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ewa Koniuszewska*, Katarzyna święch-Kujawska**

ZASADy fINANSoWANIA ZADAń PoWIAtu  
W ZAKReSIe RoDZINNej PIecZy ZAStęPcZej

Streszczenie

Zadaniami własnymi powiatu są m.in. zadania w zakresie wspierania rodziny  
i systemu pieczy zastępczej. Obowiązek organizacji pieczy zastępczej przez tę wspól-
notę samorządową wyrażony został expressis verbis w ustawie o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, a następnie uwydatniony w art. 32 ust. 2 tej ustawy. Przy 
czym jego realizacja powinna odbywać się zgodnie z zasadą pomocniczości, zwłaszcza 
gdy przepisy ustawy przewidują możliwość zlecania wykonania zadań przez organy jed-
nostek samorządu terytorialnego.

Zauważyć należy, że na gruncie powołanego aktu prawnego zdefiniowane zostało 
pojęcie systemu pieczy zastępczej. Zgodnie z wolą ustawodawcy oznacza ono zespół osób, 
instytucji i działań mających na celu zapewnienia czasowej opieki i wychowania dzieciom 
w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.

sprawowanie pieczy zastępczej, zarówno instytucjonalnej, jak i pozainstytucjo-
nalnej, wywołuje szereg skutków finansowych, zarówno dla podmiotu organizującego, 
jak i wykonującego tę pieczę. aspekty prawnofinansowe pieczy zastępczej można za-
tem podzielić na takie, które dotyczą świadczeń otrzymywanych przez jej faktycznego 
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wykonawcę, oraz na dotyczące zasad jej finansowania. te ostatnie stanowią przedmiot 
analizy podjętej w opracowaniu.

Słowa kluczowe: zadania własne powiatu, rodzinna piecza zastępcza, zasady finanso-
wania

Zadania samorządu terytorialnego mają charakter publiczny. Przypi-
sywanie tym zadaniom przymiotu publicznych interpretować należy w ten 
sposób, że wykonywane są w interesie publicznym, a tym samym wyklu-
czona jest ich realizacja w interesie prywatnym1. art. 166 Konstytucji2 oraz 
postanowienia ustaw ustrojowych3 stanowią podstawę do kategoryzowania 
zadań jednostek samorządu terytorialnego na własne i zlecone. na poziomie 
konstytucyjnym przyjęto, że zadaniami własnymi są zadania publiczne słu-
żące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Z kolei zadania zlecone 
to zadania realizowane wówczas, gdy wymagają tego uzasadnione potrzeby 
państwa4. uregulowania ustaw samorządowych pozwalają na wyodrębnie-
nie trzech kategorii zadań powiatu. Do pierwszej z nich zalicza się zadania 
i kompetencje klasycznie samorządowe, wykonywane przez organy powiatu 
w jego imieniu, na jego rachunek i odpowiedzialność. Zadania te wymienione 
zostały w art. 4 u.s.p. Mają one charakter kompensacyjny w stosunku do zadań 
gmin, zadania powiatu nie mogą bowiem naruszać zakresu działania gmin. 
Wobec tego do powiatu należą zadania lokalne, których gmina ze względu na 
ich ponadgminnym zakres nie może wykonywać5. Powiat, będąc jednostką 
samorządu terytorialnego o większym potencjale gospodarczym, finansowym 
i społecznym niż gmina, jest w stanie samodzielnie podołać wykonaniu zadań 
o większym stopniu skomplikowania i specjalizacji, niż mogą to uczynić 

1 J. niczyporuk, w: Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, red. M. chmaj, Warszawa 
2005, s. 99, za: B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2009, s. 278.

2 Konstytucja rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. u. z 1997 r., nr 78, 
poz. 483 z późn. zm.).

3 ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. u. z 2015 r., poz. 1515 z późn. 
zm.), przywoływana dalej jako u.s.g.; ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(t.j.: Dz. u. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.), przywoływana dalej jako u.s.p.; ustawa z 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. u. z 2015 r., poz. 1392 z późn. zm.), przywoływana 
dalej jako u.s.w.

4 B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2009, s. 278.
5 B. Jaworska-Dębska, w: Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii 

i orzecznictwie, Warszawa 2009, s. 401–402.



7Zasady finansowania zadań powiatu w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej

gminy6. Do kolejnej kategorii zadań powiatu należą zadania z zakresu administra-
cji rządowej. Zadania te przekazywane są powiatowi w drodze ustawowej lub na 
podstawie porozumienia zawartego z organem administracji rządowej. Do zadań 
powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach 
zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży7.

sformułowany w art. 4 ust. 1 u.s.p. katalog zadań powiatu i sposób ich okre-
ślenia są wyrazem instytucjonalnej realizacji zasady subsydiarności, która opiera 
się na podstawowych założeniach: domniemania zadań i kompetencji na rzecz 
gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, powierzenia zadań 
przekraczających możliwości gminy innym jednostkom samorządu terytorial-
nego. Wobec tego powiaty spełniają funkcję uzupełniającą w stosunku do gminy. 
Funkcja ta obejmuje wykonywanie publicznych zadań lokalnych, którym gminy 
nie są w stanie podołać8.

Do zadań powiatu objętych enumeracją zawartą w art. 4 ust. 1 u.s.p. dodane 
zostały, na mocy postanowień art. 212 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej9, zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej. Obowiązek organizacji pieczy zastępczej przez tę wspólnotę samo-
rządową wyrażony został expressis verbis w art. 3 ust. 1 u.w.r.p.z., a następnie 
uwydatniony w art. 32 ust. 2 u.w.r.p.z. Przy czym jego realizacja powinna odby-
wać się zgodnie z zasadą pomocniczości, zwłaszcza gdy przepisy ustawy prze-
widują możliwość zlecania wykonania zadań przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego.

Zauważyć należy, że w art. 2 ust. 2 u.w.r.p.z. zdefiniowane zostało pojęcie 
systemu pieczy zastępczej. Zgodnie z wolą ustawodawcy oznacza ono zespół 
osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wycho-
wania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowa-
nia przez rodziców. na system pieczy zastępczej określony w ustawie składają 
się: rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny pomocowe, placówki 

6 M., tetera, Zadania samorządu terytorialnego oraz materialne podstawy i prawne formy 
realizacji, w: Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, red. Z. niewiadomski, Bydgoszcz–War-
szawa 2001, s. 61.

7 B. Jaworska-Dębska, w: Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecz-
nictwie, Warszawa 2009, s. 401–402.

8 P. Dobosz, w: Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym, red. P. chmielnicki, War-
szawa 2005, s. 78.

9 ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. u. 
z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.).
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opiekuńczo-wychowawcze różnych typów, regionalne placówki opiekuńczo-
-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, organizatorzy rodzinnej 
pieczy zastępczej, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej10. W przywołanej 
regulacji również wstępnie wskazano okoliczności sprawowania pieczy zastęp-
czej, które następnie sprecyzowano w dalszych postanowieniach ustawy. art. 32  
ust. 1 u.w.r.p.z. określa bowiem, że piecza zastępcza jest sprawowana w przy-
padku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. 
na podstawie analizy postanowień przywołanych regulacji prawnych uzasad-
nione jest twierdzenie, że ustawodawca: uwydatnił zinstytucjonalizowany i cza-
sowy charakter pieczy zastępczej; pośrednio zwrócił uwagę na prymat rodziców 
w sprawowaniu opieki nad dzieckiem (przyjęto ogólną formułę, zgodnie z którą 
pieczę zastępczą sprawuje się dopiero w przypadku niemożności sprawowania 
opieki i wychowania przez rodziców); wskazał, że piecza zastępcza sprawo-
wana jest przez osoby inne niż rodzice dziecka11. Przedstawiciele nauki zwra-
cają uwagę, że piecza zastępcza zastępuje pieczę sprawowaną przez rodziców, 
przede wszystkim w tym sensie, że trwa przez czas do tego konieczny. Okres jej 
wykonywania może być długi (trwać aż do dorosłości), ale podlega cyklicznie 
weryfikacji co do zasadności kontynuacji pieczy przez środowisko zastępcze12. 
W piśmiennictwie wyrażono także pogląd, zgodnie z którym piecza zastępcza 
ma być sprawowana nie tylko w przypadku, gdy rodzicom władza rodzicielska 
została odebrana, ograniczona bądź zawieszona. Konieczne jest jej sprawowanie 
w każdych okolicznościach uniemożliwiających zapewnienie przez rodziców 
opieki i wychowania dziecka, a zatem również w przypadkach, gdy nie zachodzą 
zmiany we władzy rodzicielskiej rodziców i ich władza nad dzieckiem jest pełna. 
Zasadność takiego stanowiska potwierdza treść art. 35 ust. 2 u.w.r.p.z., z którego 
wynika możliwość, warunkowana pilną koniecznością, umieszczenia dziecka 
w rodzinnej pieczy zastępczej na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka13.

Zasygnalizowano już, że powiat zobligowany jest zapewnić organizację pieczy 
zastępczej. urzeczywistnienie tego zadania wymaga przygotowania rodzin zastęp-
czych, urządzenia i prowadzenia rodzinnych domów dziecka, ale również placówek 

10 K. tryniszewska, Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz, 
Warszawa 2015, s. 36.

11 s. Łakoma, Instytucja rodzin zastępczych w prawie administracyjnym, Łódź 2014, s. 75.
12 M. andrzejewski, Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej (dziecko – rodzina – 

państwo), Kraków 2003, s. 185.
13 K. tryniszewska, Ustawa..., s. 134–135.
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opiekuńczo-wychowawczych oraz finansowanie pieczy. Jego realizacja wiąże się 
ponadto z koniecznością zaangażowania wielu podmiotów, dlatego też ustawodawca 
dokonał podziału kompetencji w tym zakresie pomiędzy organy powiatu oraz pod-
mioty uczestniczące w sprawowaniu pieczy zastępczej. Mimo że piecza zastępcza 
może być sprawowana, zgodnie art. 34 u.w.r.p.z., w formie rodzinnej i instytucjo-
nalnej, to dalsze rozważania koncentrować się będą na analizie rozwiązań prawnych 
odnoszących się jedynie do pierwszej z wymienionych form.

W myśl art. 39 u.w.r.p.z. formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina 
zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca 
funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna) i rodzinny dom 
dziecka. Organizacja rodzinnego domu dziecka należy do powiatu. ustawo-
dawca dopuścił jednak zlecenie przez powiat realizacji tego zadania organiza-
cjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie wspierania rodziny, 
pieczy zastępczej lub pomocy społecznej bądź kościelnym osobom prawnym 
i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie 
działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub 
pomocy społecznej. Obowiązujące rozwiązania prawne stwarzają także możli-
wość zorganizowania rodzinnego domu dziecka przez zainteresowany powiat na 
terenie innego powiatu. realizacja tego zamierzenia wiąże się z koniecznością 
zawarcia porozumienia pomiędzy starostą powiatu, który organizuje rodzinny 
dom dziecka lub zleca to zadanie, a starostą powiatu, na terenie którego organi-
zowany jest rodzinny dom dziecka.

urzeczywistnianiu pieczy zastępczej w formie rodziny zastępczej lub 
rodzinnego domu dziecka służą kompetencje przypisane organowi stanowiącemu 
i kontrolnemu powiatu, oddziałujące bezpośrednio na sferę finansową podmiotów 
realizujących tę pieczę. na mocy postanowień art. 91 u.w.r.p.z. rada powiatu uzy-
skała bowiem możliwość podnoszenia w drodze uchwały: wysokości świadczeń 
pieniężnych przysługujących rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny 
dom dziecka na pokrycie kosztów utrzymania każdego z umieszczonych dzieci; 
wysokości dodatku przysługującego rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu 
rodzinny dom dziecka na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka 
legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; wysokości dofinansowa-
nia do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka; wysokości świadczeń 
na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do 
rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, jak również kosztów związa-
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nych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ 
na jakość sprawowanej opieki; wysokości wynagrodzenia należnego rodzinie 
zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka.

Obowiązki związane w wykonywaniem rodzinnej pieczy zastępczej spo-
czywają także na organie wykonawczym powiatu. Postanowienia art. 38b ust. 1 
u.w.r.p.z. obligują zarząd powiatu do sprawowania kontroli nad organizatorami 
rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne 
domy dziecka. Organ wykonawczy powiatu może jednak upoważnić do sprawo-
wania tej kontroli członka zarządu powiatu, pracownika urzędu albo kierownika 
jednostki organizacyjnej powiatu. W przypadku pieczy zastępczej wykonywanej 
na podstawie porozumienia zarząd powiatu właściwy do sprawowania kontroli 
określany jest w porozumieniu. Zgodnie z uregulowaniami art. 38b ust. 8 u.w.r.p.z. 
zarząd powiatu w związku z przeprowadzanym postępowaniem kontrolnym ma 
prawo do: żądania informacji, dokumentów i danych niezbędnych do sprawo-
wania kontroli; wstępu do obiektów i pomieszczeń kontrolowanej jednostki, 
rodziny zastępczej lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka, w których 
wykonywane są ich zadania; przeprowadzania oględzin obiektów, składników 
majątku kontrolowanej jednostki oraz przebiegu określonych czynności objętych 
obowiązującym standardem; przeprowadzania oględzin obiektów, w których 
kontrolowana rodzina zastępcza lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka 
sprawują pieczę zastępczą; żądania od rodziny zastępczej lub osób prowadzą-
cych rodzinny dom dziecka udzielenia informacji w formie ustnej lub pisemnej 
w zakresie przeprowadzanej kontroli; obserwacji dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej; przeprowadzania indywidualnych rozmów z dziećmi umieszczonymi 
w pieczy zastępczej.

Istotną rolę w zakresie realizacji rodzinnej pieczy zastępczej ustawodawca 
przypisał przewodniczącemu organu wykonawczego powiatu. na podstawie ana-
lizy rozwiązań prawnych zawartych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej możliwe jest wyodrębnienie kompetencji starosty o charakterze 
opiniodawczym. starosta właściwy jest bowiem do wydania opinii, na żądanie 
sądu, w sprawach dopuszczalności czasowego sprawowania pieczy zastępczej 
poza terytorium rzeczypospolitej Polskiej.

na staroście spoczywa także obowiązek o charakterze ewidencyjnym, który 
można by umiejscowić w ramach pomocniczej funkcji administracji14. na mocy 

14 J. Gierszewski, w: t. Maciejewski, J. Gierszewski, M. Brunka, Z problemów administra-
cji. Wybrane zagadnienia z administracji publicznej, chojnice 2012, s. 20.
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postanowień art. 46 ust. 1 u.w.r.p.z. starosta został zobligowany do prowadzenia 
rejestru danych o osobach: zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastęp-
czej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego 
domu dziecka; pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny 
zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka. starosta, two-
rząc rejestr, przetwarza dane osobowe na podstawie art. 7 ustawy. Z uwagi na fakt, 
iż zgromadzone dane w rejestrze tworzą zbiór danych osobowych, starosta powi-
nien dokonać jego zgłoszenia do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony 
Danych Osobowych (art. 40 u.o.d.o.)15. Do prowadzenia rejestru danych starosta 
może upoważnić kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie. Groma-
dzone dane przekazywane są następnie do właściwego sądu.

ustawodawca przyznał także staroście kompetencje o charakterze organi-
zatorskim. W myśl postanowień art. 50 ust. 1 u.w.r.p.z. w przypadku wszczęcia 
postępowania karnego przeciwko członkom rodzinnej pieczy zastępczej starosta 
może zainterweniować w zakresie sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem. 
Interwencja ta polega na zapewnieniu dziecku pieczy w innej rodzinie zastęp-
czej albo na wyznaczeniu innej osoby spełniającej warunki dla prowadzącego 
rodzinny dom dziecka i powierzeniu jej prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 
a gdy nie jest to możliwe – na zapewnieniu dzieciom pieczy w rodzinie zastęp-
czej lub innym rodzinnym domu dziecka.

Zgodnie z treścią art. 54 u.w.r.p.z. starosta jest podmiotem uprawnionym, 
a w przypadku określonym w ustawie także zobowiązanym do zawarcia umowy 
o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej z rodziną zastępczą niezawo-
dową, która spełnia warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej. 
Dopuszczalne jest zawarcie tego rodzaju umowy przez starostę innego powiatu 
niż starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny 
zastępczej niezawodowej. Zmiana organu właściwego do zawarcia umowy 
wymaga jednak porozumienia pomiędzy starostami.

starosta upoważniony jest również do zawarcia umowy z kandydatami mają-
cymi warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia 
rodzinnego domu dziecka. na mocy postanowień art. 57 ust. 2 oraz art. 64 ust. 1 
i 2 u.w.r.p.z. uzyskał on kompetencję do zatrudnienia w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach i na wniosek rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej 
niezawodowej, a także na wniosek prowadzącego rodzinny dom dziecka, osoby do 
pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.

15 K. tryniszewska, Ustawa..., s. 185.
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starosta realizując przynależne mu kompetencje w zakresie rodzinnej 
pieczy zastępczej, oddziałuje bezpośrednio lub pośrednio na sferę spraw finan-
sowych podmiotów ją sprawujących. Wpływ ten uwidacznia się, gdy starosta 
udziela zgody osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub pro-
wadzącej rodzinny dom dziecka, posiadającej wynagrodzenie z tego tytułu, na 
podjęcie dodatkowego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeśli nie będzie 
to miało negatywnego wpływu na sprawowanie pieczy zastępczej. Możliwość 
wyrażenia wspomnianej zgody przysługuje staroście, na którego terenie funk-
cjonuje rodzina zastępcza zawodowa lub rodzinny dom dziecka. W przypadku 
utworzenia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka na terenie innego 
powiatu na zasadzie porozumienia właściwym starostą powinien być ten wska-
zany w porozumieniu16.

Kolejne uprawnienie starosty, a w przypadkach określonych przez usta-
wodawcę również obowiązek, wynika z postanowień art. 83 u.w.r.p.z. uregu-
lowanie to stwarza staroście podstawę do przyznawania rodzinom zastępczym 
oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka dofinansowania do wypoczynku poza 
miejscem zamieszkania dziecka; świadczenia jednorazowego na pokrycie nie-
zbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, kosztów 
związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających 
wpływ na jakość sprawowanej opieki. Ponadto rodzinie zastępczej zawodowej 
starosta może raz do roku przyznać świadczenie na pokrycie kosztów związa-
nych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku 
wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego. Wysokość tych świadczeń bądź 
dofinansowania nie została sprecyzowana ustawowo, wobec czego starosta ma 
możliwość działania w ramach uznania administracyjnego. Mimo braku okre-
ślenia wysokości tych świadczeń czy dofinansowania rada powiatu w drodze 
uchwały może podnieść ich wysokość, art. 91 u.w.r.p.z. odsyła bowiem do jej 
art. 83. ustanowienie takiego rozwiązania prawnego czyni kompetencję organu 
stanowiącego i kontrolnego iluzoryczną, gdyż trudno podnieść wysokości świad-
czeń (lub dofinansowania), jeśli ustawa wyraźnie ich nie określa17.

Istotny obowiązek starosty wynika z uregulowań art. 71 u.w.r.p.z., które 
obligują go do zawiadomienia właściwego sądu w sytuacji, w której rodzina 
zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie wypełnia swoich funkcji lub 
wypełnia je niewłaściwie. Jeśli na skutek tych nieprawidłowości sąd zmieni orze-

16 Ibidem, s. 232.
17 Ibidem, s. 261.
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czenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinnym 
domu dziecka, wówczas starosta może rozwiązać z rodziną zastępczą lub z osobą 
prowadzącą rodzinny dom dziecka umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej 
lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka, bez zachowania terminu wypowie-
dzenia. Do czasu ponownego umieszczenia w pieczy zastępczej starosta, wła-
ściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, ma obowiązek zapewnienia 
dziecku opieki i wychowania.

Znaczącą część zadań w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej realizuje jej 
organizator. Zgodnie z treścią art. 76 ust. 1 u.w.r.p.z. organizatorem rodzinnej 
pieczy zastępczej jest jednostka organizacyjna powiatu lub organizacja pozarzą-
dowa prowadząca działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej 
lub pomocy społecznej bądź kościelna osoba prawna i jednostka organizacyjna, 
której cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspiera-
nia rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej. Organizatorem 
rodzinnej pieczy zastępczej nie może być jednak placówka opiekuńczo-wycho-
wawcza. Jeśli natomiast organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest powia-
towe centrum pomocy rodzinie, wówczas tworzy się w nim zespół do spraw 
rodzinnej pieczy zastępczej. nadmienić należy, że powiatowe centrum pomocy 
rodzinie jest podstawową jednostką organizacyjną wykonującą zadania pomocy 
społecznej w powiecie. W miastach na prawach powiatu jest to miejski ośro-
dek pomocy społecznej, który może używać nazwy „miejski ośrodek pomocy 
rodzinie”18. centrum jest głównym koordynatorem powiatowej strategii roz-
wiązywania problemów społecznych19. niezależnie od zadań przypisanych 
organizatorom rodzinnej pieczy zastępczej, a wymienionych na zasadzie egzem-
plifikacji w ust. 4 art. 76 u.w.r.p.z., powiatowe centrum pomocy rodzinie gro-
madzi i przekazuje odpowiednio rodzinie zastępczej, prowadzącemu rodzinny 
dom dziecka informacje oraz dokumentację dotyczące dziecka wyszczególnione 
w art. 38a u.w.r.p.z. Ponadto kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie 
na mocy postanowień art. 38 ust 1 u.w.r.p.z. uprawniono, a po upływie roku od 
umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej zobowiązano do wytaczania na rzecz 
dziecka przebywającego w pieczy zastępczej powództwa o zasądzenie świadczeń 
alimentacyjnych.

18 M. Miemiec, Prawo pomocy społecznej, w: Materialne prawo administracyjne, red. 
M. Miemiec, Warszawa 2013, s. 101.

19 a. Jachowicz, Funkcjonowanie pomocy społecznej. Wybrane problemy, Dąbrowa Górni-
cza 2011, s. 88.
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Zasygnalizowano już, że zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 
ujęte zostały w ramy katalogu sformułowanego przez ustawodawcę w art. 76  
ust. 4 u.w.r.p.z. Katalog ten ma charakter otwarty, a wyszczególnione w nim zada-
nia dotyczą przede wszystkim: pozyskiwania kandydatów do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowa-
dzenia rodzinnego domu dziecka; odpowiedniego przygotowania kandydatów, 
udzielania im szeroko rozumianej pomocy, jak również osobom sprawującym 
rodzinną pieczę zastępczą. Ponadto organizator rodzinnej pieczy zastępczej, 
w myśl postanowień art. 134 ust. 1 u.w.r.p.z., dokonuje ocen rodziny zastępczej 
albo prowadzącego rodzinny dom dziecka.

sprawowanie pieczy zastępczej, zarówno instytucjonalnej, jak i pozainsty-
tucjonalnej, wywołuje szereg skutków finansowych, tak dla podmiotu organizują-
cego, jak i wykonującego tę pieczę. aspekty prawnofinansowe pieczy zastępczej 
można zatem podzielić na takie, które dotyczą świadczeń otrzymywanych przez 
jej faktycznego wykonawcę, oraz na dotyczące zasad jej finansowania. te ostat-
nie zostały objęte tematem niniejszego opracowania. Poza zakresem rozważań 
pozostawiono w związku z tym istotne kwestie związane z rodzajami, wysoko-
ścią oraz regułami otrzymywania wsparcia finansowego przez rodziny zastępcze 
oraz rodzinne domy dziecka.

równocześnie należy podkreślić, że problematyka zasad finansowania poza-
instytucjonalnych form pieczy zastępczej jest rozległa i niejednorodna, a regulacje 
prawne jej dotyczące stanowią przedmiot bogatego orzecznictwa sądów admini-
stracyjnych. W celu zachowania przejrzystości rozważań należy zatem przyjąć 
ich systematykę, która winna obejmować następujące grupy problemów: ustalenie 
zakresu obowiązków finansowych, właściwość podmiotów organizujących poza-
instytucjonalną pieczę zastępczą oraz wskazanie źródeł jej finansowania.

Przede wszystkim należy odnotować, że wydatki na opiekę i wychowanie 
dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka 
ponosi powiat. analiza regulacji prawnych rozstrzygających o właściwości 
miejscowej jednostki samorządu terytorialnego powinna być poprzedzona wska-
zaniem katalogu wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, do których pono-
szenia jednostka ta jest zobligowana. są nimi:
a) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej 

lub w rodzinnym domu dziecka;
b) dodatek do świadczenia na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania 

dziecka (dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełno-
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sprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności);

c) dofinansowanie do wypoczynku dziecka;
d) świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 

przyjmowanego dziecka;
e) świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub 

innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki;
f) środki finansowe na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z opie-

ką i wychowaniem dziecka w rodzinnym domu dziecka lub funkcjonowa-
niem rodzinnego domu dziecka;

g) środki finansowe na pomoc na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie;
h) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzin-

nym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza 
zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa lub w którym jest prowadzony 
rodzinny dom dziecka, oraz środki finansowe związane ze zmianą tego lokalu 
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego;

i) świadczenie związane z remontem lokalu mieszkalnego w budynku wieloro-
dzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastęp-
cza zawodowa lub jest prowadzony rodzinny dom dziecka;

j) wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej ro-
dziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych 
w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka lub zajmujących się 
opieką i wychowaniem w rodzinnym domu dziecka;

k) świadczenia dla rodziny pomocowej.
Wobec zamkniętego katalogu wydatków świadczeniami, do których pono-

szenia ustawowo zobowiązany został organizator pieczy zastępczej, są tylko te, 
które wyraźnie wskazał ustawodawca.

Wracając do przyjętej kolejności badań, wskazać należy, że zgodnie z posta-
nowieniami ustawy właściwość miejscową powiatu20 ustala się ze względu na 
miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy 
zastępczej21. Wobec powyższego kluczowa jest interpretacja pojęcia „miejsce 
zamieszkania dziecka”. na gruncie ustawy nie zdefiniowano go, w związku z tym 
należy odwołać się do zasad ogólnych obowiązujących na gruncie Kodeksu cywil-

20 Por. postanowienie nsa z 6 maja 2015 r., sygn. I OW 23/15, www. nsa.gov.pl.
21 Por. G. ninard, Moment umieszczenia w pieczy zastępczej jako podstawa współfinanso-

wania pobytu w pieczy zastępczej przez gminę, „nowe Zeszyty samorządowe” 2012, nr 1, s. 6.
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nego22. W myśl art. 25 powołanej ustawy miejscem zamieszkania osoby fizycznej 
jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Z kolei 
miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miej-
sce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysłu-
guje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy 
rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom 
mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego 
z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale 
u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

W przypadku gdy niemożliwe jest ustalenie właściwości powiatu według 
powyżej wskazanego kryterium, powiatem właściwym do ponoszenia wydatków 
jest powiat miejsca ostatniego zameldowania dziecka na pobyt stały. Gdyby i to 
kryterium okazało się zawodne, tzn. niemożliwe byłoby ustalenie miejsca ostat-
niego zameldowania dziecka na pobyt stały, właściwy do ponoszenia wydatków 
jest powiat miejsca siedziby sądu, który orzekł o umieszczeniu dziecka w pieczy 
zastępczej.

Interpretacja reguł ustawowych pozwala na sformułowanie następujących 
wniosków. Przede wszystkim wskazanie podmiotu zobowiązanego finansowo 
nie jest dowolne. ustawodawca wprowadził poza tym gradację kryteriów usta-
lenia tej właściwości. Kolejne można stosować tylko wówczas, gdy poprzednie 
nie dało rezultatu w postaci wskazania, który powiat winien ponosić wydatki na 
dziecko umieszczone w pieczy zastępczej. Poza tym przy ustaleniu powiatu obo-
wiązanego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umiesz-
czonego w rodzinie zastępczej w pierwszej kolejności należy uwzględnić stan 
faktyczny, który miał miejsce przed umieszczeniem dziecka po raz pierwszy 
w rodzinie zastępczej23. W przypadku powrotu dziecka do rodziny i ponow-
nego umieszczenia go w pieczy zastępczej wydatki ponosi powiat właściwy ze 
względu na miejsce zamieszkania dziecka przed ponownym umieszczeniem go 
w pieczy zastępczej. również i w tym przypadku stosuje się wskazane wyżej 
reguły precyzujące ustalenia.

Z punktu widzenia reguł finansowania pieczy zastępczej istotne znacze-
nie ma przyjęcie ustawowej zasady, zgodnie z którą powiat, na terenie którego 

22 ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j.: Dz. u. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.).
23 Por. postanowienie nsa z 24 czerwca 2015 r., sygn. I OW 58/15, www.nsa.gov.pl; 

G. ninard, Zmiany w zakresie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem a właściwość powiatu w spra-
wach pieczy zastępczej, „nowe Zeszyty samorządowe” 2014, nr 3, s. 46.
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funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodzinne formy pieczy zastępczej, zawiera 
z powiatem właściwym do ponoszenia wydatków porozumienie w sprawie przy-
jęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków. Podkreślenia 
wymaga, że w orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowany został 
pogląd, zgodnie z którym powyższe porozumienie nie ma charakteru aktu admi-
nistracyjnego, lecz umowy cywilnoprawnej24. W związku z tym kwestia pokry-
wania kosztów umieszczenia i pobytu dziecka w pieczy zastępczej rozstrzygana 
jest w formie porozumienia (umowy) między powiatami, co oznacza, że w tym 
przypadku nie można mówić o sprawie administracyjnej. Brak jest zatem mate-
rialnoprawnej podstawy do wydania przez organy decyzji administracyjnej. 
Interpretacja przepisów uzasadnia również stwierdzenie, że spory dotyczące  
wskazanych porozumień nie stanowią sporów o właściwość w rozumieniu  
art. 4 p.p.s.a25, a tym samym naczelny sąd administracyjny nie może rozstrzygać 
takich sporów w trybie powołanej ustawy26.

Przedstawiony wywód należy uzupełnić o konstatację, że na gruncie ustawy 
wprowadzono ograniczenia co do zakresu zawieranego porozumienia. Finanso-
wanie bowiem wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich dla zawodowej rodziny 
zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych w rodzinie 
zastępczej i rodzinnym domu dziecka oraz świadczeń dla rodziny pomocowej 
odbywa się obligatoryjnie przy współudziale powiatu miejsca zamieszkania (zamel-
dowania dziecka). Ponosi on te nakłady proporcjonalnie do liczby dzieci.

ustawodawca uwzględnił również pewne szczególne sytuacje faktyczne, 
dając temu wyraz w postanowieniach art. 191 ust. 7 ustawy. specyfika tych roz-
wiązań prawnych dotyczy odstępstw od przedstawionych powyżej reguł finanso-
wania pieczy zastępczej. nie stosuje się ich w odniesieniu do:
a) dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia 

rodzinnego. W takiej sytuacji wydatki na dziecko, w wysokości proporcjo-

24 Postanowienie nsa z 29 września 2013 r., sygn. I OW 220/13, www.nsa.gov.pl; postano-
wienie nsa z 24 września 2013 r., sygn. I OW 181/13, www.nsa.gov.pl; postanowienie nsa z 20 
sierpnia 2014 r., sygn. I OW 4/14, www.nsa.gov.pl., postanowienie nsa z 24 września 2013 r., 
sygn. I OW 181/13, www.nsa.gov.pl; postanowienie nsa z 23 marca 2012 r., sygn. I OW 31/12, 
Lex nr 1136736.; postanowienie nsa z 9 marca 2012 r., sygn. I OW 14/12, Lex nr 1122894.

25 ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(t.j.: Dz. u. z 2012 r., poz. 270 z późn.zm.).

26 Postanowienie nsa z 20 sierpnia 2014 r., sygn. I OW 4/14, www.nsa.gov.pl; postanowienie 
nsa z 24 września 2013 r., sygn. I OW 181/13,www.nsa.gov.pl; postanowienie nsa z 21 maja 2013 r.,  
sygn. I OW 17/13, www.nsa.gov.pl; postanowienie nsa z 3 lipca 2012 r., sygn. I OW 88/12, 
www.nsa.gov.pl; postanowienie nsa z 14 kwietnia 2015 r., sygn. I OW 247/14, www.nsa.gov.pl.
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nalnej do liczby dni pobytu dziecka w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję 
pogotowia rodzinnego, ponosi powiat, o którym była mowa, albo powiat, 
który otrzymuje zwrot wydatków na utrzymanie dziecka;

b) dzieci pozostawionych bezpośrednio po urodzeniu lub dzieci, których tożsa-
mość rodziców jest nieznana. W tym przypadku wydatki na dziecko ponosi 
powiat właściwy ze względu na miejsce pozostawienia dziecka.

rozważania mające za przedmiot prawidłowości w finansowaniu poza-
instytucjonalnych form pieczy zastępczej należy uzupełnić przedstawieniem 
przyjętych na gruncie u.w.r.p.z. reguł związanych z partycypacją gminy w tych 
wydatkach.

W przypadku umieszczenia dziecka w pozainstytucjonalnych formach pie-
czy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka 
przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowied-
nio wymienione wcześniej wydatki w wysokości:
– 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej,
– 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej,
– 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następ-

nych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
należy podkreślić, że do powyżej wskazanych okresów pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej wlicza się również okres przebywania tego dziecka, po osią-
gnięciu pełnoletności, w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub pla-
cówce opiekuńczo-wychowawczej, na zasadach określonych w ustawie.

Zasady ustalania właściwości gminy współuczestniczącej w finansowaniu 
pozainstytucjonalnych form pieczy zastępczej są analogiczne do reguł obowią-
zujących przy określaniu kompetencji powiatu. Oznacza to, że jeżeli niemożliwe 
jest ustalenie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka gminy, 
właściwa do ponoszenia wydatków jest gmina miejsca jego ostatniego zameldo-
wania na pobyt stały. W przypadku gdy na podstawie tego kryterium niemożliwe 
byłoby ustalenie właściwej jednostki samorządu terytorialnego, do ponoszenia 
wydatków zobowiązana jest gmina miejsca siedziby sądu, który orzekł o umiesz-
czeniu dziecka w pieczy zastępczej. W przypadku powrotu dziecka do rodziny 
i ponownego umieszczenia go w pieczy zastępczej, wydatki ponosi gmina wła-
ściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed ponownym umieszcze-
niem go w pieczy zastępczej.
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scharakteryzowane zasady udziału gminy w wydatkach ponoszonych na pie-
czę zastępczą nie znajdują zastosowania w odniesieniu do dzieci pozostawionych 
bezpośrednio po urodzeniu lub dzieci, których tożsamość rodziców jest nieznana.

Zauważyć również należy, że powiat, na terenie którego umieszczono 
dziecko w pieczy zastępczej, jest obowiązany do poinformowania o umieszczeniu 
dziecka w pieczy zastępczej gminy oraz powiatu obowiązanych do ponoszenia na 
to dziecko wydatków w terminie 14 dni od dnia umieszczenia dziecka w pieczy 
zastępczej. Odnotować należy, że wymóg ten ma charakter informacyjny, niewy-
pełnienie go nie zostało bowiem obwarowane żadną sankcją np. w postaci utraty 
prawa do refinansowania tych kosztów.

Do grupy postanowień ustanawiających reguły finansowania pozainstytu-
cjonalnych form pieczy zastępczej przez powiaty i gminy należy także zaliczyć 
wynikające z art. 191 ust. 14 doprecyzowanie, zgodnie z którym w przypadku 
gdy za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka wydatki 
poniosła gmina i powiat, a następnie okazało się, że były to kwoty nienależnie 
pobrane przez rodziny zastępcze lub rodzinne domy dziecka, zwrócone kwoty 
tych świadczeń dzielone są pomiędzy podmioty finansujące, z uwzględnieniem 
wysokości poniesionych wydatków.

regulacje ustawowe wskazują również, że w sprawach rozstrzygania spo-
rów o właściwość powiatów oraz gmin obowiązanych do ponoszenia charak-
teryzowanych wydatków stosuje się przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 roku 
– Kodeks postępowania administracyjnego27. Powołany wyżej przepis (art. 191 
ust. 16) został dodany w 2014 roku28, z uwagi na to, że w ustawie zmieniającej 
brak jest przepisów przejściowych; zgodnie z zasadą bezpośredniego działania 
nowego prawa, od chwili wejścia w życie nowych norm należy je stosować do 
wszelkich stosunków prawnych, zdarzeń czy stanów rzeczy danego rodzaju, 
zarówno tych, które dopiero powstaną, jak i tych, które powstały wcześniej, 
przed wejściem w życie nowych przepisów29.

Kolejną grupę problemów, którą należy – zgodnie z przyjętą systematyką – pod-
dać analizie, jest wskazanie na źródła finansowania rodzinnej pieczy zastępczej. Fakt, że 
podmiotem bezpośrednio zobowiązanym do ponoszenia wydatków jest powiat (a pod-

27 ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. u. 
z 2016 r., poz. 23).

28 art. 191 ust. 16 dodany przez art. 1 pkt 82 lit. d ustawy z 25 lipca 2014 r. (Dz. u. z 2014 r., 
poz. 1188) zmieniającej ustawę o pieczy zastępczej z dniem 19 września 2014 r.

29 Por. postanowienie nsa z 3 marca 2015 r., sygn. I OW 207/14, www.nsa.gov.pl; postano-
wienie nsa z 12 maja 2015 r., sygn. I OW 27/15, www.nsa. gov.pl.
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miotem współuczestniczącym gmina), nie oznacza, że stanowią one wyłączne obcią-
żenia budżetów tych jednostek samorządu terytorialnego. W artykule 193 u.w.r.p.z. 
wprowadzono bowiem zasadę, w myśl której za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 
rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości wskazanych w ustawie przyznanych 
świadczeń oraz dodatków – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej 
lub rodzinnym domu dziecka. Zgodnie z postanowieniami ustawy wskazane wydatki 
ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzi-
cielska została zawieszona albo ograniczona. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie 
rodziców dziecka pozostawionego bezpośrednio po urodzeniu. charakteryzowaną 
opłatę rodzice ponoszą od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, jednak nie 
ponosi się jej za okres, w którym dziecko umieszczone w pieczy zastępczej przebywa 
u rodziców. Z przytoczonych regulacji ustawowych wywieść należy następujące kon-
kluzje. Przede wszystkim sformułowanie cytowanego art. 193 ustawy z 2011 roku  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powoduje, że w przypadku zaistnie-
nia okoliczności w nim określonych organowi nie pozostawiono możliwości wyboru 
rozstrzygnięcia. Jest on zobowiązany do wydania decyzji w przedmiocie ustalenia 
opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, a decyzja taka jest decyzją związaną30.

charakterystyczne i istotne jest także przyjęcie formuły, zgodnie z którą 
odpowiedzialność rodziców w wyżej wskazanym zakresie jest solidarna. Jak 
słusznie podkreśla się w orzecznictwie, ustalenie w postępowaniu administra-
cyjnym powyższej odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej należnej od 
rodziców, ze względu na tożsamość przedmiotową oraz tożsamość kształtowa-
nego w sposób władczy stosunku administracyjnoprawnego, następuje w ramach 
rozpoznania jednej sprawy administracyjnej w rozumieniu art. 1 pkt 1 k.p.a., 
w której uregulowane zostają prawa i obowiązki obojga rodziców dziecka. Ich 
współudział w takim postępowaniu oparty jest na tzw. współuczestnictwie mate-
rialnym. W takiej zaś sytuacji wszczynane i prowadzone jest jedno postępowanie 
administracyjne, co oznacza, że kończy się ono jednym rozstrzygnięciem, skiero-
wanym do obojga rodziców (będących stroną tego postępowania)31.

na gruncie u.w.r.p.z. określono także konsekwencje nieterminowego wypeł-
niania obowiązków płatniczych przez rodziców. są nimi przede wszystkim nali-
czane odsetki ustawowe od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

30 Wyrok Wsa z 10 marca 2015 r., sygn. IV sa/Gl 590/14, LeX nr 1676973.
31 Wyrok Wsa z 7 marca 2014 r., sygn. I sa/Wa 2830/13, LeX nr 1446967; Wyrok Wsa 

z 27 marca 2014 r., sygn. III sa/Kr 1464/13, LeX nr 1453985.
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w którym decyzja ustalająca opłatę stała się ostateczna. Dodatkową restrykcją 
jest przekazanie stosownej informacji do biura informacji gospodarczej. Przeka-
zuje ją starosta w przypadku powstania zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty 
za okres dłuższy niż 12 miesięcy. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości 
interpretacyjnych doprecyzowano również, że należności z tytułu nieponoszenia 
omawianej opłaty podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egze-
kucyjnym w administracji32. Przyjęcie takich rozwiązań prawnych należy ocenić 
jednoznacznie pozytywnie, szczególnie z uwagi na dobro dzieci umieszczonych 
w rodzinnych formach pieczy zastępczej. szybkość postępowania, bezsporność 
regulacji w powyższych kwestiach bez wątpienia przyczynia się do realizacji 
podstawowej funkcji ustawy.

Odnosząc się do aspektów proceduralnych ustalania wysokości opłaty 
ponoszonej przez rodziców, należy w pierwszej kolejności uwzględnić fakt, że 
ustala ją w drodze decyzji starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszka-
nia dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 
dziecka. W przypadku gdy zmianie uległy okoliczności mające wpływ na wyda-
nie decyzji administracyjnej dotyczącej opłaty, w szczególności, gdy zmianie 
uległa wysokość przyznanych świadczeń oraz dodatków albo średnich miesięcz-
nych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka, starosta może bez zgody 
strony zmienić lub uchylić ostateczną decyzję administracyjną dotyczącą tej opłaty. 
Jak z tego wynika, katalog przypadków mogących skutkować zmianą wysokości 
opłaty jest otwarty. Poza tym przewodniczący zarządu powiatu jest uprawniony, 
a nie zobligowany do podjęcia takiej decyzji. W związku z tym ma ona charak-
ter decyzji uznaniowej. Godzi się jednak podkreślić, że jakkolwiek obowiązek 
ponoszenia opłat solidarnie przez rodziców wynika wprost z ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizacja tego obowiązku przez wydanie 
decyzji ustalającej dla każdego rodzica wysokość opłaty, a także decyzji w przed-
miocie ewentualnego odstąpienia przez organ od ustalenia opłaty za pobyt dziecka 
w pieczy zastępczej, winna odbywać się z poszanowaniem zasad obowiązujących 
w demokratycznym państwie prawnym. Żaden z przepisów ustawy nie wskazuje, 
że organ może wydać decyzję o ustaleniu wysokości opłaty z mocą wsteczną33. 
uiszczoną przez zobowiązanych rodziców opłatę dzieli się proporcjonalnie do 
poniesionych wydatków i otrzymują ją gmina oraz powiat finansujące pobyt  

32 ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.: Dz. u. 
z 2016 r., poz. 599 z późn. zm.).

33 Wyrok Wsa z 4 października 2013 r., sygn. II sa/sz 470/13, LeX nr 1382602.
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dziecka w rodzinnych formach pieczy zastępczej. uzyskaną kwotę zalicza się 
w pierwszej kolejności na poczet należności najdawniej wymagalnych.

Warto również zasygnalizować, że w u.w.r.p.z zostało zawarte upoważnie-
nie uelastyczniające postanowienia tego aktu prawnego w zakresie kształtowania 
zasad finansowania pieczy zastępczej. Dotyczy ono możliwości przyznawania 
szczególnego rodzaju preferencji w wymiarze i poborze charakteryzowanej należ-
ności. rada powiatu określa bowiem, w drodze uchwały, szczegółowe warunki 
umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płat-
ności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka 
w rodzinnych formach pieczy zastępczej. W związku z tym organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego winien podjąć stosowną uchwałę. Podkre-
ślić przy tym należy, że zakres upoważnienia został ściśle wytyczony przepisem 
ustawy. Postanowienia wykraczające poza ten zakres muszą zostać uznane za nie-
zgodne z treścią przyznanego organowi stanowiącemu upoważnienia. Określenie 
warunków, na jakich dopuszczalne będzie zastosowanie konkretnej ulgi, stanowi 
podstawę materialnoprawną działania starosty, a nie proceduralną. W odniesieniu 
do prowadzonego postępowania w sprawie zastosowania określonej ulgi w opła-
cie za pobyt w pieczy zastępczej będą miały zastosowanie przepisy procedury 
administracyjnej dotyczące postępowania dowodowego, w tym przepisy Kodeksu 
postępowania administracyjnego. Postępowanie administracyjne będzie prowa-
dzone w tym przypadku przez starostę i to do niego należeć będzie ustalenie, 
jakiego rodzaju środki dowodowe uzna za konieczne do potwierdzenia spełnienia 
warunków do zastosowania ulgi, czy treść wniosku jest wystarczająca do wydania 
decyzji w tej sprawie i czy zachodzi konieczność wezwania stron do przedłoże-
nia dokumentów na potwierdzenie zawartych w nim twierdzeń. Dokument jest 
tylko jednym ze środków dowodowych, uregulowanym w Kodeksie postępowa-
nia administracyjnego. system środków dowodowych jest otwarty, jako dowód 
należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie 
jest sprzeczne z prawem. Przez pojęcie środka dowodowego należy rozumieć 
wszelkie źródła prawdziwych informacji umożliwiających dowodzenie34. W tym 
kontekście ograniczenie wykazania okoliczności mających wpływ na zastosowa-
nie art. 194 ust. 2 ustawy jedynie do dokumentów jest niedopuszczalne35. Pod-

34 B. adamiak, w: B. adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. 
Komentarz, Warszawa 2005, s. 389.

35 Wyrok Wsa z 31 października 2012 r., sygn. IV sa/Wr 457/12, www.nsa.gov.pl; por. 
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z 21 marca 2012 r., nK-I.4131.73.2012.aHor, 
Dz. urz. Województwa Lubuskiego 2012, poz. 697.
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jęta uchwała stanowi z kolei podstawę decyzji starosty, który na wniosek lub 
z urzędu może umorzyć w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć 
termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia opłaty. W kontekście 
powyższych twierdzeń nasuwa się spostrzeżenie, że warunkiem sine qua non 
procedowania starosty jest funkcjonowanie w obrocie prawnym uchwały organu 
stanowiącego wyznaczającej standardy postępowania w sprawie przyznania pre-
ferencji w uiszczaniu opłaty. Zaakcentować również należy, że sprawa o odstą-
pienie od opłaty jest odrębną, indywidualną sprawą administracyjną, która winna 
zostać załatwiona co do jej istoty, a więc zakończyć się wydaniem osobnej decy-
zji administracyjnej. ustalenie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz 
odstąpienie od niej nie mogą zostać orzeczone w tej samej decyzji z uwagi na 
brak podstaw prawnych do takiego działania36. W razie złożenia wniosku o odstą-
pienie od ustalenia opłaty winien on być rozstrzygnięty przed podjęciem decyzji 
ustalającej jej wysokość37.

niezależnie od wskazanych zasad i źródeł finansowania pobytu dziecka 
w rodzinnych formach pieczy zastępczej, należy podnieść, że nie są one jedy-
nymi w ustawowym katalogu. Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 197 ustawy 
jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu 
państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań wspiera-
nia rodziny oraz systemu pieczy zastępczej38. Można zatem stwierdzić, że budżet 
państwa może być współfinansującym zadania wynikające z ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej również w przedstawionym obszarze. uzu-
pełnić należy, że wobec braku przepisów szczególnych, dotyczących wskaza-
nego rodzaju dotowania, zastosowanie znajdą ogólne reguły stosowane dla tego 
typu dochodów zewnętrznych, a określone w ustawie o finansach publicznych39.

reasumując, należy stwierdzić, że wypracowany system finansowania poza-
instytucjonalnych form pieczy zastępczej co do zasady można ocenić pozytyw-

36 Wyrok Wsa z 9 września 2014 r., sygn. III sa/Kr 410/14, www.nsa.gov.pl; por. wyrok 
Wsa z 4 września 2014 r., sygn. sa/sz 56/14, LeX nr 1542361.

37 Por. wyrok Wsa z 20 stycznia 2016 r., sygn. IV sa/Gl 566/15, www.nsa.gov.pl.
38 Por. Z. Ofiarski, Prawo finansowe, Warszawa 2010, s. 289; a. niezgoda, Dotacje celowe 

jako źródło dochodu gmin, w: Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i in-
nych krajach Unii Europejskiej, red. e. chojna-Duch, Warszawa 2006, s. 319–330; a. Ostrowska, 
Dotacja w systemie prawnofinansowym samorządu terytorialnego, w: Finanse publiczne i prawo 
finansowe – realia i perspektywy zmian. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniu-
szowi Ruśkowskiemu, red. L. etel, M. tyniewicki, Białystok 2012, s. 289–298.

39 ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. u. z 2013 r., poz. 885 
z późn. zm.).
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nie. Dotyczy to zwłaszcza rozwiązań systemowych, polegających na powiązaniu 
finansowania z organizacją i miejscem zamieszkania oraz zasadą partycypacji 
powiatu i gminy w finansowaniu rodzinnych form pieczy zastępczej. aprobująco 
należy też odnieść się do możliwości kształtowania określonych kwestii w dro-
dze porozumień zawieranych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. 
Wydaje się, że przyjęcie takiego rozwiązania nie tylko zapewnia elastyczność 
prawa, ale przyczynia się do racjonalnego wykorzystywania posiadanego przez 
poszczególne jednostki potencjału. to z kolei urzeczywistnia idee zawarte w pre-
ambule ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

nie oznacza to jednak, że system finansowania rodzinnych form pieczy 
zastępczej nie wymaga kolejnych modyfikacji. Za jego najistotniejszą wadę 
można uznać znaczny stopień skomplikowania przepisów. rozbudowane regu-
lacje prawne z wielokrotnymi odesłaniami czynią go dodatkowo nieczytelnym. 
W oczywisty sposób utrudnia to praktyczne stosowanie przepisów ustawy. Wie-
lokrotne nowelizacje aktu prawnego, również w charakteryzowanym obszarze, 
nie przyczyniły się, pomimo teoretycznego doprecyzowania przepisów, do usu-
nięcia wskazywanych rozbieżności interpretacyjnych.
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RuLeS of fINANcING DIStRIct’S tASKS IN teRMS of foSteR cARe

District (powiat) own tasks include among others tasks to support the family and 
the foster care system. the obligation to organize foster care by the self-governing com-
munity was expressed expresis verbis in the act on family support and the foster care 
system, and then enhanced in article 32 section 2 of this act, whereby its implementa-
tion should be in accordance with the principle of subsidiarity, especially when the pro-
visions of the act provide for the possibility of local government bodies commissioning 
the execution of tasks to other entities.

It should be noted that the concept of the foster care system was defined under this 
act. according to the will of the legislator it involves a group of persons, institutions 
and actions to provide temporary care and education of children in cases of inability to 
exercise the care and upbringing by the parents.

the exercise of foster care, both institutional and non-institutional, produces a range 
of financial consequences, both for the entity organizing the care and one exercising it. 
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Legal and financial aspects of foster care can therefore be divided into those that relate 
to the benefits received by the entity actually performing it and to the terms of its financ-
ing. the latter are the subject of the analysis undertaken in this study.

Keywords: district (powiat) own tasks, foster care, rules of financing
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Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę kręgu adresatów roszczeń z art. 446 k.c. w przy-
padku zamachu na życie innych osób, w wyniku którego giną te osoby oraz sam zama-
chowiec. autor artykułu omawia na wstępie problematykę zakresu roszczeń z art. 446 
k.c., następnie poświęca uwagę kwestii dziedziczenia majątkowych praw i obowiązków. 
W dalszej kolejności koncentruje się na możliwości dziedziczenia praw majątkowych 
w przypadku wspomnianego zamachu. na koniec prezentuje propozycję rozwiązania 
problemu niemożności zaspokojenia roszczeń uprawnionych z art. 446 k.c.
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uwagi wstępne

coraz częściej środki masowego przekazu informują o samobójczych zama-
chach na życie innych osób. Wiele zamachów podejmowanych jest w celach ter-
rorystycznych1. coraz częściej słychać także o zamachach przeprowadzanych 

*  mgr aleksander czapski, Kancelaria adwokacka aleksander czapski; adres e-mail: biu-
ro@adwokatczapski.pl

1 Przykład: zamach na World trade center w nowym Yorku w dniu 11.09.2011 r., w wy-
niku którego zginęło 1636 osób, http://www.polskieradio.pl/5/3/artykul/871557,Identyfikacja-po-
latach-1636-ofiara-zamachow-na-Wtc.
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przez sprawców mających problemy psychiczne, a także z bliżej nieokreślonych 
powodów2.

Do tej pory w Polsce zamachy takie nie zdarzały się. Jednak w przy-
szłości mogą się zdarzyć i na wypadek taki należy odpowiednio przygotować 
ustawodawstwo.

W zakresie prawa karnego ustawodawca dostrzegł powyższe zagrożenie, 
wprowadzając w 2004 roku do Kodeksu karnego pojęcie przestępstwa o cha-
rakterze terrorystycznym3. natomiast na gruncie prawa cywilnego szczegól-
nych przepisów na wypadek opisywanych zamachów nie wprowadził. celem 
niniejszej publikacji jest wykazanie istnienia potrzeby uzupełnienia przepisów 
z zakresu prawa cywilnego o przepisy w zakresie ochrony roszczeń wynikających  
z art. 446 k.c., a powstałych w związku z zamachem na życie wielu osób.

Roszczenia z art 446 k.c.

art 446 k.c. określa roszczenia wobec zobowiązanego do naprawienia 
szkody wyrządzonej śmiercią drugiej osoby. Do kręgu osób zobowiązanych do 
naprawienia szkody powstałej przez śmierć drugiej osoby należy niewątpliwie 
sam sprawca tej śmierci, zabójca poszkodowanego.

Podstawą prawną do przyjęcia odpowiedzialności odszkodowawczej zama-
chowca jest przede wszystkim art. 415 k.c. Przepis ten stanowi, że obowiązany 
do naprawienia szkody jest ten, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę.

Przyjmuje się tradycyjnie, że istnieją cztery przesłanki odpowiedzialności 
odszkodowawczej z art. 415 k.c. są to: (1) szkoda, (2) czyn naruszający prawo 
lub zasady współżycia społecznego, (3) związek przyczynowy pomiędzy powsta-
niem szkody a naruszeniem prawa lub zasad współżycia społecznego, (4) wina4. 
W przypadku zamachu na życie innych osób, w wyniku którego giną te osoby, 
wykazanie zaistnienia wszystkich tych przesłanek nie powinno być trudne. Dzia-
łanie zamachowca jest bowiem działaniem wybitnie nakierowanym na wyrzą-

2 Przykład: zabójstwo 149 osób przez pilota andreasa Lubitz na pokładzie samolotu Ger-
manwings w dniu 24.03.2015 r., „Gazeta Wyborcza” 2016, nr 61, s. 13.

3 Patrz art. 115 § 20 ustawy Kodeks karny dodany ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz. u. nr 93, poz. 889.

4 Por. B. Ziemianin, w: Prawo zobowiązań. Część ogólna, red. B. Ziemianin, e. Kitłowski, 
Warszawa 2013, s. 195; Z. Gawlik, w: Podstawy prawa cywilnego. Zobowiązania. Część ogólna, 
Z. Gawlik, J. Gajda, Warszawa 2003, s. 116 i n.
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dzenie szkody poszkodowanym. Ponieważ zamachowiec chce wyrządzić szkodę, 
jego wina jest umyślna, a zamiar bezpośredni (dolus directus)5. Działanie jego 
jest oczywiście bezprawne, albowiem prawo karne w art. 148 Kodeksu karnego 
zabrania zabijać ludzi. ustalenie związku przyczynowego pomiędzy działaniem 
zamachowca a wystąpieniem szkody zależy natomiast od konkretnego stanu 
faktycznego.

należy dodać, że zamachowiec może także odpowiadać na zasadzie ryzyka, 
na przykład jako samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji, któ-
rym wjeżdża w tłum ludzi (art. 436 § 1 k.c.). Wówczas do przyjęcia jego odpo-
wiedzialności nie jest wymagane wykazanie winy. co prawda zamachowiec na 
podstawie art. 436 § 1 k.c. w związku z art. 435 § 1 k.c. może się uwolnić od 
odpowiedzialności, wykazując jedną z okoliczności egzoneracyjnych, do któ-
rych należą: (1) siła wyższa, (2) wyłączna wina poszkodowanego, (3) wyłączna 
wina osoby trzeciej, za którą sprawca szkody nie ponosi odpowiedzialności6. Ze 
względu jednak na to, że mamy tu do czynienia z zamachem nakierowanym na 
bezpośrednie wyrządzenie szkody, wykazanie zaistnienia jednej z okoliczności 
egzoneracyjnych jest nader mało prawdopodobne.

roszczenia z art. 446 k.c. przysługują czterem kategoriom osób: (1) roszcze-
nia o zwrot kosztów leczenia i pogrzebu zmarłego przysługują temu, kto te koszty 
poniósł (art 446 § 1 k.c.), (2) roszczenie o rentę przysługuje co do zasady jedy-
nie tym, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny (art. 446  
§ 2 zd. 1 k.c.)7, (3) roszczenie o rentę przysługuje także innym osobom bliskim, 
którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środki utrzymania, jeżeli z okolicz-
ności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego (art. 446 § 2  
zd. 2 k.c.), (4) stosowne odszkodowanie przysługuje najbliższym członkom 
rodziny, jeżeli wskutek śmierci zmarłego nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytu-

5 Por. Z. radwański, a. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2006, s. 197; 
W. czachórski, a. Brzozowski, M. safjan, e. skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, 
Warszawa 1999, s. 192.

6 Por. H. Witczak, a. Kawałko, Zobowiązania, Warszawa 2015, s. 141.
7 na marginesie warto zauważyć brak jednolitości terminologicznej w treści art. 446 k.c. 

Otóż w art. 446 § 1 k.c. zmarły nazywany jest poszkodowanym. natomiast w art. 446 § 2 k.c. 
poszkodowanym nazywana jest osoba, wobec której zmarły był zobowiązanym do alimentacji. 
W konsekwencji można mieć wątpliwości, kto jest poszkodowanym, zmarły czy też nabywcy rosz-
czeń powstałych na skutek śmierci osoby bliskiej. Dla wzmocnienia przejrzystości treści art. 446 
§ 2 k.c. proponuję zastąpić termin „poszkodowany” terminem „uprawniony”. sugerowany termin 
nie jest niczym nowym na gruncie regulacji w zakresie roszczeń alimentacyjnych. ustawodawca 
posługuje się nim przykładowo w art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.



30 Aleksander Czapski

acji życiowej (art. 446 § 3 k.c.). również najbliższym członkom rodziny przysłu-
guje zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę (art. 446 § 3 k.c.)8.

Warto podkreślić, że powyższe roszczenia przysługują osobom wymienio-
nym wprost w art. 446 k.c. W praktyce oznacza to, że uprawniony na podstawie 
art. 446 k.c. nie musi wszczynać postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po 
zmarłym.

Poza roszczeniem o zwrot kosztów leczenia i pogrzebu wszystkie pozostałe 
roszczenia mają charakter odszkodowawczy, albowiem ustawodawca przyznał 
je określonym wyżej osobom w celu naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia 
za krzywdę, jakie osoby te poniosły na skutek śmierci osoby im bliskiej. Doty-
czy to zwłaszcza renty przyznanej w miejsce alimentów należnych od zmarłego, 
ewentualnie alimentów dobrowolnie przez niego płaconych. sprawca zamachu 
nie musi być przecież i z reguły nie jest osobą bliską dla uprawnionego do ali-
mentów. Wobec tego niezasadne byłoby z punktu widzenia prawa rodzinnego 
obciążanie go obowiązkiem alimentacyjnym.

Zasadne jest natomiast zobowiązanie go do świadczenia o podobnym wymia-
rze, które to ustawodawca „przemianował” na rentę9. renta ta różni się od alimen-
tów tym, że jej wysokość nie zależy od możliwości zarobkowych ani majątkowych 
zobowiązanego do jej świadczenia. Zależy natomiast od możliwości zarobkowych 
i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimen-
tacyjnego (art. 446 § 2 zd. 1 k.c.). Przyznanie prawa do renty ma zatem zapewnić 
uprawnionemu do alimentów ich zamiennik, rekompensatę za utracone alimenty 
od zmarłego, a nie uprawniać do nowego, dodatkowego świadczenia.

Źródłem wymienionych wyżej roszczeń jest śmierć ofiary zamachu, która 
nastąpiła z winy zamachowca. Jeżeli zamachowiec dalej żyje i można docho-
dzić od niego roszczeń, sam art 446 k.c. w powiązaniu z art. 415 k.c., 436 k.c., 
ewentualnie z innymi przepisami przewidującymi szczególne przypadki odpo-
wiedzialności, wystarczy do określenia podstawy prawnej roszczeń wobec niego. 
Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy zamachowiec ginie w zamachu. W takim 
przypadku należy się zastanowić nad możliwością dziedziczenia jego powyż-
szych zobowiązań odszkodowawczych.

8 art. 446 § 4 k.c. został dodany na mocy ustawy z 30 maja 2008 r., Dz. u. nr 116, poz. 731. 
Warto dodać, że podobną treść w stosunku do tego przepisu miał art. 166 rozporządzenia Prezyden-
ta rzeczypospolitej Polskiej z 27.10.1933 r. Kodeks zobowiązań, Dz. u. nr 82, poz. 598.

9 Por. G. Bieniek, w: Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, tom 1, 
red. G. Bieniek, Warszawa 2002, s. 447; P. sobolewski, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Zobo-
wiązania, red. K. Osajda, Warszawa 2013, s. 692.
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Przejście obowiązków majątkowych w drodze dziedziczenia

W świetle art. 922 § 1 k.c. obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą 
z chwilą jego śmierci na spadkobierców. Do kręgu spadkobierców należą w pierw-
szej kolejności osoby ustanowione w testamencie spadkobiercami. Jeżeli spad-
kodawca nie powołał spadkobierców, albo gdy żaden z powołanych przez niego 
do dziedziczenia nie chce lub nie może być spadkobiercą, to zgodnie z art. 926  
§ 2 i § 3 k.c. powołanymi do spadku stają się spadkobiercy ustawowi.

Osobą, która nie chce być spadkobiercą, jest osoba, która skutecznie odrzu-
ciła spadek na podstawie art. 1012 k.c. i n.

Z kolei do osób, które nie mogą być spadkobiercami, należą: (1) osoba 
fizyczna, która zmarła przed śmiercią spadkodawcy (art. 927 § 1 k.c.), (2) dziecko 
poczęte w chwili śmierci spadkodawcy, które urodziło się nieżywe (art 927 § 1 
k.c.), (3) osoba prawna, która nie istnieje w chwili otwarcia spadku (art. 927 § 1), 
z wyjątkiem fundacji ustanowionej w testamencie, wpisanej do rejestru w ciągu 
dwóch lat od ogłoszenia testamentu (art. 927 § 3 k.c.), (4) osoba niegodna dzie-
dziczenia (art. 928 § 2 k.c.), (5) osoba wydziedziczona (art 1008 k.c.)10.

W skład spadku nie wchodzą obowiązki publicznoprawne, takie jak na 
przykład obowiązek zapłaty grzywny, podatku. Wynika to z tego, że te prawa 
i obowiązki nie mają swego źródła w prawie cywilnym, z którego pochodzi insty-
tucja spadku11.

tytułem uzupełnienia należy dodać, że do długów spadkowych należą nie 
tylko długi istniejące w chwili otwarcia spadku, lecz także powstałe w związku ze 
spadkobraniem, wymienione w 922 § 3 k.c.12. Przepis ten wymienia następujące 
długi spadkowe: (1) koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim 
pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, (2) koszty 
postępowania spadkowego, (3) obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek,  
(4) obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, (5) inne obowiązki prze-
widziane w przepisach księgi IV k.c. Do tej ostatniej kategorii należy m.in. obo-

10 Por. M. sychowicz, w: Kodeks cywilny. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, tom 2, 
red. H. ciepła, B. czech, s. Dąbrowski, t. Domińczyk, H. Pietrzkowski, Z. strus, M. sychowicz, 
a. Wypiórkiewicz, Warszawa 2005, s. 799.

11 Por. I. Kaltenbeck-skarbek, W. Żurek, Prawo spadkowe, Warszawa 2012, s. 23; J.s. Pią-
towski, w: System prawa cywilnego, red. W. czachórski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–
Łódź 1986, s. 49.

12 Por. e. skowrońska-Bocian, Odpowiedzialność za długi spadkowe. Komentarz do zmian 
2015, Warszawa 2016, s. 16.
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wiązek umożliwienia małżonkowi i innym osobom bliskim spadkodawcy, które 
mieszkały z nim do dnia jego śmierci, korzystania z mieszkania i urządzenia 
domowego przez okres 3 miesięcy od dnia otwarcia spadku (art. 923 1 k.c.), jak 
również obowiązek dostarczania dziadkom spadkodawcy, pozostającym w nie-
dostatku, środków utrzymania (art. 938 i art. 966 k.c.). choć lista długów tej kate-
gorii nie jest literalnie zamknięta, śmiało można stwierdzić, że w tej kategorii nie 
mieszczą się długi wynikające z zabicia osób przez zamachowca. Księga IV k.c.  
nie odnosi się bowiem w ogóle do takiego zdarzenia jak zabicie przez spadko-
dawcę innych osób.

Zgodnie z art. 922 § 2 k.c. do spadku nie należą obowiązki zmarłego ści-
śle związane z jego osobą. należy przy tym podkreślić, że wyłączenie z dzie-
dziczenia tych ostatnich obowiązków stanowi wyjątek od zasady dziedziczenia 
wszystkich obowiązków majątkowych. stąd konieczne jest ścisłe interpretowanie  
art. 922 § 2 k.c.13.

Bez wątpienia obowiązki wynikające z art. 446 k.c. mają charakter mająt-
kowy. Wyrażają się one w świadczeniu sum pieniężnych w postaci zwrotu 
kosztów leczenia i pogrzebu, renty, odszkodowania, jak i zadośćuczynienia pie-
niężnego. czy obowiązki te mają natomiast charakter obowiązków związanych 
z osobą zmarłego zamachowca?

należy zauważyć, że pojęcie „obowiązków ściśle związanych z osobą spad-
kodawcy” nie jest ostre. szczególnie poziom owej „ścisłości” nie został przez 
ustawodawcę w żaden sposób sprecyzowany. W literaturze zaś pojęcie to docze-
kało się dość szczegółowego wyjaśnienia. Przyjmuje się tu, że do zaliczenia 
danego obowiązku majątkowego jako obowiązku związanego z osobą spadko-
dawcy nie jest wymagane bezpośrednie wskazanie w ustawie, że dany obowią-
zek ma właśnie taki charakter. Oznacza to, że dziedziczność każdego obowiązku 
zawsze należy ocenić pod kątem związania go z osobą spadkodawcy, albowiem 
sam ustawodawca w tym zakresie nie udziela „podpowiedzi”14. Przykładem 
wyraźnego wskazania niedziedziczności obowiązków jest art. 748 k.c., który 
przewiduje wygaśnięcie zlecenia w razie śmierci zleceniobiorcy.

Odnośnie do dziedziczności obowiązków z art. 446 k.c. ustawodawca się 
nie wypowiedział.

tradycyjnie, za J. Gwiazdomorskim, przyjmuje się następującą klasyfikację 
praw i obowiązków związanych ściśle z osobą spadkodawcy. są to: (1) prawa 

13 Por. uchwała sądu najwyższego z 16.11.2012 r., sygn. III cZP 61/12, www.sn.pl.
14 Por. W. Borysiak, Dziedziczenie. Konstrukcja prawna i ochrona, Warszawa 2013, s. 182.
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mające na celu zaspokojenie indywidualnego interesu spadkodawcy, (2) prawa, 
których treść zależy od osobistych potrzeb osoby uprawnionej, (3) prawa i obo-
wiązki, które zostały zastrzeżone jedynie ze względu na osobiste przymioty, 
umiejętności obowiązanego, (4) prawa i obowiązki wynikające ze stosunków 
prawnych opartych na osobistym oraz szczególnym zaufaniu jednej strony do 
drugiej bądź na zaufaniu obopólnym15.

Ponieważ przedmiotem dziedziczenia w omawianym przypadku są jedy-
nie obowiązki, można śmiało pominąć dziedziczenie praw mających na celu 
zaspokojenie indywidualnego interesu uprawnionego, jak i praw, których treść 
zależy od osobistych potrzeb osoby uprawnionej.

Obowiązki wynikające z art. 446 k.c. nie zostały zastrzeżone ze względu 
na osobiste przymioty dłużnika. Świadczenie pieniędzy nie jest przecież 
zależne od osobistych przymiotów dłużnika. Kwestia zaufania pomiędzy 
zamachowcem i jego ofiarą nie ma żadnego znaczenia. Przykładem relacji 
zaufania niech tu będzie umowa o dzieło w postaci namalowania obrazu przez 
konkretnego artystę, na którego osobistych umiejętnościach zależy zamawia-
jącemu. Podobnie jest z umową zlecenia adwokatowi reprezentacji klienta 
w sprawie sądowej. Opiera się ona na osobistym zaufaniu klienta do swojego 
adwokata.

Oczywiście podane wyżej przykłady obowiązków ściśle związanych 
z osobą spadkodawcy nie są wyczerpujące. stąd możliwe jest wyłączenie ze 
spadkobrania innego obowiązku. W mej opinii obowiązki z art. 446 k.c. nie 
mogą być w żaden sposób uznane za obowiązki ściśle związane z osobą zobo-
wiązaną do ich spełnienia. należy bowiem przypomnieć, że obowiązki te mają 
charakter odszkodowawczy. Obciążają one sprawcę śmierci człowieka nieza-
leżnie od tego, kim jest ten sprawca, jakie ma umiejętności, charakter, prze-
szłość, wykształcenie, możliwości zarobkowe czy też majątkowe.

Wobec niezakwalifikowania obowiązków z art. 446 k.c. do obowiązków 
ściśle związanych z odpowiedzialnym za śmierć człowieka należy stwierdzić, 
że obowiązki te podlegają dziedziczeniu na ogólnych zasadach. tezę tę potwier-
dził sąd najwyższy w przywołanej wyżej uchwale z 16 listopada 2012 roku. 
Jeżeli wobec powyższego spadkobiercy zamachowca ponoszą odpowiedzialność 
odszkodowawczą za jego czyn, mogłoby się wydawać, że nie ma podstaw do dal-
szej analizy. takie podstawy jednak są, biorąc pod uwagę stosunek momentów 
zgonów zamachowca i ofiary zamachu.

15 Por. J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, Warszawa 1959, s. 40.
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Otóż, jeżeli w danej sprawie wiadomo, że ofiara zamachu zmarła przed 
zamachowcem, wówczas zamachowiec zostaje za swojego życia obciążony obo-
wiązkami z art. 446 k.c. w stosunku do osób w artykule tym wymienionych. 
Jednakże w przypadku zamachów samobójczych bardzo często się zdarza, że 
nie można ustalić, kto zmarł pierwszy, zamachowiec czy też jego ofiara. Przy-
kładowo, jeżeli do śmierci obu tych osób, znajdujących się w odległości kilku 
metrów w stosunku do siebie, doszło w wyniku eksplozji tego samego ładunku 
wybuchowego albo w wyniku rozbicia przez zamachowca samolotu o budy-
nek z ludźmi w środku, ustalenie, kto pierwszy zmarł, może być niewykonalne. 
W takich bowiem sytuacjach śmierć wielu z tych osób następuje momentalnie, 
chciałoby się powiedzieć – jednocześnie.

Przepisy prawa cywilnego nie przewidują wprost szczególnej regulacji 
w powyższym zakresie. Można jedynie rozważać analogiczne zastosowanie art. 
32 k.c. W świetle tego przepisu, jeżeli kilka osób utraciło życie podczas grożą-
cego im niebezpieczeństwa, domniemywa się, że zmarły one jednocześnie. ana-
logiczne zastosowanie powyższego przepisu do zamachu jest w pełni zasadne. 
Odnosi się on bowiem do sytuacji, w której nie można ustalić kolejności zgonów 
zaginionych osób. Dla takiej właśnie sytuacji zawiera on usuwalne domniemanie 
jednoczesności śmierci tych osób16.

Z jeszcze większą pewnością można domniemanie takie przyjąć w przy-
padku śmierci sprawcy zamachu i jego ofiary. W tej sytuacji bowiem jest pewne, 
że śmierć nastąpiła, zgon obu osób jest bowiem stwierdzony po zidentyfikowaniu 
zwłok. natomiast w przypadku zaginięcia osób ich śmierć wcale nie jest pewna. 
Pomimo to ustawodawca zdecydował się na przyjęcie domniemania równocze-
sności śmierci. Jeżeli zatem ustawodawca, mając jeszcze mniej danych o oko-
licznościach śmierci, a nawet nie będąc pewien śmierci zaginionych, przewiduje 
domniemanie równoczesności ich śmierci, to tym bardziej można takie domnie-
manie przyjąć, gdy chociaż wiemy, że dane osoby zmarły w z tej samej przy-
czyny i momentach tak bliskich wobec siebie, że nie sposób ustalić kolejności 
tych momentów.

Jeżeli wobec powyższego przyjmiemy, że w wyniku zamachu jednocześnie 
zmarli sprawca zamachu i jego ofiara, należy się zastanowić, czy sprawca zama-
chu w takiej sytuacji został obciążony obowiązkami z art. 446 k.c. Otóż pozornie 
wydawać się może, że do tego nie dochodzi. Jeżeli bowiem te dwie osoby zmarły 

16 Por. s. Dmowski, w: Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga Pierwsza. Cześć ogólna, 
s. Dmowski, s, rudnicki, Warszawa 2007, s. 126.
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w tym samym momencie, to nie było momentu, w którym sprawca zamachu żył 
po śmierci ofiary zamachu i na skutek śmierci tej ofiary ponosi odpowiedzialność 
z art 446 k.c. nie ciążyły na nim zatem powyższe obowiązki. aby obowiązki 
mogły zostać odziedziczone, musiałyby istnieć za życia zamachowca. tezę tę 
potwierdza brzmienie art. 922 § 1 k.c., zgodnie z którym na spadkobierców prze-
chodzą prawa i obowiązki zmarłego z chwilą jego śmierci. Jeśli zamachowiec 
nie miał obowiązków, to nie mogły one przejść na spadkobierców, bo nie były 
obowiązkami zmarłego.

Wywody powyższe nie byłyby pełne, gdyby pominąć możliwość dziedziczenia 
uzasadnionej prawnie ekspektatywy obowiązków. Otóż zarówno w literaturze17, jak 
i w orzecznictwie18 przyjmuje się, że spadkobiercy co do zasady wchodzą, ogól-
nie rzecz biorąc, w sytuację prawną spadkodawcy. Inaczej mówiąc, spadkobiercy 
wchodzą w stany faktyczne, z których wynikały dla spadkodawcy lub mogły 
wyniknąć określone skutki prawne. Przykładem takiej sytuacji był, pod rządami 
ustawy z 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych w poprzednim 
stanie prawnym, przypadek dziedziczenia roszczenia o przekształcenie lokator-
skiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego we własnościowe spół-
dzielcze prawo do lokalu w okolicznościach, w których zmarły złożył wniosek 
o przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego 
i wniósł wkład budowlany, lecz zmarł, zanim nastąpiło przekształcenie prawa 
do lokalu19. również posiadanie samoistne uważa się za ekspektatywę nabycia 
własności nieruchomości przez zasiedzenie. Posiadanie to jako prawo mająt-
kowe wchodzi w skład spadku oraz jest uwzględniane w podstawie obliczania 
zachowku20.

W opisanej sytuacji mamy właśnie do czynienia z dziedziczeniem uzasad-
nionej prawnie ekspektatywy obowiązków. nie należy bowiem zapominać, że  

17 Por. e. skowrońska-Bocian, J. Wierciński, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Spad-
ki, red. J. Gudowski, Warszawa 2013, s. 17; J. Piątowski, H. Witczak, a. Kawałko, w: System pra-
wa prywatnego. Tom 10. Prawo Spadkowe, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2013, s. 80.

18 Por. uchwała składu 7 sędziów sądu najwyższego z 15 listopada 2000 r., sygn. III ZP 20/00, 
www.lex.pl; uchwała sądu najwyższego z 16.11.2012 r., III cZP 61/12, www.sn.pl.

19 Por. wyrok sądu najwyższego z 25 maja 1998 r., sygn. I cKu 38/98, Orzecznictwo 
sądu najwyższego Izba cywilna 1998, nr 11, poz. 195; wyrok sąd apelacyjnego w Warszawie 
z 26 czerwca 1997 r., sygn. I aca 375/97, Wokanda 1998, nr 5, s. 37; uchwała składu 7 sędziów 
sądu najwyższego z 13 lipca 2006 r., sygn. III cZP 33/06, „Orzecznictwo sądu najwyższego Izba 
cywilna” 2007, nr 1, poz. 1

20 Wyrok sądu apelacyjnego w Warszawie z 20 grudnia 2011 r., sygn. VI aca 865/11, 
www.lex.pl.
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zanim doszło do jednoczesnej śmierci zamachowca i jego ofiary, zamachowiec musiał 
podjąć działania, które spowodowały bezpośrednio śmierć jego i jego ofiary. Przykła-
dowo umiejscowił on ładunek wybuchowy i go zdetonował lub też wjechał samocho-
dem w tłum ludzi. W chwili swej śmierci znajduje się on zatem w sytuacji faktycznej, 
która prowadzi bezpośrednio do śmierci innych osób. Zaplanowany przez niego sku-
tek jego działań w postaci śmierci postronnych osób jest bezpośrednim następstwem 
sytuacji, w której się znalazł, umierając. stąd można przyjąć, że jego spadkobiercy 
wchodząc w jego sytuację faktyczną, zaistniałą w chwili jego śmierci, przejmują odpo-
wiedzialność za skutki tej sytuacji, powstałe jednocześnie z jego śmiercią. co wię-
cej, spadkobiercy zamachowca dziedziczą odpowiedzialność odszkodowawczą także 
wtedy, gdy zamachowiec zmarł, zanim zmarły ofiary zamachu. Jeżeli bowiem działa-
nia zamachowca sprowadziły bezpośrednio skutek w postaci śmierci ofiar zamachu, 
to należy przyjąć, że wówczas zamachowiec w chwili swej śmierci znalazł się rów-
nież w sytuacji faktycznej, która doprowadziła do powstania jego odpowiedzialności 
odszkodowawczej za bezpośrednie skutki działań podjętych za jego życia.

Poza tym należy podnieść, że odrzucenie dziedziczenia ekspektatywy obowiąz-
ków z art. 446 k.c. przez spadkobierców zamachowca prowadzić musiałoby do odrzu-
cenia przejęcia odpowiedzialności za zamach jego spadkobierców. spadkobiercy 
ci przejęliby natomiast odpowiedzialność odszkodowawczą za zamach w sytuacji, 
w której zamachowiec zmarłby po śmierci ofiar zamachu. tak radykalne rozróżnienie 
sytuacji prawnej uprawnionych z art. 446 k.c. byłoby w odbiorze społecznym trudne 
do zaakceptowania. co więcej, trudne byłoby do pogodzenia z zasadą równości wobec 
prawa, przewidzianą w art. 32 Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku.

Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy stwierdzić, że spadko-
biercy zamachowca dziedziczą obowiązki z art. 446 k.c. niezależnie od tego, czy 
zamachowiec zginął, zanim zmarły ofiary jego zamachu, czy zamachowiec zmarł 
jednocześnie z ofiarami zamachu, czy też zmarł on po ich śmierci.

Dla pełnego przedstawienia sytuacji prawnej uprawnionych z art. 446 k.c. 
dotychczasowe rozważania warto uzupełnić o przypadki odpowiedzialności 
z tegoż przepisu innych podmiotów niż sam zamachowiec. Przykładowo pod-
miotem takim jest pracodawca zamachowca, gdy ten ostatni dokonuje zamachu 
w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych. Wówczas roszczenia z art. 
446 k.c., zgodnie z art. 120 § 1 Kodeksu pracy, nie mogą być skierowane do 
sprawcy zamachu, lecz do jego pracodawcy. 

na podstawie art. 427 k.c. odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zama-
chem ponosi również ten, kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do 
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nadzoru nad osobą, której z powodu wieku, stanu psychicznego lub cielesnego 
winy poczytać nie można. Odpowiedzialnym na podstawie tego przepisu może 
być rodzic, może być też personel szpitala lub innego zakładu, w którym prze-
bywa osoba chora lub umysłowo upośledzona.

roszczenia z art. 446 k.c. mogą być również skierowane przeciwko temu, 
kto powierzył wykonywanie czynności, podczas wykonywania których zama-
chowiec dokonał zamachu. Zgodnie z art. 429 k.c. jednakże ten, który powierzył 
wykonanie czynności, może uwolnić się od odpowiedzialności odszkodowaw-
czej, wykazując, że nie ponosi winy w wyborze, albo że wykonanie czynności 
powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działal-
ności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności.

Z przyczyn podanych w art 429 k.c. nie może uwolnić się od odpowiedzial-
ności odszkodowawczej ten, kto na własny rachunek powierzył wykonywanie 
czynności osobie, która przy wykonywaniu ich podlegała jego kierownictwu 
i miała obowiązek stosować się do jego wskazówek (art. 430 k.c.). typową osobą 
ponoszącą odpowiedzialność na gruncie tego przepisu jest pracodawca21.

Zamach dokonany 24 marca 2015 roku przez andreasa Lubitza na pasaże-
rów samolotu Germanwings udowodnił, że pracownik, wykonując swoją pracę, 
może chcieć dokonać samobójczego zamachu. Zamachowiec, doprowadzając 
do rozbicia samolotu jako pilot, wykonywał swoje obowiązki pracownicze. to, 
że rozbicie samolotu nie mieściło się w tych obowiązkach, dla odpowiedzialno-
ści odszkodowawczej jego pracodawcy nie powinno mieć znaczenia z punktu 
widzenia art. 430 k.c. Istotne jest, że dokonał zamachu, sterując samolotem, co 
oznacza, że swojego czynu dokonał podczas i w związku z powierzonymi mu 
obowiązkami w ramach stosunku pracy.

na podstawie art. 430 k.c. odpowiada także zleceniodawca zamachu, który 
jako sprawca kierowniczy kieruje wykonaniem zamachu. co prawda czynność 
prawna, jak choćby umowa o świadczenie usługi, na podstawie której zamachowiec 
przyjmuje do wykonania zamach, jest niezgodna prawem, jak i z zasadami współ-
życia społecznego. Zasady współżycia społecznego oraz art. 148 Kodeksu karnego 
kategorycznie zabraniają przecież zabijać innych ludzi. Wobec tego czynność taką 
na podstawie art. 58 § 1 i 2 k.c. należy uznać za bezwzględnie nieważną. nieważ-
ność umowy pomiędzy zamachowcem a jego zleceniodawcą nie wpływa jednak 
na odpowiedzialność z art. 430 k.c. W przepisie tym bowiem odpowiedzialność 

21 Por. wyrok sądu apelacyjnego w Łodzi z 30 maja 2014 r., sygn. I aca 795/11, www.
orzeczenia.ms.gov.pl.
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odszkodowawcza nie jest wywiedziona z jakiejkolwiek czynności prawnej. nie 
ma w nim mowy o zleceniu, umowie o dzieło, umowie o pracę. Z punktu widze-
nia tego przepisu istotne jest jedynie powierzenie wykonania określonej czynności 
oraz podległość w jej wykonaniu wobec powierzającego. stąd nie ma przeszkód 
w zastosowaniu art. 430 k.c., jak i art. 429 k.c. w stosunku do zlecającego zamach.

W praktyce nie poprawia to znacznie sytuacji uprawnionych z art. 446 k.c. 
udowodnienie zlecającemu zamach wszystkich okoliczności warunkujących 
jego odpowiedzialność odszkodowawczą może bowiem być bardzo utrudnione, 
albowiem z reguły zarówno zamachowcy, jak i ich zleceniodawcy działają w głę-
bokiej konspiracji. Grozi im bowiem nie tylko odpowiedzialność odszkodowaw-
cza, lecz surowa odpowiedzialność karna za zabójstwo na podstawie art. 148 § 3 
k.k., za usiłowanie zabójstwa na podstawie art. 148 § 3 w zw. z art. 13 § 1 k.k., 
a nawet za czynienie przygotowań do zamachu na podstawie art. 168 k.k. co wię-
cej, nawet gdy osoby uczestniczące w zamachu zostaną ujęte, a powództwo z art. 
446 k.c. przeciwko nim zostanie uwzględnione, należy liczyć się z trudnością 
wyegzekwowania od nich zasądzonego odszkodowania, albowiem najpewniej 
będą one odbywać długoletnie kary pozbawienia wolności.

Wnioski

Problem z wyegzekwowaniem roszczeń z art. 446 k.c. na tle ograniczonych 
możliwości majątkowych zobowiązanych z powyższego artykułu spadkobierców 
zamachowca lub innych osób, odpowiedzialnych za skutki zamachu, może być 
szczególnie poważny w sytuacji, w której w wyniku zamachu ginie wiele osób. 
Wówczas uprawnionych z art. 446 k.c. z reguły będzie również wielu, co w konse-
kwencji doprowadzi do powstania u zobowiązanych z art. 446 k.c. długów znacz-
nych rozmiarów, których zobowiązani ci nie będą w stanie spłacić. W ostateczności 
słuszne roszczenia z art. 446 k.c. w praktyce nie będą mogły zostać zaspokojone.

stąd zasadnym jest znalezienie w obowiązującym porządku prawnym 
rozwiązania, dzięki któremu uprawnieni z art. 446 k.c. mogliby uzyskać zaspo-
kojenie swoich roszczeń także w razie bezskuteczności egzekucji prowadzonej 
wobec adresatów ich roszczeń.

takim rozwiązaniem może być zaspokojenie roszczeń z art. 446 k.c. przez 
skarb Państwa poprzez zastosowanie per analogiam art. 4172 k.c. Przepis ten odnosi 
się do przypadku wyrządzenia szkody na osobie przez zgodne z prawem wyko-
nywanie władzy publicznej i przewiduje możliwość uzyskania całkowitego lub 
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częściowego naprawienia tej szkody lub zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną 
krzywdę od podmiotu sprawującego władzę publiczną na zasadzie słuszności.

Przywołany przepis w przypadku samobójczego zamachu nie może zostać 
zastosowany wprost ze względu na to, że odnosi się on jedynie do szkody na 
osobie, jakiej to szkody doznał poszkodowany, w tym przypadku ofiara zamachu. 
ten rodzaj szkody, jak się przyjmuje w doktrynie, powstaje w wyniku narusze-
nia dóbr osobistych poszkodowanego, przede wszystkim zdrowia22. Zaistniały 
uszczerbek w przypadku szkody na osobie może mieć charakter majątkowy 
(koszty leczenia, utrata zdolności do pracy), jak i niemajątkowy (np. rozstrój 
zdrowia psychicznego)23. Źródłem roszczeń z art. 446 k.c. nie jest natomiast 
naruszenie dóbr osobistych ofiary zamachu, lecz naruszenie interesów majątko-
wych oraz dóbr osobistych osób wymienionych w tym przepisie. Osoby te na 
podstawie art. 446 k.c. nie dziedziczą roszczeń ofiary zamachu, stąd nie można 
mówić o przejęciu przez nich roszczeń z tytułu szkody na osobie, jakiej doznał 
zmarły w wyniku zamachu.

roszczenia z art. 446 k.c. mogłyby zostać zaspokojone w drodze wyjątku, 
to jest wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymagają tego względy 
słuszności. taki jest bowiem wymóg odpowiedzialności deliktowej na zasadzie 
słuszności. Okolicznością uzasadniającą szczególne potraktowanie uprawnio-
nych z art. 446 k.c. byłaby wówczas niemożność uzyskania zaspokojenia od 
spadkobierców sprawcy zamachu.

uzasadnieniem dla przyjęcia odpowiedzialności skarbu Państwa w opisa-
nej sytuacji jest potrzeba udzielenia wsparcia materialnego dla osób najbliższych 
ofiary zamachu. Warto przy tym podkreślić, że do zamachów dochodzi bardzo 
często, jeśli nie w większości przypadków, z przyczyn politycznych. Przykładem 
niech tu będą radykalni muzułmanie, którzy w ten sposób walczą ze „zgniłym 
Zachodem”, usa i ich sojusznikami. Przyczyną tych zamachów jest polityka 
państwa. stąd zasadne jest, aby państwo w razie konieczności wzięło na siebie 
ciężar odpowiedzialności odszkodowawczej za skutki zamachów.

Poza tym należy zauważyć, że przeprowadzenie udanego zamachu na 
życie wielu osób oznacza porażkę państwowego system bezpieczeństwa. Pań-
stwo w świetle art. 5 Konstytucji rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 
roku jest bowiem zobowiązane zapewnić bezpieczeństwo obywateli. Przepro-

22 Por. a. szpunar, Odszkodowanie za szkodę majątkową, Bydgoszcz 1998, s. 44.
23 Por. B. Ziemianin, w: B. Ziemianin, e. Kitłowski, Prawo zobowiązań. Część ogólna, 

Warszawa 2013, s. 267.
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wadzenie zamachu, w wyniku którego zginęło wielu osób, świadczy o tym, że 
zawiodły służby państwowe, których prawnym obowiązkiem jest nie dopuścić do 
tego rodzaju zbrodniczych czynów. stąd zasadne jest przyjęcie odpowiedzialno-
ści państwa za skutki zamachu przynajmniej w sytuacji niemożności uzyskania 
zaspokojenia roszczeń z art. 446 k.c.
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thoSe to WhoM ARe ADDReSSeD the cLAIMS bASeD  
oN ARtIcLe 446 cIVIL coDe foR DAMAGeS DoNe by A SuIcIDe

the article analyses the claims based on article 446 civil code in case of a suicide 
assassination. at the beginning it shows the issues of inheritance of property rights and 
obligations in case of death of a decedent. next, it focuses on the possibility of inherit-
ance property obligations of the suicide assassin towards the next of kin of the victim of 
the assassination. at the end it presents a solution for the case where claims under article 
446 civil code are not satisfied.

Keywords: assassination, compensation, inheritance, suicide, inheritance
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Streszczenie

W praktyce spółek prawa handlowego poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu po-
lubownego może nastąpić w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, na podstawie umowy stron, 
w której wskazany zostanie przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wy-
niknął lub może wyniknąć. Po drugie, wiążący spółkę oraz jej wspólników zapis na sąd 
polubowny dotyczący sporów ze stosunku spółki może zostać zamieszczony w umowie 
(statucie) spółki handlowej. Zagadnienie statutowej klauzuli arbitrażowej poddano szcze-
gółowej analizie w licznych opracowaniach naukowych. Wątpliwości interpretacyjne po-
jawiają się jednak również na tle zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego zapisu na 
sąd polubowny zawieranego w umowie, której stroną jest spółka. W niniejszym opraco-
waniu podjęto zatem próbę analizy przypadków, w których zakres podmiotowy skutków 
zapisu na sąd polubowny ulega rozszerzeniu, a w szczególności spróbowano odpowiedzieć 
na pytanie, czy zapis zawarty w umowie, której stroną jest spółka osobowa, ulega rozsze-
rzeniu na wspólników tej spółki, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki.
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2015 roku.
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Wstęp

Zgodnie z art. 1157 kodeksu postępowania cywilnego2, jeżeli przepis szcze-
gólny nie stanowi inaczej, strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polu-
bownego spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe – mogące 
być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty. Wskazany 
przepis określa tzw. zdatność arbitrażową sporów. Z uwagi na ogólny charakter 
przywołanej regulacji problematyczne okazuje się rozstrzyganie, czy konkretny 
spór takową zdolność posiada3.

W praktyce spółek prawa handlowego poddanie sporu pod rozstrzygnięcie 
sądu polubownego występuje w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, może to nastąpić 
na podstawie umowy stron, w której wskazany zostanie przedmiot sporu lub sto-
sunek prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć (art. 1161 § 1 k.p.c.). 
Po drugie, wiążący spółkę oraz jej wspólników zapis na sąd polubowny dotyczący 
sporów ze stosunku spółki może zostać zamieszczony w umowie (statucie) spółki 
handlowej (art. 1163 § 1 k.p.c.).

W literaturze nie ma zgodności co do charakteru prawnego zapisu na sąd polu-
bowny. Wykształciły się w tym zakresie cztery stanowiska4. Zgodnie z pierwszym 
z nich zapis ten traktować należy jako umowę materialnoprawną zawieraną poza pro-
cesem, bowiem nie dotyczy ona konkretnego postępowania sądowego oraz zawie-
rana jest pomiędzy osobami, które nie są stronami procesowymi. Z kolei drugi pogląd 
opiera się na twierdzeniu, że zapis na sąd polubowny stanowi umowę procesową jako 
szeroko rozumianą czynność procesową, wywołującą przede wszystkim skutki pro-
cesowe. Dwa kolejne stanowiska traktują zapis jako umowę mieszaną (materialno-
procesową) lub też umowę sui generis. rozstrzygnięcie w przedmiocie charakteru 
prawnego zapisu na sąd polubowny ma znaczenie w szczególności w odniesieniu 
do kwestii rozszerzenia skutków zapisu na następców prawnych. Materialnoprawny 
charakter zapisu na sąd polubowny stanowi argument uzasadniający twierdzenie 
o związaniu następców prawnych, w tym cesjonariusza, skutkami zapisu.

Zagadnienia związane z zapisem na sąd polubowny, zamieszczonym 
w umowie (statucie) spółki handlowej – tzw. klauzulą arbitrażową przez ode-

2 ustawa z 17 listopada 1964 r. (tj. Dz. u. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zwana dalej k.p.c.
3 Por. a. szumański, System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Warszawa 2015, 

s. 928 i n. oraz przywołana tam literatura.
4 Por. r. Morek, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. e. Marszałkowska-

-Krześ, Legalis, komentarz do art. 1161 (3.02.2016) oraz przywołana tam literatura.
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słanie, również wywołują wiele wątpliwości w praktyce stosowania prawa. 
W pierwszej kolejności problematyczne okazuje się rozstrzygnięcie, jaki zakres 
podmiotowy ma przedmiotowy zapis. Z treści art. 1163 § 1 k.p.c. wynika, że 
zapis ten wiąże spółkę oraz wspólników. Językowe brzmienie przywołanego 
przepisu przekonuje, że zapisem tym nie są objęci członkowie organów spółek, 
tj. członkowie zarządu, rady nadzorczej czy też komisji rewizyjnej. niewątpliwie 
zapis obejmuje wszystkich wspólników spółki, także przystępujących do niej 
poprzez nabycie udziałów czy też akcji. Wydaje się również, że zapis ten wiąże 
byłych wspólników spółki, którzy pozostają ze spółką w sporze związanym ze 
stosunkiem spółki5.

Wątpliwości budzi także zakres przedmiotowy klauzuli arbitrażowej zawar-
tej w umowie (statucie) spółki handlowej, bowiem pojęcie „spory ze stosunku 
spółki” jest nieostre. W doktrynie sformułowano szczegółową listę sporów, 
które powinno się traktować jako spory ze stosunku spółki6. nierozstrzygnięta 
natomiast pozostaje kwestia, czy powództwo o uchylenie lub też stwierdzenie 
nieważności uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością (walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej) objęte 
jest zapisem na sąd polubowny zawartym w umowie (statucie) spółki. W tym 
zakresie sformułowano w doktrynie co najmniej cztery stanowiska, poczynając 
od najbardziej skrajnego odmawiającego takiemu powództwo w ogóle zdatności 
arbitrażowej, poprzez pośrednie formułujące szczególne, dodatkowe wymagania 
dla zapisu na sąd polubowny, aż po stanowisko opowiadające się za bezwarun-
kowym uznaniem sporów związanych z zaskarżaniem uchwał jako związanych 
ze stosunkiem spółki7.

Zapis na sąd polubowny zawarty w umowie stron

W literaturze wiele miejsca poświęcono analizie zagadnień związanych 
z zapisem na sąd polubowny zawartym w umowie (statucie) spółki handlowej. 
Jednakże należy mieć na uwadze, że spółki handlowe mogą poddawać spory 
pod rozstrzygnięcie sądu polubownego również na podstawie umów zawiera-
nych z osobami trzecimi. W przypadku takich stosunków prawnych zakres  

5 Por. a. Jakubecki, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. H. Dolecki, 
t. Wiśniewski, LeX, komentarz do art. 1163 (3.02.2016).

6 Por. a. szumański, System…, s. 932–933.
7 szerokiej analizy wskazanego zagadnienie dokonał a. szumański, System…, s. 939 i n.
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przedmiotowy zapisu na sąd polubowny musi wynikać z treści umowy, tzn. 
umowa powinna wskazywać przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego 
spór wyniknął lub może wyniknąć. nieprecyzyjne lub też zbyt ogólne określenie 
przedmiotu zapisu spowoduje jego wadliwość, która skutkować będzie trudno-
ściami w rozstrzygnięciu, czy konkretny spór powinien zostać skierowany do sądu 
polubownego. Zapis na sąd polubowny może dotyczyć sporu, który już istnieje 
w momencie dokonywania zapisu, albo też może obejmować spory, które dopiero 
mogą powstać w przyszłości na tle określonych stosunków prawnych.

Granice podmiotowe zapisu na sąd polubowny zostały przez ustawodawcę 
określone bardzo ogólnie, bowiem jak wskazuje treść wspomnianego już  
art. 1161 k.p.c., zapis ten ma wynikać z „umowy stron”. Obowiązujące przepisy 
nie rozstrzygają w sposób ogólny, kto posiada zdolność do zawarcia umowy 
o zapis na sąd polubowny. Przyjąć należy więc, że zdolność taka przysługuje 
każdemu podmiotowi prawa, a więc osobom fizycznym, osobom prawnym oraz 
jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi, którym przysłu-
guje zdolność prawna. Zdolność arbitrażową mają zatem w szczególności spółki 
handlowe, zarówno kapitałowe, jak i osobowe.

Rozszerzenie zakresu podmiotowego skutków zapisu na sąd polubowny

Zapis na sąd polubowny niewątpliwie wiąże strony, które zawarły umowę 
zawierającą w swej treści klauzulę arbitrażową. Pojawia się jednak pytanie, czy 
na skutek określonych zdarzeń prawnych skutki zapisu na sąd polubowny mogą 
zostać rozszerzone na inne osoby8. W pierwszej kolejności rozważyć można 
następstwo prawne pod tytułem ogólnym, czyli dziedziczenie. W literaturze 
wskazuje się, iż obecnie nie budzi wątpliwości, że w opisanej sytuacji skutki 
zapisu na sąd polubowny rozszerzają się na następców prawnych9. W przypadku 
przekształceń podmiotowych jednostek organizacyjnych, w tym spółek handlo-
wych, nie mamy do czynienia z sukcesją, lecz z kontynuacją sytuacji prawnej 
spółki10. Oznacza to, że w przypadku gdy spółka handlowa ulegnie przekształce-
niu, zapis na sąd polubowny będzie wiążący dla spółki przekształconej.

8 szerzej por. K. Weitz, Następstwo prawne a związanie zapisem na sąd polubowny, „aDr. 
arbitraż i Mediacja” 2011, nr 4, s. 111 i n.

9 Por. r. Morek, Kodeks…, kom. do art. 1161 (5.02.2016).
10 art. 553 § 1 k.s.h. stanowi, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obo-

wiązki spółki przekształcanej.
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W przypadku następstwa pod tytułem szczególnym nie jest możliwe sfor-
mułowanie ogólnej reguły dotyczącej skutków takiej sukcesji dla zapisu na sąd 
polubowny. W odniesieniu do cesji wierzytelności objętej zapisem sąd naj-
wyższy w wyroku z 3 września 1998 roku11 zajął stanowisko, że zapis na sąd 
polubowny odnosi skutek także wobec cesjonariusza12. W ocenie sądu za takim 
twierdzeniem przemawia okoliczność, że „w treści zapisu wskazuje się nie okre-
ślone indywidualnie strony sporu, lecz stosunek prawny lub przedmiot sporu13”. 
Oznacza to, zdaniem sądu, że „w wyniku zapisu oznaczone roszczenia (wierzy-
telności) uzyskują tę właściwość, iż spory o nie podlegają orzecznictwu sądu 
polubownego”. W ocenie sądu zatem decydujące znaczenie ma zakres przedmio-
towy zapisu (stosunek prawny, z którego wynika), a dopiero w dalszej kolejności 
tożsamość stron umowy, z której wynika zapis.

W postanowieniu z 7 listopada 2013 roku14 sąd najwyższy podjął próbę 
sformułowania uniwersalnych przesłanek, których wystąpienie powinno przesą-
dzać o rozszerzeniu zakresu podmiotowego skutków zapisu na sąd polubowny. 
Zdaniem sądu: „Ocena, czy w konkretnej sytuacji doszło do rozszerzenia granic 
podmiotowych zapisu, obejmuje ustalenie, czy nastąpiło zdarzenie zdatne do 
spowodowania następstwa, a zatem czy dany spór objęty jest przedmiotowym 
zakresem zapisu na sąd polubowny”. Przyjmując takie kryterium, sąd najwyższy 
stwierdził w rozstrzygnięciu wskazanego orzeczenia, że roszczenie regresowe 
ubezpieczyciela, o którym mowa w art. 828 § 1 k.c.15, polegające na wejściu 
ubezpieczyciela w miejsce poszkodowanego w celu realizacji roszczenia przy-

11 I cKn 822/97, Osnc 1999 nr 2, poz. 39, s. 69.
12 Odmienne stanowisko, krytyczne wobec poglądu sn, wyraził r. Kos, O związaniu cesjo-

nariusza zapisem na sąd polubowny. Glosa do wyroku SN z dnia 3 września 1998 r., I cKn 822/97, 
„Glosa” 2013, nr 4, s. 36–47; zob. także J. Zrałek, W. Kurowski, Wpływ przelewu wierzytelności na 
klauzulę arbitrażową, „aDr. arbitraż i Mediacja” 2008, nr 3, s. 135 i n.

13 sąd najwyższy rozpoznawał sprawę na gruncie ówcześnie obowiązującego art. 698 k.p.c.:
„§ 1. umowa o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego (zapis na sąd polu-

bowny) powinna być sporządzona na piśmie i podpisana przez obie strony.
§ 2. W zapisie na sąd polubowny należy dokładnie oznaczyć przedmiot sporu albo stosunek 

prawny, z którego spór wynikł lub może wyniknąć. (…)”.
treść aktualnie obowiązującego art. 1161 k.p.c. pozwala przyjąć, że pogląd wyrażony przez 

sąd najwyższy zachował aktualność również w obecnym stanie prawnym.
14 V csK 545/12, „Legalis”, nr 830543.
15 art. 828 § 1 k.c.: Jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem zapłaty odszkodowania przez 

ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę 
przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli 
zakład pokrył tylko część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierw-
szeństwo zaspokojenia przed roszczeniem ubezpieczyciela.
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sługującego przeciwko sprawcy szkody, objęte jest zapisem na sąd polubowny 
zawartym pomiędzy poszkodowanym a sprawcą szkody. Za takim twierdzeniem 
przemawia, w ocenie sądu, również okoliczność, że do sytuacji prawnej ubez-
pieczyciela jako następcy prawnego mają zastosowanie przez analogię przepisy 
o przelewie wierzytelności.

Skutki zapisu na sąd polubowny dla wspólnika spółki osobowej

Wątpliwości związane z zakresem podmiotowym zapisu na sąd polu-
bowny pojawiają się także w sytuacji, w której zapis na sąd polubowny zawarty 
jest w umowie, której stroną jest spółka osobowa, na przykład spółka jawna. 
Zgodnie z treścią art. 22 § 2 kodeksu spółek handlowych16 „każdy wspólnik 
odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem 
solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem art. 31”. 
Z kolei art. 31 k.s.h. stanowi, że: „Wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję 
z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się 
bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika)” (§1), zaś „Przepis § 1  
nie stanowi przeszkody do wniesienia powództwa przeciwko wspólnikowi, 
zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna” (§ 2). Ze wskazanych 
regulacji normatywnych wynika, że za zobowiązania spółki jawnej odpowie-
dzialność solidarną ponoszą jej wspólnicy, a odpowiedzialność ta aktualizuje się 
w momencie, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Odpo-
wiedzialność wspólników ma charakter subsydiarny, a wspólnicy odpowiadają 
za cudzy dług. artykuł 35 k.s.h. rozstrzyga natomiast, że: „Wspólnik pozwany 
z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania spółki może przedstawić wierzy-
cielowi zarzuty przysługujące spółce wobec wierzyciela” (§ 1); ponadto: „Jeżeli 
zarzut wymaga złożenia oświadczenia woli przez spółkę celem uchylenia się od 
skutków prawnych oświadczenia woli, potrącenia lub w innych podobnych przy-
padkach, wspólnik może odmówić zaspokojenia wierzyciela, dopóki spółka nie 
złoży takiego oświadczenia. Wierzyciel może wyznaczyć spółce dwutygodniowy 
termin do złożenia oświadczenia woli, po którego bezskutecznym upływie wspól-
nik lub wierzyciel może wykonać służące mu uprawnienie” (§ 2).

Pojawia się w związku z tym pytanie, czy wierzyciel spółki jawnej, który 
zamierza domagać się zaspokojenia swojego roszczenia od wspólników, zwią-

16 ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. u. z 2015 r., poz. 4, 
ze zm.), zwana dalej k.s.h.
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zany jest zapisem na sąd polubowny zawartym w umowie łączącej go ze spółką. 
W celu odpowiedzi na postawione pytanie, należy zastanowić się, jakie kryteria 
decydują o tym, że zakres podmiotowy zapisu na sąd polubowny ulega rozsze-
rzeniu. We wskazanych powyżej orzeczeniach sądu najwyższego sformułowana 
została teza, że decydujące znaczenie przypisać należy tożsamości stosunku 
prawnego czy też tożsamości wierzytelności, której dotyczy zapis. Przyjmując 
takie kryteria, należałoby stwierdzić, że w przypadku dochodzenia od wspólni-
ków roszczenia przysługującego przeciwko spółce jawnej zachowana jest tożsa-
mość wierzytelności należącej do wierzyciela. Wspólnicy odpowiadają bowiem 
za dług spółki, a zakres ich zobowiązania jest wyznaczony zakresem zobowią-
zania spółki. Wierzyciel domaga się zatem zaspokojenia tego samego zobo-
wiązania, tyle że od innej osoby, która odpowiada solidarnie oraz subsydiarnie 
z pierwszym dłużnikiem, czyli spółką. W konsekwencji należałoby stwierdzić, 
że zakres podmiotowy zapisu na sąd polubownych ulega rozszerzeniu na wspól-
ników spółki jawnej.

Odmienne stanowisko w tej kwestii zajął jednak sąd najwyższy w uchwale 
z 13 lipca 2011 roku17. W orzeczeniu tym sąd ów stwierdził, że wspólnik spółki 
jawnej nie jest związany zapisem na sąd polubowny zawartym przez spółkę. sąd 
sformułował również bardziej ogólną regułę, zgodnie z którą dłużnik solidarny 
nie jest związany zapisem na sąd polubowny zawartym przez innego dłużnika 
solidarnego, podobnie jak poręczyciel oraz gwarant. Przy czym sąd wyraził 
również pogląd, że nabywcę przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 554 k.c.18, 
wiąże zapis na sąd polubowny zawarty przed zbyciem przedsiębiorstwa przez 
zbywcę z jego wierzycielem, obejmujący spory dotyczące zobowiązań związa-
nych z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa.

W ocenie sądu najwyższego za takim rozstrzygnięciem przemawiają nastę-
pujące argumenty. W pierwszej kolejności zauważyć trzeba, że zapis na sąd polu-
bowny jest co do zasady wiążący tylko w stosunku do stron umowy. Wyjątki od 
tej zasady nie są wyłączone, z uwzględnieniem jednak konstytucyjnej gwarancji 
prawa do sądu państwowego (art. 45 ust. 1 w związku z art. 175 ust. 1 Konstytucji). 

17 III cZP 36/11, „Biuletyn sądu najwyższego 2011”, nr 7.
18 art. 554 k.c.: nabywca przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest odpowiedzialny 

solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub gospo-
darstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należy-
tej staranności. Odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa 
lub gospodarstwa według stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. 
Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć.
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Ponadto solidarność dłużników nie przesądza o związaniu wszystkich zapisem na 
sąd polubowny dokonanym przez jednego dłużnika, bowiem każdy z dłużników 
ma samodzielny status, co w konsekwencji oznacza, że zapis dokonany przez jed-
nego dłużnika nie może wywoływać skutków wobec pozostałych. tym samym 
wspólnik spółki jawnej, który jest osobą trzecią wobec spółki – a spółka jest 
odrębnym od wspólników podmiotem – również nie będzie związany zapisem 
na sąd polubowny zawartym przez spółkę. Zdaniem sądu najwyższego bez zna-
czenia dla oceny tej sytuacji pozostaje okoliczność, że na podstawie art. 35 k.s.h.  
w procesie wspólnik może podnosić zarzuty przysługujące spółce, bowiem prze-
pis ten nie obejmuje zarzutów procesowych.

sąd najwyższy dostrzega przy tym, że za rozszerzeniem granic zapisu na 
wspólnika przemawia przede wszystkim zasada ekonomiki procesowej przeja-
wiająca się w możliwości wytoczenia i prowadzenia jednego powództwa zamiast 
kilku. Zauważyć trzeba bowiem, że wierzyciel może pozywać spółkę i wspól-
ników łącznie, zgodnie z treścią art. 31 § 2 k.s.h. W przypadku zapisu na sąd 
polubowny dokonanego przez spółkę wierzyciel nie ma wyboru, bowiem jest 
związany zapisem w sporze ze spółką. Zmuszony jest zatem wytoczyć dwa 
odrębne powództwa do różnych sądów – przeciwko spółce do sądu polubow-
nego, a przeciwko wspólnikom do sądu powszechnego. Wspomniany argument 
nie ma jednak – w ocenie sądu – decydującego znaczenia.

W ocenie sądu natomiast skutki zapisu na sąd polubowny ulegają rozsze-
rzeniu na nabywcę przedsiębiorstwa, nabywca przedsiębiorstwa przystępuje 
bowiem do długu ciążącego na zbywcy, a tym samym znajduje się w identycznej 
sytuacji prawnej jak dłużnik pierwotny. Decydujące znaczenie, zdaniem sądu, 
ma więc okoliczność, że nabywca przedsiębiorstwa staje się stroną stosunku 
prawnego, który objęty był zapisem na sąd polubowny, w odróżnieniu od wspól-
nika spółki jawnej, który nie przystępuje do długu, a jedynie ponosi za niego 
odpowiedzialność.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że stanowisko zaprezentowane 
przez sąd najwyższy w odniesieniu do rozszerzenia zakresu podmiotowego 
skutków zapisu na sąd polubowny zawartego przez spółkę jawną nie wydaje się 
przekonujące. Przede wszystkim sąd nie przedstawił właściwie żadnych konkret-
nych argumentów mających przekonywać o jego słuszności. skupił się w swych 
rozważaniach na okoliczności, że dłużnik solidarny, jak również wspólnik spółki 
jawnej, są odrębnymi podmiotami, osobami trzecimi wobec współdłużników. 
taka sama konstatacja płynie jednak z oceny pozycji nabywcy wierzytelności 
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czy też ubezpieczyciela, któremu przysługuje regres wobec sprawcy szkody, 
a w tych przypadkach sąd najwyższy w odrębności podmiotowej nie upatruje 
przeszkody do rozszerzenia zakresu podmiotowego skutków zapisu na sąd polu-
bowny. Zgodzić należy się z poglądem, że zakres podmiotowy skutków zapisu 
na sąd polubowny ulega rozszerzeniu na nabywcę przedsiębiorstwa. Przekonuje 
o tym przede wszystkim okoliczność, że w przypadku zbycia przedsiębiorstwa 
zachowana pozostaje tożsamość stosunku prawnego objętego zapisem. taka 
sama sytuacja występuje jednak również w przypadku odpowiedzialności wspól-
nika spółki jawnej za jej zobowiązania.

Przyjmując zatem argumentację przytoczoną w orzeczeniach sądu najwyż-
szego dotyczących cesjonariusza oraz ubezpieczyciela, należałoby przyjąć, że 
zapis na sąd polubowny wiąże również wspólników spółki jawnej, jeżeli spór 
objęty jest zapisem w umowie zawartej przez spółkę. Poza względami przed-
stawionymi powyżej za trafnością takiego rozstrzygnięcia przemawia również 
wzgląd na bezpieczeństwo obrotu. Przeciętny wierzyciel, który zamierza docho-
dzić roszczeń wynikających z umowy zawierającej zapis na sąd polubowny, 
powinien mieć jasność, w jakich przypadkach zapis ten obejmuje również osoby 
inne niż strony umowy. Przyjęcie zasady, że decydujące znaczenie ma tożsamość 
stosunku prawnego lub tożsamość wierzytelności, pozwala w sposób nieskom-
plikowany rozstrzygać o granicach podmiotowych zapisu na sąd polubowny. 
Przyjmując zaś słuszność rozumowania sądu najwyższego wyrażonego w orze-
czeniu dotyczącym wspólników spółki jawnej, należałoby dokonywać wnikliwej 
i kompleksowej oceny każdego stosunku prawnego, aby rozstrzygnąć, czy gra-
nice podmiotowe zapisu rozszerzają się czy też nie. spowodowałoby to ogromne 
problemy praktyczne i zniechęcało do zawierania zapisu na sąd polubowny 
w sytuacji, gdy drugą stroną umowy jest spółka osobowa.

Mając powyższe na uwadze, wydaje się, że należałoby przyjąć jednolite 
stanowisko co do tego, jakie kryterium ma decydujące znaczenie w odniesieniu 
do granic podmiotowych zapisu na sąd polubowny. czy jest to tożsamość sto-
sunku prawnego lub wierzytelności, bez względu na to, czy strony, które doko-
nały zapisu na sąd polubowny, są jednocześnie stronami procesu, czy też należy 
dokonać wykładni zawężającej zwrotu „umowy stron” zawartego w treści  
art. 1161 k.p.c., co oznaczałoby, że tylko strony, które zawarły umowę o zapis na 
sąd polubowny, są nią związane. W drugim przypadku należałoby jednak konse-
kwentnie uznać, że każda zmiana podmiotowa powoduje wygaśnięcie zapisu na 
sąd polubowny, a więc wszyscy następcy prawni, cesjonariusze, nabywcy przed-
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siębiorstwa, spadkobiercy nie byliby związani zapisem, bowiem nie zawierali 
umowy, z której zapis ten wynika.

Klauzula wykonalności dla wyroku sądu polubownego

na marginesie przedstawionych rozważań należy wskazać na jeszcze 
jeden aspekt ewentualnych skutków nierozszerzenia na wspólników zakresu 
podmiotowego zapisu na sąd polubowny zawartego przez spółkę. W tym celu 
trzeba poddać analizie sytuację wierzyciela, który zamierza dochodzić roszczeń 
przysługujących mu przeciwko spółce osobowej. Zasadniczo w takim przy-
padku dochodzenie roszczeń możliwe jest w trojaki sposób. W pierwszej kolej-
ności wierzyciel może skierować do sądu powództwo przeciwko spółce, a po 
zakończeniu postępowania sądowego zainicjować postępowanie egzekucyjne. 
W przypadku gdy stwierdzona zostanie bezskuteczność egzekucji z majątku 
spółki, wierzyciel może ponownie wystąpić do sądu z powództwem przeciwko 
wspólnikom. Wybierając taką drogę dochodzenia roszczenia, dla wierzyciela nie 
będzie miało istotnego znaczenia, czy powództwo skieruje do sądu powszech-
nego czy też polubownego. Wskazany sposób dochodzenia roszczeń jest jednak 
czasochłonny, kosztowny i najmniej efektywny. Wierzyciel może zatem postąpić 
inaczej i skorzystać z regulacji określonej w art. 31 § 2 k.s.h., kierując do sądu 
jednocześnie powództwo przeciwko spółce oraz wspólnikom. rozwiązanie takie 
jest z pewnością tańsze, szybsze oraz zapewne bardziej efektywne. Jednakże wie-
rzyciel nie może skorzystać z takiej możliwości, jeżeli w sporze ze spółką wiąże 
go zapis na sąd polubowny. W takim przypadku bowiem, przyjmując, że zakres 
podmiotowy tego zapisu nie rozszerza się na wspólników spółki, powództwo 
przeciwko wspólnikom wierzyciel musi skierować do sądu powszechnego.

trzeci sposób dochodzenia roszczeń opiera się zaś na instytucji określo-
nej w art. 7781 k.p.c. Przepis ten przewiduje, że tytułowi egzekucyjnemu wyda-
nemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej19 lub 
spółce komandytowo-akcyjnej sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko 
wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim 
majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże 
się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie 

19 Przepis ten nie znajdzie zastosowania w przypadku dochodzenia roszczeń od komandy-
tariusza w spółce komandytowej, bowiem na podstawie art. 102 k.s.h. jego odpowiedzialność za 
zobowiązania spółki jest ograniczona.
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bezskuteczna. art. 777 k.p.c. rozstrzyga natomiast, czym jest tytuł egzekucyjny. 
Zauważyć należy, iż do dnia 2 maja 2012 roku wskazany przepis jako tytuł egze-
kucyjny wymieniał w punkcie 220 wyrok sądu polubownego lub ugodę zawartą 
przed takim sądem. Po zmianie wspomnianego przepisu przyjąć należy, że orze-
czenie sądu polubownego nie jest tytułem egzekucyjnym. W konsekwencji wie-
rzyciel, który dysponuje orzeczeniem sądu polubownego wydanym przeciwko 
spółce osobowej, nie może domagać się nadania na to orzeczenie klauzuli wyko-
nalności przeciwko wspólnikowi. W związku z powyższym należy stwierdzić, że 
przyjęcie twierdzenia, że granice podmiotowe skutków zapisu na sąd polubowny 
zawartego przez spółkę osobową nie ulegają rozszerzeniu na jej wspólników, 
utrudni wierzycielom spółki dochodzenie przysługujących im roszczeń.

Podsumowanie

W praktyce spółek prawa handlowego klauzule arbitrażowe w umowach 
zawieranych przez spółki umieszczane są ze sporą niepewnością. W przypadku 
skorzystania z możliwości dokonania zapisu na sąd polubowny spółki oraz ich kon-
trahenci narażają się bowiem na wiele niedogodności wynikających z wątpliwości 
związanych z zakresem podmiotowym oraz przedmiotowym zapisu. należy mieć 
bowiem na uwadze, że nieprawidłowa interpretacja treści klauzuli arbitrażowej, 
zarówno w zakresie podmiotowym, jak i przedmiotowym, skutkująca wniesieniem 
sprawy do sądu powszechnego, może zaowocować podniesieniem przez drugą stronę 
zarzutu zapisu na sąd polubowny i w konsekwencji odrzuceniem pozwu przez sąd21. 
W celu wyeliminowania mogących pojawić się wątpliwości związanych z zakresem 
zapisu na sąd polubowny treść klauzuli arbitrażowej powinna być jak najbardziej 
szczegółowa. strony dokonując zapisu na sąd polubowny, mogą bowiem rozstrzy-
gnąć w umowie, czy w określonych przypadkach zakres podmiotowy zapisu ulegnie 
rozszerzeniu na inne osoby. często jednak decydując się na umieszczenie w umowie 
zapisu na sąd polubowny, strony, a w szczególności spółki handlowe oraz ich kontra-
henci, nie mają świadomości, jakie ewentualnie zagrożenia i wątpliwości mogą się 
pojawić na tle interpretacji zapisu. Pozostaje wtedy jedynie wykładnia treści zapisu 
dokonywana w świetle obowiązujących przepisów prawnych, która w wielu wypad-
kach nie prowadzi do jednoznacznych rezultatów.

20 Punkt ten został uchylony przez art. 1 pkt 81 lit. a) tiret pierwszy ustawy z 16 września 
2011 r. (Dz. u. z 2011 r., nr 233, poz. 1381) zmieniającej k.p.c. z dniem 3 maja 2012 r.

21 na podstawie art. 1165 § 1 k.p.c.
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objectIVe ScoPe of AN ARbItRAtIoN cLAuSe SItuAteD IN the 
AGReeMeNt coNcLuDeD by A PARtNeRShIP

In the course of the company’s operations submitting a dispute for settlement to an 
arbitration court may occur in the following two circumstances. Firstly, the parties may 
conclude an agreement specifying the matter at issue or the legal relationship from which 
a dispute arose or could arise. secondly, an arbitration clause in the articles of associa-
tion of a commercial company concerning disputes arising from company relationships is 
binding on the company and its shareholders. Problems connected with the issue statutory 
arbitration clause has been detailed analyzed in the literature. However interpretational 
doubts occur also in connection with objective and subjective scope of arbitration clause 
situated in the agreement concluded by a company.

In this paper had been made an attempt to analyze cases in which the objective 
scope of an arbitration clause expands, in particular to answer a question whether arbitra-
tion clause situated in the agreement concluded by a company extends and includes the 
members of a company who held responsibility for the company’s assets.

Keywords: arbitration clause, commercial company, articles of association, legal suc-
cessor
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MetRoPoLItALNych – uWAGI oGóLNe W KoNteKścIe 

DZIAŁALNoścI SąDóW KARNych

Streszczenie

niniejszy artykuł porusza istotną, choć często pomijaną problematykę określenia 
właściwego trybu uzyskiwania dowodów z akt tzw. sądów kościelnych. rozważania te 
są szczególnie doniosłe z uwagi na szeroki zakres zastosowania powyższego źródła ma-
teriału dowodowego. Dlatego też pomimo ich teoretycznego charakteru zawierają one 
ważne wskazówki dla praktyki organów procesowych. rozpoczynając swe przemyśle-
nia od oceny pojmowanej in abstracto dopuszczalności przeprowadzenia przedmioto-
wego dowodu, autor rozpatruje zarysowane zagadnienie z perspektywy obowiązującego 
zakazu dowodowego dotyczącego tajemnicy spowiedzi. następnie uwzględniając ogół 
norm systemu prawnego, w tym zwłaszcza dotyczących prawnomiędzynarodowej pozy-
cji sądów Metropolitalnych, dochodzi do wniosku, iż właściwym trybem pozyskiwania 
dowodów z omawianego źródła jest tryb pomocy prawnej – określony w art. 585 k.p.k. 
i następnych. Łącząc powyższe wnioski z zasadami równości obywateli i równoupraw-
nienia kościołów i związków wyznaniowych, autor zarysowuje tezę o konieczności 
stosowania powyższego trybu w odniesieniu do każdego z szeroko pojmowanych tzw. 
sądów kościelnych.

Słowa kluczowe: postępowanie karne, postępowanie dowodowe, sądy kościelne
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Wstęp

Dostrzegalny wzrost popularności tzw. rozwodów kościelnych jest zjawi-
skiem oddziałującym nie tylko na sferę nauk społecznych, lecz również na praktykę 
stosowania prawa. Zgromadzone w ten sposób informacje wielokrotnie są ważnym 
źródłem materiału dowodowego, wykorzystywanego m.in. w ramach procesu kar-
nego. Ich znaczenie uwypukla się zwłaszcza w przypadkach, gdy czyny stanowiące 
podstawę nieważności małżeństwa realizują jednocześnie znamiona przestępstwa. 
Przykładowo obowiązujący w Kościele katolickim kanon 1163 § 1, odczytywany 
w zw. z kanonem 1085 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego1, wskazuje na biga-
mię jako jedną z przyczyn stwierdzenia nieważności małżeństwa, a zachowanie 
to realizuje przecież znamiona przestępstwa z art. 206 Kodeksu karnego2. Przed-
miotowa korelacja w pełni uzasadnia podejrzenie, iż akta tzw. sądu kościelnego 
mogą niejednokrotnie zawierać dowody relewantne dla rozstrzygnięć istotnych 
zagadnień postępowania karnego. Podkreślić przy tym należy, iż w związku z roz-
szerzeniem podstaw stwierdzenia nieważności tzw. małżeństwa kościelnego m.in. 
o występowanie przemocy fizycznej pomiędzy małżonkami znaczenie materiału 
dowodowego z akt sądów kościelnych może uwypuklić się jeszcze bardziej.

Powyższe w pełni uzasadnia poświęcenie większej uwagi zarówno kwe-
stiom dopuszczalności i właściwej formy przeprowadzenia dowodów z akt 
sądów kościelnych, jak i kwestii poprawnego trybu pozyskiwania takiego mate-
riału dowodowego. Ze względu jednak na objętość niniejszego artykułu zawarte 
w nim rozważania zasadniczo skupiać się będą jedynie na wyznaczeniu ogólnych 
kształtów trybu uzyskiwania takich dowodów. W tym miejscu zaznaczyć należy 
istnienie skromnej praktyki sądów powszechnych dotyczącej zwracania się do 
Oficjałów sądów Metropolitalnych z żądaniem wydania akt prowadzonych przez 
nich spraw, co często – w związku z odmową przekazania takich dokumentów3 
– łączone jest ze stosowaniem kary porządkowej4, o której mowa w art. 287 § 1 

1 Kodeks Prawa Kanonicznego, Pallottinum 2008, s. 441, 465 – dalej k.p.kan.
2 ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. u. z 1997 r., nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
3 Zgodnie z kanonem 1455 §1 k.p.kan. sędziowie i pomocnicy trybunału są obowiązani do 

zachowania tajemnicy urzędowej. Obowiązek ten ma charakter bezwzględny w przypadku prowa-
dzonych przez sąd Metropolitalny spraw karnych. W pozostałych przypadkach jest zaś uzależnio-
ny od możliwości wyniknięcia szkody z wyjawienia okoliczności sprawy.

4 choć w związku z wiążącą autora tajemnicą zawodową nie może on podać konkretnych 
przejawów przedmiotowej praktyki, to jednak o jej powszechności świadczyć może fakt, iż w prak-
tyce badanego sądu Metropolitalnego tylko raz sąd powszechny skorzystał z innych instrumentów 
prawnych celem pozyskania żądanych dokumentów.
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w zw. z art. 285 § 1 Kodeksu postępowania karnego5. choć sygnalizowana prak-
tyka jawi się – zdaniem autora – jako ewidentnie niezasadna, to w pierwszej 
kolejności koniecznym wydaje się chociaż ogólnikowe poruszenie problematyki 
dotyczącej dopuszczalności przeprowadzenia dowodu z akt sądu kościelnego. 
negatywna ocena powyższego zagadnienia pozbawia bowiem celowości prowa-
dzenie dalszych rozważań dotyczących m.in. trybu uzyskania przedmiotowych 
dowodów.

Dopuszczalność dowodów z akt tzw. Sądów Metropolitalnych  
– uwagi ogólne

Punktem wyjścia dla niniejszych rozważań jest dostrzeżenie, iż treść 
zakazów dowodowych bezpośrednio determinuje – rozważaną in abstracto 
– dopuszczalność przeprowadzenia dowodów z akt sądów Metropolitalnych 
w postępowaniu karnym. Przy czym zaznaczyć należy, iż powszechny podział 
na względne i bezwzględne zakazy dowodowe, oprócz znaczenia teoretycznego, 
nabiera w tym przypadku także waloru praktycznego, gdyż pozwala na ograni-
czenie dokonywanej oceny dopuszczalności przeprowadzenia dowodu jedynie 
do kontekstu bezwzględnych zakazów dowodowych. Pozostałe zakazy dowo-
dowe nie wpływają bowiem na abstrakcyjnie pojmowaną dopuszczalność prze-
prowadzenia dowodu, lecz mogą jedynie w konkretnym przypadku ograniczać 
jego wykorzystanie. Dlatego też dalsze rozważania nie będą obejmować takich 
zagadnień jak sygnalizowana przez B. rakoczego6 kwestia ewentualnego objęcia 
tajemnicą zawodową informacji uzyskanych przez duchownych w ramach reali-
zacji szeroko rozumianych obowiązków duszpasterskich, w tym także powinno-
ści nałożonych w związku z funkcjonowaniem sądu Metropolitalnego7.

uwzględniając powyższe, należy teoretycznie przeanalizować treść co naj-
mniej kilkunastu bezwzględnych zakazów dowodowych. niemniej w związku 
z tym, iż kilka z nich jedynie ogranicza zakres okoliczności, których dowodze-

5 ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. u. z 1997 r., nr 89, 
poz. 555 z późn. zm.), dalej k.p.k.

6 B. rakoczy, Tajemnica spowiedzi w polskim postępowaniu cywilnym, karnym i admini-
stracyjnym, „Przegląd sądowy” 2003, nr 11–12, s. 132.

7 na marginesie można jednak wskazać, iż pośrednio kwestię tą zdaje się analizować także 
M. tomkiewicz („Tajemnica spowiedzi” i „Tajemnica duszpasterska” w procesie karnym, „Proku-
ratura i Prawo” 2012, nr 2, s. 60–62), która dochodzi do w pełni zasadnego wniosku, iż wątpliwe 
jest stosowanie dobrodziejstw art. 180 § 1 k.p.k. w stosunku do osób duchownych.



58 Kamil Dąbrowski

nie możliwe jest w toku postępowania karnego, ich dalsza analiza nie wydaje 
się konieczna. nie warunkują one bowiem dopuszczalności przeprowadzenia 
dowodu, a jedynie ograniczają możliwość dowodzenia konkretnych okoliczności. 
Oprócz powyższej grupy istnieje również krąg zakazów dotyczących samego spo-
sobu przeprowadzenia dowodu, jednak również one zdają się nie determinować 
samej możliwości przeprowadzenia dowodu z akt sądu kościelnego, gdyż wyłącz-
nie współkształtują sposób jego przeprowadzenia, pozostając treścią irrelewantną 
dla oceny jego dopuszczalności. uwzględniając zaś charakterystykę pozostałych 
bezwzględnych zakazów dowodowych – a w szczególności ich związek z okre-
śloną rolą procesową – należy zauważyć, iż ewentualny wpływ na abstrakcyjnie 
ocenianą dopuszczalność wykorzystania omawianego źródła materiału dowodo-
wego może mieć jedynie wynikający z art. 178 pkt 2 k.p.k. zakaz przesłuchania 
duchownego na temat faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi.

choć wątpliwości w tym zakresie potęguje ścisły związek powstania materia-
łów z omawianego źródła dowodowego z działalnością duchowo-liturgiczną związ-
ków wyznaniowych, to pojawiające się prima facie ograniczenia wydają się być 
iluzoryczne. Podkreślenia wymaga bowiem, iż choć przedmiotowy zakaz dowo-
dowy znajduje swoje uzasadnienie w zagwarantowanym konstytucyjnie prawie do 
praktykowania religii8, to prawodawca ramy przedmiotowego zakazu łączy jedynie 
ze ściśle określonym rodzajem praktyki religijnej, tj. spowiedzią. charakter zaka-
zów dowodowych jako wyjątków od ogólnych reguł postępowania dowodowego 
wymusza zaś ścisłe interpretowanie przedmiotowego terminu9, który choć nie został 
zdefiniowany przez ustawodawcę, ma jednolite znaczenie na gruncie doktryny10.

W tym zakresie uznać należy, iż spowiedzią jest „akt religijny polegający 
na wyznaniu przez penitenta grzechów w celu uzyskania rozgrzeszenia”11. 
Przy czym, jak wskazuje doktryna, immanentną cechą spowiedzi musi być jej 
indywidualny charakter12. uwzględniając powyższą charakterystykę, a także 
fakt, iż zarówno na gruncie doktryny postępowania karnego13, jak i innych 

8 a. Mezglewski, H. Misztal, P. stanisz, Prawo wyznaniowe, wyd. 2, Warszawa 2008, s. 262.
9 Z. Doda, a. Gaberle, Dowody w procesie karnym, Warszawa 1995, s. 185.
10 M. tomkiewicz, „Tajemnica spowiedzi”..., s. 57–58.
11 a. Mezglewski, H. Misztal i P. stanisz, Prawo..., s. 262–263.
12 a. Baj, Zakaz dowodowy dotyczący duchownego w procesie karnym, „Jurysta” 2010, 

nr 2 (193), s. 19.
13 D. Gruszecka, w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. skorupka, wyd. 1, 

Warszawa 2015, s. 413–414.
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nauk prawnych, w tym związanych bezpośrednio z prawem wyznaniowym14, 
termin spowiedź jest ujmowany w tożsame ramy znaczeniowe, należy uznać, 
iż także na gruncie niniejszej pracy autor jest związany jego naszkicowaną 
treścią15.

Przyjęcie powyższej interpretacji terminu jednoznacznie wyklucza 
z zakresu jego desygnatów informacje uzyskane w ramach postępowań pro-
wadzonych przed sądem kościelnym. W tych przypadkach nie można bowiem 
mówić zarówno o jakimkolwiek aspekcie indywidualności praktyki religijnej, 
jak i o dokonywaniu aktu religijnego celem uzyskania rozgrzeszenia, ponie-
waż inne są zadania i przedmiot postępowania przed sądami kościelnymi 
w porównaniu z przedmiotem i celem spowiedzi. Jednocześnie zauważyć 
należy, iż niedopuszczalnym jest odstąpienie od językowego obrazu przed-
miotowego zakazu dowodowego – co związane mogłoby być z chęcią zapew-
nienia spójności k.p.k. z treścią kanonu 1455 k.p.kan., gdyż – jak wskazuje się 
w doktrynie – traktując zakazy „dowodowe jako wyjątki od dopuszczalności 
podejmowania wszelkich czynności dowodowych («swobody dowodzenia»), 
nie wolno wykładać rozszerzająco żadnego z nich”16. Dlatego uznać należy, 
iż przedmiotowy zakaz dowodowy nie obejmuje jakichkolwiek okoliczno-
ści, o których duchowny dowiedział się poza spowiedzią sensu stricte17, 
w tym nawet gdy źródłem ich uzyskania jest realizacja innych obowiązków 
duszpasterskich.

uwzględniając powyższe, należy opowiedzieć się za pojmowaną in abs-
tracto dopuszczalnością przeprowadzenia dowodu z akt sądu kościelnego. 
Wyraźnego podkreślenia wymaga jednak fakt, iż w konkretnie prowadzonym 
procesie konkretne okoliczności połączone z treścią obowiązujących względ-
nych zakazów dowodowych mogą faktycznie wykluczyć wykorzystanie mate-
riału dowodowego z akt sądów kościelnych, co jednak nie wyłącza przyjęcia 
pojmowanej in abstracto ogólnej dopuszczalności ich przeprowadzenia.

14 a. Mezglewski, H. Misztal, P. stanisz, Prawo…, s. 262–263.
15 Jak słusznie wskazuje M. Zieliński (Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, wyd. 6, 

Warszawa 2012, s. 335), w przypadku braku definicji legalnej określonego zwrotu, a także braku 
konieczności uwzględnienia czyjejś decyzji interpretacyjnej, podmioty dokonujące wykładni zwią-
zane są znaczeniem ustalonym w języku prawniczym, które w niebudzący wątpliwości sposób jest 
powszechnie przyjęte.

16 a. Gaberle, Dowody w sądowym procesie karnym. Teoria i praktyka, Warszawa 2010, s. 311.
17 Z. Kwiatkowski, Zakazy dowodowe w procesie karnym, Kraków 2005, s. 175
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tryb uzyskiwania przez sądy karne dowodów z akt Sądów 
Metropolitalnych

Wyznaczając ogólny kształt sposobu uzyskiwania materiałów z przedmio-
towego źródła dowodowego, należy zwrócić uwagę, iż choć teoretycznie istnieją 
niejako dwie formuły ich pozyskiwania – tj. od uczestnika postępowania lub 
bezpośrednio od sądu Metropolitalnego – to praktyczną rolę odgrywa wyłącz-
nie druga z nich. Wyłaniające się z regulaminów urzędowania sądów Metropo-
litalnych liczne ograniczenia w dostępności akt sądowych dla stron skutecznie 
ograniczają bowiem możliwość tworzenia ich kopii ewentualnie wykorzystywa-
nych w procesie karnym. Dlatego też racjonalnym wydaje się położenie zasadni-
czego nacisku niniejszych przemyśleń wyłącznie na tryb uzyskiwania omawianej 
kategorii dowodów bezpośrednio od sądów Metropolitalnych. W tym zakresie 
wskazać należy, iż uzasadnione wątpliwości budzi możliwość stosowania mecha-
nizmu z art. 217 § 1 k.p.k., który choć nakłada powszechny obowiązek wydania 
rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie18, to jednak w badanych sytuacjach 
wydaje się nie mieć zastosowania.

Powyższy wniosek jest bezpośrednio związany z przyjętą perspektywą 
postrzegania sądów Metropolitalnych jako przykładu jednej z wielu jednostek 
organizacyjnych Kościoła katolickiego. Kształtujący taką optykę interpretacyjną 
k.p.kan., choć nie kształtuje sytuacji prawnej jednostek, z pewnością stanowi akt, 
który w sposób powszechnie wiążący wyznacza ramy organizacyjne przedmioto-
wego związku wyznaniowego19. Podstawą jego obowiązywania jest bowiem art. 6 
konkordatu20, którego egzegeza wyraźnie wskazuje na uprawnienie organów 
Kościoła katolickiego do autonomicznego formułowania swojej wewnętrznej 
organizacji. Dlatego też z całą pewnością uznać należy, iż ukształtowana w ten 
sposób konfiguracja podmiotów funkcjonujących w ramach przedmiotowej orga-
nizacji musi być uwzględniana jako ważne tło interpretacyjne także przez wszel-
kie organy władzy publicznej.

Powyższa perspektywa w powiązaniu z treścią art. 5 konkordatu skłania do 
wniosku, iż wykonywana przez sądy Metropolitalne działalność sądownicza nie 

18 P. Hofmański, e. sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego, t. 1. Komentarz do 
artykułów 1–296, Warszawa 2011, s. 1223.

19 D. Walencik, Prawo kanoniczne (wewnętrzne) związków wyznaniowych a prawo polskie, 
„Przegląd sądowy” 2013, nr 5, s. 16–17.

20 Konkordat między stolicą apostolską i rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie 
dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. u. z 1998 r., nr 51, poz. 318).
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jest realizowana w ich własnym imieniu, lecz stanowi przykład urzeczywistniania 
jurysdykcji stolicy apostolskiej. Zważyć zaś należy, iż zarysowana relacja szeroko 
oddziałuje na sposób wykładni szeregu przepisów dotyczących sądów Metropo-
litalnych, gdyż zwracające się – w procesie stosowania prawa – do przedmioto-
wych podmiotów organy władzy publicznej muszą pamiętać, iż kierują w istocie 
swe oświadczenia do stolicy apostolskiej. nie jest zaś ona jedynie przykładem 
związku wyznaniowego w rozumieniu ustawy o gwarancjach wolności sumienia 
i wyznania21, lecz także podmiotem prawa międzynarodowego. I choć podmioto-
wość ta nie została przez rzeczypospolita Polską wprost zaakceptowana, to nie 
sposób ją współcześnie zanegować, o czym świadczy zarówno jednolite stano-
wisko doktryny22, jak i liczne działania samej rzeczypospolitej, która utrzymuje 
stosunki dyplomatyczne ze stolicą apostolską czy zawiera przy jej udziale liczne 
umowy międzynarodowe. Ponadto zauważyć należy, iż także ustrojodawca posłu-
gując się w art. 25 ust. 4 Konstytucji23 sformułowaniem „umowa międzynaro-
dowa”, wyraźnie zaznaczył konieczność uznania powyższej podmiotowości.

Kwalifikacja stolicy apostolskiej jako podmiotu prawa międzynarodowego 
wymusza dokonywanie interpretacji dotyczących jej przepisów przy uwzględnie-
niu szerokiej prawnomiędzynarodowej perspektywy, współkształtowanej także 
przez niedoceniane w polskim porządku prawnym zwyczaje międzynarodowe. 
Podstawą powyższego twierdzenia jest normatywna treść art. 9 Konstytucji, 
w którym ustrojodawca podkreślił obowiązek przestrzegania prawa międzyna-
rodowego, w tym także zwyczajów międzynarodowych. Podkreślenia przy tym 
wymaga fakt, iż omawiane zobowiązanie zaciągnięto wobec każdego organu 
rzeczypospolitej, niezależnie od jego umiejscowienia w ramach klasycznego 
trójpodziału władzy. Jak słusznie zauważył bowiem trybunał Konstytucyjny: 
„Prawną konsekwencją art. 9 Konstytucji jest konstytucyjne założenie, iż na tery-
torium rzeczypospolitej Polskiej, obok norm (przepisów) stanowionych przez 
krajowego legislatora, obowiązują uregulowania (przepisy) kreowane poza syste-
mem krajowych (polskich) organów prawodawczych”24. ustrojodawca nie okre-

21 ustawa z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. u. z 2005 r., 
nr 231, poz. 1965 z późn. zm.).

22 M. shaw, Prawo międzynarodowe, wyd. 3, Warszawa 2008, s. 173; e. cała-Wacinkie-
wicz, Podstawy systemu prawa międzynarodowego, wyd. 3, Warszawa 2012, s. 112; W. Góralczyk, 
s. sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, wyd. 16, Warszawa 2013, s. 135.

23 Konstytucja rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. u. z 1997 r., nr 78, poz. 483 
z poźń. zm.)

24 Wyrok tK z 11 maja 2005 r., sygn. K 18/04, OtK. 2005 nr 5a poz. 49.
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ślił jednak wprost miejsca przedmiotowych źródeł prawa w polskim porządku 
prawnym. niemniej, jak wynika z jednolitego stanowiska społeczności między-
narodowej, żadne państwo nie może powoływać się nawet na swoją Konstytucję 
celem uchylenia się od stosowania regulacji prawnomiędzynarodowych25. Wobec 
powyższego koniecznym jest więc nadanie „(…) zwyczajowi międzynarodo-
wemu i zasadom ogólnym prawa międzynarodowego rangi ponadustawowej”26.

Zauważyć przy tym należy, iż zarysowana pozycja prawa międzynarodo-
wego wpływa na racjonalną kolejność dalszych rozważań. Wyrażone w jego 
treści wskazówki normatywne, znacząco ograniczając swobodę krajowego 
ustawodawcy, wyłączają bowiem stosowanie licznych norm prawa krajowego 
pozostających w sprzeczności z regulacją międzynarodową. Dlatego też uwzględ-
niając powyższe, należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na szereg norm 
międzynarodowych dotyczących pozycji stolicy apostolskiej, w tym zwłaszcza 
uwypuklających jej suwerenność i autonomiczność.

W tym zakresie podkreślić należy, iż Kościół katolicki – jako kwalifiko-
wany podmiot prawa międzynarodowego – posiada prawnie zagwarantowaną 
zdolność do samodzielnego decydowania o wszelkich aspektach działalności 
swoich organów podejmowanej zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodo-
wej. Jedną z licznych konsekwencji instytucjonalnych powyższego uprawnienia 
jest zarówno obecność stałych przedstawicieli stolicy apostolskiej na obradach 
Organizacji narodów Zjednoczonych, jak i fakt zawierania ze stolicą apostolską 
umów międzynarodowych, opartych o poszanowanie takich wartości jak m.in. 
niezależność sygnatariuszy.

Zauważyć przy tym należy, iż zarysowana pozycja Kościoła katolickiego 
i związane z nią konsekwencje prawne stanowią refleks szerszej formuły, zaka-
zującej podejmowania władczych działań wobec jakichkolwiek podmiotów 
prawa międzynarodowego. Potwierdzeniem obowiązywania powyższej kon-
strukcji jest m.in. konwencja wiedeńska o prawie traktatów27, która przyjmuje 
sankcję nieważności traktatu w przypadku naruszenia – w procesie zawierania 
umowy – wymogów naszkicowanego standardu. Do podobnych wniosków 
prowadzi również teoretyczna analiza konstrukcji każdej umowy międzynaro-

25 L. antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2011, s. 56–57; 
M. shaw, Prawo.., s. 110.

26 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2012, 
s. 103.

27 Konwencja Wiedeńska o Prawie traktatów sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. 
(Dz. u. z 1990 r., nr 74, poz. 439).
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dowej, która stanowiąc wyraz uznania podmiotowości jej sygnatariuszy, jest 
jednocześnie wyraźną deklaracją o wzajemnym zrzeczeniu się jakichkolwiek 
władczych kompetencji. Istnienie zarysowanej normy, która wyraźnie zakazuje 
podmiotom prawa międzynarodowego dokonywania władczych działań wobec 
siebie, znajduje swoje uzasadnienie także w obrazie normatywnym art. 2 k.n.z.28, 
wyrażającego zasadę suwerennej równości wszystkich członków OnZ. Wobec 
powyższego niewątpliwym jest również obowiązywanie na gruncie prawa mię-
dzynarodowego normy, która z jednej strony zakazuje rzeczypospolitej Polskiej 
dokonywania władczych działań w stosunku do stolicy apostolskiej, a z drugiej 
nakazuje jej uznanie autonomicznej pozycji tego podmiotu.

Jednocześnie zauważyć należy, iż obowiązywanie powyższej konstrukcji 
znajduje swoje oparcie normatywne także w licznych regulacjach krajowych, 
w tym zwłaszcza w wykładni art. 25 ust. 4 Konstytucji. Z całą bowiem pewno-
ścią racjonalny prawodawca, nie uznając autonomicznej pozycji stolicy apostol-
skiej, nie wskazywałby w przedmiotowym przepisie na konieczność zawarcia 
z nią umowy międzynarodowej określającej wzajemne stosunki, lecz zostawiłby 
przedmiotową materię do ustawowego uregulowania. także sama treść kon-
kordatu wielokrotnie podkreśla obowiązywanie we wzajemnych stosunkach 
wskazywanej normy. Już w art. 1 konkordatu rzeczpospolita uznała bowiem 
niezależność i autonomiczność stolicy apostolskiej i zobowiązała się do ochrony 
tych wartości we wzajemnych stosunkach. I choć możliwym jest przedstawie-
nie licznych dodatkowych przykładów świadczących o istnieniu zarysowanej 
normy, zakazującej rzeczpospolitej nakładanie na stolicę apostolską jakichkol-
wiek obowiązków, to jednak wydaje się, że już powyższe przykłady rozwiewają 
wszelkie wątpliwości dotyczące jej treści i zakresu obowiązywania. Zauważyć 
przy tym należy, że konieczną konsekwencją powyższego jest także uznanie, iż 
skoro rzeczpospolita nie może działać władczo wobec stolicy apostolskiej, to 
również żaden jej organ nie może podejmować wobec sądów Metropolitalnych 
jakichkolwiek przejawów decyzji autorytatywnych.

Do tożsamych wniosków prowadzi analiza szczegółowych krajowych regu-
lacji prawnych, które ze względu na miejsce prawa międzynarodowego w hie-
rarchii źródeł prawa zdają się jedynie konkretyzować treści ustanawiane przez 
społeczność międzynarodową. Już bowiem z językowego obrazu art. 25 ust. 3 

28 Karta narodów Zjednoczonych, statut Międzynarodowego trybunału sprawiedliwości 
i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą narodów Zjednoczonych (Dz. u. z 1947 r.,  
nr 23, poz. 90).
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Konstytucji wyłania się przymiot autonomiczności pozycji stolicy apostolskiej, 
co jak wskazuje trybunał Konstytucyjny, wiązać należy z ustrojową deklaracją 
statuującą „prawo do samodzielnego rozstrzygania o sprawach danego podmio-
tu”29. Zaznaczyć przy tym należy, iż zarysowana autonomia: „nie pochodzi 
z nadania państwa, nie jest przywilejem z jego strony wobec wspólnot religij-
nych. Państwo w swoim systemie prawnym, przede wszystkim w Konstytucji, 
jedynie ową autonomię uznaje i w pewnej mierze ją limituje. natomiast jej źró-
dłem jest wolność religii, zakorzeniona w świetle art. 30 wspomnianego aktu 
w przyrodzonej godności ludzkiej”30. Z powyższą deklaracją implicite powią-
zany jest zaś wcześniej omawiany zakaz, którego zakres limitowany jest licz-
nymi, szczegółowymi regulacjami konkordatu oraz ustawy o stosunku Państwa 
do Kościoła katolickiego w rzeczypospolitej Polskiej31. Z obu unormowań 
wynika, iż omawiany zakaz działalności organów władzy publicznej z pewnością 
dotyczy szerokiej sfery działalności jurysdykcyjnej Kościoła katolickiego. Przy 
czym zaznaczyć należy, iż chodzi tu zarówno o działalność stricte jurydyczną, 
jak również o wszelkie aspekty jej zarządzania i organizowania.

choć wyżej naszkicowana norma ma swoje oczywiste zakorzenienie 
w regulacjach prawnomiędzynarodowych, to jednak jej treść wyraźnie oddzia-
łuje także na wykładnię licznych elementów krajowego porządku prawnego. to 
przez jej pryzmat należy bowiem odczytywać ogół treści normatywnej k.p.k., co 
sprawia, iż wszelkie przewidziane w niej konstrukcje władczo oddziałujące na 
uczestników postępowania karnego nie mogą być stosowane wobec stolicy apo-
stolskiej. tym samym wyłącza ona sądy Metropolitalne z zakresu podmiotów 
zobowiązanych m.in. do przedstawiania stosownych dokumentów na żądanie 
polskich sądów. należy zauważyć, iż zobowiązanie, o którym mowa w art. 217 
k.p.k., a którego niewykonanie jest zagrożone odpowiedzialnością porządkową, 
stanowi jednoznaczny wyraz władczego działania wobec samej stolicy apostol-
skiej, co jawi się jako niedopuszczalne zarówno w kontekście regulacji między-
narodowych, jak i w nawiązaniu do konstytucyjnie zagwarantowanej autonomii 
jurysdykcyjnej Kościoła katolickiego. I choć podnosić można, iż z uwagi na 
fakt wykonywania tej jurysdykcji na terytorium rzeczpospolitej Polskiej takie 

29 Wyrok tK z 14 grudnia 2009 r., sygn. K 55/07, OtK 2009 r., nr 11a, poz. 167.
30 P. Borecki, Autonomia Kościołów i innych związków wyznaniowych we współczesnym 

prawie polskim, „Przegląd religioznawczy” 2011, nr 3, s. 125.
31 ustawa z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w rzeczypospo-

litej Polskiej (Dz. u. 2013, poz. 1169 z późń. zm.).
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uprawnienie przysługuje, to jednak zarzut ten wydaje się być nieuzasadnionym. 
Prawodawca zarówno w art. 5 konkordatu, jak i w art. 2 ustawy o stosunku Pań-
stwa do Kościoła katolickiego w rzeczypospolitej Polskiej wyraźnie upoważnił 
bowiem stolicę apostolską do wykonywania jurysdykcji na terytorium całego 
kraju. niedopuszczalnym jest zaś przypisywanie w tym zakresie niekonsekwencji 
prawodawcy, co byłoby koniecznym w razie uwzględnienia powyższego zarzutu.

Dlatego też kierując się powyższymi uwagami, wydaje się, iż jedynym wła-
ściwym trybem pozyskiwania dowodów z akt sądów Metropolitalnych jest tryb 
opisany w art. 585 i następnych k.p.k. nie można jednak zapominać, iż „W sytu-
acji, gdy Konstytucja rP stała się źródłem egzekwowalnych praw podmiotowych 
[a tak dzieje się w przypadku prawnych konsekwencji autonomicznej pozycji 
stolicy apostolskiej – K.D.], a sądy otrzymały instrumentarium prawne umożli-
wiające wykorzystywanie norm konstytucyjnych w procesie stosowania prawa, 
normy te zaczęły współtworzyć obowiązujący model postępowania karnego”32. 
Zauważyć zaś należy, iż wspomniany art. 585 k.p.k. wyraźnie przyznaje sądom 
karnym wspomniane instrumentarium prawne, gdyż wskazuje nawet na formę 
pomocy prawnej, która może mieć zastosowanie w omawianym przypadku, 
a jaką jest udostępnianie akt. Jej zastosowanie umożliwia bowiem organom sądu 
Metropolitalnego dokonanie samodzielnej i obiektywnej oceny, czy przekazanie 
akt prowadzonych przez nich postępowań będzie dozwolone w świetle wiążą-
cego ich prawa kanonicznego.

równolegle podkreślenia wymaga, iż zaprezentowane stanowisko niesie ze 
sobą szereg konsekwencji procesowych, w tym m.in. sprawia, iż niedozwolonym 
jest kierowanie ku duchownemu żądania zeznawania co do okoliczności, o któ-
rych dowiedział się w ramach działalności sądu Metropolitalnego. Podjęcie takiej 
czynności procesowej jawi się bowiem jako forma obejścia ustanowionego trybu 
uzyskania takich informacji i jako takie jest z pewnością niedopuszczalne.

Odmienną ocenę prawną wywołuje jednak analogiczna sytuacja, w któ-
rej duchowny dobrowolnie składa zeznania obejmujące informacje uzyskane 
w ramach działalności jurysdykcyjnej stolicy apostolskiej. nieuprawnionym 
jawi się bowiem wpisywanie takich zeznań w ramy zakazu dowodowego doty-
czącego tajemnicy spowiedzi. W związku zaś ze wspominanym już zakazem 
domniemywania wyjątków – a konstrukcją taką są przecież zakazy dowodowe 
– brak jest normatywnych podstaw do jednoznacznego wykluczenia takich infor-

32 Ł. Jagiełłowicz, Znaczenie zasady nadrzędności Konstytucji RP i jej bezpośredniego sto-
sowania dla systemu prawa karnego procesowego, „Przegląd Legislacyjny” 2012, nr 1, s. 64.
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macji z kręgu zebranego materiału dowodowego. Zasygnalizować jednak należy 
pewne wątpliwości co do konsekwencji takiej praktyki w kontekście zasady rze-
telnego procesu karnego. strony procesowe nie powinny bowiem uzyskiwać nie-
jako gratyfikacji na skutek działań kwalifikowanych w analogicznych sytuacjach 
jako forma obejścia prawa.

tryb uzyskiwania dowodów z akt innych tzw. sądów kościelnych

choć powyższe rozważania i argumenty wskazujące na tryb opisany 
w art. 585 k.p.k. jako właściwy do uzyskania akt z sądu kościelnego odno-
szą się wprost wyłącznie do sądów Metropolitalnych, to wydaje się słusznym 
rozszerzenie jego zakresu zastosowania również o akta uzyskiwane z sądów 
kościelnych pozostałych związków wyznaniowych. uzasadnieniem dla takiego 
działania jest wynikająca wprost z art. 25 Konstytucji zasada równouprawnie-
nia kościołów i związków wyznaniowych, a także pomocniczo wynikająca 
z art. 53 w zw. z art. 32 Konstytucji równość obywateli w zakresie uprawnień 
związanych z wolnością sumienia i religii. Konstytucyjna zasada równoupraw-
nienia zakłada bowiem równe traktowanie wszystkich kościołów i związków 
wyznaniowych posiadających wspólną cechę istotną33. nie wydaje się zaś, aby 
jurysdykcja sprawowana przez sądy kościelne różnych wyznań była działal-
nością odmienną rodzajowo i jakościowo niż jurysdykcja wykonywana przez 
sądy Metropolitalne.

Dodatkowo powyższą argumentację uzupełnia również analiza potencjal-
nych skutków zróżnicowania w traktowaniu kościołów i związków wyzna-
niowych. Praktyka taka doprowadziłaby bowiem do wyraźnie odmiennego 
traktowania samych wyznawców określonej wiary – niejako uprzywilejowując 
rzymskich katolików poprzez stworzenie mechanizmu zabezpieczającego ich 
przed wyjawieniem sądowi powszechnemu tajemnic związanych z postępowa-
niem w sądzie Metropolitalnym. W ich przypadku sąd Metropolitalny mógłby 
skutecznie i bez jakichkolwiek konsekwencji odmówić przekazania stosownych 
akt. takie zróżnicowanie wydaje się zaś nieuzasadnione, a w konsekwencji 
prawnie niedopuszczalne. Dlatego też w pełni zasadnym wydaje się postulowane 
rozszerzenie zastosowania trybu opisanego w art. 585 i n. k.p.k. także do uzyski-
wania akt tzw. sądów kościelnych innych wyznań.

33 Wyrok tK z 2 kwietnia 2003 r., sygn. K 13/02, OtK 2003 r. nr 4a, poz. 28
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Wnioski

uogólniając powyższe rozważania, należy zwrócić uwagę, iż dowód z akt 
tzw. sądów kościelnych może być ważnym źródłem materiału dowodowego 
w postępowaniu karnym. choć jest on często niedoceniany, to zasadnym jest 
jednak postulowanie częstszego zwracania się o ich uzyskanie do właściwych 
organów – zwłaszcza w związku z sygnalizowaną już wcześniej nowelizacją 
Kodeksu Prawa Kanonicznego rozszerzającą przyczyny unieważnienia małżeń-
stwa również o przemoc jednego z małżonków.

nie można jednak zapominać, iż pomimo roli, jaką odegrać może sygnali-
zowane źródło materiału dowodowego, obecnie zasady jego pozyskiwania wciąż 
nie są precyzyjne i uwzględniać muszą ogół regulacji obowiązujących w rzeczy-
pospolitej Polskiej, w tym prawo międzynarodowe. Pojawiające się w związku 
z tym trudności sprawiają, iż polski wymiar sprawiedliwości niejednokrotnie 
podejmuje działania stanowiące przykłady nagannej praktyki wykorzystywania 
omawianego źródła materiału dowodowego przy równoległym stworzeniu dla 
podmiotów zobowiązanych niepotrzebnego dylematu, czy zastosować się do 
wewnętrznego porządku prawnego – co często jest zabezpieczone rygorem wyda-
lenia z danego związku wyznaniowego – czy też zrealizować sądowe zobowiąza-
nie, którego niewykonanie łączyć się będzie z zastosowaniem kary porządkowej.

Dlatego też w pełni zasadnym wydaje się postulowanie, aby dążąc do jak 
najpełniejszej realizacji zasady trafnej reakcji karnej, prawodawca stworzył 
wyraźne i jasne ramy dotyczące pozyskiwania tego typu dowodów od związków 
wyznaniowych. Przy czym prawotwórczą aktywność winna poprzedzać szersza 
refleksja nad zbudowaniem spójnego mechanizmu ochrony tajemnic związków 
wyznaniowych w polskim porządku prawnym. Koniecznym jest bowiem zarówno 
ujednolicenie ich ochrony w postępowaniu karnym i cywilnym, jak i ustalenie, jak 
daleko posunięta musi być harmonizacja polskiego porządku prawnego z regu-
lacjami wewnętrznymi związków wyznaniowych, w tym zwłaszcza Kodeksem 
Prawa Kanonicznego.
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the WAy of obtAINING eVIDeNceS fRoM eccLeSIAStIcAL 
couRt’S fILeS - GeNeRAL AtteNtIoNS IN the coNteXt  

of the cRIMINAL couRt’S PRActIce

the article’s main aim is to discuss the body of evidence as derived from the files 
of court of ecclesiastical. to be more precise, its admissibility and its adequate examina-
tion procedure. In the first place, the author of the article pinpoints the wide range of 
legal application of the evidence material originating from the courts of ecclesiastical. 
Yet, at the same time, the possibility of taking evidence is also deliberated upon by the 
author, especially when taking into consideration the evidentiary prohibition being the 
result of the seal of confession. next, presuming taking evidence in the aforementioned 
circumstances to be possible, the article describes the actual practice as not allowing for 
a norms functioning in the judicial system, particularly the norms concerning interna-
tional position of the Holy see and metropolitan courts. consequently, the author argues 
the correct procedure of gaining access to the evidence in question is the procedure of 
legal aid defined in the article 585 criminal Procedure code and in the subsequent arti-
cles. On balance, the author combines the conclusions presented in the article along with 
the principle of equality of citizens and equitability of churches and religious associa-
tions. as a result, the author proves the procedure of legal aid to be applicable not only in 
metropolitan courts but also in broadly defined ecclesiastical courts.

Keywords: criminal proceedings, evidence proceedings, ecclesiastical courts
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GLoSA Do PoStANoWIeNIA SąDu NAjWyŻSZeGo  
Z 30 WRZeśNIA 2015 RoKu, SyGN. I KZP 8/151

Streszczenie

Zaprezentowana glosa opisuje problematykę reprezentacji oraz wykonywania 
praw małoletniego pokrzywdzonego przez jednego z jego rodziców w sytuacji, gdy dru-
gi z nich jest osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa przeciwko małoletniemu. 
Wskazane zagadnienie zostało rozstrzygnięte przez sąd najwyższy w postanowieniu  
z 30 września 2015 roku (I KZP 8/15). autorka w całości podziela konkluzję sądu naj-
wyższego, także dochodząc do przekonania, iż małoletni nie może być reprezentowany 
w postępowaniu karnym (również w postępowaniu przygotowawczym toczącym się in 
rem) przez żadnego z rodziców w sytuacji, gdy jeden z nich uzyskał w postępowaniu 
przygotowawczym status osoby podejrzanej.

Słowa kluczowe: pokrzywdzony, małoletni, reprezentacja małoletniego, kurator, osoba 
podejrzana

Do sądu najwyższego zostało skierowane na podstawie przepisu art. 441 
k.p.k. zagadnienie prawne – w przekonaniu kierującego je sądu rejonowego 
wymagające zasadniczej wykładni ustawy – o następującej treści:

*  dr Małgorzata Żbikowska, Katedra Postępowania Karnego Wydziału Prawa i administracji 
uniwersytetu szczecińskiego; adres e-mail: malgorzata.zbikowska@wpiaus.pl

1  Biul. sn 2015, nr 12.
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czy regulacje zawarte w art. 51 § 2 k.p.k., art. 306 § 1 k.p.k. i w art. 98  
§ 2 pkt 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyłączają uprawnienia rodzica 
małoletnich pokrzywdzonych do wykonywania ich praw w toku postępowa-
nia przygotowawczego w sprawie, w której osobą podejrzaną o popełnienie 
przestępstwa na szkodę małoletnich jest drugi z rodziców?

Wskazane pytanie prawne sądu rejonowego wyłoniło się na tle następu-
jącej sytuacji procesowej. rodzice małoletnich pokrzywdzonych2 rozwiedli się. 
Władzę rodzicielską powierzono matce, zaś ojcu małoletnich zapewniono prawo 
do współdecydowania o istotnych kwestiach związanych z małoletnimi oraz 
ustalono sposób i terminy kontaktowania się z nimi i zabierania ich poza miejsce 
zamieszkania.

Matka małoletnich pokrzywdzonych zawiadomiła prokuraturę o możliwo-
ści popełnienia czynu zabronionego polegającego na „nadużyciach seksualnych 
wobec małoletnich dzieci”. na skutek złożonego do właściwych organów pro-
cesowych zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wszczęto postępowanie 
przygotowawcze w formie dochodzenia, które następnie umorzono wobec braku 
danych uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego (zob.  
art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k.). na rzeczone postanowienie o umorzeniu dochodzenia 
w fazie in rem pełnomocnik matki małoletnich pokrzywdzonych wniósł w ich 
imieniu zażalenie, zaskarżając je w całości oraz wnosząc o jego uchylenie. sąd 
rejonowy, uprawniony do rozpoznania zażalenia, powziął wątpliwość co do tego, 
czy matka małoletnich pokrzywdzonych może (jest uprawniona) wykonywać ich 
prawa, w tym wnosić środki zaskarżenia w postępowaniu przygotowawczym 
toczącym się w sprawie (in rem), w którym osobą podejrzaną jest ojciec małolet-
nich pokrzywdzonych. „Pytający sąd zauważył, że w świetle orzecznictwa sądu 
najwyższego rodzic małoletniego nie może, działając w charakterze przedstawi-
ciela ustawowego, wykonywać praw tego małoletniego jako pokrzywdzonego 
w postępowaniu karnym, jeżeli oskarżonym jest drugi z rodziców (uchwała sadu 
najwyższego z 30 września 2010 roku, I KZP 10/10, OsnKW 2010, z. 10, poz. 84).  

2  Posługiwanie się w niniejszym szkicu pojęciem pokrzywdzonego jest pewnym skrótem 
myślowym. Precyzyjnie ujmując, przed uprawomocnieniem się wyroku mamy do czynienia z hipo-
tetycznie pokrzywdzonym (w ujęciu procesowym). W ujęciu faktycznym pokrzywdzonym jest bo-
wiem osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagro-
żone przez przestępstwo (art. 49 § 1 k.p.k.). Fakt naruszenia lub zagrożenia dobra prawnego może 
zostać jednak potwierdzony wyłącznie przez sąd w prawomocnym wyroku. Więcej w przedmiocie 
definicji pokrzywdzonego zob. r. Kmiecik, Ustawowa definicja pokrzywdzonego (uwagi na tle art. 
40 k.p.k.), „annales uMcs” sectio G 1977, vol. 24, nr 9, s. 165 i n.
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Wskazał jednak, że brak jest podobnej jasności w przypadku postępowania 
przygotowawczego prowadzonego w fazie in rem, w której formalnie brak 
podejrzanego, zwłaszcza w przypadkach gdy – jak w niniejszej sprawie – treść 
zawiadomienia o przestępstwie jednoznacznie wskazuje drugiego rodzica jako 
osobę podejrzaną”. sąd najwyższy zasadnie – na tle zaprezentowanego stanu 
faktycznego – odmówił podjęcia uchwały z powodu niespełnienia wszystkich 
przesłanek określonych w przepisie art. 441 k.p.k. W uzasadnieniu postanowienia 
o odmowie podjęcia uchwały w gruncie rzeczy zawarł odpowiedź na postawione 
pytanie prawne. abstrahując od przytaczania przywołanych przez sąd najwyż-
szy (słusznych) powodów odmowy podjęcia uchwały w przedmiocie skierowa-
nego doń zagadnienia prawnego3, należy w tym miejscu skoncentrować się na 
merytorycznej odpowiedzi na skierowane do sn zagadnienie prawne. Podjęta 
analiza w gruncie rzeczy wymaga odwołania się do interpretacji wybranych prze-
pisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego4, zaprezentowana zaś w przywołanym 
postanowieniu konkluzja wyrażona przez sąd najwyższy została w tym miejscu 
w całości zaaprobowana.

aby rozstrzygnąć wskazane powyżej zagadnienie prawne, w rezultacie 
nie trzeba, na co wskazał już sn, odwoływać się do szczegółowej interpretacji 
przepisu art. 51 § 2 k.p.k., zgodnie z którym, jeżeli pokrzywdzonym jest mało-
letni albo ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo, prawa jego wykonuje 
przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której pieczą pokrzywdzony pozostaje5. 
Kwestia przedstawicielstwa ustawowego i reprezentacji małoletniego nie musi 
się zawsze pokrywać, choć przedstawiciel ustawowy najczęściej posiada jedno-
cześnie uprawnienia do reprezentowania małoletniego. Żeby odpowiedzieć na to 
pytanie prawne, nie trzeba także podejmować szczegółowej interpretacji przepisu 
art. 306 § 1 k.p.k., który stanowi o zaskarżalności postanowienia o odmowie wsz-

3  należy wskazać, że zgodnie z przepisem art. 441 § 1 k.p.k., jeżeli przy rozpoznawaniu 
środka odwoławczego wyłoni się zagadnienie prawne wymagające zasadniczej wykładni ustawy, 
sąd odwoławczy może odroczyć rozpoznanie sprawy i przekazać zagadnienie do rozstrzygnię-
cia sądowi najwyższemu. spośród przesłanek, które uzasadniają wydanie przez sąd najwyższy 
uchwały, znajduje się konieczność uznania, że dane – a poddane rozstrzygnięciu – zagadnienie 
wymaga zasadniczej wykładni ustawy. na tle zaprezentowanego stanu faktycznego, jak (słusznie) 
stwierdził sn, nie doszło do zrealizowania tej przesłanki. Wskazana wątpliwość mogła bowiem 
zostać samodzielnie rozstrzygnięta na skutek podjęcia przez sąd rejonowy właściwych zabiegów 
interpretacyjnych, dających odpowiedź na rzeczone pytanie prawne.

4  ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. u. z 1964 r., nr 9, poz. 59).
5  Więcej w tym przedmiocie zob. W. Hazuka, Wykonywanie praw pokrzywdzonego ma-

łoletniego, gdy sprawcą przestępstwa jest jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun, „Problemy 
Praworządności” 1972, nr 10, s. 34–42.



74 Małgorzata Żbikowska

częcia postępowania przygotowawczego6. Kluczem do poprawnej odpowiedzi na 
postawione pytanie jest więc analiza treści przepisu art. 98 § 2 pkt 2 i § 3 oraz  
art. 99 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.) na tle postępowania karnego, a ści-
ślej postępowania przygotowawczego prowadzonego w fazie in rem. Otóż, zgod-
nie z dyspozycją przepisu art. 98 k.r.o. rodzice są przedstawicielami ustawowymi 
dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod 
władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie 
jako przedstawiciel ustawowy dziecka (§1). Jednakże żadne z rodziców nie może 
reprezentować dziecka: (1) przy czynnościach prawnych między dziećmi pozo-
stającymi pod ich władzą rodzicielską, (2) przy czynnościach prawnych między 
dzieckiem a jednym z rodziców lub jego małżonkiem, chyba że czynność prawna 
polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz dziecka albo że dotyczy należnych 
dziecku od drugiego z rodziców środków utrzymania i wychowania (§ 2)7.

6  na marginesie należy zaznaczyć, iż sąd najwyższy trafnie dostrzegł i jasno to wyraził 
w przytoczonym już postanowieniu, że na tle zaprezentowanego stanu faktycznego nie chodziło 
o treść przepisu art. 306 § 1 k.p.k., stanowiącego o zaskarżalności postanowienia o odmowie wsz-
częcia postępowania przygotowawczego, ale o przepis art. 306 § 1a k.p.k., stanowiący o zaskar-
żalności postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Wszak na tle zaistniałego 
w sprawie stanu faktycznego doszło przecież do umorzenia dochodzenia, a nie do odmowy jego 
wszczęcia. Jednakże niezależnie od powyższego błędnego wskazania przez sąd rejonowy pod-
stawy prawnej, dla rozstrzygnięcia podniesionego tu zagadnienia nie jest konieczna, ani nawet 
zasadna szczegółowa analiza przepisu art. 306 § 1a k.p.k.

7  W sytuacji, w której żaden z rodziców nie może reprezentować małoletniego – co zostanie 
jeszcze podkreślone – na mocy przepisu art. 99 k.r.o. zostaje powołany kurator przez sąd opiekuń-
czy. Zasady ustanowienia kuratora przewidziane są w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (zob.  
art. 178 i n. k.r.o.). na marginesie można tylko zwrócić uwagę na pewną niezmiernie istotną kwestię 
związaną z powołaniem osoby kuratora w sytuacji, w której żaden z rodziców nie może reprezen-
tować dziecka z powodu uwikłania w proces karny jednego z rodziców. Wskazana, a zasługująca 
na szczególne uwzględnienie kwestia, była przedmiotem rozważań trybunału Konstytucyjnego, 
zamieszczonych w postanowieniu z 11 lutego 2014 r., s 2/14, OtK seria a 2014, nr 2, poz. 19. We 
wskazanym postanowieniu tK zwracał uwagę, iż instytucja kurateli – z perspektywy interesów 
i praw dziecka – występującego w postępowaniu karnym w charakterze pokrzywdzonego – odgry-
wa niezmiernie istotną rolę oraz że „tylko wprowadzenie kuratora, jako obiektywnego reprezentan-
ta dziecka w postępowaniu karnym, minimalizuje niebezpieczeństwo konfliktu pomiędzy intere-
sem jednego z rodziców, chcącego reprezentować dziecko w procesie toczącym się przeciwko dru-
giemu z rodziców, a interesem dziecka”. Jednakże, jak wskazał tK, przepisy kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego nie przewidują żadnych szczególnych wymagań wobec osób, które mają uzyskać 
legitymację do wystąpienia w procesie karnym w charakterze kuratora. W konsekwencji kuratorem 
osoby małoletniej pokrzywdzonej mogą być nawet osoby nieprzeszkolone w pracy z małoletnimi, 
a (co gorsza) nawet nieznające się dostatecznie na prawie (tytułem przykładu warto zwrócić uwagę 
na przywołany przez trybunał Konstytucyjny przykład reprezentowania w procesie karnym mało-
letniego przez pracownika sekretariatu sądu). Powyższe sytuacje mogą realnie zagrażać interesom 
procesowym małoletniego pokrzywdzonego w procesie karnym, a w konsekwencji nie mogą być 
aprobowane. na marginesie należy także zwrócić uwagę na kwestię przebiegu procesu karnego 
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na tle zaprezentowanego stanu faktycznego małoletni pokrzywdzeni pozosta-
wali pod władzą rodzicielską tylko jednego z rodziców – ich matki. co do zasady, 
matka pokrzywdzonych jako osoba sprawująca władzę rodzicielską jest – zgodnie 
z przepisem art. 98 § 1 k.r.o. – przedstawicielem ustawowym małoletnich. Z kolei 
przedstawiciel ustawowy małoletnich w postępowaniu karnym reprezentuje ich, 
a zatem także wykonuje ich prawa, w tym m.in. prawo do wnoszenia środków 
zaskarżenia na wszelkie decyzje procesowe posiadające przymiot zaskarżalności, 
w tym na tzw. negatywne postanowienia wydawane w postępowaniu przygoto-
wawczym (postanowienia o odmowie wszczęcia i o umorzeniu postępowania 
przygotowawczego). Prawo do reprezentowania małoletniego w postępowaniu 
karnym przez jego przedstawiciela ustawowego wynika już z treści przytoczonego 
przepisu art. 51 § 2 k.p.k. Jednakże wskazana sytuacja, związana z zasadami repre-
zentacji dziecka, ulega skomplikowaniu w sytuacji, w której to jeden z rodziców 
małoletniego jest osobą podejrzaną w postępowaniu karnym. uzyskanie statusu 
osoby podejrzanej (a zatem nie podejrzanego) w postępowaniu karnym intuicyj-
nie winno zrodzić pytanie o zasady reprezentacji małoletniego oraz o ewentualną 
modyfikację zasad ogólnych dotyczących reprezentacji dziecka, a wyrażonych 
w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. ewentualna intuicyjna odpowiedź winna 
jednak znaleźć wyraźne odzwierciedlenie w przepisach prawa. Zgodnie z prze-
pisem art. 98 § 3 k.r.o. przepisy paragrafu poprzedzającego (a zatem paragrafu 
stanowiącego o tym, że w określonych sytuacjach żadne z rodziców nie może 
reprezentować dziecka) stosuje się odpowiednio w postępowaniu przed sądem 
lub innym organem państwowym. na tle niniejszego przepisu prawnego, zarówno 
w orzecznictwie sądowym8, jak i w literaturze9, wypracowano niekwestiono-

(skuteczności czynności karnoprocesowych) w przypadku braku obligatoryjnego poinformowania 
przez sąd opiekuńczy ustanowionego kuratora o prawie do przystąpienia w imieniu małoletniego 
do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego (a w konsekwencji późniejszej niemożności 
np. wnoszenia środków zaskarżenia) lub na kwestę zaniechania przez właściwy organ procesowy 
złożenia wniosku do sądu opiekuńczego o ustanowienie kuratora dla małoletniego, skutkujące-
go np. brakiem możliwości wstąpienia do postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego. 
szczegółowa analiza tych przypadków – z perspektywy naruszenia normy prawnej zdekodowa-
nej z treści przepisu art. 16 k.p.k. – przekracza jednak ramy tego opracowania. Zob. także wyrok  
tK z 21 stycznia 2014 r. (sK 5/12). 

8  Zob. np. uchwała sn (7) z 30.09.2010 r., I KZP 10/10, OsnKW 2010, nr 10, poz. 84; 
postanowienie sn – Izba Karna z 11 stycznia 2011 r., V KK 125/10, Legalis nr 509923.

9  Zob. np. W. sych, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2010 r., sygn. 
I KZP 10/10, „Ius novum” 2011, nr 1, s. 197–203. K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 
Komentarz, Warszawa 2013, s. 567; J. Mierzwińska-Lorencka, Karnoprawna ochrona dziecka 
przed wykorzystywaniem seksualnym, Warszawa 2012, s. 112 i n.; J. Misztal-Konecka, Reprezenta-
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wany pogląd o tym, że żaden z rodziców nie może reprezentować małoletniego 
w sytuacji, gdy jeden z nich jest podejrzanym (art. 71 § 1 k.p.k.) lub oskarżonym  
(art. 71 § 2 k.p.k.) w postępowaniu karnym. Implikacją przyjęcia takiego założenia 
jest konieczność skorzystania przez sąd z regulacji prawnej – art. 99 k.r.o. Z kolei 
zgodnie z tym przepisem prawnym, jeżeli żadne z rodziców nie może reprezento-
wać dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską, reprezentuje je kurator usta-
nowiony przez sąd opiekuńczy10.

Jak wskazano, niekwestionowany pogląd na temat wyłączenia możliwości 
reprezentowania małoletniego przez każdego z rodziców dotyczy sytuacji, gdy 
jeden z nich jest podejrzanym lub oskarżonym w postępowaniu karnym. sło-
wem, w postępowaniu przygotowawczym – zgodnie z treścią zaprezentowanego 
poglądu – wyłączenie reprezentacji rodziców małoletniego ma miejsce w sytu-
acji, gdy wobec jednego z rodziców wydano już postanowienie o przedstawieniu 
zarzutów (art. 313 k.p.k.), albo której bez wydania takiego postanowienia przed-
stawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze 
podejrzanego (art. 308 § 2 k.p.k., art. 325g § 2 k.p.k.) (zob. art. 71 § 1 k.p.k.). 
Ergo, powołanie kuratora uprawnionego do reprezentowania spraw małoletniego 
pokrzywdzonego jest konsekwencją – w świetle tego poglądu – przejścia postępo-
wania przygotowawczego z fazy in rem w fazę in personam (a zatem prowadzenia 
postępowania przeciwko konkretnej osobie wskazanej w postanowieniu o przed-
stawieniu zarzutów lub w protokole przesłuchania osoby podejrzanej w charakte-
rze podejrzanego). Jednakże zaprezentowany stan faktyczny, będący przedmiotem 
rozstrzygnięcia sądu najwyższego, a także analizy podjętej w niniejszym szkicu, 
nie dotyczył sytuacji, w której jeden z rodziców uzyskał status podejrzanego 

cja w postępowaniu karnym pokrzywdzonego małoletniego lub ubezwłasnowolnionego, „Monitor 
Prawniczy” 2009, nr 16, s. 868. J. Misztal-Konecka niefortunnie jednak argumentowała: „Z uwagi 
zatem na sprzeczność interesów wykluczone jest wykonywanie praw pokrzywdzonego małolet-
niego lub ubezwłasnowolnionego zarówno przez przedstawiciela ustawowego będącego sprawcą 
przestępstwa, jak też przez drugiego z przedstawicieli ustawowych niebędącego sprawcą przestęp-
stwa. rodzic (opiekun) niebędący sprawcą przestępstwa powinien zwrócić się do sądu opiekuń-
czego o ustanowienie kuratora”. autorka niezasadnie posługiwała się pojęciem sprawcy czynu 
zabronionego, albowiem na etapie ustanawiania kuratora dla osoby małoletniej nie można jeszcze 
przesądzić, że drugi z rodziców jest sprawcą czynu zabronionego. Zasadniej zatem było posługi-
wać się pojęciem osoby podejrzanej, podejrzanego lub oskarżonego.

10  W sytuacjach wskazanych w przepisie art. 98 § 2 i 3 k.r.o. sąd rozpoznający sprawę 
(lub inny organ) jest zobowiązany zwrócić się do sądu opiekuńczego o ustanowienie dla strony 
niemającej zdolności procesowej kuratora. Zob. orzeczenie sn z 4 października 1966 r., II cZ 
117/66, OsncP 1967, nr 2, poz. 40. Z kolei powinno ustanowić się tylu kuratorów, ile dzieci ma 
być reprezentowanych. H. ciepła, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, 
Warszawa 2011, s. 755.
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w postępowaniu przygotowawczym, ale sytuacji, w której postępowanie przygo-
towawcze zostało zakończone (umorzone) jeszcze w fazie in rem. co za tym idzie, 
postępowanie przygotowawcze w omówionym przypadku prowadzono i zakoń-
czono (umorzono) w sprawie, w której nikomu (w tym również żadnemu z rodzi-
ców małoletniego) nie przedstawiono zarzutu popełnienia przestępstwa, chociaż 
na etapie prowadzonego postępowania przygotowawczego ojciec małoletnich 
pokrzywdzonych uznawany był za osobę podejrzaną (jednoznacznie wynikało to 
także z zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa). Podniesione tu zagadnienie, 
a związane z pytaniem, czy wyłączone jest wykonywanie praw dziecka przez 
oboje rodziców w sytuacji, gdy jedno z nich jest osobą podejrzaną o popełnienie 
przestępstwa na szkodę małoletniego, nie było szerzej podejmowane w literaturze 
przedmiotu. także i sąd najwyższy – przed wydaniem tytułowego postanowienia 
– nie podejmował szerszych rozważań w tym zakresie (najprawdopodobniej więc 
sądy rejonowe – zasadnie – same rozstrzygały w tym przedmiocie, podejmując 
stosowne decyzje procesowe w sytuacji zetknięcia się z analogicznymi sytuacjami 
faktycznymi). na tle kodeksu postępowania karnego status osoby podejrzanej 
niewątpliwie różni się od statusu podejrzanego11. ten ostatni bowiem jest stroną 
postępowania przygotowawczego (zob. art. 299 § 1 k.p.k.), a w związku z tym 
ma wiele uprawnień procesowych i obowiązków procesowych o stosunkowo 
szerszym zakresie, aniżeli uprawnienia procesowe i obowiązki procesowe osoby 
podejrzanej. całkowicie uzasadniona pozostaje zatem sytuacja, w której żadne 
z rodziców nie może reprezentować dziecka, gdy jedno z nich jest podejrzane12 
o popełnienie czynu zabronionego wobec małoletniego. niewątpliwie wówczas 
interesy małoletniego mogą nie być należycie reprezentowane z powodu konfliktu 
(sprzeczności interesów, choćby hipotetycznej13) jego rodziców czy sprzeczności 
interesów dziecka z interesem rodziców14. Mogłoby to dotyczyć zarówno sytuacji 

11  W przedmiocie statusu osoby podejrzanej w postępowaniu karnym zob. np. a. tęcza-Pa-
ciorek, Pojęcie osoby podejrzanej i jej uprawnienia, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 11, s. 56–75; 
r. Kmiecik, Prawo do milczenia zatrzymanej osoby podejrzanej (w świetle reguły nemo tenetur), 
„Prokuratura i Prawo” 2000, nr 7–8, s. 17–22; J. skorupka, Zatrzymanie procesowe osoby podejrza-
nej, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 11, s. 16–32.

12  a zatem posiada status podejrzanego.
13  na hipotetyczność sprzeczności interesów dziecka z interesami jego rodziców zwracał 

już uwagę sąd najwyższy w opisywanym w niniejszym szkicu postanowieniu.
14  na taką sprzeczność interesów zwracał już uwagę r.a. stefański, w: Przegląd uchwał 

Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego za 2003 r., „Wojskowy 
Przegląd Prawniczy” 2004, nr 2, s. 103. Zob. także: J. Misztal-Konecka, Pojednanie w prawie 
karnym (zagadnienia wybrane), „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 12, s. 68.
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– jak wskazał sąd najwyższy – w której przedstawiciel ustawowy małoletniego 
niebędący podejrzanym podejmuje pewne czynności procesowe w jego imieniu, 
jak i sytuacji, w której nie podejmuje żadnych czynności procesowych, szkodząc 
tym samym interesom małoletniego15. Z tych wszystkich względów jedynym 
podmiotem obiektywnie działającym w interesie małoletniego może być kurator 
wyznaczony przez sąd opiekuńczy.

analiza powyżej zakreślonego problemu, dotyczącego wyłączenia możli-
wości reprezentowania małoletniego przez oboje rodziców w sytuacji, gdy jeden 
z nich jest osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa na szkodę małoletniego, 
powinna rozpocząć się od wykładni językowej stosownych przepisów kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego, albowiem to właśnie ten akt prawny rozstrzyga 
o tym, kiedy żaden z rodziców nie może reprezentować dziecka przy czynno-
ściach prawnych między dzieckiem a jednym z rodziców (odwołanie do § 2 
pkt 2 art. 98 k.r.o.), a także przy czynnościach prawnych w postępowaniu przed 
sądem lub innym organem państwowym (art. 98 § 3 k.r.o.). Owym innym orga-
nem państwowym może być niewątpliwie prokurator lub inny organ prowadzący 
postępowanie przygotowawcze. Przytoczony przepis prawny – art. 98 § 3 k.r.o. – 
stanowi jedynie o postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, 
słusznie nie dookreślając jednak dokładnego etapu takiego postępowania. Innymi 
słowy, kwestia ewentualnego przedstawienia zarzutów konkretnej osobie nie ma 
wpływu na kwestię ustalenia niemożności reprezentowania w postępowaniu kar-
nym małoletniego, ponieważ z wykładni językowej przepisu art. 98 § 3 k.r.o. 
wyraźnie wynika, że żaden z rodziców małoletniego nie może go reprezentować, 
gdy w toczącym się postępowaniu karnym jedno z rodziców miałoby dokonać 
czynności procesowej w imieniu małoletniego, ale przeciwko drugiemu z rodzi-
ców16. Za powyższym założeniem przemawia także odpowiednie stosowanie 

15  Wyłączenie reprezentacji małoletniego przez oboje jego rodziców, w sytuacji, o której 
mowa w przepisie art. 98 § 2 k.r.o., a także w sytuacji, o której mowa w przepisie art. 98 § 3 k.r.o. 
w zw. z art. 98 § 2 k.r.o., ma miejsce bez względu na to, czy pomiędzy rodzicami małoletniego 
zachodzi sprzeczność interesów. Jak wskazała H. ciepła: „Przepis ten (art. 98 § 2 k.r.o. – M.Ż.) 
ma zastosowanie bez względu na to, czy władzę rodzicielską sprawują oboje rodzice, czy też jedno 
z nich. redakcja przepisu, w przeciwieństwie do art. 22 prawa rodzinnego z 1946 r., który posługi-
wał się pojęciem «sprzeczności interesów» wskazuje, że w wymienionych wypadkach rodzice nie 
mogą reprezentować dziecka, chociażby nawet żadna sprzeczność interesów nie występowała”.  
H. ciepła, Kodeks…, s. 753.

16  Podobnie wywodził W. Hazuka, pisząc, że użyte w przepisie art. 98 § 2 k.r.o. pojęcie 
czynności prawnej odnosi się zarówno do czynności cywilnoprawnych, jak i do czynności kar-
noprocesowych. W konsekwencji autor uznał, że istnieje konieczność wyłączenia reprezentowa-
nia dziecka przez jednego rodzica w sytuacji, gdy drugi z nich popełnił przestępstwo na szkodę  
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przepisu art. 98 § 2 pkt 2 k.r.o. w postępowaniu karnym, na co wyraźnie zezwala 
przepis art. 98 § 3 k.r.o. W tym wypadku odpowiednie stosowanie oznaczać będzie 
dostosowanie przepisu art. 98 § 2 pkt 2 k.r.o. do specyfiki czynności karnopro-
cesowych, a ściślej – na tle zaprezentowanego stanu faktycznego – do czynności 
przeprowadzanych w postępowaniu przygotowawczym. Ergo, w postępowaniu 
karnym – na przygotowawczym etapie, na którym nie doszło jeszcze do przed-
stawienia zarzutów – nie tyle chodzi o niedopuszczalną reprezentację dziecka 
przy czynności prawnej między dzieckiem a jednym z rodziców, ale o niedopusz-
czalną reprezentację dziecka przy dokonywaniu przez jednego rodzica czynności 
karnoprocesowej w imieniu dziecka, a przeciwko drugiemu z rodziców (w tym 
wypadku chodzi zatem o faktyczną bądź hipotetyczną sprzeczność interesów). 
Odpowiednie stosowanie przepisów prawa cywilnego (rodzinnego i opiekuń-
czego) w postępowaniu karnym w tym wypadku oznacza więc przystosowanie 
rzeczonych przepisów prawnych do założonych realiów karnoprocesowych.

Zaprezentowana powyżej wykładnia językowa przepisu art. 98 § 3 k.r.o. 
zostaje także poparta wykładnią funkcjonalną17. niewątpliwie celem przepisu 
art. 98 k.r.o. jest ochrona interesów prawnych i faktycznych małoletniego, tak 
w postępowaniu cywilnym, jak i w postępowaniu karnym. Ochrona polega na 
tym, że ewentualna sprzeczność interesów dziecka i interesów jednego z rodzi-
ców lub sprzeczność pomiędzy interesami rodziców małoletniego nie może 
mieć wpływu na interesy procesowe małoletniego, które powinny być objęte 
obiektywną i realną, a nie fikcyjną ochroną. sytuacja, w której osobą podejrzaną 
o popełnienie czynu zabronionego przeciwko małoletniemu jest jeden z jego 
rodziców, niewątpliwie pozostaje zbliżona – z perspektywy interesów małolet-
niego i sytuacji faktycznej – do takiego stanu, w którym jeden z rodziców mało-
letniego uzyskał już status podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym. na 
ustalenie ratio legis przepisu art. 98 k.r.o. nie ma wpływu stan zaawansowania 
postępowania przygotowawczego oraz ewentualne przedstawienie zarzutów oso-
bie podejrzanej, ale faktyczne interesy małoletniego pokrzywdzonego. należy 
uznać, iż bez wątpienia faktyczne interesy małoletniego mogą być realnie zagro-

małoletniego. autor z tego zakresu wyłączył jedno przestępstwo – niealimentacji (art. 209 k.k.), 
albowiem jest ono związane z dochodzeniem środków utrzymania i wychowania. Zob. W. Hazuka, 
Wykonywanie praw pokrzywdzonego…, s. 38 i n.

17  należy także zwrócić uwagę, iż za taką wykładnią przemawiają także względy aksjo-
logiczne, odwołujące się do wartości. na tle zaprezentowanego stanu faktycznego wartością tą 
będzie dobro dziecka. tylko obiektywna reprezentacja dziecka przez podmiot niezaangażowany 
w spór (kurator) może w należyty sposób zapewnić dobro małoletniego.
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żone, gdy jego reprezentacja miałaby zostać powierzona jednemu z rodziców, 
który podejmuje czynności procesowe wobec drugiego z rodziców posiadającego 
status osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa na szkodę małoletniego. 
Do takiej czynności jednego rodzica wobec drugiego z nich z pewnością można 
zaliczyć wniesienie zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania 
przygotowawczego w fazie in rem, gdy osobą podejrzaną o popełnienie czynu 
zabronionego przeciwko małoletniemu był drugi z jego rodziców. Wykładnia 
funkcjonalna wskazanego powyżej przepisu prawnego pozwala zatem na przed-
kładanie argumentów nie tylko w sferze prawnej, ale także w zakresie celu tego 
przepisu prawnego, odnoszącego się także do sfery faktycznej (celem tego prze-
pisu prawnego jest bowiem realne zapewnienie ochrony interesów prawnych 
i faktycznych małoletniego).

Z tych wszystkich względów w całości należy podzielić wniosek sądu naj-
wyższego, że: „(…) zarówno litera przepisów art. 98 § 2 pkt 2 i § 3 k.r.o., jak i ich 
ratio legis prowadzą do wniosku, że stosowanie zakazu reprezentacji małoletnich 
pokrzywdzonych przez ich rodzica jest uzasadnione nie tylko w tych postępo-
waniach karnych, w których drugi rodzic jest oskarżonym, ale także na etapie in 
rem, w którym drugi rodzic jest osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa na 
szkodę małoletnich dzieci”. Zaprezentowana wykładnia wskazanych przepisów 
prawnych kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wydaje się bowiem najtrafniejsza 
prakseologicznie.

GLoSS to the ReSoLutIoN of the SuPReMe couRt  
of 30 SePteMbeR 2015 – fILe Ref. No. I KZP 8/2015

this gloss describes the problems related to the reprezentation of a minor victim, 
when one of his parents is a person suspected of committing a crime against a minor. 
this issue was resolved by the supreme court in its decision of 30 september 2015  
(I KZP 8/2015). the author agrees with the supreme court also thinking that a minor 
can not be represented in criminal proceedings by any of the parents, when one of them 
is a suspect.

Keywords: victim, minor, reprezentative of a minor, curator, a person suspected
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Streszczenie

niniejszy artykuł przedstawia rozwój porozumień procesowych w polskim postę-
powaniu karnym. ukazuje kolejne liczne nowelizacje przepisów regulujących instytucje 
skazania bez rozprawy i dobrowolnego poddania się karze. artykuł stanowi też próbę 
oceny obecnego znaczenia porozumień procesowych w polskim wymiarze sprawiedli-
wości. W artykule zaakcentowane więc zostały zalety konsensualizmu, ale naświetlono 
w nim także możliwe koszty i zagrożenia z nim związane.

Słowa kluczowe: konsensualizm, skazanie bez rozprawy, dobrowolne poddanie się ka-
rze, nowelizacja kodeksu postępowania karnego

Formalna możliwość zawierania porozumień procesowych w ramach insty-
tucji skazania bez rozprawy oraz dobrowolnego poddania się karze pojawiła się 
w polskim postępowaniu karnym wraz z kodeksem postępowania karnego z 1997 
roku. Dziś, niemal po dwudziestu latach stosowania art. 335 i 387 k.p.k., warto 
zastanowić się, czy te konsensualne formy kończenia postępowania karnego 
spełniły pokładane w nich nadzieje i stały się rzeczywiście sensowną alterna-
tywą dla „klasycznego” procesu karnego, czy też może wręcz go zdominowały. 
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refleksję taką warto podjąć tym bardziej, że nowelizacja k.p.k., która weszła 
w życie 1 lipca 2015 roku, kolejny raz poszerzyła możliwości konsensualnego 
zakończenia postępowania karnego. Zasadne wydaje się zatem zastanowienie się 
nad ideą porozumień procesowych w postępowaniu karnym w ogóle, naświetle-
nie genezy ich implementacji do polskiego kodeksu postępowania karnego oraz 
stopniowego poszerzania możliwości stosowania art. 335 i 387 k.p.k. W celu 
udzielenia odpowiedzi na postawione w tytule pytanie warto też przyjrzeć się 
funkcjonowaniu skazania bez rozprawy oraz dobrowolnego poddania się karze 
w praktyce wymiaru sprawiedliwości, wiążącym się z tym korzyściom i zagro-
żeniom oraz dalszej perspektywie ewentualnego rozwoju konsensualizmu w pol-
skim postępowaniu karnym.

W kodeksie postępowania karnego brak jest definicji porozumienia proceso-
wego. Zgodzić można się jednak z s. Waltosiem, że porozumienie takie to „umowa 
zawarta przez oskarżonego z oskarżycielem publicznym, pokrzywdzonym, a nawet 
organem procesowym, w której w zamian za określone w tej umowie zachowanie 
oskarżonego zostanie wydana decyzja bardziej dla niego korzystna w porównaniu 
z tą, jakiej mógłby się spodziewać bez takiego zachowania”1. Ideą porozumień 
procesowych jest więc zasada do ut des2. Ze względu na oczekiwanie konkretnych 
korzyści strony porozumienia zgadzają się na wzajemne ustępstwa3. W sytuacji 
skazania bez rozprawy lub dobrowolnego poddania się karze oskarżony w zamian 
za rezygnację z pełnego, „klasycznego” postępowania karnego może więc oczeki-
wać skazania w łagodniejszym wymiarze. Pozostałe strony postępowania zyskują 
zaś jego znaczne przyspieszenie i uproszczenie4.

Dyskusja nad wprowadzeniem w polskim postępowaniu karnym porozu-
mień procesowych rozpoczęła się na szeroką skalę na początku lat dziewięć-
dziesiątych, a znalazła swój wyraz w projektach nowego kodeksu postępowania 
karnego i wreszcie w samym kodeksie5. Ratio legis wprowadzenia do polskiego 

1 s. Waltoś, „Porozumienia” w polskim procesie karnym de lege lata i de lege ferenda (Pró-
ba oceny dopuszczalności), „Państwo i Prawo” 1992, nr 7, s. 38.

2 Zob. Idem, Nowe instytucje w kodeksie postępowania karnego z 1997 r., „Państwo i Pra-
wo” 1997, nr 8, s. 27.

3 Zob. s. steinborn, Porozumienia w polskim procesie karnym, wyd. 1, Kraków 2005, s. 50–51.
4 Zob. e. Kruk, Porozumienia procesowe i konsensualizm w świetle art. 335 i 387 k.p.k., 

w: Ocena funkcjonowania porozumień procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości, red. c. Ku-
lesza, wyd. 1, Warszawa 2009, s. 55.

5 Zob. P. Kardas, Konsensualne sposoby rozstrzygania w świetle nowelizacji kodeksu postę-
powania karnego z 10 stycznia 2003 r., „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 1, s. 37.
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kodeksu postępowania karnego przepisów art. 335 i 387 było ściśle związane 
z ówczesną sytuacją wymiaru sprawiedliwości w zakresie spraw karnych. Po 
transformacji ustrojowej w 1989 roku znacznie zwiększyła się liczba spraw 
rozpatrywanych w postępowaniu karnym. rozprzestrzeniło się zjawisko prze-
stępczości zorganizowanej. Pojawiła się także nowa kategoria spraw karno-
gospodarczych. efektem było przeciążenie sądów oraz przewlekłość wielu 
postępowań. nie bez znaczenia dla tego faktu pozostawało też urzeczywist-
nienie w procesie karnym standardu demokratycznego państwa prawa poprzez 
poszerzenie i przestrzeganie szeregu gwarancji karno-procesowych. O wprowa-
dzeniu porozumień procesowych do postępowania karnego zadecydowały więc 
przede wszystkim względy pragmatyczne6. Możliwość skazania bez rozprawy 
i skazania w ramach dobrowolnego poddania się karze miały znacząco przyspie-
szyć i usprawnić postępowanie karne7. Zgodzić się też jednak należy z uwagą, 
że rozwój konsensualizmu w procesie karnym postrzegać również trzeba jako 
wyraz demokratyzacji, wiążącej się z przyzwoleniem na dialogowe rozwiązy-
wanie konfliktów prawnych8.

Inspirację dla polskich instytucji skazania bez rozprawy i dobrowolnego 
poddania się karze stanowiły przede wszystkim rozwiązania włoskie – konstruk-
cja pattegiamento i guidizio abbreviato9. Zostały one wprowadzone do włoskiego 
postępowania karnego w odpowiedzi na problemy zbliżone do tych trawiących 
polski wymiar sprawiedliwości i spotkały się z dość dobrym przyjęciem10. Jed-
nocześnie też polskie ujęcie porozumień procesowych starano się od początku 
zdystansować od funkcjonującego w systemie common law plea baragining, 
stanowiącego pierwowzór współczesnego konsensualizmu w postępowaniu kar-
nym11. upatrywano w tej konstrukcji niebezpieczeństwa swoistego targowania 
się, nie tylko co do wymiaru kary, ale też co do winy sprawcy i kwalifikacji praw-
nej czynu, a tym samym zakresu odpowiedzialności w ogóle. W kontynentalnym 
modelu procesu karnego, w tym także polskim, plea bargaining postrzega się 

6 Zob. s. steinborn, Porozumienia…, s. 39.
7 Zob. B.t. Bieńkowska, Kontradyktoryjność postępowania przed sądem I instancji w no-

wym k.p.k., „Prokuratura i Prawo” 1997, nr 12, s. 55.
8 Zob. M. Zbrojewska, Dobrowolne poddanie się karze w kodeksie postępowania karnego, 

wyd. 1, Białystok 2002, s. 20.
9 Zob. ibidem, s. 72–73.
10 Zob. P. Kardas, Konsensualne…, s. 37.
11 Zob. s. steinborn, Porozumienia…, s. 61.
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jako zagrożenie zasady prawdy materialnej, legalizmu oraz procesowych gwa-
rancji praw oskarżonego12.

Instytucję skazania bez rozprawy uregulowano ostatecznie w art. 335 k.p.k. 
Zakres czynów, do których można stosować skazanie bez rozprawy, był stop-
niowo rozszerzany w drodze kolejnych modyfikacji. Początkowo mogło ono 
dotyczyć tylko występków zagrożonych karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawie-
nia wolności. nowelizacja k.p.k. w 2003 roku13 rozszerzyła stosowanie insty-
tucji skazania bez rozprawy na występki zagrożone karą do 10 lat pozbawienia 
wolności. ustawa nowelizacyjna z 27 września 2013 roku przepisami wchodzą-
cymi w życie już z dniem 9 listopada 2013 roku14 kolejny raz zmieniła brzmienie 
art. 335 k.p.k., stanowiąc, że prokuratorski wniosek o skazanie bez rozprawy 
może dotyczyć każdego występku. taki kształt art. 335 k.p.k. nie był jednak 
ostateczny. ustawa z 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy Kodeks karny oraz 
niektórych innych ustaw15 zmieniła brzmienie art. 335 k.p.k. z 1 lipca 2015 roku. 
Znowelizowany przepis art. 335 k.p.k. przewiduje swoisty dualizm w zakresie 
wniosku prokuratora o skazanie bez rozprawy. Zgodnie z aktualnym brzmie-
niem art. 335 § 1 k.p.k., jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego 
wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, 
a nadto postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, 
można zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności. Prokurator zaś, zamiast 
z aktem oskarżenia, występuje do sądu z wnioskiem o wydanie na posiedzeniu 
wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych 
środków przewidzianych za zarzucany mu występek. Dotychczasową możliwość 
wystąpienia przez prokuratora z wnioskiem o skazanie bez rozprawy przewi-
duje zaś znowelizowane brzmienie art. 335 § 2 k.p.k. Zgodnie z tym przepisem 
prokuratorski wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy i orzeczenie 
uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków mogą zostać dołączone do 
aktu oskarżenia w sytuacji, jeśli okoliczności popełnienia przestępstwa i wina 
oskarżonego nie budzą wątpliwości, a oświadczenia dowodowe złożone przez 

12 Zob. P. Kardas, Konsensualne…, s. 34.
13 ustawa z 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy 

Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy 
o ochronie informacji niejawnych (Dz. u. z 2003 r., nr 17, poz. 155).

14 ustawa z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz nie-
których innych ustaw (Dz. u. z 2013 r., poz. 1247).

15 ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. u. z 2015 r., poz. 396).
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oskarżonego nie są sprzeczne z dokonanymi ustaleniami. Dodatkowo, kolejną 
nowelizacją k.p.k., wchodzącą w życie z dniem 15 kwietnia 2016 roku16, dodano 
do art. 335 § 2 k.p.k. wymóg, by postawa oskarżonego wskazywała, że cele 
postępowania zostaną osiągnięte.

na mocy ustawy nowelizacyjnej z 20 lutego 2015 roku istotne zmiany objęły 
także zakres zastosowania instytucji dobrowolnego poddania się karze. Zgodnie 
z wcześniejszym brzmieniem art. 387 k.p.k., obowiązującym do 1 lipca 2015 roku, do 
chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie 
głównej oskarżony, któremu zarzucono występek, mógł złożyć wniosek o wydanie 
wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez prze-
prowadzania postępowania dowodowego. sąd mógł zaś uwzględnić wniosek, jeśli 
okoliczności popełnienia przestępstwa nie budziły wątpliwości i cele postępowania 
zostałyby osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości. Konieczne było 
także, by uwzględnieniu wniosku nie sprzeciwiał się prokurator i pokrzywdzony. 
Zaznaczyć trzeba, że jeszcze przed nowelizacją k.p.k. z 2003 roku17 z instytucji dobro-
wolnego poddania się karze skorzystać mógł tylko oskarżony o występek zagrożony 
karą nieprzekraczającą 8 lat pozbawienia wolności. Przepisy ustawy nowelizacyjnej 
z 2013 roku18, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2015 roku, rozszerzyły stosowanie 
art. 387 także o zbrodnie. W takim kształcie przepis ten funkcjonował jednak nie-
spełna rok. Ostatnia nowelizacja k.p.k., która weszła w życie 15 kwietnia 2016 roku19, 
zmieniła brzmienie art. 387 § 1 k.p.k., zawężając możliwość stosowania instytucji 
dobrowolnego poddanie się karze do sprawców czynów zagrożonych karą nieprzekra-
czającą 15 lat pozbawienia wolności. W uzasadnieniu ustawy nowelizacyjnej próżno 
niestety szukać jakiejkolwiek wzmianki o powodach tej kolejnej korekty.

nadto, ustawa nowelizacyjna z września 2013 roku20 wprowadziła do k.p.k. prze-
pis art. 338a, zgodnie z którym oskarżony przed doręczeniem mu zawiadomienia o ter-
minie rozprawy może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie 

16 ustawa z 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. u. z 2016 r., poz. 437).

17 ustawa z 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy 
Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy 
o ochronie informacji niejawnych (Dz. u. z 2003 r., nr 17, poz. 155).

18 ustawa z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz nie-
których innych ustaw (Dz. u. z 2013 r., poz. 1247).

19 ustawa z 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. u. z 2016 r., poz. 437).

20 ustawa z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz nie-
których innych ustaw (Dz. u. z 2013 r., poz. 1247).
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mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensa-
cyjnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Wniosek może również 
dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów 
procesu. Przepis ten również uległ zmianie na skutek ostatniej nowelizacji k.p.k.21 
poprzez zawężenie możliwości jego stosowania do oskarżonego, któremu zarzucono 
przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności.

stopniowe poszerzanie granic konsensualizmu w postępowaniu karnym, 
skorygowane w niewielkim stopniu ustawą nowelizacyjną z 11 marca 2016 
roku, uzasadnione jest z pewnością perspektywą dalszego przyspieszenia 
i usprawnienia postępowania karnego, ale także ogromną popularnością, jaką 
cieszą się art. 335 i 387 k.p.k. w praktyce. Badania aktowe przeprowadzone 
przez Instytut Wymiaru sprawiedliwości wskazują na bardzo częste kończe-
nie postępowania karnego w trybie konsensualnym22. Potwierdzają to również 
dane opracowane przez Departament Organizacyjny Ministerstwa sprawiedli-
wości, ujawniające szerokie wykorzystywanie trybów konsensualnych23. na 
szczeblu sądów rejonowych około połowa postępowań kończy się w trybie 
konsensualnym24. Dla przykładu, w 2012 roku około 55% wszystkich wyro-
ków skazujących w sądach rejonowych zapadło w ramach porozumienia 
procesowego z art. 335 lub 387 k.p.k.25. Znamienne są także wyniki ankiety 
przeprowadzonej przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego w 2005 roku 
wśród sędziów i prokuratorów. ankieta ta dotyczyła m.in. kwestii potrzeby 
usprawnienia instrumentarium procesowego sądownictwa i prokuratury26. Jej 
wyniki wskazują, że najczęstsze postulaty dotyczące skazania w trybie kon-
sensualnym dotyczyły rozszerzenia zakresu jego stosowania27.

21 ustawa z 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. u. z 2016 r., poz. 437).

22 Zob. M. Jankowski, a. Ważny, Instytucja dobrowolnego poddania się karze (art. 387 
k.p.k.) i skazania bez rozprawy (art. 335 k.p.k.) w świetle praktyki. Rezultaty badań ogólnopolskich, 
w: Prawo w działaniu, red. a. siemaszko, wyd. 1, Warszawa 2008, s. 118 i n.

23 Zob. a. Ważny, Co dalej z porozumieniami procesowymi – przyczynek do dyskusji, 
w: Ocena…, red. c. Kulesza, wyd. 1, Warszawa 2009, s. 350.

24 Zob. ibidem i W. Jasiński, Porozumienia procesowe w znowelizowanym kodeksie postę-
powania karnego, „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 10, s. 6.

25 Zob. uzasadnienie projektu nowelizacji ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych 
ustaw. Druk sejmowy nr 2393 z 15 maja 2014 r.

26 Zob. P. Hofmański, Zmiany w kodeksie postępowania karnego w świetle poglądów sę-
dziów i prokuratorów, „Państwo i Prawo” 2006, nr 1, s. 3.

27 Ibidem, s. 4. 
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Obecna praktyka organów postępowania karnego, jej oczekiwania oraz 
nowelizacja k.p.k., która weszła w życie w dniu 1 lipca 2015 roku, wskazują, że 
rola porozumień procesowych ewoluowała od swoistego eksperymentu, którym 
było wprowadzenie ich w 1997 roku do nowego kodeksu postępowania karnego, 
ku realnej i bardzo chętnie stosowanej alternatywie w kończeniu postępowania 
karnego. alternatywie, która w świetle obecnych danych statystycznych zdaje 
się stawać dominującym trybem skazania w polskim postępowaniu karnym. 
W związku z tym zastanowić się trzeba, jakie są potencjalne koszty i zagrożenia, 
ale też możliwe korzyści takiego stanu rzeczy oraz jaka jest dalsza perspektywa 
rozwoju porozumień procesowych.

skazanie bez rozprawy oraz dobrowolne poddanie się odpowiedzialności kar-
nej z pewnością spełniły pokładane w nich w 1997 roku nadzieje. Przyczyniły się do 
znacznego przyspieszenia postępowań karnych i pozwoliły tym samym na ograni-
czenie ich kosztów28. Z danych statystycznych wynika, że w wypadku zastosowania 
instytucji skazania bez rozprawy większość spraw kończy się na pierwszym posiedze-
niu. W sytuacji dobrowolnego poddania się karze postępowanie jurysdykcyjne ograni-
cza się zaś do jednej rozprawy29. słusznie też wskazuje się, że to zaoszczędzenie czasu 
i środków pozwoliło i wciąż pozwala na bardziej racjonalne kształtowanie funkcjono-
wania wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i polityki karnej w ogóle30. Pod-
kreśla się także jeszcze jedną zaletę rozpowszechnienia się porozumień procesowych, 
mianowicie akceptację przez skazanego wyroku i wymierzonej mu kary31, co zdaje się 
mieć niebagatelne znaczenie dla jej celów indywidualno-prewencyjnych. Bezpośred-
nią konsekwencją takiego stanu rzeczy jest też fakt, że niezwykle rzadko od wyroku 
sądu wydanego w trybie konsensualnym wnoszona jest apelacja.

Doceniając zracjonalizowanie czasu i kosztów organów wymiaru spra-
wiedliwości dzięki porozumieniom procesowym, zauważyć też jednak trzeba, 
że szybkość i sprawność postępowania nie powinna wpływać na merytoryczną 
jakość rozstrzygnięć procesowych oraz na urzeczywistnianie zasad procesu kar-
nego i procesowych gwarancji jego uczestników32. Liczne są głosy doktryny 

28 Zob. W. Jasiński, Porozumienia…, s. 6.
29 Zob. M. Jankowski, a. Ważny, Instytucja…, s. 131
30 Zob. W. Jasiński, Porozumienia…, s. 6.
31 Zob. s. steinborn, Porozumienia…, s. 42.
32 Zob. G. artymiak, Sprawność procesu karnego z perspektywy form i trybów postępowa-

nia w kontekście porozumień procesowych – uwagi de lege lata i de lege ferenda, w: Ocena…, red. 
c. Kulesza, wyd. 1, s. 342 i H. Paluszkiewicz, Pierwszoinstancyjne wyrokowanie merytoryczne 
poza rozprawą w polskim procesie karnym, wyd. 1, Warszawa 2008, s. 306.
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wskazujące, że szybkie zakończenie postępowania karnego z wykorzystaniem 
porozumienia procesowego może niejednokrotnie naruszać zasady prawdy mate-
rialnej oraz domniemania niewinności33.

Zasada prawdy materialnej wysłowiona została przez ustawodawcę wprost 
w art. 2 § 2 k.p.k. Zgodnie z tym przepisem podstawę wszelkich rozstrzygnięć 
powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne. Z zasady tej wynika, że sąd 
zobowiązany jest do podjęcia w postępowaniu wszelkich starań i użycia wszel-
kich prawnie dopuszczonych środków w celu dotarcia do prawdy, a dokładniej 
do ustalenia faktów składających się na czyn będący przedmiotem postępowa-
nia34. skrócenie postępowania poprzez nieprzeprowadzanie rozprawy w ogóle 
bądź zakończenie go na pierwszej rozprawie samo z siebie nie musi jeszcze 
prowadzić do nadwyrężenia zasady prawdy materialnej. Wydaje się też, że ma 
temu przeciwdziałać treść art. 335 § 1 k.p.k., a dokładnie sformułowanie w nim 
przesłanki mówiącej, że okoliczności popełnienia czynu nie mogą budzić wąt-
pliwości. analogiczne sformułowanie zawiera art. 387 § 2 k.p.k. w odniesieniu 
do przesłanek dopuszczalności dobrowolnego poddania się karze35. słusznie 
wskazuje się przy tym, że wątpliwości nie może budzić nie tylko stan faktyczny 
sprawy, lecz także kwalifikacja prawna czynu36, a nadto, że samo wyrażenie 
zgody przez oskarżonego na skazanie bez rozprawy albo złożenie przez niego 
wniosku o dobrowolne poddanie się karze nie może implikować stwierdzenia 
braku takich wątpliwości37.

Zarzut nadwyrężania przez porozumienia procesowe zasady domniemania 
niewinności opiera się z reguły na wskazaniu, że zarówno przy skazaniu bez 
rozprawy, jak i w ramach dobrowolnego poddanie się karze nie jest wymagane 
przyznanie się sprawcy do winy, a całe postępowanie dowodowe przed sądem 
nie odbywa się. Zarzutowi temu wyszła naprzeciw nowelizacja k.p.k. z 1 lipca 
2015 roku. nowe brzmienie przepisu art. 335 § 1 wymaga przyznania się oskar-
żonego do winy. W art. 335 § 2 formułuje się zaś wymóg, by zarówno okolicz-

33 Zob. s. steinborn, Porozumienia…, s. 43 i P. Kardas, Konsensualne…, s. 33.
34 Zob. J. Grajewski, s. steinborn, w: Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do 

art. 1–424, red. L. Paprzycki, wyd. 3, Warszawa 2013, s. 53–54.
35 Por. J. Karaźniewicz, Wpływ porozumień procesowych na realizację celów postępowania 

karnego, w: s. Pikulski, red. W. cieślak, M. romańczuk-Grądzka, Przyszłość polskiego prawa 
karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo, wyd. 1, Olsztyn 2015, s. 348–349 i e. Kruk, Wyrok 
skazujący sądu pierwszej instancji w trybie art. 335 K.P.K., wyd. 1, Kraków 2005, s. 66.

36 Zob. Wyrok sn z 17 kwietnia 2011 r., sygn. IV KK 91/11, LeX nr 794518.
37 Zob. Wyrok sn z 22 sierpnia 2001 r., sygn. III KKn 372/99, LeX nr 52007.
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ności popełnienia przestępstwa, jak i wina oskarżonego nie budziły wątpliwości. 
spełnienia analogicznej przesłanki wymaga znowelizowany art. 387 § 2 k.p.k.38.

Zwrócić trzeba jednak jeszcze uwagę na jeden negatywny aspekt, będący 
pośrednią konsekwencją szerokiego stosowania skazań w trybie konsensualnym. 
Przeprowadzone w ostatnich latach badania dotyczące struktury orzekanych 
w Polsce kar ujawniają niepożądaną tendencję do orzekania kar pozbawienia wol-
ności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania. W 2011 roku orzeczenia takie 
stanowiły dokładnie 56,9% wszystkich skazań39. Zjawisko to nie byłoby niepo-
kojące, gdyby wyniki probacji były pozytywne. tymczasem, m.in. ze względu na 
niewydolność systemu probacji kary warunkowo zawieszone są masowo wyko-
nywane w związku z negatywnym przebiegiem okresu próby40. Zjawisko to było 
kluczowym motywem wchodzącej w życie z dniem 1 lipca 2015 roku nowelizacji 
kodeksu postępowania karnego. co istotne w kontekście problematyki porozu-
mień procesowych, do obecnej struktury orzekanych kar znacząco przyczyniło się 
wymierzanie ich z zastosowaniem instytucji skazania bez rozprawy i dobrowol-
nego poddania się karze. Pozostaje oczekiwać, że zgodnie z założeniem autorów 
nowelizacji kodeksu karnego zmiany ustawy karnej, które weszły w życie z dniem 
1 lipca 2015 roku, odwrócą tę niepożądaną tendencję.

Podsumowując powyższe rozważania i mając w polu widzenia zarysowane 
korzyści i zagrożenia wiążące się z ekspansją porozumień procesowych w polskim 
postępowaniu karnym, zastanowić trzeba się jeszcze nad perspektywą ich dal-
szego funkcjonowania. Zgodzić się bowiem należy, że rezygnacja z porozumień 
procesowych pozostaje już dzisiaj poza sferą wyobraźni i nie należy się zastana-
wiać czy, ale raczej jak racjonalnie z nich korzystać41. rozsądna zdaje się sugestia, 
by rozwijać w postępowaniu karnym konsensualizm, jednakże nie pozwolić na 
uzależnienie się od niego i uczynienie z postulatu szybkości postępowania zasady 
nadrzędnej względem pozostałych42. Zgodzić zresztą należy się z P. Kardasem, że 
porozumień procesowych nie można postrzegać jedynie z perspektywy przyspie-

38 na marginesie zaznaczyć trzeba, że takie sformułowanie art. 335 § 2 i 387 § 2 k.p.k. nie 
daje jednak jasności, co do tego, czy pojęcie winy użyte jest w tych przepisach w znaczeniu proce-
sowym, czy też materialnym.

39 Zob. Uzasadnienie…
40 Zob. ibidem.
41 Zob. s. Waltoś, Wizja procesu karnego XXI wieku, w: Postępowanie karne w XXI wieku, 

red. P. Kruszyński, wyd. 1, Warszawa 2002, s. 26 i W. Jasiński, Porozumienia…, s. 7.
42 Por. s. Pawelec, Od wniosku o skazanie bez rozprawy do negocjowania wyroków. Czy 

zmierzamy w stronę plea baragaining?, w: Ocena…, s. 225–226.
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szenia postępowania karnego i jako odpowiedzi ustawodawcy na kryzys wymiaru 
sprawiedliwości43. są one raczej wyrazem szerszej i właściwej także dla innych 
państw tendencji do modyfikacji kontynentalnego modelu postępowania, odzwier-
ciedlającej w pewnym stopniu formułę tzw. trzeciej drogi w prawie karnym mate-
rialnym, która skupia się przede wszystkim na rozwiązaniu konfliktu społecznego 
wywołanego popełnieniem przestępstwa, opartego na naprawieniu przez sprawcę 
wyrządzonej ofierze szkody44. Z oceną tego, czy ostanie nowelizacje k.p.k. i k.k. 
ulokują porozumienia procesowe w nurcie tzw. Drittes Spur oraz czy będą skutko-
wały ich dalszym rozwojem, pozostaje nam jeszcze poczekać.
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coNSeNSuAL fINALIZAtIoN – ALteRNAtIVe oR DoMINANt  
IN cRIMINAL PRoceeDINGS

Summary

this paper examines the evolution of different forms of consensual finalization 
of polish criminal proceedings. It shows numerous amendments of regulations in con-
viction without a trial and voluntary submission to criminal responsibility. the paper 
also attempts to access the current importance of consensual finalization of criminal 
proceedings for polish justice. therefore the paper stresses the advantages of conviction 
without a trial and voluntary submission to criminal responsibility, but also highlights 
its possible costs and threats.

Keywords: consensual finalization of criminal proceedings, conviction without a trial, 
voluntary submission to criminal responsibility, amendment of the code of crimi-
nal Procedure
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Streszczenie

celem artykułu jest analiza tych koncepcji mieszczących się w filozofii prawa 
Josepha raza, które są przydatne do zbadania problemu uzasadnienia karania i granic 
prawa karnego. Punktem wyjścia jest zasada krzywdy, którą raz rozważa w kontek-
ście pojęcia autonomii jednostki. autonomia jest – zasadniczo – wartością wymagającą 
ochrony. Wydaje się, że nawet w społeczeństwie liberalnym i demokratycznym zasa-
da krzywdy może być odczytana w taki sposób, by uzasadnione było stosowanie kary  
w celu ochrony autonomii, czyli możliwości samodecydowania o sobie. Prawo karne 
może służyć ochronie takiej moralności, która będzie spójna z koncepcją człowieka jako 
podmiotu autonomicznej. takie stanowisko jest do pogodzenia z pluralizmem aksjolo-
gicznym i nie oznacza automatycznie ingerencji w sumienia czy oceny moralne obywa-
teli. co więcej, w artykule sformułowane zostały ogólne uwagi polityczno-kryminalnej, 
których podstawą jest zasada kary jako racji ostatecznej i jednocześnie narzędzia ochro-
ny wartości liberalnych i demokratycznych. 

Słowa kluczowe: uzasadnienie kary, Joseph raz, liberalizm, liberalne państwo i przy-
mus, zasada krzywdy, autonomia, kara
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uwagi wprowadzające

Przedmiotem rozważań w tym artykule będzie zagadnienie granic uzasad-
nionego karania. Bez przesady można powiedzieć, że dotycząca tego zagad-
nienia literatura filozoficzna – tak krajowa, jak i międzynarodowa – jest bardzo 
obszerna. Joseph raz jest filozofem prawa i przedstawicielem pozytywizmu 
prawniczego. Gdy chodzi o uzasadnienie karania, to jego stanowisko wydaje 
się zdecydowanie mniej znane aniżeli poglądy Herberta Harta, czy nawet Joela 
Feinberga, antony’ego Duffa lub andrew von Hirsha1. Koncepcje mieszczące się 
ramach anglosaskiej filozofii prawa są interesujące z tego względu, że oparte są 
na ogromnej liberalno-utylitarnej tradycji filozoficznej (etycznej), wywodzonej 
przede wszystkim od J.s. Milla2. na tej tradycji opiera się z kolei namysł filozo-
ficzny we współczesnych państwach hołdujących ideałom demokratyczno-libe-
ralnym, co (jak wolno przypuszczać) dotyczy w znacznym stopniu także polskiej 
doktryny prawa karnego3.

Faktem jest, że to właśnie J.s. Mill miał najostrzej wyznaczyć granicę 
prawa, czy szerzej działalności wspólnoty wkraczającej w wolność jednostki4. 
szczególnym przejawem takiej aktywności jest prawo karne i kara. smutna 
konstatacja sołżenicyna, że gdzie prawo, tam przestępstwo5, daje podstawy, by 
szczególną uwagę zogniskować właśnie na prawie karnym i karaniu. Granicę 
prawa wyznacza wedle tradycji liberalno-utylitarnej zasada krzywdy (harm 
principle)6, która generalnie w krajach kręgu anglosaskiego pełni do dzisiaj dość 

1 Por. H.L.a. Hart, Punishment and Responsibility. Essays in the Philosophy of Law, 
new York–Oxford 1975; J. Feinberg, Doing and Deserving: Essays in the Theory of Responsi-
bility, Princeton 1970; r.a. Duff, Punishment, Communication and Community, Oxford 2001; 
a. von Hirsch, Doing Justice: The Choice of Punishments, new York 1976.

2 Por. D. Mccabe, Joseph Raz and the Contextual Argument for Liberal Perfectionism, 
„ethicss” 2001, nr 3, s. 493–521.

3 nie jest bowiem pewne, czy można mówić o skonsolidowanej polskiej filozofii prawa 
karnego.

4 szerzej: D. Lyons, Etyka i rządy prawa, Warszawa 2000, s. 166–167.
5 a. sołżenicyn, Archipelag GUŁag 1918–1956: próba dochodzenia literackiego, T. 1, 

cz. 1–2, Warszawa 2000, s. 68.
6 Dalej w tekście będzie mowa o zasadzie krzywdy, trzeba jednak rozumieć to pojęcie zgod-

nie z duchem etyki Milla, nie zaś w klasycznym cywilistycznym ujęciu. Oczywiście powodem 
trudności translatorskich jest użycie słowa „harm” i sposób oddania tego słowa oraz myśli Milla 
w języku polskim. stąd niekiedy w tekście będzie mowa o zasadzie krzywdy, w innych kontekstach 
zaś o krzywdzie lub szkodzie.
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ważną rolę – tak w dydaktyce, jak w filozofii prawa karnego (choć – jak można 
sądzić – coraz mniejszą w orzecznictwie sądów)7.

celem artykułu nie jest wyczerpujący przegląd wszystkich koncepcji, lecz 
przybliżenie rozważań Josepha raza w stopniu niezbędnym do zarysowania pro-
blemu uzasadnienia karania w społeczeństwach liberalnych, demokratycznych 
i pluralistycznych, a zarazem dbających o dobro wspólne. W tym sensie Josepha 
raza koncepcja prawa (filozofia prawa) nie będzie przedmiotem refleksji. Pewne 
jednak podstawowe elementy muszą zostać przedstawione jako swoisty kontekst 
dla koncepcji karania (granic możliwości uzasadnienia karania).

Zasada krzywdy będzie punktem wyjścia do dalszych uwag. W dalszej 
kolejności przedstawione zostaną poglądy raza na granice przymusu państwo-
wego – jako najbliższe problematyce karania, które też poddane zostaną krytycz-
nej refleksji.

Zasada krzywdy – autonomia (prawo do autonomii) – uzasadnienie karania

utylitaryści J.s. Mill, J. Bentham czy J. austin to zarazem prekursorzy czy 
twórcy pozytywizmu prawniczego oraz filozoficznych podstaw współczesnego 
państwa8. Granice działalności państwa i prawa wyznaczone przez liberałów i uty-
litarystów zakreślała indywidualna autonomia i wolność. rolą państwa i prawa 
jest natomiast ochrona porządku społecznego opartego na wolnej aktywności 
jednostek9. Problem relacji między jednostką a społeczeństwem (państwem) 
rozwiązywała tak zwana zasada krzywdy. Zasada krzywdy wyznacza granice 
wolności działania, a jej podstawową treścią jest zakaz wyrządzania drugiemu 
krzywdy, tj. wkraczania w sferę wolności innego człowieka w celach innych niż 
zapobieżenie wyrządzeniu krzywdy10. Zadaniem państwa jest utrzymanie równo-

7 szerzej na temat zasady krzywdy (zasady szkody) w prawie karnym: J. Feinberg, Harm to 
Others, new York 1984. Zob. także: r.a. Duff, Theories of Criminal Law, w: The Stanford Ency-
clopedia of Philosophy (Summer 2013 ed.), red. e.n Zalta, http://plato.stanford.edu/ (20.09.2015); 
B. Harcourt, The Collapse of the Harm Principle, „Journal of criminal. Law & criminology” 
1999, nr 109, s. 90 i n.; D. Lewis, Mill and Milquetoast, w: D. Lewis, Papers in Ethics and Social 
Philosophy, cambridge 2000, s. 159–186.

8 szerzej: s. Wronkowska, w: s. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 
2001, s. 46 i n.; J. Feinberg, H. Gross, Philosophy of Law, Belmont 1995, s. 1–6, 31 i n.; J. stel-
mach, r. sarkowicz, Filozofia prawa XIX i XX wieku, Kraków 1999, s. 21–49.

9 Por. D. Dwan, Modernism and Rousseau, „textual Practice” 2013, nr 4, s. 540–545; 
J.s. Mill, O wolności, w: Utylitaryzm. O wolności, Warszawa 1959, s. 129–130.

10 Zob. J.s. Mill, O wolności…, s. 129; J. Feinberg, Harmless Wrongdoing…, s. 3 i n.
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wagi między „wolnościami” (prawami i obowiązkami) autonomicznych jedno-
stek11. Zasada krzywdy wiąże się z wolnością obywatelską czy społeczną w ten 
sposób, że wyznacza granice władzy (ściśle – przymusu), której wspólnota może 
podporządkować jednostkę12.

Państwo może ograniczać wolność i stosować przymus, by chronić drugą 
osobę przed wyrządzeniem zła. Przymus polega tu na pozbawieniu sprawcy moż-
liwości postąpienia tak, jak ten chce postąpić (w interesującym nas aspekcie – 
uniemożliwienia wyrządzenia zła)13. stosowanie przymusu można stopniować, 
a najbardziej dolegliwe przejawy ingerencji w wolność – karanie – powinny być 
stosowane w przypadkach aktów zasługujących na szczególne potępienie. Przy-
wrócenie stanu „moralnej” równowagi w ujęciu retrybutywnym wymaga zadania 
sprawcy dolegliwości odpowiadającej wyrządzonemu złu (w wariancie utylitarnym 
odpowiedniej reakcji wychowawczej), lecz nie w każdym przypadku zło będzie 
zasługiwało na tak wielką dolegliwość, jaka wiąże się z karą kryminalną (zarówno 
będącą odpłatą, jak i środkiem wychowawczym czy resocjalizacyjnym – zawsze 
niesie ujemne konsekwencje dla sprawcy)14. skądinąd można zaobserwować 
powolną ewolucję karania – od kary śmierci do kary więzienia, od kary więzienia 
do kar wolnościowych15, od kar wolnościowych do sprawiedliwości naprawczej 
i abolicjonizmu. Przemiany te w zasadzie odpowiadają utylitarnym założeniom, 
które legły u podstaw nowożytnego czy nowoczesnego prawa karnego16. Punktem 
wyjścia dla liberalno-utylitarnego podejścia do prawa nie jest jednak sankcja, ale 
takie ukształtowanie jednostek, by żaden z członków wspólnoty nie chciał czynić 
ze swej wolności narzędzia do wyrządzania drugiemu krzywdy17.

11 Por. W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna, Warszawa 2009, s. 77 i n.
12 J.s. Mill, op. cit., s. 93. szerzej: M. Małek, Liberalizm etyczny Johna Stuarta Milla. 

Współczesne ujęcia u Johna Graya i Petera Singera, Wrocław 2010, s. 39–40.
13 Por. a. Gryniuk, Sankcja prawna a przymus prawny, w: Prawo w zmieniającym się spo-

łeczeństwie, red. G. skąpska, toruń 2000, s. 93 i n.; s. anderson, The Enforcement Approach to 
Coercion, „Journal of ethics and social Philosophy” 2010, nr 1, s. 1–31; r. nozick, Coercion, 
w: Philosophy, Science, and Method: Essays in Honor of Ernest Nagel, red. s. Morgenbesser, 
P. suppes, M. White, new York 1969, s. 440–472; a. ripstein, Authority and Coercion, „Philoso-
phy and Public affairs” 2004, nr 32, s. 2–35.

14 a. ripstein, Equality, Responsibility and the Law, cambridge 2001, s. 140–163.
15 M.J. Falcon y tella, F. Falcon y tella, Punishment and Culture: A Right to Punish?, 

Leiden–Boston 2006, s. 78 i n.
16 Zob. M. Peno, Refleksyjna nauka prawa – uwagi na tle nauki prawa karnego, w: Refleksyj-

ność w prawie. Konteksty i zastosowania, red. K. J. Kaleta, P. skuczyński, Warszawa 2015, s. 331 i n.
17 Por. P. cane, Responsibility in Law and Morality, Oxford–Portland 2002, s. 34–36.
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Współczesnym filozofem najpełniej realizującym liberalno-utylitarne uzasad-
nienie karania wydaje się być robert nozick, czerpiący zresztą inspiracje głównie 
z myśli wyrażonej w dziełach J. Locke’a. nozick jako radykalny i konsekwentny 
liberał (tj. apologeta politycznej filozofii liberalnej, a nawet libertariańskiej) pro-
ponuje stosowanie czystej zasady krzywdy – prowadzącej do radykalnego mini-
malizmu penalnego18. Kara wedle nozicka jest uzasadniona wyłącznie wtedy, gdy 
stanowi odpowiedź na szkodę czy krzywdę (odpłatę za zło)19. uzasadnienie kara-
nia należy jednak odczytywać przez pryzmat celu prawa karnego. celem karania 
jest zaś zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa – wolności od strachu przed staniem 
się ofiarę niedającej się naprawić szkody (tzw. argument ze strachu)20. Państwo nie 
może ingerować czy wpływać na to, by ludzie zachowywali się zgodnie z określoną 
moralnością (jeśli zachowania te jednocześnie nie wyrządzają konkretnej szkody), 
ani troszczyć się o dobro wspólne czy społeczne (jeśli można mówić o takim dobru 
czy interesie, który nie jest egoistycznym interesem każdej konkretnej jednostki)21.

Dla Josepha raza zasada krzywdy jest także zasadą wolności. Jednak wedle 
raza punktem wyjścia nie jest klasyczny utylitaryzm, lecz pojęcie autonomii22. 
Pojęcie krzywdy natomiast powinno zostać odczytane w taki sposób, by obejmo-
wało naruszenie czy osłabienie autonomii jednostek23.

Wolność w ujęciu raza opiera się na autonomii jednostek. Pojęcie autono-
mii osadzone jest w określonej – liberalnej – wizji społeczeństwa24. Podstawową 
rolę odgrywa szacunek dla obywateli, wyrażający się w gwarantowaniu (pro-
mowaniu) przez państwo indywidualnej autonomii, będącej warunkiem dobrego 
życia. autonomia jednostek powinna być ukierunkowana na wartościowe czy 

18 szerzej: M. Peno, Argument ze strachu – Roberta Nozicka uzasadnienie odpowiedzialno-
ści karnej, „acta Iuris stetinensis” 2015, nr 10, s. 61–79.

19 Por. n. Walker, Nozick’s Revenge, „Philosophy” 1995, nr 274, s. 581–582.
20 r. nozick, Philosophical Explanations, cambridge 1982, rozdz. 4; a. Marmor, Right-

Based Justification of Punishment, „Israel Law review” 1987–1988, nr 22, s. 97–98.
21 Zob. r. nozick, Anarchia, państwo i utopia…, s. 50 i n. Inaczej: P. Devlin, The Enforce-

ment of Morals, Oxford 1965, s. 12 i n.
22 J. raz, The Morality of Freedom, Oxford 1986, s. 369–429; G. Dworkin, The Theory and 

Practice of Autonomy; cambridge 1988; G. sher, Beyond Neutrality, cambridge 1997, roz. 2–3; 
J. stanton-Ife, The Limits of Law, w: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2013 ed.), 
red. e.n. Zalta, http://plato.stanford.edu/ (20.09.2015).

23 Zob. J. raz, The Morality of Freedom…, s. 401; G. Dworkin, Autonomia, w: Przewodnik 
po współczesnej filozofii politycznej, Warszawa 1998, s. 467 i n.

24 J. raz, The Morality of Freedom…, s. 369 i n.; J. Hampton, Liberalism, Retribution and 
Criminality, w: In Harm’s Way: Essays in Honor of Joel Feinberg, red. J.L. coleman, a. Buchanan, 
cambridge 2007, s. 159 i n.; D. Mccabe, op. cit., s. 493 i n.
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dobre życie, czemu państwo powinno sprzyjać25. Oczywiście, autonomia jed-
nostek zakłada pluralizm aksjologiczny. Państwo powinno stwarzać warunki, 
w których każda osoba miałaby jak najwięcej otwartych możliwości działania, co 
automatycznie prowadzi do gwarantowania przez państwo pluralizmu (wielość 
systemów wartości czy sposobów życia zwiększa pole wyboru, próby ujednoli-
cenia prowadzą zaś do ograniczenia naszych możliwości działania)26.

autonomia jednostki jest wartością tylko wtedy, gdy stanowi realizację 
akceptowanych czy dobrych planów, projektów lub decyzji27. Jeśli zatem państwo 
ma za zadanie sprzyjać czy chronić autonomię jednostek, to powinno chronić tego 
rodzaju wartościowe sposoby życia. Można powiedzieć, że dobre „autonomiczne” 
życie oznacza realizację pewnych dających się określić (obiektywnych) wartości. 
nie oznacza to oczywiście, że można uznać czyjeś życie za lepsze od innego – auto-
nomia narkomana i hazardzisty nie jest gorsza od autonomii nauczyciela akademic-
kiego itd. W każdym jednak wypadku do mówienia o autonomii konieczne jest 
spełnienie pewnych warunków. Mianowicie, jednostka autonomiczna to jednostka 
zdolna do tego, by samodzielnie kształtować swoje życie, nadawać bieg sprawom 
i kreować własny świat moralny28. autonomia oznacza możliwość wyboru róż-
norakich opcji – tak dobrych (wówczas autonomia staje się pewną wartością), jak 
i złych (autonomia oznacza zatem również możność wyboru zła)29. Łatwo dostrzec, 
że tak pojęta autonomia zakłada brak przymusu.

autonomia jest zatem pewną wartością. Wobec tego każdemu obywatelowi 
państwo powinno zapewnić możliwość wyboru różnych opcji – sposobów dzia-
łania. natomiast pozbawienie kogoś możliwości wiąże się z wyrządzeniem tej 
osobie krzywdy. Istnieje związek między autonomią a zasadą krzywdy – stoso-
wanie przymusu jest uzasadnione wtedy, gdy celem tego przymusu jest ochrona 
autonomii przed nieuzasadnionym atakiem ze strony innych osób30. Wyrządze-
nie szkody innej osobie narusza jej autonomię. skoro państwo ma obowiązek 
ochrony autonomii obywateli, a nawet jej poszerzania, to tym bardziej powinno 
przeciwdziałać jej naruszeniom. Można powiedzieć, że państwo może ingerować 

25 J. raz, The Morality of Freedom…, s. 418 i n.; J. raz, Liberty and Trust, w: Natural law, 
Liberalism and Morality, red. r.P. George, Oxford 1996, s. 113 i n.

26 J. raz, Liberty and Trust..., s. 113 i n.
27 Ibidem, s. 312.
28 Ibidem, s. 154 i n.; G. Dworkin, op. cit., s. 467–468.
29 J. raz, The Morality of Freedom…, s. 411.
30 Ibidem, s. 451 i n.; G. Dworkin, op. cit., s. 467–468; J. stanton-Ife, op. cit.
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w czyjąś autonomię, by chronić autonomię innego podmiotu. Pojawia się rzecz 
jasna problem polegający na tym, że zarówno autonomia ofiary, jak i agresora 
wymaga równej ochrony. Można rozwiązać ten problem poprzez przyjęcie, że na 
ochronę zasługuje „wartościowa autonomia” – osoba decydująca się na dobro ma 
pierwszeństwo przed tym, kto wybiera czyny odrażające czy złe31.

Autonomia – pluralizm – paternalizm

nie można nie dostrzec, że istnieje wiele różnorakich sposobów dobrego życia 
(co można nazwać pluralizmem aksjologicznym)32. ani autonomia, ani tym bardziej 
zasada krzywdy nie rozstrzyga kierunku, w którym należy rozszerzać wolności 
i prawa – prima facie nie sposób rozstrzygnąć zatem, które wartości zasługują na 
ochronę. Inaczej mówiąc, sam pluralizm jest wartością, a zasada krzywdy pasuje do 
bardzo wielu konkurencyjnych systemów wartości33. Działanie państwa, polegające 
na rozszerzaniu autonomii i stwarzaniu warunków do dobrego życia, nie może pole-
gać na narzucaniu czy chronieniu określonego systemu moralnego, lecz na zapewnia-
niu autonomii obywateli. Państwo powinno chronić obywateli przed naruszeniem ich 
autonomii, zatem przed szkodą. razowi explicite chodzi więc o zapewnienie funk-
cjonowania „kultury respektującej autonomię jednostek” – zabezpieczenie autonomii 
wszystkich obywateli34. trzeba mieć stale w pamięci, że dla raza zasada krzywdy 
odnosi się do autonomii jednostki – autonomia jednostki zaś oznacza „zdolność 
kształtowania swego życia” i „kreowania własnego świata moralnego”35.

Im więcej wartościowych możliwości działania ma dany człowiek, tym jest 
on bardziej autonomiczny36. Zarazem człowiek, którego każda ważna decyzja 
byłaby wymuszona przez różnorakie zagrożenia, pozostający w ciągłej obawie 
o swoje życie, nie wiódłby autonomicznego życia. Podobnie człowiek, który wiódł 
swoje życie, walcząc z głodem i chorobami, i nie miał szansy osiągnąć niczego 
więcej, niż pozostanie przy życiu, nie może być uznany za autonomicznego37. 

31 szerzej na temat tego podejścia i rozwiązania: G. Dworkin, Autonomia…, s. 468; 
G. Dworkin takie stanowisko wiąże z J. razem.

32 J. raz, The Morality of Freedom…, s. 369 i n.
33 Ibidem, s. 369 i n.
34 Ibidem, s. 369–371, 418–420.
35 Ibidem, s. 154.
36 Ibidem, s. 418.
37 Ibidem, s. 205, 207.
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autonomia wymaga czegoś więcej niż tylko zabezpieczenia egoistycznych 
potrzeb zatomizowanych jednostek. Dla klasycznych liberałów czy libertarian 
(takich jak I. Berlin czy r. nozick) autonomia człowieka to tyle, co „posiadanie 
samego siebie” i prawo to powinno być gwarantowane przez państwo i prawo38. 
Wedle raza autonomia człowieka uzależniona jest od szeregu zewnętrznych 
wobec podmiotu czynników społecznych czy okoliczności życiowych39.

Wydaje się więc, że można wykorzystać koncepcje raza do uzasadnienia 
karania w niektórych przypadkach, w których konieczna jest ochrona szeroko 
pojętego dobra wspólnego. takie uzasadnienie wykracza poza ramy tradycyjnej, 
liberalnej filozofii karania, jednocześnie jednak nie prowadzi do przyjęcia tez 
„prawnego moralizmu”. Koncepcja „prawnego moralizmu” (reprezentowana do 
pewnego stopnia przez Harta czy Feinberga) zakłada, że prawo (zwłaszcza prawo 
karne) może (powinno) służyć ochronie określonej moralności40. raz takiego 
poglądu najpewniej nie podziela41. nie oznacza to jednak, że filozof ten widzi 
społeczeństwo atomistycznie – interes społeczny w niektórych przypadkach 
odgrywa tak samo ważną rolę jak interes jednostek. Łatwo dostrzec, że w takim 
ujęciu (przedstawionym tu w koniecznym uproszczeniu) nie sposób uciec od 
problemu związków prawa karnego i moralności – trzeba bowiem rozstrzygnąć, 
czego prawo może wymagać od obywateli w ich życiu moralnym.

Mówiąc w pewnym uproszczeniu, samoistną i wymagającą ochrony war-
tością jest autonomiczne życie, czego warunkiem jest zapewnienie określonych 
warunków społecznych – przetrwanie wspólnoty, określonych struktur czy insty-
tucji społecznych itd. autonomia nie oznacza wyłącznie wolności od przymusu 
– nie ma wyczerpującej i prostej listy praw umożliwiających autonomię, z pewno-
ścią nie mają one charakteru wyłącznie indywidualistycznego. Dobra wspólne czy 
kolektywne odgrywają równie doniosłą rolę w zapewnianiu autonomii jednostek, 
jak prawa i wolności indywidualne – te pierwsze nie mogą mieć, jak twierdzi raz, 
charakteru podrzędnego42. stosowanie przymusu do ochrony dobra wspólnego (jak 

38 r. nozick, Anarchia, państwo i utopia…, s. 5; W. Kymlicka, op. cit., s. 135 i n.
39 Zob. J. raz, The Morality of Freedom…, s. 418 i n.
40 Por. D. Husak, Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law, Oxford 2008, s. 151 i n.; 

J. Feinberg, Harm to Others, new York 1984, s. 26–28, H.L.a. Hart, The Legal Enforcement 
of Morality, w: Morality and The Law, red. r.M. Baird, s.e. rosenbaum, Oxford 1988, s. 37 i n.

41 G. Dworkin, Autonomia…, s. 467–468.
42 J. raz, The Morality of Freedom…, s. 198–203. Zob. także M. Krywult, Krytyka teorii 

moralnych opartych na prawach (right-based theories). Raz kontra Nozick, „Internetowy Przegląd 
Prawniczy tBsP uJ” 2012, nr 3, s. 20 i n.
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i do zapobieżenia szkodzie) jest zatem społecznie konieczne. nie zmienia to faktu, 
że przymus, a zwłaszcza kara kryminalna, stanowi zupełny czy globalny i pod-
jęty na oślep atak na autonomie jednostki, prowadzący do zniszczenia autonomii 
oraz zdominowania jednostki43. stosując karę, ogranicza się możliwość wyborów 
dobrych (bo osoba pozbawiona wolności ma ograniczone możliwości prowadzenia 
dobrego życia – nierzadko zrywa więzi zawodowe, rodzinne, przyjacielskie itd.), 
choć przecież nie ogranicza możliwości wyborów złych (powszechnie wiadomo, 
że więzienie często raczej deprawuje, niż kieruje na dobre życiowe tory)44. Klu-
czowe jest zapewnienie równowagi między autonomią a przymusem.

Wartość każdego ludzkiego życia przejawia się w zdolności do autonomii. 
rolą prawa karnego jest ochrona unikalnej wartości ludzkiego życia i związanej 
z tym autonomii45. Państwo powinno chronić wartości takie jak autonomia czy 
pluralizm i przeciwdziałać okolicznościom prowadzącym do ich naruszenia46. 
Państwo może stosować przymus w obu celach – uzasadnione jest stosowanie 
kary zarówno w odpowiedzi na zachowania naruszające autonomię, jak i w celu 
rozszerzenia autonomii jednostek czy też poszerzenia zakresu dostępnych każ-
demu człowiekowi wartościowych opcji47. Jednak konstatacja ta nie oznacza 
zgody na narzucanie moralności w przypadkach, gdy nie wymaga tego ochrona 
autonomii i tego wszystkiego, co jej sprzyja. takie ujęcie uzasadnienia karania 
daje możliwość szerokiego zakreślenia dóbr podlegających ochronie.

Przeciw atomizmowi w liberalnej demokracji – dobra kolektywne  
i prawo karne

Być może racje mają kontestatorzy prawa karnego, twierdząc, że kara, przy-
mus czy manipulacja (te trzy pierwiastki w opinii krytyków karania występują 
łącznie w przypadku odpowiedzialności karnej) prowadzą do uprzedmiotowienia 
człowieka, przez to przekreślają jego autonomię48. Ludzie nie są jednak dosko-

43 Ibidem, s. 418–420.
44 szerzej: M. Porowski, a. rzepliński, Uwięzienie a wartości, „studia Prawnicze” 1987, 

z. 3, s. 95 i n.
45 Zob. W. Dan-cohen, Harmful Thoughts: Essays on Law, Self and Morality, Princeton 

2002, s. 150–171.
46 J. raz, The Morality of Freedom…, s. 418–419.
47 Ibidem, s. 418 i n.; J. raz, Liberty and Trust…, s. 114–116.
48 Zob. n. christie, Granice cierpienia, Warszawa 1991, s. 13 i n.; J. raz, The Morality of 

Freedom…, s. 378.
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nali, wybierają zło i przez to wyrządzają innym szkodę (krzywdę)49. W takich 
przypadkach karanie jest niejako naturalną i konieczną reakcją, choć niekoniecz-
nie w pełni moralnie uzasadnioną czy słuszną50.

Kara i przymus, jak sądzą kontestatorzy czy przedstawiciele krytycznego 
podejścia do prawa, wiążą się z manipulacją. Manipulacja była przedmiotem 
ostrej krytyki przeciwników modelu resocjalizacyjnego prawa karnego, w tym 
krytycznej argumentacji Josepha raza51. Manipulację należy rozumieć w swo-
isty i szeroki sposób. Może być to w szczególności stwarzanie pozorów, że ktoś 
postępuje niewłaściwie, widoczne chociażby, gdy sąd orzeka o winie sprawcy. 
na przykład osoba posiadająca broń bez zezwolenia zostaje uznana za odpowie-
dzialną, chociaż nie czuje się winna – broń posiadała, by realizować skutecz-
nie prawo do obrony koniecznej (wiedząc, że inaczej skutecznie się nie obroni 
itd. – niech będzie to samotna kobieta zamieszkała w niebezpiecznej dzielnicy 
dużego miasta, wracająca po zmierzchu z pracy). albo próbuje się przekonać 
lekarza, że postąpił w sposób społecznie szkodliwy, przyczyniając się do usu-
nięcia ciąży, powiedzmy nastolatki – jeśli postąpił tak w wierze, że działa jak 
najlepiej i z troską o kobietę, ze względu na przyjęty przez siebie system wartości 
itp.52 czy nie jest pogwałceniem autonomii próba resocjalizacji takiej osoby (lub 
samo mówienie, że taki podmiot – autonomiczny – wymaga resocjalizacji, prze-
budowy osobowości, spójności poglądów, systemu ocen pod dyktando wycho-
wawcy czy administracji więziennej itd. itp.)? Dobrze oddają to słowa arnolda 
s. Kaufmanna: „stosowne metody wychowawcze polegają na przymusie i mani-
pulacji, które zakładają moralną nierówność [skazanego i skazujących – M.P.]”53.

Oczywiście, truizmem jest stwierdzenie, że kara jest złem. Wydaje się jed-
nak, że możliwe są takie formy karania, które w mniejszym stopniu w autonomię 

49 Por. analizę Listu do Rzymian apostoła Pawła, w: H. arendt, Wola, Warszawa 1996, s. 99 i n.
50 J. raz, The Morality of Freedom…, s. 468 i n.
51 Ibidem, s. 418 i n.; H. Morris, Persons and Punishment, „the Monist” 1968, nr 52, s. 475–501.
52 Wydaje się, że kara nie wpływa na osoby mające ukształtowany system wartości i świado-

mie podejmujące, w oparciu o ten system wartości, decyzje. natomiast za pomocą kary można takie 
osoby post factum izolować, pytanie, czy jest to konieczne, skoro wystarczyłby inny zabieg – na 
przykład zakaz wykonywania zawodu (jako ten najostrzejszy). Por. V. tadros, The Ends of Harm, 
Oxford 2011, s. 44 i n.

53 a.s. Kauffman, Wychowawcza teoria kary, w: Filozofia moralności. Wina, kara, wyba-
czenie, red. J. Hołowka, Warszawa 2000, s. 344. Dodać trzeba, że elementy wychowawcze zawiera 
każda teoria kary – w największym stopniu utylitarna i oparta na resocjalizacji, w najmniejszym 
retrybutywna. ale sprawiedliwa odpłata także zakłada pewien przekaz: „zostałeś sprawiedliwie 
ukarany” – „uznaj sprawiedliwą karę”.
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ingerują. Polityka karna oparta na stosowaniu kar wolnościowych, związanych 
z poddaniem sprawcy próbie, naprawieniem szkody czy zawarciem ze sprawcą 
swoistej „umowy” – najpełniej realizuje sui generis zasadę autonomii54.

W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że wedle raza nałożenie na 
ludzi obowiązków będzie dopuszczalne jedynie w sytuacjach, w których jest to 
usprawiedliwione z jednego z dwóch powodów. Po pierwsze, gdy nałożenie obo-
wiązków służy interesom człowieka, na którego ten obowiązek nałożono. Po dru-
gie, gdy obowiązek nałożono w interesie innych możliwych do zidentyfikowania 
ludzi albo w interesie społeczeństwa. natomiast „obowiązek służy możliwym do 
zidentyfikowania jednostkom wtedy i tylko wtedy, gdy (…) opis działania, które 
pociąga za sobą niespełnienie obowiązku, obejmuje szkodę wyrządzoną jakiejś 
jednostce”55. raz wymienia tutaj morderstwo, gwałt czy kradzież – mówiąc 
wprost o ofierze przestępstwa, której wyrządzona zostaje krzywda56. Warte pod-
kreślenia w aspekcie polityczno-kryminalnym jest to, że raz w ostry sposób 
odgranicza sytuację „wymyślonego zła” od faktycznej krzywdy. nie wystarczy 
zatem do uzasadnienia kary stwierdzić, że obowiązująca norma zakazuje takie 
a takiego czynu, zachowanie musi faktycznie powodować szkodę57.

szczególnie interesujące w koncepcji raza jest uznanie wartości dóbr kolek-
tywnych i argumentacja za możliwością stosowania kary w celu ochrony tych 
dóbr58. Prima vista nie może prowadzić to do narzucania zachowań zgodnych lub 
niezgodnych z określoną moralnością. Ochrona wartości umożliwiających (gwa-
rantujących) autonomię jednostek w świetle (niekiedy niespójnych) poglądów 
raza może również być uzasadniona. Joseph raz trafnie zauważa, że warunkiem 
posiadania autonomii jest dostępność wielu możliwości działania, tj. możliwość 
realizacji własnych decyzji czy postanowień itd. taki stan rzeczy zapewniają tzw. 
dobra kolektywne, to jest pewne dobra o charakterze publicznym czy społecz-
nym. Mowa o różnorakich dobrach, takich jak możność założenia rodziny czy 
związku z inną osobą, zawiązania przyjaźni, podnoszenia umiejętności czy reali-
zowania swoich zainteresowań, a także wybór zawodu i czerpanie przyjemności 
z czytania literatury, słuchania muzyki czy uczestniczenia w kulturze, dostęp do 

54 Por. r.e. Burnett, Restitution: A New paradigm of criminal justice, „ethics” 1977, nr 4, 
s. 279 i n.

55 J. raz, Autorytet prawa, Warszawa 2000, s. 284.
56 Ibidem, s. 285–287.
57 Ibidem, s. 284.
58 J. raz, Autorytet prawa…, s. 247–248; J. raz, Liberty and Trust…, s. 115.
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czystego oraz bezpiecznego środowiska naturalnego itd.59 W interesie każdego 
człowieka leży autonomiczne życie, a w konsekwencji w jego interesie leży 
dobro wspólnoty, dzięki której takie życie może prowadzić – bez dóbr kolektyw-
nych nie ma autonomii60.

stosowanie prawa karnego jako narzędzia ochrony pewnych wspólnych czy 
kolektywnych dóbr, takich jak środowisko naturalne, jest uzasadnione61. Wydaje 
się, że trudno uznać za niesprawiedliwe karanie za zatruwanie środowiska natu-
ralnego, skoro zagraża się w ten sposób interesowi wielu ludzi (czy całej spo-
łeczności), uniemożliwiając prowadzenie autonomicznego życia. Wszystko to, 
co w związku z biologiczną konstytucją człowieka stanowi o jego życiu i trwa-
niu lub dobrostanie, może podlegać ochronie karnej. Pojawia się jednak pytanie 
o „kręgosłup moralny” wspólnoty, jeśli można o takim mówić i jednocześnie 
zakładać pluralizm aksjologiczny.

Można przyjąć, że w jakiejś wspólnocie istnieje mała grupa osób uznają-
cych za moralnie dopuszczalne zachowanie Z, które dla większości jest trudne 
do przyjęcia lub obrzydliwe i nie ma innego niż przymus czy kara sposobu prze-
ciwdziałania temu zachowaniu Z. Łatwo dostrzec, że występowanie w sferze 
publicznej zachowania Z uniemożliwia znacznej grupie osób realizację swoich 
postanowień czy sposobu życia. na przykład uniemożliwia rodzicom wycho-
wywanie swoich dzieci zgodnie z ich wizją moralności – zachowanie Z prze-
szkadza wiec w „kreowaniu własnego świata moralnego”, co w konsekwencji 
pozbawia tychże rodziców możliwości autonomicznego życia62. Jeśli określona 
wizja porządku społecznego i wartości konstytuujących ten porządek ulega naru-
szeniu, bez wapienia pogwałcenia doznaje autonomia członków tej wspólnoty, 
i to w wielu aspektach. na tej podstawie można zakazać rozpowszechniania por-
nografii, ale i związków osób tej samej płci – nie ma też powodu, by nie ograni-
czać możliwości publicznego wyznawania określonej religii itd.63 Jeśli natomiast 

59 Zob. J. raz, The Morality of Freedom…, s. 207–215, 250–254, 407 i n.; M. Krywult, 
Krytyka teorii moralnych opartych na prawach (right-based theories). Raz kontra Nozick, „Inter-
netowy Przegląd Prawniczy tBsP uJ” 2012, nr 3, s. 20 i n.

60 J. raz, Liberty and Trust…, s. 113–115; J. raz, The Morality of Freedom…, s. 245–267, 
288 i n.

61 J. raz, Autorytet prawa…, s. 247.
62 tak raza ujęcie autonomii zdaje się charakteryzować G. Dworkin. G. Dworkin, Autono-

mia…s. 467 i n.
63 szerzej np. P. Devlin, op. cit., s. 12–13; r. Dworkin, Biorąc prawa poważne, Warszawa 

1998, s. 452 i n.
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istnieją racje, żeby tego nie zakazywać (zwłaszcza pod groźbą kary), to nie wyłą-
czają one jednak ogólnej konstatacji, że kara w tych przypadkach byłaby mimo 
wszystko społecznie konieczna czy potrzebna. Znaczącą rolę, rzecz jasna, będzie 
pełniło przyjęcie postawy humanistycznej, osadzonej w naczelnej wartości, jaką 
jest ludzka godność. Granicą jednak wolności jest nie tyle szkoda, co warunki, od 
których zależy wartościowa autonomia jednostek64.

Wedle raza autonomii nie ma wówczas, gdy wywiera się wpływ na sumie-
nie normalnego dorosłego człowieka – taka ingerencja, zwłaszcza przymus, nie 
jest z reguły usprawiedliwiona65. trzeba pamiętać, czego raz nie mógł uwzględ-
nić, że pierwotną rolę odgrywają warunki, w których możliwe jest posiadanie 
własnego sumienia i możliwość jego formowania pod wpływem doświadczeń 
związanych z obcowaniem z wieloma systemami wartości czy sposobami życia. 
Jeśli cenimy autonomię i pluralizm oraz inne wartości charakterystyczne dla libe-
ralnego i demokratycznego społeczeństwa, to musimy zapewniać ochronę temu 
porządkowi społecznemu, w którym wartości te mogą istnieć i się rozwijać. rolą 
państwa jest zapewnienie tych warunków. nie ma również mowy o kreowaniu 
swego świata moralnego, gdy napotyka się na każdym kroku na akty niemoralne, 
złe czy odrażające66. Istotne jest to, że egoistyczny interes poszczególnych jed-
nostek nie ma pierwszeństwa przed dobrem wspólnym67. Prawo karne wykorzy-
stywane jest do narzucania takich reguł, które mogą wiązać się z moralnością, co 
w pewnych wypadkach może być kontestowane68, lecz niekiedy ochrona auto-
nomii jednostek zdaje się tego wymagać (np. zakaz udostępniania pornografii 
– gdyby treści pornograficzne były powszechnie dostępne, trudno byłoby o auto-
nomiczne życie rodziców chcących chronić dzieci lub wychować bez tego rodzaju 
treści, chociażby ze względów wychowawczych, obyczajowych, religijnych)69.

64 J. raz, The Morality of Freedom…, s. 418–419; J. raz, Liberty and Trust… s. 115 i n.
65 J. raz, Autorytet prawa…, s. 248, 264 i n.
66 Zasadniczo nie ma zgody na pedofilię i uważa się karanie jej przejawów za konieczne, na-

wet jeśli istnieje mniejsza lub większa grupa przekonująca, że należy zapewnić dzieciom swobodę 
dysponowania sobą samym także w sferze seksualnej lub podpierająca się zastałą obyczajowością 
itp. itd.

67 Por. a. Buchanan, Liberalism and Group Rights, w: In Harms Way…, s. 1 i n.
68 Zob. M.D. Bayles, Hart’s Legal Philosophy: An Examination, Dordrecht–Boston–Lon-

don 1992, s. 191 i n.
69 Por. J. raz, Liberty and Trust…, s. 113–115; G. Dworkin, Autonomia… s. 467–468; 

r. Dworkin, Do We Have a Right to Pornography?, w: r. Dworkin, A Matter of Principle, cam-
bridge 1985, s. 335–372; r. Dworkin, Freedom’s Law: The Moral Reading of the American Consti-
tution, Oxford 1996, s. 214–226.
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o dopuszczalnych formach karania

Poglądy Josepha raza na karanie można rozpatrywać w dwóch aspektach. 
Pierwszy, omówiony, dotyczy granic uzasadnienia kary i uzasadnienia karania 
per se. Drugi aspekt dotyczy formy kary.

Pojęcie autonomii jest jednym z centralnych we współczesnej myśli retrybu-
tywnej. Bez przesady można powiedzieć, że koncepcja komunikacyjna karania –  
najbardziej dziś wpływowa – opiera się na założeniu o autonomii racjonalnych 
jednostek70. Koncepcję człowieka, odpowiadającą retrybutywnej filozofii kara-
nia, dobrze oddaje r.a. Duff: „Odpowiedzialną za swe postępowanie i kierującą 
się zasadami moralnymi jednostkę cechuje praktyczny racjonalizm. Oznacza to, 
że jednostka ta jest zdolna zarówno rozważyć pojęcie dobra – w sensie tego, jak 
należy żyć i postępować – jak również zastosować rezultaty takich rozważań 
w stosunku do samej siebie. rozpoznaje ona motywy swego działania, zaliczając 
do nich m.in. przestrzeganie prawa oraz zasad moralnych i jest przez nie kształ-
towana. By użyć języka filozofii kantowskiej – jest ona autonomiczną jednostką, 
która jest w stanie myśleć i działać samodzielnie”71.

Łatwo dostrzec, że sam sposób pojmowania autonomii człowieka prowa-
dzi do uzasadnienia karania naruszeń prawa w określonych przypadkach. skoro 
ktoś zdecydował się popełnić przestępstwo, znając tego konsekwencje, to trzeba 
przyjąć jego zgodę na te konsekwencje (konsekwencje to sankcja karna). skoro 
wszyscy godzą się na reguły życia we wspólnocie (co odpowiada ideałowi 
umowy społecznej i suwerenności ludu, na którym zbudowane są współcze-
sne demokracje – rzecz jasna zgoda jest domniemana72), to godzą się na regułę 
nakazującą karać za pogwałcenie porządku społecznego. ten aspekt nie będzie 
jednak, z uwagi na ramy artykułu, przedmiotem dalszych rozważań. Ważne nato-
miast jest to, że w takim ujęciu nie są dopuszczalne zawoalowane próby wpły-
wania na postawę sprawcy. resocjalizacja byłaby możliwa wyłącznie, gdyby 
sprawca wyraził na nią lub zabiegi terapeutyczne (czy socjoterapeutyczne, gdy 
sprawcy nie ukończyli 18 lat) zgodę. Podobnie dopuszczalna jest komunikacja 
moralna oparta na argumentacji, że kara wyraża dezaprobatę i sprawca powi-

70 szerzej: r.a. Duff, Punishment, Communication and Community, Oxford 2001, s. 80 i n.; 
J. Feinberg, Funkcja ekspresyjna kary kryminalnej, „Ius et Lex” 2006, nr 1, s. 215 i n.

71 r.a. Duff, Karanie obywateli, „Ius et Lex” 2006, nr 1, s. 37.
72 szerzej: I. shapiro, The Moral Foundations of Politics, new Haven–London 2003, 

s. 109–150, 190 i n.
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nien poczuć się winny i odpowiedzialny moralnie za wyrządzone zło, pragnąc 
naprawienia tego zła, lecz nie sposób sprawcy zmusić do przyjęcia sui generis 
pokutnej postawy73.

Wydaje się, że koncepcja karania, dająca się odtworzyć z poglądów raza, 
odwołuje się do idei retrybutywnej. negując wszelką formę szeroko poję-
tej manipulacji, raz z pewnością odrzuca karę jako narzędzie resocjalizacji 
sprawcy. Można sądzić, że również prewencja nie powinna być zasadniczym 
celem karania. Kara nie służy prewencji – funkcje prewencyjne (czy politykę 
kryminalną jako taką) można realizować za pomocą innych środków. edukacja 
czy odpowiednia polityka społeczna (np. przeciwdziałanie wykluczeniu czy 
ubóstwu) to właściwa droga do zapobiegania zjawisku przestępczości74. takie 
podejście trzeba uznać za trafne. nie bez przesady można powiedzieć, że prawo 
karne generuje problemy zamiast je rozwiązywać. Kara przecież prowadzi do 
rozerwania więzi rodzinnych, wykluczenia, ubóstwa itd. – jest więc przyczyną 
problemów, które są źródłem przestępczości.

uwagi końcowe

Ostatnia część artykułu zostanie poświęcona zagadnieniom z zakresu poli-
tyki kryminalnej jako praktycznemu wymiarowi rozważań o granicach i uzasad-
nieniu kary kryminalnej (na tle poglądów Josepha raza). trudno przeoczyć, że 
dla raza charakterystyczna jest pozytywistyczną wizja nauk penalnych i prawa 
karnego75.

Przede wszystkim warto zaproponować, by odróżniać kryminalizację for-
malną od materialnej. O ile wprowadzanie zakazu prawnokarnego (typizacja 
czynu zabronionego w ustawie karnej) spełnia formalne warunki, od których 
zależy mówienie o przestępstwie (w perspektywie pozytywizmu prawniczego), 

73 Koncepcja komunikacyjna karania określa niekiedy karanie mianem „świeckiej pokuty”. 
r.a. Duff, Penance, Punishment and the Limits of Community, „Punishment & society” 2003, nr 3, 
s. 295–312.

74 szerzej np. a. Karmen, Poverty, Crime and Criminal Justice, w: From Social Justice to 
Criminal Justice, Poverty and the Administration of Criminal Law, red. W.c. Heffernan, J. Kleini-
ged, new York–Oxford 2000, s. 25–46.

75 Łatwo dostrzec, że taka wizja jest również charakterystyczna dla polskiej nauki prawa 
i polityki kryminalnej – por. L. Gardocki, Teoria kryminalizacji, Warszawa 1990, s. 7 i n. nie 
jest tak, że amerykańska nauka prawa jest nastawiona na nurt realizmu prawniczego i całkowicie 
pragmatyczna. Podobnie nie można powiedzieć, by w polskiej – pozytywistycznej –  nauce prawa 
aspekt socjotechniczny był pomijany.
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o tyle nie wystarcza to do uznania takiego czynu za przestępny w potocznym 
sensie – to znaczy za czyn moralnie zły (zasługujący na dezaprobatę). Powinno 
być tak, że stwierdziwszy dezaprobatę dla danego czynu w świetle określonych 
ocen społecznych, prawodawca taki czyn kryminalizuje. W tym przypadku karę 
należałoby uznać za uzasadnioną. Gdyby z kryminalizowanym zachowaniem 
wiązało się potępienie dla tego zachowania, wówczas można byłoby mówić 
o kryminalizacji materialnej. nie powinno być natomiast tak, że kryminalizuje 
się zachowania irrelewantne moralnie lub nawet oceniane dodatnio, bowiem 
naraża to autorytet prawa i powagę kary na znaczące osłabienie. Poza tym trudno 
w takich przypadkach uznać karę za uzasadnioną (słuszną)76.

Przede wszystkim jednak kara powinna być stosowana rzadko i tylko w tym 
celu, by chronić najważniejsze interesy ludzi. Warunkiem odpowiedzialność 
karnej powinno być zaistnienie takiej sytuacji, w której nie sposób adekwatnie 
zadośćuczynić wyrządzonej krzywdzie, a interes ofiary naruszony zostaje danym 
zachowaniem w taki sposób, który usprawiedliwia ingerencję w autonomię (czy 
wolność) osoby naruszającej (chodzi tu o intencje wyrządzenia zła itp.). tylko 
łączne spełnienie tych warunków uzasadnia karanie77. Łatwo dostrzec, że argu-
mentacja prowadzi do minimalizmu penalnego (kara jako ultima ratio). W tym 
zakresie argumentacja raza nie odbiega zasadniczo od tradycji liberalnej. Zbli-
żona jest do koncepcji roberta nozicka czy arthura ripsteina – wspólne jest 
dla tej tradycji przekonanie, że kara powinna spotykać sprawców takich czynów, 
których skutków nie sposób naprawić w żaden inny – niż ujęta retrybutywnie 
sankcja karna – sposób78. W takich przypadkach „autonomia sprawcy zostaje 
unieważniona”79. nie ma więc mowy o stosowaniu sankcji karnych np. w przy-
padku znieważania czy zniesławienia. tego rodzaju akty (czyny) nie uzasadniają 
stosowania kary – można bowiem wyrządzone komuś zło naprawić w inny spo-
sób, bez pogwałcenia autonomii sprawcy takiego „słownego zamachu”.

76 Posiadanie broni lub amunicji bez wymaganego prawem zezwolenia jest koronnym przy-
kładem tego rodzaju zachowań. Bardziej kontrowersyjne mogą być tego rodzaju przestępstwa, któ-
re wiążą się np. z eutanazją lub usunięciem ciąży na życzenie ciężarnej, wbrew prawu. tu jednak 
również mamy przypadek, gdy społeczne oceny moralne rozkładają się w taki sposób, że trudno 
uznać jednoznacznie, iż dany czyn jest przedmiotem dezaprobaty czy potępienia. Możliwe jest na-
wet uznanie takiego czynu za chwalebny, z jakiegoś punktu widzenia. Bierzemy przy tym za punkt 
odniesienia oceny dające się pogodzić z wartościami naszego kręgu kulturowego.

77 J. raz, Autorytet prawa…, s. 246–248, 283–286.
78 Zob. a. ripstein, op. cit., s. 140–163; r. nozick, Anarchia, państwo i utopia…, s. 81–96, 

167–173.
79  J. raz, The Morality of Freedom…, s. 413–420; J. stanton-Ife, The Limits of Law...
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Innym natomiast problem jest paternalizm (czyli wprowadzania regulacji 
prawnych wyłącznie w trosce o dobro człowieka, takich jak nakaz noszenia 
kasku w czasie jazdy na nartach) czy prawny moralizm (prawo jako instrument 
wdrażania czy ochrony określonej moralności)80. autonomia i pluralizm, jak 
twierdzi raz, mają wystarczyć do tego, by każda jednostka mogła prowadzić 
życie zgodnie ze swoimi poglądami moralnymi, jeśli tylko taka osoba potencjal-
nie zagraża swojemu interesowi. Jeśli bowiem przez realizację swoich poglądów 
moralnych mogłaby zagrozić interesowi innych, usprawiedliwiona jest odpowie-
dzialność karna i kara. W ten sposób raz przekreśla możliwość prowadzenia 
paternalistycznej polityki kryminalnej – przedmiotem ochrony nie powinno być 
dobro samej jednostki. Każdy bowiem sam wybiera swoją drogę życia i robi to 
jako podmiot autonomiczny, byle taką autonomię mu zagwarantować81.

Pozostaje zatem kara jako ultima ratio, będąca odpłatą za wyrządzone zło 
i służącą ochronie wartości zapewniających autonomię jednostek i związanego 
z tym dobra publicznego (czy społecznego). Warte podkreślenia jest więc to, że 
wedle raza prawo karne ma służyć również ochronie pewnych dóbr wspólnych, 
kolektywnych. Określenie zakresu tych dóbr pozostaje, co oczywiste, przed-
miotem wymagającym odrębnych rozważań. Bezwzględną granicą jest jednak 
zachowanie autonomii jednostek. Konieczne są starania, by autonomia jednostek 
była w danym układzie społecznym możliwa, a to wymaga ochrony wartości 
liberalnych i demokratycznych.
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AutoNoMy, coeRcIoN AND the LIMItS of cRIMINAL LAW  
(IN the joSePhS RAZ’S PhILoSoPhy of LAW)

this paper suggests that raz’s concept of autonomy can be used in the philosophy 
of criminal law. certainly, criminal law has limits. ‘Harm principle’ is one of the most 
important proposals for principled limits to the criminal law. Joseph raz uses the harm 
principle in the context of the concept of the personal autonomy. It can be seen that his 
theory explains (partly) the problem of the justification of punishment and its limits  
(in the liberal societies). It is possible to justify the criminal law (or punishment) as an 
method of protection ‘collective goods’, and even liberal and democratic ordo iuris. It 
can be said  that the law must be in some sense neutral. On the other hand, raz claims 
the law must protect personal autonomy. this paper suggests that according to raz’s 
philosophy of law a state might use criminal law to promote this morality which is coher-
ent with the concept of the person as an autonomous (self-government) agent. Moreover, 
the article briefly examines three problems connected with punishment, i.e. axiological 
pluralism, paternalism and legal moralism, and their consequences for the practice of 
punishment (in the context of criminal policy).

Keywords: theory of punishment, Joseph raz, liberal state and coercion, harm princi-
ple, personal autonomy, punishment
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WSchoDNIA uKRAINA W obLIcZu MASoWych ZAGINIęć

Streszczenie

Od 2014 roku we wschodniej ukrainie (rejon Doniecka i Ługańska) dochodzi do 
poważnych naruszeń międzynarodowego prawa praw człowieka oraz międzynarodowe-
go prawa humanitarnego. najpoważniejszym problemem jest rosnąca liczba niewyja-
śnionych zaginięć. W sierpniu 2015 roku ukraina przystąpiła do Konwencji w sprawie 
ochrony wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem, a tym samym przyjęła na 
siebie szereg zobowiązań. W październiku 2016 roku Ministerstwo sprawiedliwości 
ukrainy przedstawiło projekt ustawy, który odnosi się do zagadnienia wymuszonych 
zaginięć. Problematyka niniejszego artykułu koncentruje się na analizie proponowanych 
rozwiązań oraz próbie oceny, czy zawarte w niej regulacje choć częściowo rozwiązują 
problemy prawne dotyczące wymuszonych zaginięć na ukrainie.

Słowa kluczowe: wymuszone zaginięcia, wschodnia ukraina, Donbas, zmiany w we-
wnętrznym prawie ukraińskim

Wprowadzenie

Prowadzone od 2014 roku działania zbrojne w rejonie Doniecka 
i Ługańska powodują wiele problemów natury prawnej i społecznej. Jedną 
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z najpoważniejszych kwestii jest rosnąca liczba osób zaginionych oraz brak 
regulacji w wewnętrznym prawie ukraińskim odnoszących się do tego zagad-
nienia. najpilniejsze problemy to m.in. konieczność wprowadzenia definicji 
osoby zaginionej oraz ofiary wymuszonego zaginięcia, ochrona prawna osób 
zaginionych i ich rodzin, procedury poszukiwania i identyfikacji osób zagi-
nionych oraz ustanowienie centralnego i niezależnego organu zajmującego 
się tymi kwestiami. Potrzeba uregulowania wskazanych zagadnień wynika 
także z Konwencji w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymuszonym 
zaginięciem1, do której ukraina przystąpiła 14 sierpnia 2015 roku. Zgodnie 
z tym aktem wymuszonym zaginięciem jest zatrzymanie, aresztowanie, upro-
wadzenie lub inna forma pozbawienia osoby wolności przez przedstawicieli 
państwa lub przez osoby lub grupę osób działającą z upoważnieniem, pomocą 
lub milczącą zgodą państwa. Jest to zjawisko, które nierzadko towarzyszy 
konfliktom zbrojnym. celem artykułu jest zbadanie przypadków zaginięć 
na terytorium wschodniej ukrainy2. Przedstawione zostaną raporty różnych 
organizacji międzynarodowych dotyczące masowych zaginięć na omawia-
nym terenie. Dokonana zostanie również analiza aktualnego stanu prawnego 
ukrainy oraz projektu nowej ustawy w sprawie zaginięć. 

Sytuacja prawna osób zaginionych i ofiar wymuszonych zaginięć – 
zagadnienia prawnomiędzynarodowe

W prawie międzynarodowym brak jest legalnej definicji osoby zaginio-
nej. Przyjmuje się jednak, że jest to osoba, której miejsce pobytu jest nieznane  
i/lub która została zgłoszona jako zaginiona zgodnie z prawem krajowym, a jej 

1 Konwencja w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem z 20 
grudnia 2006 r. Konwencja została podpisana przez Polskę, ale nie została jeszcze ratyfikowana. 
W artykule korzystano z wersji angielskiej umieszczonej na stronie: https://treaties.un.org/doc/Pu-
blication/ctc/ch_IV_16.pdf (28.12.2016), oraz z tłumaczenia umieszczonego na stronie Mini-
sterstwa spraw Zagranicznych: http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/onz/ 
konwencja-w-sprawie-ochrony-wszystkich-osob-przed-wymuszonym-zaginieciem-przy-jetej-w-
dniu-20-grudnia-2006-r_pdf (28.12.2016). W artykule posługiwano się angielskim skrótem nazwy 
Konwencji, przyjętym w dokumentach OnZ: IcPPeD.

2 na temat zjawiska wymuszonych zaginięć na ukrainie zob. m.in. G. Baranowska, Wy-
muszone zaginięcia na Ukrainie w latach 2013–2014: skargi i procedury międzynarodowe, „stu-
dia Prawnicze KuL” 2015, 2 (62). W artykule opisano międzynarodowe mechanizmy skargowe 
w odniesieniu do przypadków tajnego pozbawienia wolności osób demonstrujących na Majdanie 
przez ukraińskie siły bezpieczeństwa oraz do przypadków podobnych zatrzymań ze strony tzw. sił 
samoobrony na Krymie.
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zaginięcie ma związek z konfliktem o charakterze międzynarodowym lub nie-
międzynarodowym, z wewnętrznymi zamieszkami, katastrofą naturalną lub 
z jakąkolwiek inną sytuacją wymagającą interwencji właściwego organu pań-
stwowego3. szczególnym przypadkiem zaginięcia jest tzw. wymuszone zagi-
nięcie (ang. enforced disappearance).

Wymuszone zaginięcie jest zjawiskiem, które znajduje się w centrum 
zainteresowań społeczności międzynarodowej od początku lat 704. Pierwotnie 
instytucje międzynarodowe posługiwały się różnymi terminami odnoszącymi 
się do opisywanego problemu, m.in.: missing persons, persons unaccounted 
for5 czy disappearance of persons6. Pojęcia te stosowane były naprzemiennie, 
bez większego rozróżnienia7. taka rozbieżność terminologiczna spowodowana 
była brakiem definicji legalnej wymuszonych zaginięć. Jej opracowanie okazało 
się jednak dużym wyzwaniem prawnym i politycznym dla całej społeczności 
międzynarodowej8. Brak wspomnianej definicji nie wpłynął na fakt, że jednym 
z zadań międzynarodowego prawa praw człowieka oraz międzynarodowego 
prawa humanitarnego jest ochrona osób przed wymuszonymi zaginięciami9. 
Wynika to z obowiązku poszanowania godności ludzkiej, prawa do życia, do 
wolności i bezpieczeństwa, a także z wolności od tortur oraz innego okrutnego 
i nieludzkiego traktowania oraz karania10.

3 Guiding principles/model law on missing. The Domestic Implementation of International 
Humanitarian Law: A Manual, Annex IV, Icrc, https://www.icrc.org/eng/resources/documents/
publication/pdvd40.htm (28.10.2016).

4 Po raz pierwszy Komisja Praw człowieka OnZ zajęła się kwestią wymuszonych zaginięć 
w związku z sytuacją na cyprze – rezolucja Komisji Praw człowieka OnZ 4 (XXXI) z 13 stycznia 
1975 r. następnie w 1975 roku do problemu wymuszonych zaginięć odniosło się Zgromadzenie Ogól-
ne OnZ w związku z sytuacją w chile – rezolucja ZO OnZ 3448 (XXX) z 9 grudnia 1975 roku. są to 
przykłady, kiedy pojęcie (choć jeszcze niezdefiniowane) pojawiało się w dokumentach OnZ.

5 rezolucja ZO OnZ 3448 (XXX) z 9 grudnia 1975 r., par. 2c.
6 rezolucja ZO OnZ 32/118 z 16 grudnia 1977 r., par. 2.
7 H. M. Kleinman, Disappearance in Latin America: A Human Rights Perspectives, 1986–

1987, 19 nYu J Int’lret, s. 1033.
8 Report of the Working Group on enforced or involuntary disappearances, uncHr, 1998, 

un Doc e/cn.4/1999/62.
9 Guiding Principles/Model law on the missing. Principles for Legislating the Situation of 

Person Missing as a Result of Armed Conflict or Internal Violence: Measures to prevent persons 
from going missing and to protect the rights and interests of the missing and their families, advi-
sory service on International Humanitarian Law, Icrc, s. 3.

10 H. Keller, O. chernishova, Disappearance Cases before the European Court of Human 
Rights and the UN Human Rights Committee: Convergences and Divergences, „Human rights Law 
Journal” 2012, nr 32, s. 237.
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W ramach międzynarodowego prawa humanitarnego można wyodrębnić 
szereg regulacji, które w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się do osób 
zaginionych, m.in.:
-	 obowiązek utworzenia Biura Informacji o jeńcach wojennych znajdujących 

się we władzy wszystkich stron konfliktu (art. 120 oraz art. 122–124 III Kon-
wencji genewskiej (KG) 11; art. 136 IV KG12),

-	 obowiązek członków sił zbrojnych do noszenia specjalnych oznaczeń 
umożliwiających odróżnienie ich od ludności cywilnej (art. 16(f) oraz  
art. 39–41 I KG13; art. 19(f) oraz art. 41-42 II KG14; art. 4(a), art. 17, art. 70 
III KG),

-	 obowiązek odpowiedniego traktowania ciał osób zmarłych w trakcie trwania 
konfliktu (art. 17 I KG, art. 20 II KG, art. 120 III KG, art. 12 IV KG),

-	 obowiązek rejestrowania wszelkich danych dotyczących osób zmarłych oraz 
osób pozbawionych wolności (art. 16 I KG, art. 19 II KG, art. 120–121 III 
KG, art. 129–131 IV KG)15.

Problematyka osób zaginionych podjęta została także w międzynarodowym 
prawie praw człowieka. Przykładem może być Międzynarodowy Pakt Praw Oby-
watelskich i Politycznych16. art. 8 Paktu stanowi, że nikt nie może być trzymany 
w niewoli. regulacja ta nie odnosi się tylko do niewolnictwa w tradycyjnym 
ujęciu, ma zastosowanie także do podobnych sytuacji występujących współcze-
śnie17. art. 8 MPPOiP jest w swojej treści bardzo zbliżony do art. 4 Powszechnej 

11 III Konwencja genewska o traktowaniu jeńców wojennych z 12 sierpnia 1949 r., Dz. u. 
z 1956 r., nr 38, poz. 171, załącznik, dalej: III KG.

12 IV Konwencja genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny z 12 sierpnia 1949 r., 
Dz. u. z 1956 r., nr 38, poz. 171, załącznik, dalej: IV KG.

13 I Konwencja genewska dotycząca polepszenia losu rannych i chorych w armiach czyn-
nych na lądzie z 12 sierpnia 1949 r., Dz. u. z 1956, nr 38, poz. 171, załącznik, dalej: I KG.

14 II Konwencja genewska dotycząca polepszenia losu rannych, chorych i rozbitków sił 
zbrojnych na morzu z 12 sierpnia 1949 r., Dz. u. z 1956 r., nr 38, poz. 171, załącznik, dalej:  
II KG.

15 Omawiane kwestie zostały ujęte także w I i II Protokole Dodatkowym z 8 sierpnia 1977 r. 
do Konwencji Genewskich z 1949 r., Dz. u. z 1992 r., nr 41, poz. 175, załącznik, oraz w III Proto-
kole Dodatkowym z 8 grudnia 2005 r. do Konwencji Genewskich z 1949, Dz. u. z 2010 r., nr 70,  
poz. 447, załącznik. 

16 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19 grudnia 1966 r., Dz. u. 
1977, nr 38, poz. 167, załącznik, dalej: MPPOiP.

17  W. sobczak, Komentarz do art. 8 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i poli-
tycznych, w: Międzynarodowy pakt praw obywatelskich (osobistych) i politycznych. Komentarz, 
red. r. Wieruszewski, Warszawa 2012, s. 205.
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Deklaracji Praw człowieka18. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Poli-
tycznych wprowadza także zakaz samowolnego aresztowania lub zatrzymania 
(art. 9). Pozbawienie wolności może nastąpić jedynie na zasadach i w trybie prze-
widzianym przez prawo krajowe. co istotne, każda osoba pozbawiona wolno-
ści ma być traktowana w sposób humanitarny i z poszanowaniem przyrodzonej 
godności (art. 10). Humanitarne traktowanie nie może być przy tym zależne od 
możliwości finansowych państwa19.

Znaczącym krokiem w kierunku stworzenia odpowiednich ram prawnych 
służących zapobieganiu wymuszonym zaginięciom oraz karaniu sprawców 
i niesieniu pomocy ofiarom była Deklaracja o ochronie wszystkich osób przed 
wymuszonym zaginięciem, przyjęta w 1992 roku20. W Deklaracji wymuszone 
zaginięcia uznane zostały za naruszenie godności ludzkiej (ang. offence to 
human dignity) oraz rażące i poważne pogwałcenie praw człowieka i podsta-
wowych wolności (art. 1). Państwa zobowiązały się nie stosować, przyzwalać 
czy tolerować wymuszone zaginięcia (art. 2). Podjęcie wszelkich możliwych 
działań w celu powstrzymania państw oraz poszczególnych osób od dokonywa-
nia wymuszonych zaginięć, a także kryminalizacja tej praktyki stały się jednym 
z priorytetów społeczności międzynarodowej21. Zostało to podkreślone m.in. 
w rezolucji nr 2001/46 Komisji Praw człowieka22. W paragrafie 5 punkcie (d) 
w sposób wyraźny wskazano, że bezkarność wymuszonych zaginięć wpływa na 
coraz większą częstotliwość występowania tego zjawiska.

Ostatnim krokiem w kierunku ustanowienia powszechnego zakazu stoso-
wania wymuszonych zaginięć jest Konwencja w sprawie ochrony wszystkich 
osób przed wymuszonym zaginięciem. W Konwencji sformułowano definicję 
opisywanego zjawiska. Zgodnie z art. 2 pod pojęciem wymuszonych zaginięć 
rozumie się zatrzymanie, aresztowanie, uprowadzenie lub inną formę pozbawie-
nia osoby wolności przez przedstawicieli państwa lub przez osoby lub grupę osób 
działającą z upoważnieniem, pomocą lub milczącą zgodą państwa, po którym 

18 Universal Declaration of Human Rights, un. Doc. Ga res. 217 (III), 10.12.1948 (polski 
tekst m.in. w: Prawo międzynarodowe publiczne, oprac. a. Przyborowska-Klimczak, Lublin 2009).

19 W. sobczak, Komentarz do art. 10 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i po-
litycznych, w: Międzynarodowy pakt praw obywatelskich (osobistych) i politycznych. Komentarz, 
red. r. Wieruszewski, Warszawa 2012, s. 249.

20 Declaration of All Persons from Enforced Disappearance, a/res/47/133, 18 grudnia 1992 r.
21 P. Linghmmar, Time for Enforced Disappearance to Disappear, 2nd term Paper, Human 

rights studies 2008, s. 9.
22 rezolucja Komisji Praw człowieka e/cn.4/2001/46, 2001 r.
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następuje odmowa przyznania faktu pozbawienia wolności lub ukrywanie losów 
albo miejsca pobytu danej osoby. Wszystko to skutkuje pozbawieniem tej osoby 
ochrony prawnej. co ważne, żadne okoliczności, w tym stan wojny, zagrożenie 
wojną czy wewnętrzna niestabilność polityczna, nie stanowią usprawiedliwienia 
dla wymuszonych zaginięć (art. 1 ust. 1)23.

Fundamentalnym efektem podpisania IcPeeD jest nie tylko stworzenie nowej 
i wiążącej definicji, ale także ustanowienie ram prawnych, które odnoszą się do 
wszystkich aspektów wymuszonych zaginięć (m.in. do odpowiedzialności za naru-
szenie, praw ofiar, prawa do prawdy)24. Konwencja nakłada na Państwa-strony 
szereg obowiązków, w tym m.in. konieczność podjęcia odpowiednich środków 
w celu zapewnienia, aby wymuszone zaginięcia stanowiły przestępstwo zgodnie 
z krajowym porządkiem (art. 4). Ponadto państwa mają obowiązek pociągnąć do 
odpowiedzialności karnej osoby, które popełniły, zleciły, namawiały do popełnienia 
lub które usiłowały popełnić to przestępstwo, a także współdziałały lub uczestniczyły 
w wymuszonym zaginięciu (art. 6 a). Odpowiedzialność karna rozciąga się także na 
przełożonego (art. 6 b). Konwencja w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymu-
szonym zaginięciem jest bez wątpienia znaczącym krokiem w kierunku wypełnienia 
poważnych luk w ochronie przed wymuszonymi zaginięciami. Wprowadza definicję 
samego zjawiska oraz ustanawia uniwersalny zakaz stosowania wymuszonych zagi-
nięć. Jednakże stworzenie kompleksowych ram prawnych wymaga podjęcia jeszcze 
wielu działań25. 

Masowe zaginięcia we wschodniej ukrainie

W kwietniu 2014 roku we wschodniej ukrainie (Donieck, Ługańsk) roz-
poczęły się walki pomiędzy ukraińskimi siłami rządowymi a oddziałami separa-
tystów. W maju 2014 roku nastąpiło ogłoszenie niepodległości przez Doniecką 
republikę Ludową oraz Ługańską republikę Ludową, co zintensyfikowało walki 
w rejonie. sytuacja nie unormowała się nawet po podpisaniu 5 września 2014 

23 na temat definicji wymuszonego zaginięcia zob. m.in. M.F. Perez solla, Enforced disap-
pearances in international human rights, Jefferson (north carolina), Londyn 2006; a. szpak, Wy-
muszone zaginięcia. Wybrane zagadnienia, toruń 2009.

24 n. Kyriakou, The International convention for the protection of all persons from enforced 
disappearance and its contributions to international human rights law, with specific reference to 
extraordinary rendition, „Melbourne Journal of International Law” 2012, vol. 13 (1), s. 450.

25 I. Pervou, The Convention for the protection of All persons from enforced disappearance: 
moving human rights protection ahead, „ european Journal of Legal studies” 2012, vol. 5 (1), s. 154. 
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roku Protokołu mińskiego26 (dalej: Mińsk-1). W tym porozumieniu przewidziano 
m.in. natychmiastowe dwustronne zawieszenie broni (punkt 1), utworzenie strefy 
bezpieczeństwa po obu stronach granicy ukraińsko-rosyjskiej (punkt 4) oraz obo-
wiązek bezzwłocznego uwolnienia wszystkich osób przetrzymywanych niezgodnie 
z prawem (punkt 5). Pokładane w Mińsku-1 nadzieje i oczekiwana okazały się trudne 
do zrealizowania, a w styczniu 2015 roku działania zbrojne w rejonie ponownie 
przybrały na sile. Po kilku tygodniach walk w lutym 2015 roku doszło do podpisa-
nia kolejnego porozumienia – Mińsk-227. Zakładało ono obowiązujący od 15 lutego 
rozejm, wycofanie w ciągu 14 dni ciężkiej broni, ustanowienie stref buforowych, 
a także opuszczenie przez obce formacje terytorium ukrainy. nad przestrzeganiem 
zawieszenia broni czuwać miała Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w euro-
pie (dalej: OBWe). Wojska ukraińskie i oddziały separatystów miały ponadto doko-
nać wymiany bezprawnie zatrzymanych oraz ustanowić mechanizm zapewniający 
pomoc humanitarną dla Donbasu. Mińsk-2 także nie doprowadził do całkowitego 
zakończenia działań zbrojnych w rejonie. W okolicach Doniecka i Ługańska wciąż 
toczą się walki pomiędzy stronami konfliktu.

Konflikt w rejonie Donbasu spowodował nie tylko duże szkody materialne 
czy ekonomiczne, ale także ogromne straty w ludziach. szacuje się, że od roz-
poczęcia działań we wschodniej ukrainie ponad 9 500 osób poniosło śmierć,  
22 200 zostało rannych, a ponad 3 miliony musiało opuścić swoje miejsce 
zamieszkania w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia na terytoriach kontro-
lowanych przez władze ukraińskie bądź w innych państwach (w tym w rosji, 
Mołdawii, Polsce, rumunii czy na Białorusi)28.  szacuje się, że 3,1 miliona 
osób oczekuje na pomoc humanitarną. najpoważniejszymi problemami są brak 
dostępu do żywności, opieki medycznej, brak schronienia oraz stres psychiczny 
spowodowany nieustającymi walkami29. unia europejska oraz państwa człon-
kowskie przekazały wspólnie ponad 279 milionów euro na pomoc humanitarną 
dla najbardziej potrzebujących30.

26 Protocol on the results of consultations of the Trilateral Contact Group, 5 września 2014 r., 
Mińsk, http://mfa.gov.ua/en/news-feeds/foreign-offices-news/27596-protocolon-the-results-of-consul-
tations-of-the-trilateral-contact-group-minsk-05092014 (30.10.2016).

27 Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, 12 lutego 2015, Mińsk, http://
kremlin.ru/supplement/4804 (30.10.2016).

28 ECHO Fact Sheet – Ukraine, Komisja europejska, wrzesień 2016 r., http://ec.europa.eu/
echo/files/aid/countries/factsheets/ukraine_en.pdf, s. 1 (30.10.2016).

29 Ibidem, s. 2.
30 Ibidem.
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sytuacja we wschodniej ukrainie znalazła się w centrum uwagi społecz-
ności międzynarodowej oraz organizacji pozarządowych także ze względu 
na rosnącą liczbę doniesień o poważnych naruszeniach międzynarodowego 
prawa praw człowieka oraz międzynarodowego prawa humanitarnego. Kon-
flikt doprowadził do ogólnego załamania praworządności na znacznej części 
terytorium31. Zwrócono na to uwagę w raporcie Wysokiego Przedstawiciela 
OnZ ds. Praw człowieka, przedstawionym Zgromadzeniu Ogólnemu we wrze-
śniu 2014 roku32. Zanotowano liczne przypadki tortur oraz niewyjaśnionych 
zaginięć. Dokładna liczba osób, które zaginęły, jest nieznana. szacuje się, że 
od wiosny 2014 roku ponad 2 500 osób zostało uprowadzonych lub stało się 
ofiarami wymuszonych zaginięć33. Według danych Międzynarodowej Komisji 
ds. Osób Zaginionych los ponad 1000 osób jest nieznany, a liczba ta będzie się 
powiększać wraz z wydłużającymi się walkami oraz brakiem reakcji obu stron 
zaangażowanych w konflikt34.

Problem osób zaginionych na ukrainie znalazł odzwierciedlenie w licz-
nych raportach organizacji międzynarodowych. W czerwcu 2015 roku Zgro-
madzenie Parlamentarne rady europy przyjęło raport Komitetu ds. Migracji, 
uchodźców i Przesiedlonych (committee on Migration, refugees and Dis-
placed Persons)35. W dokumencie odniesiono się do wielu przypadków zagi-
nięć związanych z konfliktem na ukrainie. Potwierdzono, że od wiosny 2014 
roku odnotowano ponad 1300 zgłoszeń dotyczących niewyjaśnionych zaginięć. 
są to dane przekazane przez władze ukraińskie, rzeczywista liczba jest z całą 
pewnością większa36. Warto zaznaczyć, że wśród zaginionych są nie tylko 
żołnierze, ale także cywile oraz wolontariusze, którzy pomagali ofiarom dzia-
łań zbrojnych37. Zgromadzenie Parlamentarne podkreśliło, że problem osób 
zaginionych może być rozwiązany jedynie poprzez podjęcie współpracy przez 
wszystkie strony konfliktu. W związku z tym rada europy wezwała władze 

31 Ukraine’s Forgotten Missing and Disappeared, International commission on Missing 
Persons, 2016 r. 

32 annual report of the united nations High commissioner for Human rights on the situa-
tion of human rights in ukraine, wrzesień 2014 r., a/Hrc/27/75.

33 Ibidem.
34 Ibidem.
35 Missing persons during the conflict in Ukraine, report committee on Migration, refu-

gees and Displaced Persons, June 2015, Doc. 13808. 
36 Ibidem, § 2, s. 3. 
37 Ibidem.
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ukraińskie oraz grupy separatystyczne kontrolujące rejon Doniecka i Ługańska 
m.in. do:
-	 przeprowadzenia dochodzenia we wszystkich przypadkach zaginięć zgodnie 

z międzynarodowym prawem humanitarnym,
-	 przekazywania informacji o losach i miejscu pobytu osób zaginionych,
-	 ustanowienia skutecznego mechanizmu (np. grupy roboczej) w celu rozwią-

zywania przypadków zaginięć,
-	 udzielenia odpowiedniej pomocy i wsparcia krewnym osób zaginionych38.

takie same zalecenia znalazły się w rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego 
rady europy nr 206739. Podkreślono ponadto, że kwestia poszukiwania osób zaginio-
nych wymaga zaangażowania większych sił rządowych oraz skutecznej koordynacji 
działań podejmowanych przez organizacje rządowe i pozarządowe40. W szczególno-
ści oznacza to obowiązek zapewnienia środków finansowych na przeprowadzanie 
poszukiwań41, utworzenie powszechnego rejestru osób zaginionych42 oraz udzielanie 
odpowiedniego wsparcia dla rodzin osób zaginionych43. co więcej, rezolucja rady 
europy nakłada na ukrainę obowiązek wzmocnienia środków prawnych odnoszą-
cych się do problematyki osób zaginionych, w szczególności rozważenie przyjęcia 
odrębnej ustawy, która wprowadzałaby legalną definicję „osoby zaginionej” oraz 
„ofiary wojny”44. Zgromadzenie Parlamentarne skierowało zalecenia także do grup 
separatystycznych kontrolujących terytoria Doniecka oraz Ługańska. Wskazano 
konieczność uwolnienia wszystkich więźniów i zakładników oraz udzielenia zezwo-
lenia na monitorowanie przez odpowiednie misje humanitarne miejsc przetrzymywa-
nia zatrzymanych45. W rezolucji nr 2067 wezwano władze Federacji rosyjskiej do 
przeprowadzenia skutecznych dochodzeń i ścigania sprawców w przypadku stwier-
dzenia porwania, wymuszonego zaginięcia, tortur czy umotywowanych politycznie 
zabójstw przedstawicieli narodowości ukraińskiej oraz krymskiej46.

38 Ibidem, § 5, s. 3–4.
39 Missing persons during the conflict in Ukraine, rezolucja nr 2067 (2015) Zgromadzenia 

Parlamentarnego rady europy, 2015, dalej: Rezolucja nr 2067.
40 Ibidem, § 5, s. 1.
41 Ibidem, 7. 1.1.
42 Ibidem, 7.1.2.
43 Ibidem, 7.1.4.
44 Ibidem, 7.3.
45 Ibidem, 8.1–8.3.
46 Ibidem, 9.2.
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Do kwestii zaginięć na terytorium ukrainy odniósł się w swoich raportach także 
Wysoki Komisarz narodów Zjednoczonych ds. Praw człowieka47. sprawozdania 
dotyczą okresu od listopada 2015 roku do maja 2016 roku. W tym czasie wykazano 
przypadki wymuszonych zaginięć, pozbawienia wolności w warunkach izolacji (ang. 
incommunicando detention), arbitralnych zatrzymań (ang. arbitraty detention) oraz 
tortur, zarówno ze strony władz ukraińskich (głównie przez służby Bezpieczeństwa 
ukrainy – sBu), jak i separatystów48. Można przypuszczać, że znaczna część osób 
zaginionych znajduje się w więzieniach kontrolowanych przez obie strony konfliktu 
(w dużej mierze są to tajne więzienia)49. Zgodnie z raportem Wysokiego Komisarza 
od 1 kwietnia 2014 roku w rejonach walk odkryto 1351 ciał, z których tylko 523 
udało się zidentyfikować50. Podobne statystyki pojawiają się w raportach Misji OnZ 
Monitorującej Prawa człowieka na ukrainie (dalej: HrMMu)51 oraz dokumentach 
i opracowaniach Międzynarodowego Komitetu czerwonego Krzyża52.

Wymuszone zaginięcia w prawie ukraińskim

14 sierpnia 2015 roku ukraina przystąpiła do Konwencji w sprawie ochrony 
wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem53. Zobowiązała się tym samym 

47 13 Report on the human rights situation in Ukraine (16 November 2015 – 15 February 
2016), Office of the united nations High commissioner for Human rights, http://www.ohchr.
org/Documents/countries/ua/ukraine_13th_HrMMu_report_3March2016.pdf; 14 Report on 
the human rights situation in Ukraine (16 February 2016 – 15 May 2016), Office of the united 
nations High commissioner for Human rights, http://www.ohchr.org/Documents/countries/ua/
ukraine_14th_HrMMu_report.pdf. (29.10.2016).

48 13 Report on the human…, § 33.
49 14 Report on the human…, § 26.
50 Ibidem, § 27, stan na dzień 1 kwietnia 2016 r. 
51 Misja monitorująca została utworzona w marcu 2014 r. w celu monitorowania pozio-

mu przestrzegania międzynarodowego prawa praw człowieka na terytorium ukrainy oraz skła-
dania raportów Wysokiemu Komisarzowi OnZ ds. Praw człowieka. Kwestia masowych zagi-
nięć, w tym wymuszonych zaginięć podjęta została m.in. w raporcie Misji z 15 listopada 2014 r.  
http://www.un.org.ua/images/stories/FInaL_OHcHr_seventh_report_ukraine_20.11.14_befo-
re_launch.pdf. (29.10.2016).

52 Ukraine crisis: Several thousand families still searching for their loved ones, https://
www.icrc.org/en/document/ukraine-crisis-several-thousand-families-still-searching-their-loved-
ones, Ukraine: In search of missing persons, https://www.icrc.org/en/document/ukraine-missing-
donetsk-disappeared (29.10.2016).

53 ukraina, przystępując do Konwencji w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymu-
szonym zaginięciem, złożyła deklarację dotyczącą art. 13, 14 oraz 42. Zgodnie ze złożoną dekla-
racją, organem właściwym do rozpatrywania wniosków dotyczących m.in. ekstradycji jest Biuro 
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do realizacji zobowiązań wynikających z IcPPeD, w tym do zaakceptowania 
i włączenia w system krajowy definicji omawianego zjawiska. Wspomniany wyżej 
art. 4 Konwencji nałożył na Państwa-strony także obowiązek uregulowania w sys-
temie prawa wewnętrznego przestępstwa wymuszonego zaginięcia. Jest to obecnie 
jedno z największych oraz najpilniejszych wyzwań dla ukrainy54.

Prawo ukraińskie nie definiuje pojęcia „wymuszone zaginięcie”. Podobnie 
jest w przypadku „osoby zaginionej”. Kodeks cywilny55 ukrainy posługuje się 
wprawdzie tym terminem, nie pokrywa się on jednak z definicją przyjętą w pra-
wie międzynarodowym. Zgodnie z ukraińskim prawem cywilnym za zaginioną 
uznaje się osobę, której miejsce pobytu w ciągu ostatniego roku jest nieznane. 
status osoby zaginionej ustanawia odpowiedni sąd (art. 43 i kolejne). ukraiń-
ska ustawa nie wyodrębnia jednak osób zaginionych w szczególnych okolicz-
nościach, np. w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym. nie nadaje im 
odrębnego statusu. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest brak szczególnej 
ochrony praw ofiar wymuszonego zaginięcia56.

Kwestia poszukiwania osób zaginionych uregulowana jest częściowo w ukra-
ińskim kodeksie postępowania karnego (dalej: kpk)57 oraz w rozporządzeniu nr 700 
Ministra spraw Wewnętrznych z 14 sierpnia 2012 roku58. W poszukiwania zaangażo-

Prokuratora Generalnego (na etapie postępowania przygotowawczego) oraz Ministerstwo sprawie-
dliwości (na etapie postępowania sądowego). W odniesieniu do art. 42 ukraina złożyła zastrzeżenia 
do punktu 1, zgodnie z którym przewidziane są dodatkowe procedury rozstrzygania sporów doty-
czących interpretacji lub stosowania Konwencji na drodze arbitrażu.

54 Hierarchię aktów prawnych reguluje Konstytucja ukrainy z 28 czerwca 1996 r. Zgodnie 
z art. 9 Konstytucji umowy międzynarodowe przyjęte za zgodą rady najwyższej ukrainy są częścią 
ustawodawstwa krajowego. Warto jednak zaznaczyć, iż zgodnie z art. 92 Konstytucji kwestie praw 
i wolności człowieka i obywatela oraz gwarancje tych praw i wolności wymagają regulacji ustawo-
wej. tekst Konstytucji ukrainy został zaczerpnięty z opracowania e. toczek, Konstytucja Ukrainy, 
Warszawa 1999 oraz ze strony internetowej rady najwyższej ukrainy: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/254%D0%Ba/96-%D0%B2%D1%80 (28.12.2016). Odrębna ustawa w kwestii zaginięć 
jest także odpowiedzią na zalecenia wskazane w rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego rady 
europy nr 2067 (2015) „Missing persons Turing the conflict in Ukraine” (pkt. 7.3).

55 Цивільний кодекс України, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40–44, 
ст.356, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (3.11.2016).

56 Zgodnie z art. 24 Konwencji w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymuszonym za-
ginięciem, ofiarą jest osoba zaginiona oraz każdy, kto ucierpiał bezpośrednio w wyniku wymuszone-
go zaginięcia. Powszechnie przyjmuje się, że ofiarami są także członkowie rodzin osoby zaginionej.

57 Кримінальний процесуальний кодекс України, Відомості Верховної Ради Украї-
ни (ВВР), 2013, № 9–10, № 11–12, № 13, ст.88, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651–17 
(4.11.2016).

58 Наказ від 14 серпня 2012 року n 700 „Про організацію взаємодії органів досудового 
розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, вияв-
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wana jest Policja, która przyjmuje zgłoszenie o zaginięciu i umieszcza je w publicz-
nym rejestrze, a następnie przeprowadza wstępne czynności dochodzeniowe (art. 15 
kpk ukrainy). Prawo ukraińskie przewiduje także szczególne procedury, gdy zagi-
nioną osobą jest dziecko. reguluje to rozporządzenie nr 700, które zawiera instrukcje 
dotyczące współdziałania różnych agencji i służb wewnętrznych przy wykrywaniu 
określonych przestępstw. Zgodnie z punktem 9.4.2 rozporządzenia, w przypadku 
kiedy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zaginięcia dziecka miejsce jego pobytu nie 
zostało ustalone, należy wszcząć nadzwyczajną procedurę przewidzianą odrębnymi 
przepisami. Przytoczone powyżej regulacje dotyczą zwyczajnych przypadków zagi-
nięć. Brak jest specjalnych przepisów wskazujących tryb i warunki postępowania 
w sytuacjach szczególnych, w tym w przypadku wymuszonego zaginięcia.

Przedłużający się konflikt we wschodniej ukrainie oraz coraz liczniejsze 
przypadki zaginięć spowodowały, że 6 października 2016 roku decyzją szefa 
służby Bezpieczeństwa ukrainy59 powołano specjalne centrum (Об’єднаний 
центр). Do jego zadań należy m.in.: tworzenie i prowadzenie ewidencji osób 
wojskowych i cywilnych, które zostały bezprawnie zatrzymane lub zaginęły na 
obszarze objętym walkami od 7 kwietnia 2014 roku. Powołany organ jest obo-
wiązany podejmować wszelkie możliwe działania w celu uwolnienia bezprawnie 
zatrzymanych, a także koordynować działania w celu identyfikacji zabitych.

utworzenie centrum przy służbie Bezpieczeństwa ukrainy, choć było kro-
kiem w dobrą stronę, nie rozwiązało wszystkich problemów ukraińskiego pra-
wodawstwa w zakresie osób zaginionych, w tym ofiar wymuszonych zaginięć. 
Obecnie wśród najpoważniejszych (i najpilniejszych) wyzwań wymienić należy:
-	 brak określonego statusu osoby zaginionej, a co za tym idzie brak ochrony 

praw osób zaginionych i ich rodzin,
-	 brak scentralizowanej bazy danych osób zaginionych,
-	 brak jednego scentralizowanego organu, który zajmowałby się poszukiwa-

niem osób zaginionych,
-	 brak specjalnych procedur odnoszących się do osób zaginionych w związku 

z konfliktem zbrojnym,
-	 brak przepisów gwarantujących rekompensatę rodzinom osoby zaginionej60.

ленні та розслідуванні кримінальних правопорушень”, http://document.ua/pro-organizaciyu-
vzaemodiyi-organiv-dosudovogo-rozsliduvannj-doc119907.html (4.11.2016).

59 Наказ про утворення Об’єднаного центру, dokument dostępny na: https://ssu.gov.ua/
ua/pages/96 (4.11.2016).

60 Біла Книга до проекту Закону України „Про попередження зникнення людей та 
сприяння в розшуку безвісно зниклих осіб”, źródło własne autora.
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Próbę rozwiązania powyższych problemów podjęto w projekcie ustawy 
przedstawionej przez Ministerstwo sprawiedliwości ukrainy61. Projekt składa 
się z 9 rozdziałów i ma na celu zapobieganie zaginięciom oraz zapewnienie 
pomocy prawnej w poszukiwaniu osób zaginionych w związku z konfliktem 
zbrojnym lub przemocą w państwie, a także ochronę praw osób zaginionych 
oraz ich krewnych. Projekt zawiera definicję osoby zaginionej oraz wymuszo-
nego zaginięcia. Zgodnie z art. 2 zaginioną jest osoba, której miejsce pobytu nie 
jest znane i/lub która na podstawie wiarygodnych informacji może być uznana 
za zaginioną w związku z konfliktem zbrojnym o charakterze międzynarodo-
wym lub niemiędzynarodowym, lub w związku z wewnętrznymi zamieszkami. 
Wymuszone zaginięcie jest natomiast wytłumaczone jako zatrzymanie, aresz-
towanie, uprowadzenie lub pozbawienie wolności w jakikolwiek inny sposób 
przez państwo lub przez osobę/grupę osób działającą z upoważnienia lub za 
zgodą państwa, przy jednoczesnej odmowie uznania danej osoby za zaginioną 
lub przy zatajaniu informacji o losie i lokalizacji osoby zaginionej. taka defi-
nicja stanowi odwzorowanie art. 2 Konwencji w sprawie ochrony wszystkich 
osób przed wymuszonym zaginięciem.Proponowany projekt ustawy rozwiązuje 
szereg problemów w zakresie ochrony osób zaginionych i ich rodzin. Zgodnie 
z art. 4 osoba zaginiona ma prawo do życia i bezpieczeństwa, a także do tego, 
aby okoliczności jej zniknięcia zostały dokładnie zbadane. Projekt wprowadza 
także szereg regulacji w zakresie prawa do informacji. Krewni osoby zaginionej 
mają prawo do uzyskania informacji na temat losów tej osoby, miejsca pobytu, 
a w przypadku stwierdzenia śmierci – informacji na temat okoliczności śmierci 
i miejsca pochówku (art. 6). co więcej wszystkie strony zaangażowane w konflikt 
mają obowiązek podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu wyjaśnienia 
okoliczności zaginięcia (zgodnie z międzynarodowym prawem praw człowieka 
i międzynarodowym prawem humanitarnym). Warto zaznaczyć, że prawu rodzin  
do informacji towarzyszy obowiązek władz przeprowadzenia skutecznego śledz-
twa w sprawie zniknięcia oraz ustalenie okoliczności zniknięcia i miejsca pobytu 
lub pochówku.

W projekcie ustawy przewidziano utworzenie Krajowego Biura Informa-
cji (Національне довідкове бюро) jako scentralizowanego organu, który ma 
za zadanie poszukiwanie osób zaginionych w związku z konfliktem zbrojnym 
lub wewnętrznymi zamieszkami. Jest to także realizacja zobowiązań wynikają-

61 Проект, Закон України „Про попередження зникнення людей та сприяння у розшуку 
осіб, зниклих безвісти”, źródło własne autora.
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cych z art. 122 III KG oraz art. 136 IV KG. Krajowe Biuro Informacji ma być 
odpowiedzialne za gromadzenie i archiwizowanie informacji o rannych, chorych, 
zabitych oraz zatrzymanych osobach w trakcie trwania konfliktu. Biuro rozpo-
czyna swoją działalność od razu po wybuchu konfliktu lub po rozpoczęciu dzia-
łań wojennych (art. 7–10). W projekcie przewidziane jest również utworzenie 
specjalnego rejestru osób zaginionych. Wpisowi podlegają dane osoby zaginio-
nej oraz informacje, które pomogą w ustaleniu miejsca pobytu lub identyfikacji 
ciała. Dane są tajne i mogą być wykorzystywane tylko w celu poszukiwań lub 
identyfikacji.

Kolejnym ważnym aspektem poruszanym w projekcie jest odpowiedzial-
ność za naruszenia przepisów dotyczących zaginięć. Zgodnie z art. 23 odpowie-
dzialność prawną rodzi m.in.:
– niezgodne z prawem zatrzymanie, aresztowanie lub internowanie,
– wymuszone zaginięcie,
– nieuzasadniona odmowa udzielenia informacji o osobie zaginionej,
– celowe podawanie fałszywych lub niepotwierdzonych informacji o osobie 

zaginionej, co utrudnia lub uniemożliwia jej odnalezienie,
– systematyczna i celowa odmowa prawa do komunikowania się z bliskimi.

Proponowany projekt stanowi kolejny etap na drodze do uregulowania w pra-
wie wewnętrznym ukrainy zagadnień związanych z wymuszonymi zaginięciami. 
Przewidywane regulacje z całą pewnością nie stanowią kompleksowego ujęcia 
omawianego problemu, niemniej jednak zmiany te oceniać można jako znaczący 
krok w kierunku przyznania ochrony ofiarom wymuszonych zaginięć.

Podsumowanie

Problem masowych zaginięć we wschodniej ukrainie, w tym także przy-
padki wymuszonych zaginięć, to bez wątpienia jedno z największych wyzwań 
dla obecnego prawodawstwa ukraińskiego. skala problemu jest niebagatelna. 
statystyki, choć różnią się liczbami, przedstawiają niepokojącą sytuację. Jest ona 
tym bardziej zatrważająca, że w prawie ukraińskim brak jest odpowiednich prze-
pisów regulujących status i prawa osób zaginionych i ich rodzin. Przystąpienie 
w 2015 roku do Konwencji w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymuszo-
nym zaginięciem nałożyło na ukrainę określone zobowiązania. Wyrazem tego 
jest projekt ustawy przedstawiony przez Ministerstwo sprawiedliwości. Propo-
nowane regulacje rozwiązują częściowo problemy prawne w omawianym zakre-
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sie, wprowadzają definicję, ustanawiają ochronę prawną osób zaginionych i ich 
rodzin, a także przewidują powołanie organu koordynującego działania w zakre-
sie poszukiwań i identyfikacji zaginionych. Projekt ustawy nie został jeszcze 
przyjęty przez ukraiński parlament. Inicjatywę tę należy jednak oceniać jako 
znaczący krok w kierunku unormowania w prawie krajowym kwestii praw osób 
zaginionych oraz ich rodzin. Pamiętać jednak należy, że jest to jedynie początek 
koniecznych zmian.
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eNfoRceD DISAPPeARANceS IN eASteRN uKRAINe

since 2014 in eastern ukraine (Donieck and Lugansk) there have been noticed 
serious violations of international human rights law and international humanitarian 
law. the most serious problem is growing number of disappearances. In august 2015 
ukraine joined the International convention for the Protection of all Persons from en-
forced Disappearance and in this way accepted particular obligations. In October 2016 
ukrainian Ministry of Justice presented project of new law that concerns enforced dis-
appearance. the topic of this article is focused on analyses solutions that appeared in the 
project, and attempt to assess whether the solutions can be used to solve at least some of 
the problems concerning enforced disappearances in ukraine.

Keywords: enforced disappearance, eastern ukraine, Donbas, changes in ukrainian 
domestic law


