że uprawniony z tytułu prawa wyłącznego do z programu 
komputerowego lub bazy danych zwolniony jest z obowiązku wykazywania, że 
przysługuje mu prawo wyłączne, aczkolwiek dopuszczalny jest dowód przeciw-
ny. W razie sporu rozstrzygnięcia dokona sąd. Stosownie do art. 1262 ust. 6 zd. 
2 k.c.F.R.IV to wnioskodawca ponosić będzie odpowiedzialność za nierzetelność 
zgłoszonych przez siebie informacji do rejestracji. Celem regulacji o możliwości 
rejestracji programu komputerowego lub bazy danych jest tym samym ustano-
wienie reguły szacowania wiarygodności pewnych środków dowodowych57, 
w tym przypadku – rejestru i informacji w nim zawartych58.

Powyższe uregulowanie może rodzić wątpliwości, co do jego skuteczno-
ści w stosunkach międzynarodowych w kontekście postanowień Konwencji 
Berneńskiej. Jak wynika z art. 5 ust. 2 Konwencji Berneńskiej, korzystanie i wyko-

55 Do wejścia wy życie ustawy federalnej Nr 35-ФЗ nowelizującej k.c.F.R.IV, art. 1234 ust. 2 
zd. 2 przewidywał sankcję nieważności umowy przenoszącej.

56 В.А. Корнеев, Программы для ЭВМ, баз данных и топологии интегральных микрос-
хем: основания возникновения авторского права, „Законодательство” 2006, nr 11, s. 78.

57 Za T. Gizbert-Studnickim (T. Gizbert-Studnicki, Znaczenie terminu „domniemanie 
prawne” w języku prawnym i prawniczym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 
Warszawa–Poznań 1974, nr 1, s. 101-114).

58 В.А. Хохлов, Авторское право..., s. 225.
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nywanie praw autorskich w kraju innym niż kraj pochodzenia utworu nie wymaga 
spełnienia żadnych formalności, nawet wówczas, gdy zostały one przewidziane 
w prawie kraju, w którym dochodzi się ochrony. Na gruncie polskiej doktryny pra-
wa autorskiego J. Barta i R. Markiewicz słusznie wskazują, że powyższe postano-
wienia odnoszą się do formalności warunkujących powstanie prawa autorskiego59. 
W prawie rosyjskim rejestracja programów komputerowych lub baz danych ma 
charakter fakultatywny i służy jedynie celom dowodowym, a nie warunkuje po-
wstania praw autorskich do tych dzieł. Nie ma tym samym podstaw, aby podawać 
w wątpliwość skuteczność powyższej regulacji prawa rosyjskiego w stosunkach 
międzynarodowych wobec regulacji art. 5 ust. 2 Konwencji Berneńskiej60.

Regulacja instytucji rejestracji programów komputerowych i baz danych 
istotnie wzmacnia pewność obrotu prawnego. Rejestracja informacji o upraw-
nionym z tytułu prawa wyłącznego usuwa wątpliwości dotyczące tego, komu 
przysługuje prawo wyłączne do zarejestrowanego programu komputerowego lub 
bazy danych. W kontekście programów komputerowych i baz danych, produktów 
o istotnym znaczeniu dla współczesnej gospodarki61 niejednokrotnie osiągających 
bardzo wysokie ceny, pewność obrotu jest kluczowa. W prawie polskim, które 
nie zawiera przepisów o rejestracji wyżej wymienionych dzieł, wytworzyła się 
szeroka praktyka „rozstrzygania” wątpliwych zagadnień na gruncie postanowień 
umowy, jednak nie daje ona tak skutecznej ochrony, jaką daje instytucja rejestra-
cji na gruncie prawa rosyjskiego62. Niebezpieczeństwo związane z ewentualną 
rejestracją informacji nieprawdziwych zniwelowane zostało ponadto przez do-
puszczalność dowodu przeciwnego oraz przez wprowadzenie instytucji odpowie-
dzialności wnioskodawcy za zgłoszenie do rejestru informacji nieprawdziwych. 
Ogólna dostępność rejestru sprzyja również interesom samych użytkowników, 
którzy bez większych trudności mogą sprawdzić, czy swoje uprawnienie do 
korzystania z programu komputerowego lub bazy danych wywodzą od podmiotu 
uprawnionego, a w konsekwencji czy korzystają z nich legalnie.

59 J. Barta, R Markiewicz w: System..., red. J. Barta, s. 777.
60 И.А. Близнец, К. Б. Леонтьев, Авторское... , s. 35–36.
61 С.А. Судариков, Авторское право…, s. 110.
62 W pr. polskim zasadność wprowadzenia nieobowiązkowego rejestru programów kom-

puterowych jeszcze przed wejściem w życie u.p.a.p.p. zgłaszał S. Sołtysiński (S. Sołtysiński, 
Ochrona...., s. 462).
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Prawa wyłączne do programów komputerowych i baz danych oraz ich 
ograniczenia – uwagi ogólne 

Artykuł 1255 ust. 2 k.c.F.R.IV stanowi, że twórcy przysługują względem 
utworu następujące prawa autorskie: (1) prawo wyłączne do utworu, (2) prawo 
autorstwa, (3) prawo do oznaczenia utworu swoim imieniem i nazwiskiem63, (4) 
prawo do integralności utworu, (5) prawo do udostępnienia utworu publiczno-
ści. Prawa te przysługują również twórcy programu komputerowego lub bazy 
danych. Prawa wymienione w art. 1255 ust. 2 pkt. 2–5 k.c.F.R.IV należą do 
autorskich praw osobistych i służą tylko twórcy, natomiast prawo wyłączne do 
utworu (ros. исключительное право на произведение) jest autorskim prawem 
majątkowym64, które zgodnie z art. 1228 ust. 3 k.c.F.R.IV w sposób pierwotny 
powstaje na rzecz twórcy i może być przeniesione przez twórcę na inną osobę 
na podstawie umowy przenoszącej lub przejść na inną osobę w przypadkach 
przewidzianych w ustawie. W myśl art. 1270 ust. 1 k.c.F.R.IV prawo wyłączne, to 
prawo do korzystania z utworu w każdej postaci i w każdy sposób niesprzeczny 
z ustawą. Jak stanowi art. 1229 ust. 1 zd. 5 k.c.F.R.IV, bez zgody uprawnionego 
z tytułu prawa wyłącznego inne osoby nie mogą korzystać z utworu, z wyjątkiem 
przypadków pozwiedzanych w kodeksie. 

Zgodnie z art. 1273 ust. 1 k.c.F.R.IV bez zgody twórcy (lub innego 
uprawnionego) i bez wypłaty wynagrodzenia można zwielokrotniać – w razie 
konieczności i jedynie do celów osobistych – utwory udostępnione publicznie, 
z wyjątkiem programów komputerowych (art. 1273 ust. 1 pkt 2 k.c.F.R.IV) oraz 
baz danych (art. 1273 ust. 1 pkt 3 k.c.F.R.IV). Jednak art. 1280 k.c.F.R.IV zawiera 
przepisy, które ograniczają treść praw wyłącznych do programów komputero-
wych i baz danych. Do ograniczeń tych ma zastosowanie ogólna dyrektywa 
art. 1280 ust. 4 k.c.F.R.IV, zgodnie z którą stosowanie postanowień art. 1280 
k.c.F.R.IV nie powinno przynosić nieuzasadnionej szkody zwyczajnemu korzy-
staniu z programu komputerowego lub bazy danych i nie może, bez uzasadnionej 
przyczyny, godzić w interesy prawne twórcy lub innego uprawnionego z tytułu 
prawa wyłącznego do programu komputerowego lub bazy danych.

63 Art. 1265 ust. 1 zd. 1 k.c.F.R.IV stanowi, że prawo to obejmuje również możliwość udo-
stępnienia utworu pod pseudonimem lub anonimowo.

64 Zob. art. 1226 k.c.F.R.IV.
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Zapewnienie działania programu komputerowego i bazy danych na urzą-
dzeniach technicznych użytkownika oraz tworzenie ich kopii zapasowych

Na podstawie art. 1280 ust. 1 pkt 1 k.c.F.R.IV osoba, która zgodnie z pra-
wem weszła w posiadanie egzemplarza programu komputerowego lub bazy da-
nych, może bez zgody uprawnionego i bez wypłaty wynagrodzenia dokonywać 
czynności niezbędnych dla zapewnienia działania programu komputerowego 
i bazy danych na urządzeniach technicznych użytkownika. W art. 1280 ust. 1 
pkt 1 k.c.F.R.IV jedynie przykładowo wymieniona została możliwość zapisania 
i przechowywania tych utworów na urządzaniach komputerowych użytkownika, 
wprowadzania zmian do programów komputerowych oraz baz danych, naprawy 
„oczywistych błędów”. Powyższe czynności nie mogą być dokonywane, jeżeli 
postanowiono inaczej w umowie między użytkownikiem a uprawnionym z ty-
tułu prawa wyłącznego do programu komputerowego lub bazy danych.

Inne czynności – tworzenie kopii zapasowych – reguluje art. 1280 ust. 1 pkt 
2 k.c.F.R.IV. Osoba, która zgodnie z prawem weszła w posiadanie egzemplarza 
programu komputerowego lub bazy danych, bez zgody uprawnionego i bez wy-
płaty wynagrodzenia może stworzyć kopię zapasową programu komputerowego 
lub bazy danych, gdy kopia jest konieczna dla celów archiwizacyjnych lub dla 
zamiany nabytego zgodnie z prawem egzemplarza powyższych utworów, jeśli 
egzemplarz ten został utracony, zniszczony lub stał się niezdatny do korzystania. 
Przy czym, jak wynika z powyższego przepisu, kopia programu komputerowego 
lub bazy danych powinna być zniszczona, jeżeli z jakichkolwiek przyczyn prawo 
do korzystania z programu komputerowego lub bazy danych wygasło.

Przepisy art. 1280 ust. 1 k.c.F.R.IV pozostają pod wpływem art. 5 ust. 1 i 2 
Dyrektywy 91/250/EWG, zaś polski ustawodawca w oparciu o art. 5 ust. 1 i 2 
Dyrektywy 91/250/EWG przyjął art. 75 ust. 1 i 2 pkt. 1 u.p.a.p.p. Przepisy polskie 
i rosyjskie nie zawierają jednakże takiej samej treści.

W myśl art. 75 ust. 1 u.p.a.p.p. „jeżeli umowa nie stanowi inaczej, czynności 
wymienione w art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 nie wymagają zgody uprawnionego, jeżeli 
są niezbędne do korzystania z programu komputerowego zgodnie z jego prze-
znaczeniem, w tym do poprawiania błędów przez osobę, która legalnie weszła 
w jego posiadanie”. Artykuł 74 ust. 4 pkt. 1 u.p.a.p.p. odnosi się do możliwości 
trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego (w całości 
lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie), natomiast  
art. 74 ust. 4 pkt. 2 u.p.a.p.p. dotyczy możliwości tłumaczenia, przystosowywania, 
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zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym 
(z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała). Z kolei art. 75 ust. 2 
pkt. 1 u.p.a.p.p. stanowi, że nie wymaga zezwolenia uprawnionego sporządzenie 
kopii zapasowej programu komputerowego, jeżeli jest to niezbędne do korzysta-
nia z tego programu, a dodatkowo – jeżeli umowa nie stanowi inaczej – kopia nie 
może być używana równocześnie z programem komputerowym. 

Art. 1280 ust. 1 k.c.F.R.IV odnosi się do programów komputerowych oraz 
baz danych, natomiast art. 75 ust. 1 i 2 pkt 1 u.p.a.p.p. dotyczy tylko programów 
komputerowych. Polski ustawodawca w art. 772 u.p.a.p.p. wyraźnie rozgraniczył 
ponadto sferę ochrony baz danych spełniających cechę utworu (w tym elektro-
nicznych baz danych) oraz programów komputerowych, nawet jeżeli programy 
te używane są do sporządzenia lub obsługi baz danych dostępnych przy pomocy 
środków elektronicznych. 

Podobieństwo przepisów obu (polskiej i rosyjskiej) ustaw przejawia się 
w szerokim określeniu czynności, mogących być podejmowanymi względem 
utworu, które nie wymagają zgody uprawnionego. Analizowane w tym miejscu 
przepisy prawne są wyjątkiem od zasady, że tylko twórca z wyłączeniem innych 
osób może w każdy sposób korzystać z utworu i decydować o tym korzystaniu 
przez inne osoby65. Brak dookreślenia granic tego „wyjątku” rodzi niepewność, 
co do zakresu sfery zakazu, w konsekwencji uprawniony nie ma pewności, czy 
w danym przypadku może skutecznie przeciwstawić się konkretnemu korzysta-
niu z jego utworu. Pewną próbą wyznaczenia granicy dozwolonego korzystania 
jest wprowadzone w ustawie rosyjskiej sformułowanie, zgodnie z którym do-
puszczalne są czynności niezbędne do zapewnienia funkcjonowania programu 
komputerowego i bazy danych na urządzeniach technicznych użytkownika. 
Jednak on również nie wyklucza najróżniejszych postaci korzystania z programu 
komputerowego lub bazy danych. Natomiast wprowadzenie przez obie ustawy 
powyższych ograniczeń praw wyłącznych podyktowane jest potrzebami obrotu 
prawnego i tym, że nie sposób przewidzieć takich postaci korzystania z utworu, 
jakie pozwolą zapewnić prawidłowe działanie programu komputerowego lub 
bazy danych legalnemu użytkownikowi w każdym konkretnym przypadku.

65 M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa, Prawo autorskie i prawa pokrewne, 
Bydgoszcz–Warszawa–Lublin 2006, s. 83.
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Analiza i dekompilacja programu komputerowego

Na podstawie art. 1280 ust. 2 k.c.F.R.IV osoba, która zgodnie z prawem 
weszła w posiadanie egzemplarza programu komputerowego, może bez zgody 
uprawnionego z tytułu prawa wyłącznego do programu komputerowego i bez 
wypłaty wynagrodzenia obserwować, badać i testować funkcjonowanie tego 
programu w celu poznania idei i zasad, leżących u podstaw dowolnego elementu 
programu (analiza).

Stosownie do art. 1280 ust. 3 k.c.F.R.IV osoba, która zgodnie z prawem 
weszła w posiadanie egzemplarza programu komputerowego, może bez zgody 
uprawnionego z tytułu prawa wyłącznego do tego programu i bez wypłaty 
wynagrodzenia, zwielokrotniać i tłumaczyć kod wynikowy programu na kod 
źródłowy (dekompilacja) lub zlecić wykonanie tych czynności innym osobom, 
jeżeli są one niezbędne dla osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego 
programu komputerowego z innymi programami, które mogą współdziałać ze 
zdekompilowanym programem komputerowym. Muszą być przy tym spełnione 
odpowiednie warunki określone w art. 1280 ust. 3 pkt. 1, 2 i 3 k.c.F.R.IV. Po 
pierwsze, informacje niezbędne do osiągnięcia wspomnianego współdziałania 
nie mogły być wcześniej dostępne dla tej osoby z innych źródeł. Po drugie, czyn-
ności dekompilacji odnoszą się tylko do tych części programu komputerowego, 
podlegającego dekompilacji, które są niezbędne dla osiągnięcia współdziałania. 
Po trzecie – informacje uzyskane w rezultacie dekompilacji mogą być wykorzy-
stywane tylko do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu 
komputerowego z innymi programami, nie mogą zaś być przekazywane innym 
osobom, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia współdziałania niezależnie 
stworzonego programu komputerowego z innymi programami. Nie mogą być 
również wykorzystywane do stworzenia programu komputerowego istotnie po-
dobnego w swojej formie do programu komputerowego podlegającego dekompi-
lacji. Powyższe informacje nie mogą także być wykorzystywane do dokonywania 
innych czynności naruszających prawo wyłączne do programu komputerowego.

Regulacja dopuszczalnej analizy i dekompilacji programów komputerowych 
w prawie rosyjskim sformułowana została „na wzór” postanowień art. 5 ust. 3 
i art. 6 Dyrektywy 91/250/EWG, stanowiąc niemal ich dosłowne powtórzenie66. 
Artykuł 75 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz art. 75 ust. 3 u.p.a.p.p. także stanowi niemal 

66 О.А. Рузакова w: Постатейный..., red. П. В. Крашенников, s. 175.
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dosłowne powtórzenie powyższych przepisów Dyrektywy 91/250/EWG67, co 
sprawia, że regulacja rosyjska jest prawie identyczna z regulacją tej materii, 
zawartą w polskiej ustawie.

techniczne środki ochrony praw autorskich

Środowisko cyfrowe, będące „naturalnym” środowiskiem programów kom-
puterowych i elektronicznych baz danych, pozwala z jednej strony na udostęp-
nienie w łatwy sposób utworu szerokiej liczbie odbiorców68, z drugiej – stwarza 
większe możliwości naruszeń praw do dzieła69. Z uwagi na ten drugi aspekt 
uprawnieni z tytułu praw autorskich korzystają z różnego rodzaju zabezpieczeń 
o charakterze technicznym i technologicznym, mających na celu przeciwdzia-
łanie niczym nieskrępowanemu dostępowi do utworów, w szczególności przez 
osoby nieuprawnione70. Czynności polegające na obchodzeniu tych zabezpieczeń 
nie zawsze skutkują bezpośrednim naruszeniem praw do utworu, ale pośrednio 
temu celowi mogą służyć. Mając na względzie powyższe, ustawodawcy wielu 
państw, w tym Federacji Rosyjskiej, wprowadzają regulacje prawne służące 
przeciwdziałaniu obchodzeniu zabezpieczeń technicznych71.

Zgodnie z art. 1299 ust. 1 k.c.F.R.IV techniczne środki ochrony praw 
autorskich to wszelkie technologie, urządzenia techniczne lub ich komponenty, 
kontrolujące dostęp do utworu, przeciwdziałające prowadzeniu działań, na które 
nie zezwolił twórca lub inny uprawniony względem utworu lub takie działania 
ograniczające. Artykuł 1299 ust. 2 k.c.F.R.IV stanowi, że nie jest dopuszczalne 
dokonywanie bez zgody twórcy lub innego uprawnionego działań, prowadzących 
do ominięcia ograniczeń w korzystaniu z utworu, ustanowionych w drodze tech-

67 A. Nowicka, Prawnoautorska i patentowa..., s. 142–143.
68 Д. Савельев, Доказать авторское право в Сети поможет... Нотариус, „Нотариальный 

вестник» 2001, nr 9, s. 25.
69 W literaturze najczęściej wskazuje się na nielegalne kopiowanie utworów lub dostęp do 

utworu przez osoby nieuprawnione: С.А. Судариков, Авторское..., s. 284; B.В. Черячукин  
w: Интеллектуальная..., red. Н.М. Коршунов, s. 203–204.

70 О.А. Рузакова w: Постатейный..., red. П.В. Крашенников, s. 230. Por. w pr. polskim  
A. Matlak, Charakter prawny regulacji dotyczących zabezpieczeń technicznych utworu, 
Warszawa 2007, s. 14-15.

71 В.А. Хохлов, Авторское..., s. 258–259.
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nicznych środków ochrony praw autorskich. Przepisy wyłączają również produk-
cję, rozpowszechnianie, najem, udostępnienie do czasowego korzystania, import 
oraz reklamę dowolnej technologii, urządzeń technicznych lub ich komponentów 
i korzystanie z nich w celu uzyskania korzyści lub przedsięwzięcie podobnych 
działań, jeżeli w ich rezultacie niemożliwe staje się korzystanie z technicznych 
środków ochrony praw autorskich lub środki te nie mogą należycie zabezpieczać 
tych praw. Artykuł 1299 ust. 3 k.c.F.R.IV przewiduje również sankcję z tytułu 
naruszenia przepisów poświęconych technicznym środkom ochrony praw autor-
skich, a mianowicie uprawniony w takim przypadku może wedle uznania żądać 
od naruszyciela naprawienia szkody na zasadach ogólnych lub zapłaty „kompen-
sacji”72, która jest środkiem odpowiedzialności (ros. меры ответственности) 
za naruszenie prawa wyłącznego do utworu. Zgodnie z art. 1301 k.c.F.R.IV przez 
kompensację należy rozumieć sumę pieniężną odpowiadającą wysokości od  
10 tys. do 5 mln rubli (przy czym wysokość tę określa sąd według uznania, 
mając na względzie charakter naruszenia prawa) albo dwukrotności wartości 
egzemplarza utworu rozpowszechnionego z naruszeniem prawa, albo dwukrot-
ności wartości prawa korzystania z utworu, określonej według kwoty, pobieranej 
zazwyczaj w analogicznych okolicznościach zazwyczaj za zgodne z prawem 
korzystanie z utworu tymi sposobami, którymi z utworu korzystał naruszy-
ciel. Przesłanką dochodzenia kompensacji jest wykazanie faktu naruszania 
prawa przysługującego uprawnionemu, przy czym uprawniony jest zwolniony 
z obowiązku wykazania wysokości szkody. Jak wskazuje się w literaturze 
rosyjskiej, konieczność ustanowienia środka ochrony praw, jakim jest kompen-
sacja, związane było z trudnościami w zakresie wykazania wysokości szkody 
majątkowej wynikającej z naruszenia prawa wyłącznego do utworu73. W tym 
sensie kompensacja jest środkiem ochrony praw autorskich bardzo zbliżonym 
do przewidzianego na gruncie prawa polskiego środka ochrony z art. 79 ust. 1 
pkt. 3 lit. b) u.p.a.p.p.74. W świetle faktu, że przepisy o technicznych środkach 
ochrony praw autorskich nie służą bezpośrednio ochronie praw autorskich, 
słusznie dostrzega się w literaturze rosyjskiej wyjątkowy charakter art. 1299 

72 Tłumaczenie ros. компенсация – por. J. Wawrzyńczyk, M. Kuratczyk, E. Małek,  
A. Gołubiewa, H. Bartwicka, A. Wawrzeńczyk, Wielki słownik rosyjsko-polski, PWN 2004, s. 318.

73 И.А. Близнец, К.Б. Леонтьев, Авторское..., s. 223–224.
74 Por. D. Sokołowska, Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim, Poznań 2013, 

s. 506. J. Błeszyński w: System prawa prywatnego…, red. J. Barta, s. 692.
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ust. 3 k.c.F.R.IV, który ustanawia możliwość zastosowania bardzo represyjnego 
środka ochrony praw, jakim jest kompensacja, w przypadkach, gdy nie doszło do 
naruszenia prawa wyłącznego do utworu, a istnieje jedynie niebezpieczeństwo 
naruszenia tego prawa w drodze usunięcia technicznych zabezpieczeń utworu75.

W porównaniu do regulacji rosyjskiej przepisy prawa polskiego przewidują 
szerszy katalog środków ochrony, możliwych do zastosowania względem naru-
szyciela. Zgodnie z art. 79 ust. 6 u.p.a.p.p. dotyczy to wszystkich określonych 
w art. 79 ust. 1 u.p.a.p.p. roszczeń76, które do przypadków naruszeń technicznych 
zabezpieczeń należy stosować odpowiednio. Dodatkowo odnośnie do programów 
komputerowych, w przypadku usuwania lub obchodzenia technicznych 
zabezpieczeń programu komputerowego, na podstawie art. 771 u.p.a.p.p. 
przewidziano, że uprawniony może domagać się od użytkownika programu 
komputerowego zniszczenia posiadanych przez niego środków technicznych, 
których jedynym przeznaczeniem jest ułatwianie niedozwolonego usuwania 
lub obchodzenia tych zabezpieczeń. W podsumowaniu należy stwierdzić, że 
ograniczenie w prawie rosyjskim ewentualnej odpowiedzialności za naruszenie 
powyższych norm prawnych do naprawienia szkody na zasadach ogólnych 
lub przez zapłatę kompensacji, jest zbyt wąskie i nie uwzględnia okoliczności, 
uzasadniających zastosowanie adekwatnych środków ochrony praw autorskich 
innych, niż naprawienie wyrządzonej szkody. W tym zakresie przepisy polskie, 
które przewidują również inne środki, niż naprawienie szkody na zasadach 
ogólnych lub przez zapłatę odszkodowania ryczałtowego (art. 79 ust. 1 pkt. 3 
u.p.a.p.p.), prezentują bardziej elastyczny poziom ochrony.

75 А.Л. Маковски, Способы защиты интеллектуальных прав и ответственность за 
их нарушение (статьи 1250–1254) w: Комментарий к части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации, А.Л. Маковски, „Совместный проект издательства Статут 
и компании Консультант Плюс” 2007, źródło: Консультант Плюс. Por. Н.И. Федоскина, 
Нарушение..., s. 114–115.

76 Przy czym art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) u.p.a.p.p. „w zakresie, w jakim uprawniony, którego 
autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa, 
naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej 
– w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które 
w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na ko-
rzystanie z utworu” został uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 
w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (wyrok TK 
z 23 czerwca 2015 r., SK 32/14, Dz. U. 2015 poz. 932).
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coPyRiGHt PRotection oF coMPuteR PRoGRAMS  
AnD DAtABASeS in tHe RuSSiAn FeDeRAtion  

– SeLecteD coMPARAtive LAW ASPectS

Provisions on copyright protection of computer programs and data bases  
in Russian Federation are within international regulations’ influence zone. Russian 
law in that regard was – beyond doubts – affected by the treaties of World Intellectual 
Property Organization. What is more, those provisions were created in a huge part 
on the basis of European Union legal solutions. However, Russian Civil Code, which 
regulates such issues, include many legal ideas specific for the Russian legal system. 
Civil Code of Russian Federation introduces the register of computer programs and data 
bases, includes common regulation for them, states legal definitions for each of those 
categories. This law on computer programs and data bases modifies protection model 
based on copyrights, what makes Russian regulations special.

Keywords: intellectual property, copyright, Russian law, computer program, database, 
electronic database.
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Streszczenie

W glosowanym wyroku poruszono problem zbywania uprawnienia do korzystania 
z rzeczy i pobierania z niej pożytków. Sąd Najwyższy oparł swoje rozstrzygnięcie na 
dwóch założeniach. Po pierwsze, uprawnienie do korzystania z rzeczy i pobierania z niej 
pożytków naturalnych jest samoistnym przedmiotem obrotu prawnego (por. art. 252 
i 693 § 1 k.c.) i może na podstawie umowy przysługiwać innej osobie niż właścicielowi, 
w szczególności użytkownikowi (a także użytkownikowi wieczystemu) lub dzierżaw-
cy. Po drugie, może też być wiele osób, które są związane odpowiednimi stosunkami 
wynikającymi z umowy, z których ostatnia jest uprawniona do pobierania pożytków 
naturalnych (np. właściciel nieruchomości ustanawia użytkowanie na rzecz określonej 
osoby, która tę nieruchomość wydzierżawia innej osobie, a ta oddaje ją w poddzierżawę). 
O nabyciu własności tych pożytków decyduje przy tym w zasadzie istnienie odpowied-
niego uprawnienia, a nie faktyczne posiadanie rzeczy macierzystej w chwili odłączenia, 
chyba że rzecz ta znajduje się w posiadaniu innej niż uprawniony osoby w dobrej wierze.

Słowa kluczowe: prawo cywilne, korzystanie z rzeczy, pobieranie pożytków

Zagadnienia poruszane w komentowanym orzeczeniu Sądu Najwyższego 
dotyczą kwestii, które z jednej strony wydają się bardzo oczywiste – o czym 

* Szymon Słotwiński, Uniwersytet Szczeciński; adres e-mail: szymon.slotwinski@wpiaus.pl.
1 LEX nr 1764803.
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może świadczyć dosyć zwięzłe uzasadnienie wyroku – zaś z drugiej strony 
mają w sobie niebagatelny potencjał teoretyczny. Problematyka prawna pożyt-
ków i źródeł uprawnienia do ich pobierania ma przecież przełożenie na obrót 
gospodarczy, nie tylko przez wzgląd na znaczenie tego zagadnienia dla treści 
prawa własności jako jednego z atrybutów uprawnień właściciela, ale także przez 
wywieranie wpływu na wybór charakteru (obligacyjny lub prawnorzeczowy) na-
wiązywanego pomiędzy kontrahentami stosunku prawnego. Niekiedy zaś sama 
możliwość pobierania pożytków ma znaczenie decydujące przy przesądzaniu, 
jaki rodzaj umowy został zawarty pomiędzy stronami2 oraz czy należy on do 
typu umów nazwanych lub nienazwanych3. 

Zakres rozważań Sadu Najwyższego został wyznaczony następującym 
stanem faktycznym. W 2007 roku powódka jako zleceniobiorca zawarła z dzier-
żawcą gruntu umowę o świadczenie usług rolniczych. Do obowiązków powódki 
należało również zbieranie plonów z pól. W 2012 roku, wskutek prowadzonego 
przeciwko dzierżawcy postępowania egzekucyjnego, komornik zajął zasiewy, 
następnie zebrał plony, które ostatecznie sprzedał za ponad 120 tys. zł. Powódka 
wystąpiła o zwolnienie wskazanej kwoty spod egzekucji, powołując się na swoje 
uprawnienie do pobierania pożytków i przysługujące jej prawo własności tych 
pożytków. Powódka swoje prawa wywodziła z zawartej w 2007 roku umowy 
oraz przepisów prawa (art. 55 k.c. oraz 190 k.c.). Sąd Apelacyjny nie podzielił 
poglądu powódki i powództwo oddalił. Na podstawie naruszenia przez Sąd 
Apelacyjny art. 65 § 2 k.c., art. 55 k.c. w zw. z art. 190 k.c. oraz art. 155 § 2 k.c. 
powódka złożyła skargę kasacyjną. Po rozpoznaniu wniesionej skargi kasacyjnej 
Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że: „uprawnienie do korzystania z rzeczy i pobiera-
nia z niej pożytków naturalnych jest samoistnym przedmiotem obrotu prawnego 
(por. art. 252 i 693 § 1 k.c.) i może na podstawie umowy przysługiwać innej 
osobie niż właściciel, w szczególności użytkownikowi (a także użytkownikowi 
wieczystemu) lub dzierżawcy. Może też istnieć cały szereg osób, które są zwią-
zane odpowiednimi stosunkami wynikającymi z umowy i z których ostatnia 
w tym szeregu jest uprawniona do pobierania pożytków naturalnych (np. wła-
ściciel nieruchomości ustanawia użytkowanie na rzecz określonej osoby, która 

2 Np. najem a dzierżawa zob. J. Panowicz-Lipska, w: System Prawa Prywatnego. Prawo 
zobowiązań – część szczegółowa, t. 8, red. J. Panowicz-Lipska, Warszawa 2011, s. 18.

3 Zob. Wyrok Sądu Najwyższego z 5.10.2012 r., sygn. IV CSK 244/12, Legalis z glosa-
mi: Ł. Wyszomirskiego, Orzecznictwo Sądów Polskich 2013, nr 10, s. 686; Z. Kuniewicza,  
S. Słotwińskiego, „Przegląd Prawa Rolnego” 2013, nr 2, s. 190.
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tę nieruchomość wydzierżawia innej osobie, a ta oddaje ją w poddzierżawę). 
O nabyciu własności tych pożytków decyduje przy tym w zasadzie stan praw-
ny – istnienie odpowiedniego uprawnienia, a nie faktyczne posiadanie rzeczy 
macierzystej w chwili odłączenia, chyba że rzecz ta znajduje się w posiadaniu 
innej niż uprawniony osoby w dobrej wierze”.

Stanowisko zajęte przez Sąd Najwyższy zasługuje w pełni na aprobatę, 
zatem celem niniejszej glosy jest wzmocnienie argumentacji zawartej w uzasad-
nieniu wyroku oraz rozwinięcie niektórych wątków tego uzasadnienia.

W uzasadnieniu wyroku postawiono interesującą tezę, że uprawnienie do 
korzystania z rzeczy i pobierania pożytków jest samoistnym przedmiotem obrotu 
prawnego i może przysługiwać innemu, niż właściciel, podmiotowi. Wśród przy-
kładów stosunków prawnych umożliwiających przekazywanie tego uprawnienia 
posłużono się jedynie znanymi z Kodeksu cywilnego konstrukcjami prawnorze-
czowymi i obligacyjnymi, które do tego uprawnienia się wprost odnoszą. Pojawia 
się w tym momencie wątpliwość, czy na pewno omawiane uprawnienie jest na 
tyle niezależne od innych relacji prawnych, aby uznać je za samoistny przedmiot 
obrotu. Rzeczywiście jest tak, że przepisy części ogólnej Kodeksu cywilnego 
odnoszące się do zagadnienia pożytków – pomimo odwoływania się do terminu 
„uprawnionego do pobierania pożytków” (np. art. 55 k.c.) – nie wskazują źródła 
tego uprawnienia, koncentrując się głównie na związku czasowym, w którym 
odłączone pożytki przypadają właśnie uprawnionemu, a nie podmiotowi, który 
to uprawnienie mu przekazał. W doktrynie zgodnie przyjmuje się, że jedynym 
kryterium przesądzającym o tym uprawnieniu są właściwe przepisy regulujące 
sposób korzystania z rzeczy zarówno na płaszczyźnie praw o charakterze bez-
względnym, jak i względnym4. Analiza przepisów Kodeksu cywilnego dowodzi 
różnorodności stosunków prawnych, których specyfika wyraża się właśnie 
w możliwości pobierania pożytków. Ius fruendi jest w zasadzie nieodzownym 
elementem prawa własności rzeczy (art. 140 k.c.), użytkowania wieczystego  
(art. 233 k.c.), użytkowania (art. 252 k.c.), podnajmu (art. 668 k.c.), dzierżawy  
(art. 693 oraz 698 k.c.) oraz leasingu (art. 7091 k.c.). Samo samoistne i zależne po-

4  E. Gniewek, w: System Prawa Prywatnego, Prawo rzeczowe, t. 3, Warszawa 2013, s. 651;  
Ł. Żelechowski, w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2016, komentarz do  
art. 55 k.c., nb. 8, Legalis (15.05.2016); E. Gniewek, w: Kodeks cywilny. Komentarz, red.  
E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2016, komentarz do art. 55 k.c., nb. 1, Legalis (15.05.2016); 
M. Pazdan, w: Kodeks cywilny, t. I. Komentarz. Art. 1–44910, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 
2015, komentarz do art. 55 k.c., nb. 1, Legalis (15.05.2016).
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siadanie w dobrej wierze stanowi także przykład legalnego tytułu do pobierania 
pożytków z prawem zachowania ich dla siebie, co dowodzi, że niekiedy to nieogra-
niczone prawo rzeczowe lub stosunek obligacyjny, ale okoliczności faktyczne prze-
sądzają o przysługiwaniu oraz zgodnym z prawem wykonywaniu tego uprawnienia  
(art. 224 § 1 k.c. wraz z art. 230 k.c.)5. 

Wydaje się, że wydźwięk komentowanego orzeczenia, który wprost wpisuje 
się w poglądy doktryny prawa cywilnego jest taki, że z samoistnością upraw-
nienia do pobierania pożytków nie idzie w parze swoboda doboru instrumentów 
przekazujących to uprawnienie ponad wskazane wyżej relacje prawne. Przesądza 
o tym też zastosowany w uzasadnieniu wyroku wyraźne odróżnienie czynności 
prawnych dotyczących pożytków, na te których przedmiotem jest uprawnienie do 
pobierania pożytków, od tych, których przedmiotem jest przeniesienie własności 
pożytków jako rzeczy przyszłych. W tym sensie o zbywalności ius fruendi nie 
wnioskuje się z jego charakteru6, ale z konstrukcji prawnych, które pozwalają 
ten skutek osiągnąć. Przedstawiony jednak sposób interpretacji zapadłego roz-
strzygnięcia nie wydaje się prawidłowy, zwłaszcza w zakresie prowadzącym 
ostatecznie do uznania, że przenoszenie uprawnienia do pobierania pożytków 
na inne podmioty może się odbywać wyłącznie na podstawie wyrażonych 
wprost w Kodeksie cywilnym umów. W ten sposób ostatecznie doprowadzi się 
do zaakceptowania – znanej z prawa rzeczowego – zasady numerus clausus 
umów, składających się na obrót uprawnieniem do pobierania pożytków. Takie 
stanowisko nie może być uprawnione z trzech powodów. 

Po pierwsze, nie ma tutaj wystarczających argumentów przemawiających za 
tak restrykcyjnym podejściem. Przede wszystkim dlatego, że samo przekazanie 
ius fruendi jest skuteczne wyłącznie w relacjach pomiędzy stronami takiego 
stosunku, wskazując jedynie legitymacje do ich pobrania. Nie zaliczy się tego 
uprawnienia jako skutecznego erga omnes, jeśli zostało przekazane przez wła-

5 J.S. Piątowski, w: System prawa cywilnego. Prawo własności i inne prawa rzeczowe,  
t. II, red. J. Ignatowicz, Ossolineum 1977, s. 375; M. Bednarek, Mienie. Komentarz do art. 44–55 
Kodeksu cywilnego, Kraków 1997, s. 174.

6  Jako prawo zbywalne. Jednak T. Sokołowski, w: Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do  
art. 1–44911, red. M. Gutowski, Warszawa 2016, komentarz do art. 55 k.c., nb. 3, Legalis 
(15.05.2016) stwierdza, że „Uprawnienie do pobierania pożytków naturalnych, ujmowane w spo-
sób wyodrębniony jest prawem niezbywalnym (aczkolwiek można je obciążyć). (...) Nie można 
także zawrzeć umowy nienazwanej obligacyjnej, której treścią byłoby tylko prawo do pobierania 
tych pożytków, bez związku z innymi elementami określających zakres wzajemnego świadcze-
nia, co jest typowe dla dzierżawy”.
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ściciela innemu podmiotowi. A właśnie taka skuteczność praw bezwzględnych 
przesądza o ich zamkniętym katalogu. Należy zaznaczyć, że pożytki naturalne 
do chwili odłączenia stanowią część składową rzeczy, więc w przypadku ja-
kichkolwiek naruszeń ze strony osób trzecich, to właścicielowi tej rzeczy służy 
najdalej idąca ochrona, zaś w przypadku uprawnionego do pobierania pożytków 
wszystko zależy od rodzaju stosunku prawnego, z którego owo uprawnienie 
wynika. Nie jest również wykluczone, że na podstawie przepisów szczegól-
nych uprawnionemu, co do zasady, służy taka sama ochrona jak właścicielowi  
(art. 690 k.c. lub 251 k.c.). Inaczej omawiana kwestia przedstawia się po odłączeniu 
pożytków od rzeczy. Z tego względu samo uprawnienie do pobierania pożytków 
nie przesądza jeszcze o skutkach prawnorzeczowych, ponieważ ex lege powstaną 
one dopiero z chwilą odłączenia pożytków od rzeczy (art. 190 k.c.). Uprawniony 
wówczas staje się zarazem właścicielem, a charakter prawny źródła tego upraw-
nienia (obligacyjne lub prawnorzeczowe) przestaje mieć znaczenie. W tym sensie 
jednak bardzo istotne jest komu przysługuje stosowna legitymacja do odłączenia 
części składowej rzeczy i uczynienia z niej przedmiotu odrębnej własności. 

Po drugie, operowanie przez przepisy prawa pojęciem „uprawnionego 
do pobierania pożytków” bez łączenia zakresu znaczeniowego tego pojęcia 
z potencjalnymi ograniczeniami przedmiotowymi – zwłaszcza co do źródła 
tego uprawnienia – lege non distinguente dowodzi, że ten katalog ma pozostać 
otwarty. 

I wreszcie po trzecie, obrót uprawnieniem do pobierania pożytków przyj-
muje postać ograniczania swojego uprawnienia na rzecz innego podmiotu, który 
w określonym okresie będzie je wykonywać. Nie można zapomnieć, że głównym 
źródłem dla ius fruendi jest właśnie prawo własności i ta więź nie ustaje przez 
nawiązywanie kolejnych relacji umownych legitymujących kolejne podmioty 
do pobierania pożytków z wyłączeniem poprzedników. Wystarczy przywołać 
przykład użyty w komentowanym wyroku, jasno wskazujący potencjalną moż-
liwość wielowarstwowości nawiązywanych relacji prawnych jedynie w zakresie 
możliwości pobierania pożytków. 

Wskazane argumenty mają doniosłe znaczenie dla stosunków umownych 
skutecznych inter partes. Gdy przełoży się wskazane założenia na stosunki 
obligacyjne okaże się, że postulat otwartości źródeł tytułów dla uprawienia do 
pobierania pożytków jest wręcz umacniany. Głównie dzięki treści art. 3531 k.c. 
i wynikającej z niego kompetencji dla podmiotów prawa cywilnego do kształto-
wania nowych relacji umownych. Wydaje się, że właściwość (natura) stosunku, 
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ustawa oraz zasady współżycia społecznego nie wykluczają możliwości powo-
łania nienazwanego stosunku umownego, który również będzie traktowany jak 
źródło uprawnienia do pobierania pożytków, a nie zostanie zaklasyfikowany jako 
jeden z wskazanych wcześniej stosunków prawnych uregulowanych przepisami 
Kodeksu cywilnego lub w ostateczności jako umowa sprzedaży rzeczy przyszłej. 
Treść tak utworzonego stosunku zobowiązaniowego nie wypaczy bowiem ani 
właściwości (natury) stosunków obligacyjnych, ponieważ niekiedy możliwość 
pobierania pożytków stanowi element przedmiotowo istotny umów pozwalają-
cych na korzystanie z rzeczy cudzej, ani w zasadzie nie naruszy ustawy, chyba że 
strony będą zmierzać do naruszenia fundamentalnych zasad prawa rzeczowego. 
W ocenianym przez Sąd Najwyższy stanie faktycznym zawarto umowę, która 
wyręczała uprawnionego do pobierania pożytków z możliwości odłączania ich 
od rzeczy oraz zbierania już odłączonych, a tym samym zobowiązywała jedną 
ze stron do dokonywania właśnie tych czynności faktycznych, które wywołują 
ex lege nabycie własności pożytków przez uprawnionego. Z tego powodu zapadłe 
orzeczenie w pełnym zakresie należy zaaprobować, jednak wskazaną umowę 
bez wątpienia należy zakwalifikować do umów o świadczenie usług, o których 
traktuje art. 750 k.c. W przypadku ułożenia treści w taki sposób, aby umowę móc 
uznać za odpłatną, nic nie stoi na przeszkodzie, by należne stronie przyjmującej 
wynagrodzenie zostało ustalone jako możliwość pobrania odpowiedniej części 
pożytków z rzeczy ze skutkami określonymi w art. 55 k.c. w zw. z 190 k.c. 
Aczkolwiek odróżnić należy ten układ stosunków od sytuacji, gdy wynagro-
dzenie ustalone będzie w części już pobranych pożytków, ponieważ po stronie 
przyjmującego nie powstanie wówczas jakiekolwiek uprawnienie do pobrania 
pożytków, o którym tutaj mowa. 

Na tej podstawie jest możliwe tworzenie stosunków obligacyjnych z upraw-
nieniem do pobierania pożytków ponad te nazwane i wskazane w rozstrzygnię-
ciu Sądu Najwyższego, poprzez zawieranie umów nienazwanych czyniących 
uprawnienie do pobierania pożytków nie tylko samoistnym przedmiotem obrotu, 
ale także swobodnym co do wyboru sposobu jego wykonywania. 
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GLoSS to tHe JuDGMent oF tHe SuPReMe couRt  
DAteD 27 MAy 2015, ReF . ii cSK 502/14

The main problem of judgment of the Supreme Court dated 27 May 2015 is dispos-
ing of the right to use things and usufruct. The Supreme Court based its decision on two 
assumptions. Firstly, the right to the use of things and natural usufruct is autonomous 
traded law (see. Art. 252 and 693 § 1 of the Civil Code), and may contractually entitled 
to a person other than the owner, in particular the user (and perpetual user) or tenant. 
There can also be a whole range of people who are bound by appropriate relations under 
the contract and the last one in the series is entitled to receive the natural usufruct 
(eg. The property owner sets use for a particular person, that this property leased to 
another person, and this gives it in sublet). The acquisition of ownership of these usufruct 
determined by the essentially legal status – the existence of a privilege, not an actual 
possession of the main things at the time of disconnection, unless this thing is in the 
possession of non-authorized persons in good faith.

Keywords: civil law, the use of things, usufruct




