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PRZEDMOWA

Prawo, w sensie ogólnym, znalazło swój zalążek już w starożytnym Rzymie. Decydujący wpływ na kształtowanie, budowę i pierwsze wyznaczniki
norm prawnych mieli właśnie rzymianie. To oni ustanowili prawo dwunastu
tablic kierując się przekonaniem, iż człowiek jest istotą rozumną, która potrafi
odróżnić dobro od zła. Legislacja ta dotyczyć miała obywateli, głównie ich
obowiązków i uprawnień. Niezaprzeczalnym faktem jest iż, prawo to dziedzina, która wymaga ciągłych zmian i ulepszeń, ze względu na rozwój społeczeństwa i jego postępowość, otóż powinna ona zachodzić w zakresie lokalnym,
a także międzynarodowym.
Prawo współczesne, choć wymaga dostosowania do aktualnie przyjętych
norm zwyczajowych przez społeczeństwo, to nadal bazuje na sentencjach z prawa rzymskiego. Większość paremii, ma charakter ponadczasowy, jedna z nich
to łac.hominum causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka. Idealnie ona odzwierciedla sens działania
prawa, iż jest ono stworzone dla człowieka niezależnie od gałęzi prawa.
Autorzy w monografii „Dylematy współczesnego prawa” poruszają bieżące tematy XXI wieku z wielu gałęzi – m.in prawo cywilne, prawo karne,
prawo konstytucyjne, prawo międzynarodowe, a także prawo Unii Europejskiej. Istotnym aspektem publikacji jest ukazanie wyzwań, przed jakimi musi
stawać proces legislacyjny czy samo prawo w kontekście prawidłowego funkcjonowania, przy zachowaniu zasad demokratycznego państwa prawa.
Mam nadzieję, że utwór, który jest owocem pracy wielu autorów zarówno praktyków jak i teoretyków prawa, stanowić będzie przyczynę do dyskusji
nad przedmiotową tematyką, artykuły natomiast będą zalążkiem do dalszych
badań oraz pretekstem do wielu dyskusji.

Konrad Tarłowski
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UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

STOSUNEK PRAWA EUROPEJSKIEGO
DO PRAWA KRAJOWEGO

Streszczenie: Artykuł ma za zadanie ukazać oraz przybliżyć, jak ważne znaczenie na funkcjonujące przepisy prawa wewnątrzpaństwowego mają przepisy unijne. Poprzez scharakteryzowanie
zasad Unii Europejskiej, a także norm na których ona bazuje, można wnioskować o nadrzędności prawa unijnego nad prawem rodzimym. Przywołane stanowiska Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pomogą przy ocenie przedmiotowej sprawy. Niniejsza praca podejmuje tematykę kontrowersyjną, a zarazem problematyczną
względem współczesnych przepisów prawnych jak i społecznych. Utwór przedstawia kwestie
sporne oraz stosunek prawa europejskiego do prawa krajowego.
Słowa kluczowe: Prawo krajowe, Unia Europejska, Trybunału Konstytucyjny, Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

WSTĘP
W wyniku chęci przystąpienia do Unii Europejskiej, państwo posiada
swoją niezależność, odrębność oraz tożsamość konstytucyjną. Jednak na płaszczyźnie zasad pierwszeństwa stosowania prawa unijnego nad porządkiem krajowym można dokonać wielu rozważań. Mogą one dotyczyć zarówno praktyki stanowienia prawa, ale także jego stosowania. Dlatego też, autor niniejszego
opracowania jako istotne uznaje początkowo w części pierwszej opracowania,
wprowadzenie odbiorcy do problematyki zrozumienia terminologii, poczynając od wyjaśnienia zagadnień dotyczących nazewnictwa. W kolejnej części
odnosi się do mających fundamentalne znaczenie dla podniesionego problemu, podstawowych zasad Unii Europejskiej. W tym miejscu, zwraca uwagę
na normy niepisane, które dotyczą najistotniejszych koncepcji, jakim podlega
cały porządek prawny. Natomiast prawo unijne pisane, wyróżnia jako regulujące sytuacje ekonomiczne i społeczne, które jednocześnie wypełniają wszelkie
9
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istniejące luki prawne. Stosowanie wyżej wspomnianych zasad, z udziałem
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości pozwala na szczeblu Unii Europejskiej ustalić przyczyny istniejącego problemu, w razie jakiegokolwiek naruszenia prawa unijnego przez państwo członkowskie. Idąc dalej, autor przedstawia
ujęcie Traktatu z Lizbony i jego znaczenia dla kształtowania polityki Polski.
Ma to na celu, szczególne znaczenie, aby opisać w jaki sposób przyczynił się
do wpływu na ustrój Rzeczypospolitej Polskiej oraz w jaki sposób ogranicza
działalność władz publicznych. Główną trudnością, dotyczącą podniesionego tematu jest relacja na linii prawa europejskiego z porządkiem krajowym.
Na tym etapie, autor pracy przystępuje do próby wyjaśnienia, z punktu widzenia najistotniejszej materii, związanej z rozstrzygnięciem nadrzędności
norm obowiązujących w polskim porządku prawnym. W analizie tej tematyki przywołane będą stanowiska Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które istotnie wskażą kierunki orzecznicze
i ich stanowisko w przywołanej sprawie. Uzupełniająco posłużono się także
przykładami, bazując na wcześniej wspomnianym orzecznictwie, potwierdzając dokonaną ocenę przez organy wymiaru sprawiedliwości.
POJĘCIE PRAWA EUROPEJSKIEGO
Pojęcie prawa europejskiego może być stosowane zarówno w znaczeniu
wąskim, jak i szerokim. Rozumienie wąskie obejmuje zarówno prawo przyjęte w ramach Unii Europejskiej, jak również Europejskiej Wspólnoty Energii
Atomowej (EWEA, zwanej również EUROTOM). Ograniczając się do jeszcze ściślejszej formy jest to prawo samej Unii Europejskiej, z którego to należy
wyłączyć wszelkie regulacje prawne przyjęte na podstawie Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (TEWEA). Natomiast
przez znaczenie szerokie należy rozumieć prawo wszystkich europejskich organizacji międzynarodowych. (Ahlt i Szpunar 2011, s. 20)
Tak naprawdę, podejmując się próby wyjaśnienia powyższej terminologii
należy znacząco odróżnić system Rady Europy i innych organizacji europejskich od prawa Unii. Przez wyróżnienie także zwyczajowego prawa europejskiego i norm konstytucyjnych państw europejskich należy uznać, iż istnieje
wiele różnych systemów prawnych. Nawet przymiotnikowe określenie słowa
europejski można uzależnić od tego czy autor odnosi się do kontynentu, czy też
mówi o Radzie Europy. Jednakże na potrzeby niniejszej pracy autor zakłada,
iż termin prawo europejskie jest tożsame z pojęciem prawo Unii Europejskiej
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i zgodnie z przyjętą terminologią w podręczniku Prawo europejskie M. Ahlt,
M. Szpunar będzie się nim posługiwał. (tamże, s. 20)
POJĘCIE EUROPEJSKIEGO
PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Szczególną uwagę należy zwrócić na pojęcie europejskiego prawa administracyjnego, z którym to pierwszy raz spotkano się w roku 1992. Jego autorem
był J. Schwarze, profesor Uniwersytetu we Freiburgu oraz Instytutu Europejskiego we Florencji. W ujęciu, które zaprezentował Schwarz europejskie prawo
administracyjne ukazuje się jako rezultat szybko postępującego rozwoju struktur wspólnotowych. Założenia i główne zasady znalazły swoje umocowanie zarówno w postanowieniach traktatowych, jak i w szeroko ujętym orzecznictwie
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Analizując poszczególne rozważania
Schwarza można zauważyć, że korzenie opisywanego porządku prawnego tkwią
już w systemach prawa krajowego. (Kmieciak 2010, s. 197-198)
Termin europejskiego prawa administracyjnego posiada wiele znaczeń.
Może mieć charakter dydaktyczny, z czym często spotykano się w licznych
programach nauczania na wydziałach prawa uniwersytetów europejskich.
Ponadto przez wyżej wspomniane pojęcie można również rozumieć wszelkie
przepisy prawne, które są tworzone i stosowane przez organy organizacji europejskich. Przykładowo należy tu wymienić organy Unii Europejskiej, Rady
Europy, których to przedmiotem jest właśnie administracja publiczna. Europejskie prawo administracyjne są to również normy prawa europejskiego, których adresatem są państwa członkowskie, Rada Europy czy też Organizacja
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. (Krawiec 2009, s. 14-15)
PODSTAWOWE ZASADY UNII EUROPEJSKIEJ
Flagowe znaczenie dla funkcjonowania Unii Europejskiej, wykonywania
jej zadań i uskuteczniania założonych celów jest przestrzeganie przez nią zasad,
które mają istotny wpływ na wszelkie podejmowane decyzje, jak i reakcje na
dotychczas zgłaszane przez społeczeństwo postulaty. Może ona w ten sposób
zapobiegać wszystkim rozbieżnością pomiędzy państwami członkowskimi,
a następnie wprowadzać niezbędne procedury, zmierzające do naprawy zaistniałego sporu. Z tego też powodu jako jedną z głównych cech systemu prawa Unii Europejskiej należy wymienić, liczne źródła prawa i ich różnorodny
charakter prawny. Jest to wynikiem przyjętego modelu, aby gwarancją było
11
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utrzymanie nadrzędnego stosunku prawa wspólnotowego nad porządkami
prawnymi państw członkowskich. Wyżej wspomniane prawo wspólnotowe
to szczegółowo opracowany i uporządkowany zbiór norm, powstających na
skutek kooperacji między państwami członkowskimi i innymi instytucjami.
Niemniej jednak rozpoczynając od przedstawienia sztandarowych zasad, na
samym początku należy zaznaczyć, iż w odróżnieniu od poszczególnych organizacji międzynarodowych, których rola ogranicza się najczęściej do sprawowania nadzoru nad działaniami państw członkowskich, Unia wyposażona jest
we władzę prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. (Kolasa 1994, s. 82-83)
Zdecydował o tym fakt, iż wprowadza ona nowy porządek prawny, który obowiązuje w systemie prawnym państw członkowskich, a ponadto normy te są
stosowane przez organy władzy krajowej w takim samym zakresie jak przepisy
prawa wewnętrznego. (Biernat 2001, s. 65)
ZASADA PRZYZNANIA
Zasada przyznania, zwana również zasadą kompetencji przyznanych jest
podstawowym składnikiem działania każdej organizacji międzynarodowej.
Swoje umocowanie ma w art. 5 ust. 1 i 2 Traktatu o Unii Europejskiej, który
mówi o tym, że Unia Europejska działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez Państwa Członkowskie w Traktatach, aby osiągnąć
określone w nich cele. Uzupełnia ją art. 4 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej,
mówiąc o tym, że kompetencje nieprzyznane Unii w Traktatach należą do
Państw Członkowskich i tylko w takim zakresie mogą one, wyłącznie z upoważnienia Unii Europejskiej stanowić prawo i przyjmować prawnie wiążące
akty prawne. (Traktat o Unii Europejskiej, Dz.U. 2004.90.864/30) Z tego
tytułu należy też zwrócić uwagę na wprowadzenie przez Traktat z Lizbony
podziału tychże kompetencji na: wyłączne, dzielone i koordynujące.
Kompetencje Unii Europejskiej nie wyłączają zawierania umów międzynarodowych, jeżeli zostało to wcześniej przewidziane w akcie prawodawczym
lub jest niezbędne do sprawnego funkcjonowania Unii Europejskiej, a także
uprawniają do wyłączności w zakresie:
- unii celnej,
- ustanawiania reguł konkurencji niezbędnych do funkcjonowania rynku
wewnętrznego,
- polityki pieniężnej w odniesieniu do państw członkowskich strefy euro,
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- zachowania morskich zasobów biologicznych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa,
- wspólnej polityki handlowej.
Wcześniej już wspomniane kompetencje dzielone między Unią Europejską, a państwami członkowskimi obejmują większość obszarów integracyjnych, w których to Unia swych kompetencji nie wykonała. W tym aspekcie
należy wymienić:
- rynek wewnętrzny,
- politykę społeczną,
- spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną,
- rolnictwo i rybołówstwo,
- środowisko naturalne,
- ochronę konsumentów,
- transport,
- sieci transeuropejskie,
- energię,
- przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości,
- wspólne problemy bezpieczeństwa w zakresie zdrowia publicznego.
Wzorując się na art. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
(Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U. UE C 2016.202.47)
Unii zostały przyznane liczne kompetencje, poprzez które może ona prowadzić działania dotyczące wspierania, koordynowania, bądź uzupełniania działalności państw członkowskich. W żadnym wypadku nie mogą one ich zastępować, lecz jedynie dążyć do ich umacniania. Należy tu wyróżnić:
- ochronę i poprawę zdrowia ludzkiego,
- przemysł,
- kulturę,
- turystykę,
- edukację, kształcenie zawodowe, młodzież i sport,
- ochronę ludności,
- współpracę administracyjną. (Barcik i Wentkowska 2014, s. 212)
ZASADA POMOCNICZOŚCI (SUBSYDIARNOŚCI)
Zasada pomocniczości swoje umocowanie formalne ma w art. 5 ust. 3
Traktatu o Unii Europejskiej, zgodnie z którym Unia podejmuje działania,
13
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które nie należą do jej wyłącznej kompetencji tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele te nie mogą zostać osiągnięte przez poszczególne
Państwa Członkowskie. Odnosi się to także do poziomu centralnego, regionalnego oraz lokalnego, ponieważ gwarantuje w pewien sposób niezależność
władz niższych instancji, wobec tych znajdującym się na wyższym szczeblu.
Ma to na celu istotny podział kompetencji, co jest podstawą instytucjonalności państw o strukturze federalnej. Tym samym Unia zostaje w pewnym
sensie wykluczona, gdy racjonalne mogą być działania w wyżej wspomnianym
zakresie.(Traktat o Unii Europejskiej, Dz.U. 2004.90.864/30)
Aby jednak interwencja Unii była zasadna i spójna z zasadą pomocniczości, muszą być spełnione trzy warunki:
- działania nie mogą być podjęte na rzecz kompetencji wyłącznych Unii,
- cele działania nie mogły zostać osiągnięte w wystarczający sposób przez
państwa członkowskie,
- biorąc pod uwagę rozmiary i skutki danego działania, jego sprawniejsze
przeprowadzenie może być dokonane na szczeblu Unii. (Wyrok Trybunału
Sprawiedliwości C-358/14)
Analizując powyższe, parlamenty narodowe sprawują stały nadzór nad
jej przestrzeganiem zgodnie z procedurą przewidzianą w protokole. Oznacza to, iż każdy parlament, bądź jego izba ma osiem tygodni, licząc od dnia,
w którym projekt aktu ustawodawczego został przekazany, aby skierować
uzasadnioną opinię do przewodniczących Parlamentu Europejskiego, Rady
i Komisji, w sprawie określenia powodów, dla których wcześniej wspomniany
projekt narusza zasadę pomocniczości. (Traktat o Unii Europejskiej, Dz.U.
2004.90.864/30)
ZASADA PROPORCJONALNOŚCI
Z regulacją zasady proporcjonalności, która do wspólnotowego porządku prawnego została wprowadzona przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości można się zetknąć w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej, który normuje, że
zakres i forma działania Unii nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów przewidzianych Traktatami. (Tamże, Dz.U. 2004.90.864/30)
Kierowana jest ona do organów unijnych, a także wszelkich organów państw
członkowskich. Instytucje Unii wyżej wspomnianą zasadę powinny stosować
zgodnie z przyjętym Protokołem w sprawie stosowania zasady proporcjonalności, korelującej z zasadą pomocniczości, mając na uwadze aby zastosowane
14
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środki współgrały z istotą celu. Muszą one charakteryzować się tym, aby przy
ich pomocy cel dało się osiągnąć, a także powinny być na tyle właściwie dobrane, żeby przy pomocy innego środka, celu nie dało się osiągnąć lepiej. Idąc
dalej muszą być proporcjonalne, żeby w odpowiedni sposób zbilansować poniesione koszta i uzyskane dobra. (Maliszewska-Nienartowicz 2006, s. 59-60)
Autor pracy zwraca szczególną uwagę nie tylko na unormowania zasady
proporcjonalności w porządku prawa unijnego. Należałoby również wymienić, iż swoje zastosowanie znajduje zarówno w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ale także chociażby w art. 8 Kodeksu postępowania administracyjnego. W pierwszym przypadku, art. 31 ust. 3 Konstytucji RP mówi, że
ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą
być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego
bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności
i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
(Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej) Natomiast w Kodeksie postępowania
administracyjnego zwraca się uwagę, że organy administracji publicznej prowadzą postępowania w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy
publicznej, kierując się przy tym zasadami proporcjonalności, bezstronności
i równego traktowania. (Kodeks postępowania administracyjnego)
ZASADA POSZANOWANIA RÓWNOŚCI
I TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ PAŃSTW
CZŁONKOWSKICH
Zwraca ona uwagę głównie na to, że Unia bezwzględnie szanuje równość
Państw Członkowskich oraz ich tożsamość narodową, a także podstawowe
funkcje państwa. Powyższa zasada oprócz wspomnianej równości daje do zrozumienia, że Unia składa się z przystępujących do niej Państw Członkowskich, a co za tym idzie, każde z nich posiada swoje zasadnicze odrębności,
które kształtują w znaczący sposób ich tożsamości narodowe. Dotyczą one
kultury, religii czy języka, ale także zróżnicowanie podstawowych funkcji
państwowych.
POZOSTAŁE ZASADY DZIAŁANIA UNII EUROPEJSKIEJ
Jedną z zasad, którą należy wyróżnić jest zasada lojalnej współpracy,
opierająca się na zgodnym współdziałaniu Unii i Państw Członkowskich,
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mających za zadanie poszanowanie swoich interesów oraz udzielanie wzajemnego wsparcia. Ich cel powinien zmierzać do podejmowania właściwych
środków, aby to zapewnić wykonanie zadań wynikających z Traktatów. Jej
uzupełnieniem jest zasada efektywności pozwalająca na optymalne osiągnięcie
celu, która to współdziała z zasadą równowagi instytucjonalnej. Zastępuje ona
zasadę trójpodziału władzy, ponieważ nie ma zastosowania do Unii Europejskiej, ze względu na jej charakter prawny oraz formę. Swoją uwagę skupia na
tym, że poszczególne instytucje Unii mogą działać wyłącznie na podstawie
upoważnień zawartych w traktatach, a przy tym bezwzględnie przestrzegać
wymaganych prawem procedur oraz regulaminów, które zostały ustanowione
wewnętrznie. (Traktat o Unii Europejskiej, Dz. U. 2004.90.864/30)
TRAKTAT LIZBOŃSKI
Dokonując reformy Unii, zmiany, które miały nastąpić postanowiono
ująć w formie tradycyjnego traktatu rewizyjnego. Początkowa nazwa została
roboczo uzgodniona jako Traktat reformujący, co następnie formalnie określono Traktat zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający
Wspólnotę Europejską, czyli wcześniej wspomniany Traktat z Lizbony. Został on podpisany przez wszystkie Państwa 13 grudnia 2007 roku, a wszedł
w życie z dniem 1 grudnia roku 2009. (Kubin 2010, s. 9) Natomiast w Polsce
podejmując tematykę ratyfikacji należy wspomnieć, iż proces ten przedłużył
się aż do jesieni 2009 roku. (J. Węc 2016, s. 287)
Skupiając się na najistotniejszych kwestiach wpływających na kształtowanie polityki Polski w stosunku do zmian wprowadzonych na mocy traktatu
lizbońskiego należy na początku zaznaczyć, że Traktat z Lizbony jest aktem
prawnym, który w różnorodny sposób kształtuje ustrój europejskiego systemu
konstytucyjnego. Dokonywane zmiany są szczególnie widoczne w aspektach,
dotyczących ustroju struktury władzy publicznej funkcjonującej na terytorium państw członkowskich. Dodatkowo również wszelkie umowy międzynarodowe zmieniają w szczególny sposób regulacje relacji pomiędzy Unią Europejską, a państwami członkowskimi oraz mają istotny wpływ na ich ustroje.
Traktat lizboński posiada dwojaki charakter odnośnie władzy ustrojodawczej. Zakłada on, że władza może być wykonywana samodzielnie przez
poszczególne państwa członkowskie, których granice wyznaczają nie tylko
normy prawa międzynarodowego, ale także międzynarodowe instrumenty
oraz prawo Unii Europejskiej. Na proces europeizacji władzy krajowej składa się w tym przypadku konieczność uwzględnienia ograniczeń wynikających
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z prawa Unii Europejskiej. Natomiast z drugiej strony wcześniej wspomniana
władza, może być wykonywana łącznie przez państwa członkowskie, w przyjętej formie zawierania traktatów. Dzięki temu mogą one nie tylko kształtować
europejski system konstytucyjny, ale również wpływać na ustroje w swoich
własnych państwach.
Odnosząc się do wpływu Traktatu z Lizbony na ustrój Rzeczypospolitej
Polskiej można wyróżnić jego dwa aspekty. Pierwszym z nich jest to, że wcześniej wspomniany traktat przejawia dostrzegalne, ogólne prawidłowości w zakresie oddziaływania prawa pierwotnego Unii Europejskiej na ustroje państw
członkowskich, a w niektórych przypadkach nawet wzmacnia jego dotychczasowe formy. Traktat wprowadził istotne rozszerzenie działań i kompetencji
Unii Europejskiej, a co za tym idzie, ograniczył swobodę organów władzy publicznej przy wykonywaniu swoich kompetencji. Zostały one poddane szczególnym ograniczeniom i obostrzeniom. Z drugiej strony usprawnił funkcjonowanie Unii Europejskiej. Można to przedstawić na przykładzie, w którym
to został opracowany specjalny mechanizm, odnoszący się do wymierzania
sankcji przy łamaniu prawa unijnego. Polska - biorąc pod uwagę zwiększenie
efektywności działań Unii Europejskiej, otrzymała nakaz usprawnienia działania polskiego aparatu państwowego, tak aby mogła brać udział w procesach
decyzyjnych Unii, a dodatkowo poprawić i usprawnić wykonywanie jej prawa
przez organy władzy publicznej.
Traktat z Lizbony wprowadza nowe rodzaje decyzji unijnych, a także przyznaje nowe kompetencje państwom, czy też ich organom. Jednak
w swojej treści nie zawiera przepisu, który wyraźnie mówi o nadrzędności
prawa Unii Europejskiej nad porządkiem krajowym. Jednak, ta zasada zostaje
umocniona w dołączonej do niego Deklaracji nr 17, w której to Państwa-Strony przypomniały, że „zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej Traktaty i prawo przyjęte przez Unię na
podstawie traktatów mają pierwszeństwo przed prawem Państw Członkowskich na warunkach ustanowionych przez wspomniane orzecznictwo”. (Traktat z Lizbony) Dlatego też jeżeli Rzeczpospolita Polska zobowiązała się do
przyjęcia Deklaracji nr 17 to nie może ona kwestionować dotychczasowego
orzecznictwa europejskiego, a konkretnie odmawiać stosowania norm prawa
Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości zaś może stosować Deklarację
jako dodatkowy argument w momencie gdy państwo członkowskie powołuje się na konstytucję krajową, aby usprawiedliwić niewykonanie zobowiązań
wynikających z traktatów. Biorąc pod uwagę dalsze rozważania co do nadrzędności prawa Unii Europejskiej, należy przyjąć, iż nadrzędność Konstytucji
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Rzeczypospolitej Polskiej wyraża się w ustanowieniu konstytucyjnych kryteriów możności przekazywania kompetencji oraz w wyznaczaniu konkretnych
granic dla władz Unii Europejskiej, które w żadnym wypadku nie mogą zostać
przez nią naruszone. (Wojtyczek 2010, s. 23-31)
STOSUNEK PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ
DO PRAWA WEWNĘTRZNEGO
PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
Początkowo, z momentem powołania do życia Unii Europejskiej, państwa
członkowskie stworzyły niezależny porządek prawny, który musiał być bezwzględnie stosowany przez sądy oraz wiązać państwa i ich obywateli. To, że
porządek prawny Unii Europejskiej musi być niezależny ma podstawowe znaczenie, ponieważ pozwala na jego stosowanie w tym samym zakresie, we wszystkich jego państwach członkowskich. Każda z instytucji musi przyjąć, że unijny
porządek nie jest dla nich czymś obcym, lecz tworzy jednolitą i nierozerwalną
całość do osiągnięcia wspólnych celów. Co za tym idzie, państwa muszą przestrzegać wiążących je traktatów, przepisów przyjętych przez unijne instytucje,
ale także stosować je w praktyce i wprowadzać w życie. Instrumentem, dzięki
któremu państwa członkowskie otrzymują pewne usprawnienie w kształtowaniu unijnego i państwowego porządku prawnego są mechanizmy dyrektyw. Jest
to zobowiązanie państwa jedynie do rezultatów, które muszą osiągnąć, dając
możliwość wyboru formy i środków. (D. Borchardt 2011, s. 119-121)
KONFLIKT PRAWA UNIJNEGO Z PRAWEM KRAJOWYM
Istotną cechą, która dotyczy prawa unijnego oraz prawa krajowego jest
sprzeczność istniejących porządków prawnych Unii Europejskiej i państw
członkowskich. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy przepisy prawa unijnego tworzą bezpośrednie prawa, bądź obowiązki dla obywateli, które nie
są równoznaczne z normami przyjętymi w porządku krajowym. (Tamże,
s. 119-121) W tym przypadku można przytoczyć wypowiedź Trybunału
Konstytucyjnego, który to w swoich orzeczeniach wskazuje na twór, jakim jest
nowa sytuacja prawna w prawie wspólnotowym. Wtedy też państwa członkowskie zobowiązują się do działań, czasem musząc odnieść się do wzajemnie
oddziałujących na siebie, lecz różnorodnych porządków prawnych. Zdaniem
Trybunału Konstytucyjnego wyżej wspomniane sprzeczności można rozwiązać zmieniając Konstytucję, powodując zmiany w regulacjach wspólnotowych,
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bądź wystąpić z Unii Europejskiej. Trybunał uważa, że pierwszeństwo nie
przysługuje wszystkim postanowieniom unijnego prawa, ale tylko tym, które
zostały wydane w ramach kompetencji przyznanych organom Unii Europejskiej przez Państwa Członkowskie, biorąc pod uwagę poszanowanie zasady
pomocniczości i proporcjonalności. Jako przykład trafności stanowiska Trybunału Konstytucyjnego można wyróżnić zmianę Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na sprzeczność przepisów kodeksu postępowania karnego
wprowadzających instytucję Europejskiego Nakazu Aresztowania z konstytucyjnym zakazem ekstradycji. (Wyrok Trybunału Konstytucyjnego K 32/09)
Rozszerzając powyższe zagadnienie, początkowo należy zaznaczyć, że wyłączne kompetencje do orzekania o ważności prawa unijnego ma wspomniany
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jednak w wyroku dotyczącym
europejskiego nakazu aresztowania powzięto kompetencje Trybunału Konstytucyjnego do zbadania zgodności wtórnego prawa unijnego z porządkiem
krajowym. Główną problematykę stanowiło rozważanie czy wydanie europejskiego nakazu aresztowania było równoznaczne z ekstradycją. Spór terminologiczny doprowadził do wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny,
w którym to zalecona została zmiana Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
mając na celu całkowitą implementację Decyzji Ramowej Rady. (Witkowska-Chrzczonowicz 2013, s. 123)
PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ
Relacje dotyczące prawa Unii Europejskiej względem porządków prawa krajowego reguluje wspomniana już wcześniej zasada pierwszeństwa oraz
bezpośredniego stosowania prawa Unii Europejskiej. Wynika z nich nakaz
pierwszeństwa stosowania wszystkich norm prawa Unii w wypadku kolizji
z inną, wcześniejszą, bądź późniejszą normą prawa krajowego w założeniu
pierwotnym, jak i wtórnym nie zważając na ich rangę w porządku krajowym.
Natomiast skupiając się na zasadzie bezpośredniego skutku prawa wspólnotowego, mówimy o tym, że prawo Unii Europejskiej ma moc jednolitą we
wszystkich państwach członkowskich. Dlatego też obok krajowych porządków prawnych, istnieje również system prawny Unii Europejskiej. Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że przepisy prawa unijnego tworzą
nie tylko obowiązki dla państw członkowskich, ale także dla obywateli. Co za
tym idzie, jednostka ma prawo powoływać się na nie, nie tylko przed sądami
krajowymi, ale także unijnymi. (Cesarz 2014, s. 197-199)
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Jako najbardziej charakterystyczne cechy zasady pierwszeństwa Unii Europejskiej wyróżniono:
- przepisy prawa Unii Europejskiej posiadają pierwszeństwo przed przepisami prawa krajowego,
- akty prawa unijnego posiadają pierwszeństwo przed wcześniejszymi,
bądź późniejszymi aktami prawa państwowego,
- państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia pełnej skuteczności prawa unijnego,
- przy wystąpieniu niezgodności norm prawa unijnego z normami prawa
krajowego, stosuje się normy prawa Unii Europejskiej,
- państwa członkowskie nie mogę tworzyć przepisów prawa, będących
w sprzeczności z przepisami prawa unijnego. (M. Pal 2012, s. 307-308)
PRAWO KRAJOWE
W porządku prawnym Polski, kwestie związane z obowiązywaniem
umów międzynarodowych po raz pierwszy zostały unormowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku w artykule 9, który
zwraca uwagę, iż Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. Natomiast w artykule 87 ust. 1 można przeczytać, że ratyfikowane umowy międzynarodowe są źródłami powszechnie obowiązującego
prawa, a artykuł 91 ust. 1 dodaje, że wcześniej wspomniana ratyfikowana
umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie uzależnione jest od wydania ustawy.
W art. 91 ust. 2 Konstytucji RP zawarte jest również, iż ratyfikowane
umowy międzynarodowe za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, czyli między innymi traktaty, które stanowią podstawę działania Unii Europejskiej
mają pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli nie da się jej pogodzić z umową.
Należy tu wyróżnić fakt, iż ustawodawca nadaje tylko pierwszeństwo przed
ustawą, ale nie przed samą Konstytucją, co przewiduje również postanowienie
art. 188 ust. 1, które stanowi, że Trybunału Konstytucyjnego posiada kompetencje w zakresie badania zgodności umów międzynarodowych z Konstytucją.
(Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej)
Problematykę stanowił również artykuł 90 Konstytucji RP, w którym to
Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać
organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje
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organów władzy państwowej w niektórych sprawach. Na mocy orzeczenia
z dnia 11 maja 2005 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż Rzeczpospolita Polska rezygnuje z wyłącznego stosowania swojej władzy, w wybranych obszarach i tym samym pozwala stosować akty prawne, które od niej nie pochodzą.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2010 roku doprecyzował
swoje stanowisko, w którym zaznaczył, że przekazywanie wspomnianych kompetencji jest dopuszczalne, ale tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza konstytucyjnych podstaw państwa. (Wójtowicz 2003, s. 81)
STOSOWANIE NORM PRAWA KRAJOWEGO
W ŚWIETLE ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU
SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
Problematykę stosowania prawa Unii Europejskiej na gruncie polskiego
systemu prawnego można zauważyć już z początkiem wejścia w życie traktatu akcesyjnego. Nieścisłości odnoszą się do wszelkich trudności, które ciężko
zweryfikować pod kątem ich przynależności do źródeł prawa unijnego, czy też
porządku krajowego. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stara się
zapobiegać istniejącym lukom w prawie i uzupełniać je, dzięki wydawanym
orzeczeniom, odpowiedziom na pytania prejudycjalne polskich sądów oraz innych państw członkowskich. Najwięcej wątpliwości sprawiają zagadnienia dotyczące wykładni prawa i jego egzekwowania, unieważniania aktów prawnych,
podejmowania działań przez instytucje Unii Europejskiej czy też skargi na
ich działalność. Konflikty między normami występują często na płaszczyźnie
administracyjnej, gdy organy, zgodnie z ustawą, chcąc zapewnić efektywność
swoich działań, stosują normy prawa krajowego, z uwzględnieniem, czasem
niejasnych norm prawa unijnego. (Będzmirowska 2016, s. 329-335)
Odnosząc się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zupełności przychyla się on do stwierdzenia, iż prawo unijne ma
pierwszeństwo względem norm krajowych, także tych zawartych w Konstytucji. Twierdzi, że poprzez włączenie do wspólnotowego porządku prawnego
praw i obowiązków, zawartych w Traktatach, państwa członkowskie ograniczyły swoje prawa i nie mogą stanowić regulacji, które byłyby sprzeczne z istotą Unii. Dlatego też wszelkie prawo, których stosowanie przewidują Traktaty
nie może być wyłączone przez przepisy krajowe, z racji naruszenia podstaw
funkcjonowania Unii Europejskiej. Problematyka tego zagadnienia została
wyczerpująco omówiona w orzeczeniu Costa z dnia 15 lipca 1964 roku. (Wyrok Trybunału 6/64)
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W orzeczeniu Simmenthal, (Wyrok Trybunału 106/77) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdza pogląd, że każdy sąd rozpoznający
sprawę, ma obowiązek odmowy zastosowania normy prawa krajowego, która
jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej. W takim przypadku na podstawie
art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ma prawo wystąpić
z zapytaniem do Trybunału. Według Simmenthal, przepisów prawa krajowego, które zmniejszałyby skuteczność i efektywność prawa wspólnotowego nie
można w żaden sposób pogodzić z naturą istnienia porządku wspólnotowego.
Podstawą tego, że Unia Europejska stanowi porządek prawno międzynarodowy, na rzecz którego państwa członkowskie ograniczają swoje suwerenne prawa jest pytanie prejudycjalne w sprawie 26/621 Van Gend en Loos.
Natomiast dalsze rozważania znalazły swoje miejsce w wyroku 11/704 z dnia
17 grudnia 1970 roku, w którym to stwierdzono, że prawo wspólnotowe wynikające z Traktatu, nie może być w żaden sposób uchylone przez przepisy
prawa krajowego, bez względu na ich rangę. Może podlegać jednak stosownemu zabezpieczeniu tymczasowemu. Miałoby to miejsce w sytuacji, gdy
w sporze sądowym nastąpi przejaw bezwzględnego naruszenia prawa wspólnotowego, na mocy wyroku z dnia 19 czerwca 1990 roku w sprawie C-213/89
Factortame. (Mikłaszewicz 2005)
ZAKOŃCZENIE
Tematyka, poruszona w niniejszej pracy stanowi bardzo obszerny materiał, który dowodzi, że to zagadnienie było i będzie poruszane na wielu płaszczyznach w środowiskach krajowych, jak i międzynarodowych. Z racji tego,
że prawo unijne, na mocy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej charakteryzuje się swoją nadrzędnością, bezpośrednim skutkiem
oraz bezpośrednią stosowalnością, w przypadku kolizji z normami krajowymi
posiada bezwzględne pierwszeństwo. Pierwszeństwo to przysługuje niezależnie od rodzaju aktu prawnego, którego dotyczy. Na ogół Trybunał Konstytucyjny akceptuje te zasady, lecz kwestionuje jedynie zasadę nadrzędności prawa
Unii Europejskiej nad Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Według niej,
zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest
najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej i nie daje żadnych podstaw
do przyjęcia stanowiska, zgodnie z którym prawo unijne posiada pierwszeństwo przed ustawą zasadniczą. Odnosząc się równolegle do ustawodawstwa
niższej rangi, daje ona przyzwolenie na jej nadrzędność. Ustawodawca zdaje
sobie sprawę, że akceptując orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii
22

STOSUNEK PRAWA EUROPEJSKIEGO DO PRAWA KRAJOWEGO

Europejskiej w zakresie zasady nadrzędności, także do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej będzie zmuszony do restrykcyjnych zmian polskiej ustawy
zasadniczej, tak jak w przypadku europejskiego nakazu aresztowania. Wraz
z upływem czasu następuje ewolucja w procesie ostatecznego rozstrzygnięcia
omawianego zagadnienia. Kompromis, który są w stanie wypracować sądy
państw członkowskich pokazuje, że pierwszeństwo stosowania prawa Unii
Europejskiej jest zasadne, o ile nie narusza podstawowych zasad konstytucyjnych. Polski Trybunał Konstytucyjny również opracował własne stanowisko,
w którym to w razie kolizji normy unijnej z konstytucyjną należałoby zastosować jedno z trzech rozwiązań, które zostały omówione w pracy.
Kończąc podsumowanie w niniejszym opracowaniu autor chciałby się
odnieść do najświeższych informacji odnośnie zaistniałego sporu, w którym
to Trybunał Konstytucyjny na wniosek Prezesa Rady Ministrów badał zgodność wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Miało to na celu określenie istoty do wykonywania
zobowiązań traktatowych, wchodząc w etap integracji europejskiej oraz wykazanie cech polskiej suwerenności. W obecnym stanie prawnym konkluzja
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2021 roku sprowadziła się do tego, że jeżeli zostaną naruszone wyłączne kompetencje organów
państwa polskiego, bądź podważanie pozycji Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej jako najwyższego rangą aktu prawnego w polskim systemie prawnym,
nie wyklucza on poddania wprost ocenie zgodności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wraz z określeniem problematycznych treści orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i ich usunięciem z polskiego porządku
prawnego. (Wyrok Trybunału Konstytucyjnego K 3/21)
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RELATION OF EUROPEAN LAW TO NATIONAL LAW
Summary: The aim of the article is to show and explain the importance of EU regulations for
the functioning of domestic law. By characterizing the principles of the European Union, as
well as the norms on which it is based, one can infer that the EU law takes precedence over domestic law. The quoted positions of the Constitutional Tribunal and the Court of Justice of the
European Union will help in the assessment of the case. This work deals with controversial and,
at the same time, problematic topics in relation to contemporary legal and social regulations.
The piece presents the disputes and the relation of European law to national law.
Keywords: National law, the European Union, the Constitutional Court, the Court of Justice
of the European Union.
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PRZEMIANY INSTYTUCJI
RODZINY W CZASACH REWOLUCJI
BIOTECHNOLOGICZNEJ

Streszczenie: Praca ma na celu przedstawienie wpływ rewolucji w zakresie prokreacji medycznie wspomaganej na klasyczny kształt rodziny. Intensywny rozwój medycyny i biotechnologii
ostatnich kilkudziesięciu lat, a przede wszystkim możliwości zapłodnienia pozaustrojowego
i stosowanie preimplentacyjnej diagnostyki genetycznej, powodują konieczność rozważenia
słuszności niektórych założeń prawa rodzinnego, gdyż jego podstawowe pojęcia, jak macierzyństwo czy ojcostwo w dotychczasowym znaczeniu, mogą okazać się nieaktualne, podobnie
jak przepisy dotyczące ustalenia macierzyństwa w ich obecnym brzmieniu. W czasach, gdy
możliwe jest urodzenie dziecka przez kobietę, która z dzieckiem noszonym pod sercem nie
jest w żaden sposób spokrewniona, a nawet połączenie komórek jajowych dwóch kobiet i jej
późniejsze zapłodnienie, koniecznym zdaje się ponowne rozważenie dotychczasowych filarów prawa rodzinnego i dostosowanie jego przepisów do zmieniających się realiów medycyny
i biotechnologii, aby uniknąć chaosu prawnego. Pomimo tego, że zabiegi zapłodnienia in vitro
wykonywane są od ponad 40 lat nadal budzą wiele kontrowersji, szczególnie wobec aktualnego
sporu o to, od jakiego momentu życie ludzkie podlega ochronie.
Słowa Kluczowe: prawo rodzinne, in vitro, medycznie wspomagana prokreacja, preimplantacyjna diagnostyka genetyczna, macierzyństwo, ojcostwo.

Zaryzykować można stwierdzenie, że rodzina jest instytucją społeczną,
która cieszy się największym zainteresowaniem przedstawicieli różnorakich
dyscyplin naukowych. Nie można wyróżnić jednoznacznej definicji rodziny
– wynika to z faktu, iż mimo daleko idącej globalizacji w obszarze form życia
oraz zachowań ludzkich można znaleźć na świecie różne modele rodziny, które powstały w oparciu o odmiennie uwarunkowane wzorce kulturowe, wyznaniowe i prawne. Rozwój cywilizacyjny, szczególnie w XXI wieku wpłynął na
znaczącą zmianę tradycyjnych wzorców rodziny i kształtu życia rodzinnego.
W ostatnich kilku dziesięcioleciach jak nigdy wcześniej uległ zmianie m.in.:
tradycyjny podział ról w rodzinie między kobietą, która dotychczas zajmowała
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się opieką nad dziećmi i podtrzymywaniem ogniska rodzinnego, a mężczyzną,
którego głównym zadaniem było zapewnienie bytu rodzinie i jej obroną.
Klasyczny w socjologii sposób definiowania rodziny wiąże się z wprowadzonym przez G. P. Murdocka pojęciem rodziny nuklearnej. Według tejże
definicji „rodzina nuklearna to grupa społeczna składająca się z żony, męża
oraz ich potomstwa, charakteryzująca się wspólnym zamieszkaniem, współpracą ekonomiczną i podziałem pracy oraz reprodukcją”(Szlendak 2012, s.96).
W świetle katolickiej nauki społecznej rodzina jest fundamentalną wartością każdego człowieka. Zabezpiecza ona i gwarantuje naturalną przestrzeń
rozwoju osoby i tworzy właściwe środowisko życia i urzeczywistniania się człowieka jako osoby (Skorowski1996, s.51). Zgodnie z Leksykonem PWN rodzina jest podstawową i historyczno-socjologicznie najstarszą instytucją życia
społecznego (Milerski i Śliwerski 2000, s. 192). Inna definicja wskazuje, że rodzina jest „środowiskiem życiowym niemal każdego człowieka. Stanowi integralną część każdego społeczeństwa, a zarazem jego najmniejszą i podstawową
komórką. Jest najważniejszą grupą społeczną, w której człowiek przychodzi
na świat i z którą łączą go wielorakie związki do końca życia. Jest grupą małą,
pierwotną, o przewadze więzi osobistych, odznacza się międzypokoleniową
i wielopokoleniową trwałością więzi osobistych, a członkostwo w niej jest autentyczne, dobrowolne i w zasadzie nierozerwalne”(Kawula i in.1999, s.49).
Dokonując analizy różnych definicji rodziny zauważalnym staje się, że
wszystkie te definicje łączy wspólna cecha, a mianowicie eksponowanie znaczenia rodziny zarówno w indywidualnym życiu jednostki, jak i szerszym ujęciu – w życiu danego społeczeństwa.
Rodzina znalazła również szczególne miejsce w kręgu podmiotów objętych opieką naszego państwa – artykuł 18 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej stanowi: „Małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina,
macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”(Art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).
Z kolei Jan Paweł II (Jan Paweł II 1987, s. 373) pisał: „rodzina w czasach dzisiejszych znajduje się pod wpływem rozległych, głębokich i szybkich
przemian społecznych i kulturowych. Wiele rodzin przeżywa ten stan rzeczy,
dochowując wierności tym wartościom, które stanowią fundament instytucji rodzinnej. Inne stanęły niepewne i zagubione wobec swych zadań, a nawet niekiedy zwątpiły i niemal zatraciły świadomość ostatecznego znaczenia
i prawdy życia małżeńskiego i rodzinnego. Inne jeszcze, na skutek doznawanych niesprawiedliwości napotykają na przeszkody w korzystaniu ze swoich
odstawowych praw”.
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Na podstawie analizy różnych definicji rodziny zauważyć można również, że poza ich zasięgiem pozostaje szereg układów międzyludzkich, w jakich
funkcjonują obecnie ludzie, a które to układy mogą wedle części społeczeństwa stanowić formę realizacji życia rodzinnego, dotychczas zastrzeżoną tylko
dla rodziny. Takie alternatywne formy rodzinne zdefiniowane zostały jako
„układy wzajemnych powiązań międzyludzkich oraz te związki, relacje ekonomiczne, seksualne i więzi, które nie są usankcjonowane prawnie w danej
społeczności” (Kawula 2008, s.410). Do alternatywnych form rodzinnych
zaliczyć można samotnych rodziców z dziećmi, trwałą kohabitację, zarejestrowane związki partnerskie, rodziny rekonstruowane czy małżeństwa homoseksualne. Nie można zaprzeczyć, że to właśnie różnorodne transgresje form
rodzinnych w istotny sposób kształtują oblicze współczesnej rodziny (Bernasiewicz 2015, s.88).
Gwałtowny rozwój biologii molekularnej, genetyki, techniki genetycznej,
a przede wszystkim biotechnologii w okresie ostatnich 30-40 lat dał podstawy
dla weryfikacji poglądów na temat tego, czym jest współczesna rodzina, kto
się do niej zalicza i jak taka rodzina może powstać. Z uwagi na ogrom przemian dokonujących się na tym polu nauki można spokojnie przyjąć, że mamy
do czynienia ze swoistą rewolucją biotechnologiczną. Możliwym okazało się
konstruowanie w laboratorium organizmów, które jeszcze do nie dawna uważane były za fantastykę, np. organizmów transgranicznych zawierających geny,
których produkty mają właściwości lecznicze (jak bakterie zdolne do syntezy
ludzkiej insuliny czy zwierząt transgenicznych wykorzystywanych do produkcji białek człowieka). Dzięki rozwojowi genomiki czy bioinformatyki przemianie ulega również farmacja – powstają nowe leki, testy wykrywające wczesne stadia chorobowe oraz metody leczenia dzięki terapii genowej. Niebywałą
popularnością wśród badaczy cieszy się zagadnienie stosowania w leczeniu
komórek macierzystych, dzięki swojej umiejętności podziału, samoodtwarzania i różnicowania się w różne typy komórek organizmu. Jeszcze 20 lat temu
niedopuszczalna była myśl, iż moglibyśmy „wyhodować” dziecko (nawet
w naturalny sposób w ramach tradycyjnego poczęcia), tylko po to by mogło
stać się dawcą komórek lub organów dla starszego rodzeństwa. Tymczasem
od kilkunastu lat takie sytuacje mają miejsce. Pierwsze takie dziecko urodziło
się jeszcze pod koniec lat 90 XX wieku w Stanach Zjednoczonych (Belkin
2001), zaś do najbardziej znanych jej przykładów należy historia chorego na
śmiertelną postać anemii Charliego Whitakera z Wielkiej Brytanii. Jego rodzice po wyselekcjonowaniu, w oparciu o tzw. „zgodność tkankową”, kilkunastu zarodków poddali się sztucznemu zapłodnieniu, zaś krew z pępowiny
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i łożyska urodzonego w ten sposób Jamiego pomogła uratować życie starszego
brata. Dzieci takie jak Jamie zwane są „ratunkowymi” (ang. saviorsiblings).
W Polsce pierwsze takie dziecko przyszło na świat w 2012 roku w jednej
z prywatnych klinik leczenia niepłodności. O ile pobranie krwi pępowinowej
czy pochodzącej z łożyska uznać można za nieszkodliwe dla samego dziecka,
szczególnie w perspektywie uratowania jego brata lub siostry, to jednak musimy sobie zadać pytanie, kiedy dziecko „ratunkowe” stanie się tylko swoistym
„magazynem” organów i komórek? Przykładem fikcji literackiej opisującej taką
sytuacje jest książka JodiPicoult „Bez mojej zgody” (Picoult, 2018), opisująca
poczęcie Anny, która wobec nieskuteczności przeszczepu krwi pępowinowej
przez szereg lat przechodzi bolesne zabiegi mające uratować życie jej starszej
siostry, ostatecznie mając oddać jej w wieku lat 13 własną nerkę. Czy można
wymagać od dziecka, aby poświęciło własne organy, często zdrowie, a nawet
zaryzykowało życie, aby ratować rodzeństwo? Jak musi czuć się taki człowiek
ze świadomością, że jedynym celem jego życia miało być uratowanie członka
rodziny? Co w sytuacji, gdy taki zabieg się nie powiedzie i owo starsze rodzeństwo mimo wszystko umrze? Czy jest pełnoprawnym członkiem rodziny, czy jedynie „magazynem” pozwalającym na przedłużenie życia jednego
z jej pierwotnych członków? Sytuacje takie uregulowane zostały w rodzimym
prawodawstwie w przepisach dotyczących dawstwa organów – na ile jednak
skutecznie?
Postęp biotechnologiczny prowadzi do coraz swobodniejszego przesuwania granic pojęć takich jak „macierzyństwo” czy „rodzicielstwo”. Pierwotnie macierzyństwo uchodziło za stan niewątpliwy i oczywisty, gdyż sam fakt
porodu rozwiązywał kwestię ustalenia matki dziecka (Archard 1995, s.94).
Od zarania dziejów za matkę uważana była kobieta, która wydała dziecko
na świat. Sytuacja ta uległa zmianie, gdy dzięki zastosowaniu metod wspomaganej prokreacji możliwe stało się m.in. wprowadzenie do organizmu kobiety zapłodnionej komórki jajowej pochodzącej od innej kobiety. Wówczas
kobieta rodzi i wychowuje dziecko, z którym nie jest spokrewniona genetycznie, lub w przypadku macierzyństwa zastępczego rodzi dziecko, a następnie przekazuje na wychowanie rodzicom lub rodzicowi spokrewnionemu
z dzieckiem genetycznie. W obecnym porządku prawnym „matką dziecka jest
kobieta, która je urodziła” (art. 619ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy).
Art. 619k.r.o., który wprowadzony został do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nowelizacją z 2008 roku ma na celu rozstrzygnięcie, która z kobiet jest
matką dziecka w świetle prawa. Nadmienić wypada, że do czasu, gdy zaczęto
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stosować zapłodnienie pozaustrojowe in vitro, uznawano, że nie ma potrzeby
regulowania macierzyństwa w Kodeksie rodzinnym.
W kontekście ustalania macierzyństwa danej kobiety, najprostszym
przypadkiem jest sytuacja, w której do poczęcia dziecka dochodzi w drodze
obcowania cielesnego, w przypadku inseminacji lub zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro), polegającego na połączeniu komórki jajowej tejże kobiety
oraz nasienia mężczyzny, a następnie ponownym wszczepieniu tak powstałego embrionu kobiecie, od której pochodziła komórka jajowa. Mamy wówczas
do czynienia z tożsamością biologicznej i genetycznej więzi matki i dziecka.
Odmiennie kształtuje się sytuacja w przypadku wprowadzenia do organizmu
kobiety zapłodnionej komórki jajowej pochodzącej od innej kobiety, a poddana zabiegowi wszczepienia tak powstałego zarodka kobieta ma jedynie „nosić dziecko”, a po jego urodzeniu oddać je matce biologicznej, lub też, gdy
inseminacji poddana zostaje kobieta, której wszczepiono zarodek pochodzący
genetycznie od innej kobiety, lecz ma ona nie tylko dziecko urodzić, ale także
wychowywać. O ile druga sytuacja z prawnego punktu widzenia jest dosyć
prosta, gdyż gdy kobieta urodzi dziecko, automatycznie uznawana jest w świetle prawa za jego matkę, o tyle pierwsza z ww. sytuacji może budzić pewne
wątpliwości, brak jest bowiem w polskim porządku prawnym przepisów regulujących umowy o macierzyństwo zastępcze. Umowy takie zazwyczaj zawierane są przez dawcę nasienia i dawczynię komórki jajowej oraz kobietę, która
godzi się urodzić im dziecko, następnie zaś im je oddać i dopełnić wszelkich
formalności związanych z wyrażeniem zgody na jego przysposobienie. Możemy mieć też do czynienia z sytuacją, gdy matka zastępcza, zwana surogatką
nie tylko zobowiązuje się „nosić” dziecko, ale również zobowiązuje się zostać
dawczynią swojej komórki jajowej, która następnie ma zostać zapłodniona
i wszczepiona jej ponownie w ramach procedury in vitro. W przypadku ciąż
będących następstwami tak zawieranych umów mamy do czynienia z tzw. ciążami kontraktowymi. Choć do samych umów tego typu mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące czynności prawnych, to jednak w doktrynie przeważa pogląd o nieważności umów o macierzyństwo zastępcze jako
sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, w której człowiek traktowany jest jak przedmiot (Pietrzak 2010, s. 770). Z powodu uznawania takich
umów za nieważne, brak jest skutecznych metod i możliwości prawnych
egzekwowania postanowień takich umów, następstwem czego rodzice genetyczni pozbawieni zostali możliwości skutecznego wyegzekwowania od matki
zastępczej wydania im urodzonego przez nią dziecka, z kolei surogatka nie ma
narzędzi do wyegzekwowania od osób zlecających jej donoszenie i przekazanie
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im dziecka zwrotu kosztów poniesionych w związku z przedmiotowa ciążą,
co jest jednym ze standardowych zapisów umowy o macierzyństwo zastępcze.
Spowodowało to sytuację prawna w której np. matka genetyczna nie ma żadnego wpływu na spokrewnione z nią dziecko, które poczęte zostało w oparciu
o technikę in vitro, którego ta matka poniosła koszt (a wskazać należy, że
koszty te są niemałe i mogą wynosić od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy
złotych), a nierzadko przed dokonaniem, którego to zabiegu sama musiała
poddać się terapii hormonalnej i bolesnej procedurze pobrania komórek jajowych – do czasu, gdy matka zastępcza zdecyduje się dobrowolnie wydać jej
dziecko. Pod rozwagę wypadałoby wziąć, która z kobiet z moralnego punktu widzenia jest bardziej matką dziecka – ta, która dołożyła wszelkich starań
i środków, aby dziecko się urodziło, z którym jest spokrewniona genetycznie
i z radością oczekiwała jego narodzin przez 9 miesięcy, czy kobieta, która
z dzieckiem spokrewniona nie jest, a która świadomie podjęła decyzję, że na
9 miesięcy „wypożyczy” swoje ciało, tak aby dziecko mogło się w nim rozwijać i wydała je na świat? Trudno udzielić w tym miejscu jednoznacznej
odpowiedzi, niewątpliwie jednak brak prawnej możliwości skutecznego dochodzenia uprawnień wynikającej z umowy o macierzyństwo zastępcze nie
ułatwia sprawy i może prowadzić do nieprzewidzianych sytuacji. Do takich
sytuacji zaliczyć można tzw. „dzieci niczyje”, czyli dzieci, które urodziły się
w następstwie zawarcia umowy o macierzyństwo zastępcze i zabiegu sztucznego zapłodnienia, a którego „nie chcą” ani matka biologiczna, ani surogatka.
Zazwyczaj dziećmi takimi są dzieci, które urodzą się chore, gdy po wykryciu
zaburzeń zdrowotnych rodzice, którzy zawarli umowę z surogatką nie chcą
od niej dziecka odebrać, z kolei surogatka podpisując umowę zgodziła się jedynie na udostępnienie swojego ciała na czas ciąży, wydanie dziecka na świat
i wydanie „prawdziwym” rodzicom, nigdy nie planując wychowywania i opieki nad tym dzieckiem, pomimo, iż w świetle przepisów prawa rodzinnego
to ona jest jego matką. Dziecko takie zostaje wówczas porzucone dwukrotnie, zarówno przez matkę prawną (surogatkę), jak i biologiczną (która zleciła surogatce urodzenie dziecka). Inne komplikacje wynikające ze stosowania
umów o macierzyństwo zastępcze wynikać mogą ze stanu cywilnego surogatki. W przypadku gdy pozostaje ona w związku małżeńskim mamy wówczas
do czynienia z domniemaniem ojcostwa jej małżonka wynikającym z art. 62
§ 1 k.r.o. zgodnie, z którym „Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia,
domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie
stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia
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separacji” (art. 62 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.) Domniemanie
takiego ojcostwa męża surogatki może zostać obalone jedynie w drodze powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, a które to postępowanie może był czasochłonne
i dopiero po jego prawomocnym zakończeniu biologiczny ojciec dziecka może
swoje ojcostwo uznać lub wytoczyć proces o ustalenie ojcostwa, aby w świetle
prawa stać się ojcem „swojego” dziecka. Takim biologicznym ojcem dziecka
może być albo mąż kobiety, która zawarła umowę o macierzyństwo zastępcze,
albo mężczyzna, który był dawcą materiału genetycznego (Pietrzak2010, s. 772).
W wyniku stosowania metod wspomaganej prokreacji może też zdarzyć
się tak, że dziecko będzie miało trzy matki. W 2012 roku doszło do kolejnego przełomowego eksperymentu medycznego, a mianowicie do zapłodnienia
pozaustrojowego w przypadku, gdy dawczyni komórki jajowej cierpiała na
zaburzenia mitochondrialne – komórka jajowa dawczyni, pozbawiona własnego jądra komórkowego z jej materiałem genetycznym, stanowiła zastępcze miejsce zapłodnienia, do którego wprowadzone zostało jądro komórkowe
z pełnym materiałem genetycznym – powstałe z połączenia komórki jajowej
matki nosicielki oraz jej partnera. W ten sposób przygotowana komórka jajowa dawczyni rozpoczęła normalne podziały komórkowe prowadzące do rozwoju zarodka. Urodzone w ten sposób dziecko miało teoretycznie troje rodziców – parę, od której otrzymało jądrowy materiał genetyczny, oraz matkę, od
której otrzymało zdrowe mitochondria. Teoretycznie, gdyby w ten sposób zapłodniona komórka jajowa wszczepiona zostałaby innej kobiecie niż dawczyni
komórki jajowej oraz kobieta, od której pochodziło wszczepione do komórki
jajowej jądro komórkowe, wówczas dziecko miałoby de facto trzy matki. Na
tym etapie z perspektywy zarówno prawa, jak i etyki ponownie pojawia się
pytanie, która z kobiet jest prawdziwą matką dziecka?
Współcześnie stosowanie technik wspomaganej prokreacji takich jak.:
sztuczna inseminacja, zapłodnienie in vitro, diagnostyka prenatalna czy
preimplanatacyjna diagnostyka genetyczna, umożliwiają poczęcie i urodzenie
zdrowego dziecka parom, dla których potomstwo pozostawało dotychczas
poza zasięgiem. Wynikająca z tego faktu potrzeba uregulowania prawnego
stosunków międzyludzkich implikowanych postępem w nauce staje się coraz
bardziej wyrazista.
Rozwój technik i metod wspomaganej prokreacji, a w tym technik zapłodnienia in vitro, tworzy także możliwość niejako „produkcji” nowych
organizmów w drodze klonowania. Choć badacze wskazują, że powstałe
w ten sposób organizmy mogą być obarczone licznymi wadami genetycznymi,
jednak stosowanie przedimplantacyjnej diagnostyki genetycznej PGD (ang.
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preimplantationgeneticdiagnosis), dającej możliwość sprawdzenia występowania
wad genetycznych zarodka jeszcze przed umieszczeniem go w macicy przyszłej
matki, znacząco może zmniejszyć szanse takich niekorzystnych mutacji. Zastosowanie techniki PGD może mieć również inne skutki – między innymi
pozwalające na przesunięcie granicy macierzyństwa. Już od kilku dziesięcioleci
zaobserwować można trend polegający na przesuwaniu się wieku matek. Kobiety coraz częściej odkładają decyzję o macierzyństwie na późniejszy okres swojego
życia niż miało to miejsce w przypadku ich matek lub babek. Coraz większe
tempo życia, pogoń za sukcesem zawodowym lub chęć ustabilizowania sytuacji materialnej sprawia, że kobiety często decydują się na dziecko dopiero po
40, a czasem nawet 50 roku życia. Dotychczas kobiety obawiały się odkładania
decyzji o zostaniu matką tak późno, jako że wiązać się to mogło ze zbyt dużym
ryzykiem urodzenia dziecka obciążonego chorobami genetycznymi, gdyż takie
zwiększone ryzyko występuje u „późnych” matek. Ryzyko takie może zostać
wyeliminowane dzięki metodom PGD. O ile nieszkodliwym wydaje się sama
możliwość wcześniejszego sprawdzenia, czy nasze dziecko będzie obciążone jedną z kilkuset znanych chorób genetycznych, to budzi już wątpliwości natury
moralnej, czy takie sprawdzenie nie wpłynie na zwiększenie germinacji embrionów, które obciążone są chorobą lub nie będzie prowadzić do implementacji
jedynie „czystych”, pozbawionych takich chorób zarodków, przy jednoczesnym
niszczeniu tych chorych. Niewątpliwie takie praktyki spotkałyby się z intensywnym oporem ze strony ruchów związanych z tzw. „obrońcami życia”, których
przedstawiciele stoją na stanowisku, że ochrona życia poczętego zaczyna się już
w momencie zapłodnienia komórki jajowej.
Innym aspektem stosowania technik PGD wartym rozważenia jest to,
czy rzeczywiście ich stosowanie ograniczone zostanie jedynie do sprawdzenia,
czy zarodek jest obarczony chorobą genetyczną, a nie wykraczano by poza
ten zakres, np. pozwalając przyszłym rodzicom na wybór określonych, pożądanych cech u planowanego potomstwa. Zastanowić się trzeba, że nie będzie
zbyt dużą ingerencją w poczęcie dziecka, gdy rodzice dzięki komercyjnym
badaniom będą mogli „wybrać” sobie dziecko, które w przyszłości będzie
bardzo inteligentnym brunetem o niebieskich oczach lub wysoką, zielonooką
blondynką. Niewątpliwie takie postępowanie stałoby w sprzeczności z moralnością licznych osób. Czy jednak byłoby to wystarczającym powodem do
całkowitego zakazania stosowania technik PGD, pomimo pozytywnych jego
aspektów w postaci możliwości wcześniejszego wykrycia i leczenia choroby?
Wieloaspektowość korzystania z metod wspomaganej prokreacji i postępu
nauk takich jak genetyka niewątpliwie wymaga gruntownego uregulowania
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prawnego ich stosowania. Przykładowo jeszcze kilkanaście lat temu w Polsce
istniała dowolność postępowania, np. z niewykorzystanymi zarodkami. Zazwyczaj w przypadku, gdy niedoszli rodzice nie zdecydowali się na przechowywanie swoich zarodków były one traktowane jako odpad medyczny i jako taki
utylizowane. Sytuacja uległa zmianie dzięki interpretacji art. 2 ustawy z dnia
6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (art.2 ustawy o Rzeczniku Praw
Dziecka)zgodnie, z którą „w rozumieniu ustawy dzieckiem jest każda istota
ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności”. Przyjęta linia orzecznicza
zakłada, że już zarodek jako zapłodniona komórka jajowa podlega ochronie.
Problematyka leczenia niepłodności jest zagadnieniem niebywale trudnym, wywołującym szereg wątpliwości i kontrowersji zarówno ideologicznych, jak i prawnych. Wprowadzenie uregulowań dotyczących tej materii
z 2015 roku już na etapie ich przygotowywania budziło wiele skrajnych emocji, największymi oponentami ich wprowadzenia byli przedstawiciele nauki
Kościoła Katolickiego oraz przedstawiciele partii skrajnie prawicowych. Za
podwalinę zawarcia późniejszego kompromisu w przedmiocie uregulowania
prawnego metod wspomaganej prokreacji, a szczególnie procedury in vitro,
uznać można słowa przewodniczącego Episkopatu ks. abpa Józefa Michalika,
który powiedział: „Kościół chce porozumienia w sprawie in vitro. Lepsze bowiem jest złe prawo niż jego brak. Dzisiaj mamy najgorszy stan prawny, bo
nie mamy żadnego. Wszystko w tej dziedzinie wolno. Mamy zalegalizowanie
bezprawie” (Krzyżak 2013).
Odpowiedzią na konieczność wprowadzenia kompleksowej regulacji dotyczącej tej grupy zagadnień miało być wejście w życie ustawy z 25 czerwca
2015 r. o leczeniu niepłodności(ustawa o leczeniu niepłodności). Podstawowym zamierzeniem wprowadzenia tej ustawy było wprowadzenie „ochrony
zdrowia rozrodczego oraz stworzenie warunków do stosowania metod leczenia niepłodności w sposób chroniący prawa osób dotkniętych niepłodnością
oraz dzieci urodzonych w wyniku stosowania procedur medycznie wspomaganej prokreacji” (uzasadnienie projektu ustawy o leczeniu niepłodności).
Polska jako ostatni z krajów należących do Unii Europejski dokonała
uregulowania sposobów i zasad stosowania metod wspomagania rozrodu,
w tym kwestii związanych z przeszczepianiem komórek rozrodczych, tkanek
zarodkowych i płodowych. Obowiązek wprowadzenia takiego uregulowania
prawnego do naszego porządku prawnego wynikał m.in.: z treści dyrektywy 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004
(Dyrektywa WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia norm
jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania,
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konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich)
i brak uregulowania tejże tematyki mógł spowodować obciążenie Polski surowymi karami finansowymi ze strony Komisji Europejskiej. Należy nadmienić,
w oparciu o ww. dyrektywę, iż uregulowania dotyczące spraw takich jak wymagania dotyczące śledzenia, powiadamiania o poważnych i niepożądanych
reakcjach i zdarzeniach oraz niektórych wymaganiach w zakresie przechowywania komórek ludzkich, powinny zostać do krajowego porządku prawnego
najpóźniej do 7 kwietnia 2006 roku – czyli ponad 9 lat wcześniej niż miało to
miejsce w przypadku Polski.
Możliwość stosowania wybranych metod wspomaganej prokreacji lub
nowoczesnych rozwiązań medycznych, jak np. omówiona wcześniej PGD,
powinna zostać wszechstronnie rozważona na tle zmieniającego się prawa,
szczególnie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października
2020 roku (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020
r.),który rozpatrywał zgodność art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z 7.01.1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży (art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z 7.01.1993 r. o planowaniu
rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania
ciąży) z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. W wyroku tym Trybunał podtrzymał stanowisko zawarte w orzeczeniu z 29.05.1997 r. mówiące, że „życie
ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju i jako wartość, której źródłem
są przepisy konstytucyjne, powinno być ono chronione przez ustawodawcę”.
Trybunał Konstytucyjny dodatkowo wskazał, że dziecko – nawet nienarodzone, jest istotą ludzką, której przysługuje przyrodzona i niezbywalna godność,
będącą podmiotem mającym prawo do życia, zaś system prawny musi zagwarantować należytą ochronę temu centralnemu dobru, bez którego owa
podmiotowość zostałaby przekreślona (wyrok Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 29.05.1997r.).
Należy zważyć również na trendy w światowych systemach prawnych
dotyczącym tejże materii. Przykładowo – 2 dni po wydaniu ww. wyroku rodzimego Trybunału Konstytucyjnego – meksykański Sąd Najwyższy orzekł, iż
embrion i płód nie mają tych samych praw co jednostka ludzka, zaś ochrona
życia od poczęcia jest sprzeczna z konstytucją i musi ustąpić przed prawami
osób narodzonych (Stasiński, 2021).
Choć ustawa o leczeniu niepłodności z 2015 roku jest uregulowaniem
stosunkowo „młodym”, trudno oprzeć się wrażeniu, że uregulowania w niej
zawarte nie przystają do obecnego poziomu rozwoju biotechniki i zasad przez
nią regulowanych. Wielość zgłoszonych projektów nowych ustaw w tym
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zakresie, których treść i sposoby regulacji (od rozpowszechnienia dostępu do
in vitro po jego całkowite zakazanie) są diametralnie różne, wskazuje, że ten
drażliwy dla wielu temat winien zostać gruntownie przebadany, a w przypadku takiej woli opinii publicznej również uaktualniony.
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Orzecznictwo
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Transformation of the institution of family
in the time of the biotechnological revolution
Summary: The aim of the work is to present the influence of the revolution in the field of
medically assisted procreation on the classic shape of the family. The intensive development of
medicine and biotechnology of the last several decades, and above all the possibility of in vitro
fertilization and the use of preimplentive genetic diagnostics, make it necessary to consider the
validity of some assumptions of family law, because its basic concepts such as motherhood or
paternity in the current sense may turn out to be obsolete, as well as the provisions on arrangements of motherhood in their present wording. At a time when it is possible to give birth to
a child by a woman who is not related in any way to the child she is carrying under her heart,
and even when the ova of two women may be combined and fertilized, it seems necessary to
reconsider the existing pillars of family law and adjust its provisions to the changing realities
of medicine and biotechnology to avoid legal chaos. Despite the fact that in vitro fertilization
procedures have been performed for over 40 years, they still raise a lot of controversy, especially
in view of the current dispute about from what point human life is protected.
Keywords: family law, in vitro, medically assisted procreation, preimplantation genetic.
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Konstytucyjne uwarunkowania
działalności strażniczej
na przykładzie Polski

Streszczenie: Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza konstytucyjnych podstaw działalności strażniczej na przykładzie Polski. Autor wychodzi od założenia, że działalność strażnicza
jest doniosłym zagadnieniem teoretycznym oraz praktycznym. Autor pozycjonuje działalność
strażniczą (zwaną także kontrolą społeczną) wśród innych kontroli administracji publicznej.
Następnie przytacza definicje kontroli na gruncie nauk prawnych i nauki o administracji
i dokonuje obszernej analizy pojęcia działalności strażniczej. Główną częścią artykułu jest
analiza przepisów Konstytucji RP, które stanowią podstawy działalności strażniczej oraz ich
krótkie omówienie. W podsumowaniu autor przedstawia aktualny stan działalności strażniczej
w Polsce oraz dokonuje jego oceny. Wskazuje na potencjalne kierunki rozwoju instrumentów
działalności strażniczej w Polsce.
Słowa klucze: działalność strażnicza, administracja publiczna, kontrola, społeczeństwo
obywatelskie.

Wprowadzenie
Na przestrzeni ostatnich lat organy administracji publicznej zostały zaangażowane do wykonywania zadań publicznych na zupełnie nowych
obszarach. Niniejszy proces postępuje równocześnie ze stopniową regulacją
kolejnych aspektów życia społecznego (por. Kijewski i Suwaj 2012, s. 8-32).
Ustawodawca wyznacza kolejne zadania administracji, aby nadążyć za rozwojem cywilizacyjnym i jednocześnie zaspokoić oczekiwania społeczeństwa (por.
Fundowicz, Filipiak, Świtala 2013, s. 13-20). Niemniej nie wszyscy są z tego
zadowoleni, część społeczeństwa wyraża zasadę ograniczonego zaufania, co do
funkcjonowania administracji publicznej i postuluje ograniczenie jej ingerencji w kolejne aspekty życia, z kolei druga część dąży do regulacji każdej dziedziny i poddania ją pod obserwację organów administracji publicznej. Należy
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wskazać, że administracja publiczna posiada coraz więcej instrumentów, które
pozwalają jej władczo decydować o prawach i obowiązkach obywateli (Wysocki 2016, s. 169-172). Ten proces jest zauważalny i ustawodawca widzi
potrzebę kontroli działań administracji publicznej, która w demokratycznym
państwie prawnym jest jednym z zasadniczych aspektów funkcjonowania władzy publicznej (Hoffman 2008, s.51). Kontrola związana jest administracją
od zarania dziejów i można wyróżnić jej szczególne rodzaje:
1) względu na kryterium działania: wstępna, faktyczna i następcza (Ochendowski 2001, s. 390-395);
2) ze względu na sposób prowadzenia kontroli: bezpośrednia i pośrednia
(Czyżak i Czyżak 2003, s. 83);
3) ze względu na zależność organizacyjną: zewnętrzna i wewnętrzna (Jaworska-Dębska 2000, s. 402-407);
4) ze względu na zasięg oddziaływania kontrolnego wobec podmiotu kontrolowanego: nieograniczona (zupełna) oraz ograniczona (fragmentaryczna)
(Jagielski 1999, s. 19);
5) ze względu na inicjatywę: z urzędu i na wniosek (Ochendowski 2001,
s. 396);
6) według kryterium podmiotu kontrolującego: kontrola parlamentarna
(w tym sejmowa i senacka), kontrola prezydencka, kontrola sądowa, kontrola prokuratorska, kontrola Najwyższej Izby Kontroli, kontrola Rzecznika Praw Obywatelskich, kontrola dokonywana przez Trybunał Konstytucyjny, kontrola Państwowej Inspekcji Pracy i kontrola społeczna (Czyżak
i Czyżak 2003, s. 83).
Przedmiotem niniejszego artykułu będzie ta ostatnia. Ustawodawca unijny od dawna stara się wyposażyć obywateli w instrumenty, które pozwolą
obywatelom na reakcję w przypadku niezgodnego z prawem działania administracji publicznej. Zapewnia to możliwość dokonywania tzw. społecznej lub
obywatelskiej kontroli administracji, która w dzisiejszych czasach jest słusznie utożsamiana z działalnością strażniczą (por. Frątczak 2009, s. 46-53). Ale
ustawodawstwo unijne nie jest w tym zakresie żadnym novum, a tylko potwierdzeniem standardów krajowych, które zapewniają możliwość nieskrępowanej działalności strażniczej.
Celem niniejszego artykułu jest wykazanie w sposób w miarę syntetyczny konstytucyjnych podstaw działalności strażniczej w Rzeczypospolitej, aby
wskazać, że rozwiązania strażnicze nie są tylko pokłosiem ustawodawstwa unijnego, ale wynikają wprost z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej
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w 1997 roku (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta
przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., Dz.U.
1997 nr 78 poz. 483.). Analiza zostanie przeprowadzona przede wszystkim
z punktu widzenia nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Rozpatrując
kwestię działalności strażniczej w Polsce, w niniejszej pracy zastosowano metodę
dogmatyczną polegającą na egzegezie i interpretacji obowiązujących przepisów
Konstytucji RP oraz uzupełniająco syntezie doktryny i orzecznictwa.
Pojęcie działalności strażniczej
Przed przystąpieniem do analizy pojęcia działalności strażniczej należy
pokrótce wyjaśnić czym jest kontrola. Według encyklopedii PWN kontrola to porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, rozpatrywanie
czegoś; dochodzenie czegoś, wnikanie, wgląd w coś; nadzór nad czymś (Encyklopedia PWN 2002, s. 123). Kontrola na gruncie poszczególnych nauk
jest definiowana odmiennie (por. J. Kortan 1992, s. 143-160). Na potrzeby
niniejszego artykułu interesuje nas jedynie definiowanie kontroli na gruncie
nauk prawnych oraz nauki administracji. W tym rozumieniu można ją rozumieć jako jeden z elementów zarządzania i administrowania, polegający
przede wszystkim na sprawdzaniu, ocenie działalności organizacji i jej elementów na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej, technicznej (Jędrzejewski
i Nowicki 1995, s. 123-125; Starościak 1971, s. 350; Leoński 2004, s. 137).
E. Iserzon uznaje ją za szereg czynności zmierzających do ustalenia faktycznego stanu rzeczy, skorelowanych z porównaniem stanu istniejącego z planowanym (Iserzon 1968, s. 173-175). Z kolei W. Dawidowicz uważa, że jest
to badanie istniejącego stanu rzeczy, następcze zestawienie go z tym, co być
powinno, i sformułowanie odpowiedniej oceny oraz – w przypadku rozbieżności – ustalenie przyczyn tych rozbieżności i sformułowanie odpowiednich
zaleceń mających na celu naprawić popełnione błędy (Dawidowicz 1968,
s. 78). E. Ochendowski twierdzi, że jest to określenie istniejącego stanu rzeczy
oraz stanu pożądanego, a następnie ich porównanie, wykazanie różnic i zdefiniowanie zaleceń w celu usunięcia błędów bądź braków (E. Ochendowski
1996, s. 13-15). Dalej J. Boć postrzega kontrolę jako badanie zgodności stanu
istniejącego ze stanem postulowanym, przy czym istotne jest w tym procesie
ustalenie zasięgu i przyczyn rozbieżności, przekazanie wyników tego ustalenia,
a czasem i wynikających stąd dyspozycji podmiotowi kontrolowanemu oraz
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organowi nadrzędnemu (Boć 2004, s. 327). Z kolei J. Zimmermann rozumie
kontrolę jako badanie stanu istniejącego, porównywaniu go ze stanem pożądanym lub postulowanym oraz ustalenie zakresu i przyczyn zauważonych rozbieżności. Na podstawie zaprezentowanego dorobku doktryny należy wskazać,
że kontrola to ciąg czynności, na które składają się: ocena aktualnej sytuacji
w danym zakresie, analiza pod kątem stanu pożądanego lub oczekiwanego
oraz udzielenie konkretnych wytycznych w celu poprawy stanu zastanego. Tak rozumiana kontrola jest jedną ze składowych działalności strażniczej(Zimmermann 2005, s. 165).
Przechodząc do analizy wspomnianego wyżej zagadnienia trzeba zaznaczyć, iż jest to pojęcie niecieszące się dobrą sławą w Polsce, poprzez silne skojarzenia z czasami komunistycznymi, a konkretnie z działalnością konfidencką.
Określeń kontrola społeczna, kontrola obywatelska i działalność strażnicza
można używać zamiennie, ale wydaje się, że z punktu widzenia językowego
działalność strażnicza jest pojęciem najszerszym i obejmuje swoim zakresem
zarówno kontrolę społeczną jak i obywatelską. Na potrzeby tego artykułu niniejsze pojęcia będą traktowane synonimicznie. Na początku trzeba wskazać,
że pojęcie działalności strażniczej nie posiada definicji legalnej i w celu jego
zdefiniowania należy odnieść się do doktryny oraz do przedstawicieli środowisk tj. organizacji pozarządowych, które specjalizują się szeroko pojętej
kontroli społecznej administracji publicznej. Co do zasady idea działalności
strażniczej polega na dążeniu do stworzenia obywatelom możliwości sprawdzania i oceniania organów administracji publicznej, a w konsekwencji określonego oddziaływania na jej funkcjonowanie i realizowanie przez nią zadań
publicznych (Rybak 2019, s. 86). Jest to szereg działalności prawnych oraz
pozaprawnych, których celem jest wywarcie wpływu na poczynania organów
administracji publicznej. Nakreślony zarys podejmowanych czynności nie jest
prawnie zdefiniowany ani zamknięty. Literatura wymienia podział instrumentów działalności strażniczej na instytucjonalne, czyli wynikające z przepisów
powszechnie obowiązujących, oraz pozainstytucjonalne, czyli nie wynikające
expressis verbis z przepisów prawa, są to np. akcje informacyjne, pikiety, udział
w programach informacyjnych. J. Boć dokonuje także podziału kontroli społecznej na zorganizowaną i niezorganizowaną (Dawidowicz 1974, s. 12-20).
Pierwsza polega na tym, że podmioty, które się jej podejmują mają pewne doświadczenie i są zorganizowane w przedmiotowym zakresie. Z kolei kontrola
niezorganizowana charakteryzuje się tym, że podmiotem kontrolującym jest
obywatel bądź grupa obywateli, która podejmuje działania pod wpływem impulsu bez zorientowania na określony cel. Istotne jest wskazanie przedmiotu
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kontroli – jest to każdą działalność organów administracji publicznej i podmiotów wykonujących zadania publiczne (Tebernacka 2013, s. 83). Działalność strażnicza jest także swojego rodzaju przeciwwagą i jednocześnie uzupełnieniem kontroli państwowej (Zięba-Załucka 2000, s. 17). Trafnie opisał
ją J. Jagielski wskazując, że jest to: „zjawisko praktyczne, a także przedmiot
refleksji naukowej i teoretycznej. Nie jest [ona] jednowymiarowa, lecz zawiera
wiele złożonych aspektów, różnych problemów, począwszy od spraw pojęciowych, poprzez kwestie roli i znaczenia tej kontroli, aż po formy jej realizowania. Szerokie i różnorodne treści problematyki kontroli społecznej sprawiają,
że w znacznym stopniu jest to materia dyskusyjna, obejmująca zróżnicowane
stanowiska i oceny formułowane pod adresem tej płaszczyzny kontrolowania
administracji publicznej, jaką stanowi właśnie kontrola społeczna. Warto przy
tym dodać, że samo zainteresowanie piśmiennictwa, publicystyki i praktyki
problematyką kontroli społecznej (obywatelskiej) nie wykazuje jakiegoś stabilnego poziomu, ale występuje ze zmiennym natężeniem w różnych okresach” (Jagielski 2005, s. 39-40). W dzisiejszych czasach kontrola społeczna
jest wiązana ze społeczeństwem obywatelskim – jeśli jest ono silne, to powinno realnie wpływać na działalność organów administracji publicznej w duchu
jawności życia publicznego oraz transparentności (Pawlus 2014, s. 2). Warto
także spojrzeć na działalność strażniczą z punktu widzenia aksjologii. Podstawą do jej funkcjonowania są wartości, które wyznaje nowoczesne społeczeństwo. Mowa tu m.in. o dobrej administracji, wolności, równości, solidarności,
transparentności czy bezpieczeństwie. Działalność strażnicza, co prawda jest
swego rodzaju obywatelskim nieposłuszeństwem, ale nie posiada przymiotu
antypaństwowości. Jest to jedynie sprzeciw wobec określonych praktyk administracji publicznej, które godzą we wskazane wyżej wartości i są sprzeczne
z prawem. Ma to na celu czynienie państwa bardziej przyjaznym i wrażliwym
na potrzeby obywateli. Jest to też swego rodzaju narzędzie do zwrócenia uwagi
na kwestie wymagające szerszej interwencji państwa, istotne jest tu wyważenie interesów – państwowego, publicznego, społecznego i prywatnego – oraz
wymuszenie działań, które mają przyczynić się do rozwiązania palącego zagadnienia (Bujkowa 1986, s. 6). W dobie cyfryzacji i informatyzacji działalność
strażnicza przechodzi swego rodzaju rewolucje. Stoi za tym wzmożony rozwój
platform społecznościowych. Nowoczesne organizacje zajmujące się kontrolą
społeczną określa się mianem „watchdogów” (por. Suchodolska 2016). Jednak nie są one nastawione stricte na kontrolę administracji, przez co zakres ich
działań jest szeroki. Do zakresu zadań realizowanych przez „watchdogi” należy m.in.: wpływ na władzę lub politykę, dywersyfikowanie źródeł informacji,
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ze szczególnym uwzględnieniem oficjalnych dokumentów, dokumentowanie
i upowszechnianie wiedzy o własnej działalności, poruszanie się w granicach
prawa i uświadamianie, że to ono wyznacza kierunki działania, budowa strategii na rzecz osiągnięcia zmian wynikających ze zdiagnozowanych problemów,
kształcenie, rozwijania wiedzy i poszukiwanie skutecznych metod, a także
dbanie o standardy niezależności i obiektywizmu (por. Batko-Tołuć 2013).
Jak widać zagadnienie działalności strażniczej jest wieloaspektowe nawet
na gruncie nauk prawnych i nauk o administracji. W związku z tym pojęcie działalności strażniczej trzeba rozumieć możliwie szeroko, ponieważ jej
przedmiot ciągle ewoluuje. Niniejszy fragment miał naświetlić zakres rozważań i przygotować do omówienia dogmatycznych ram prawnych działalności
strażniczej.
Podstawy działalności strażniczej
w Konstytucji RP z 1997 r.
Działalność strażnicza jest silnie zakotwiczona w Konstytucji RP.
W związku z tym najpierw należy przytoczyć trzy istotne przepisy, które są
asumptem do jakichkolwiek działań strażniczych. Fundamentalne znaczenie ma art. 1 Konstytucji stanowiący, że „Rzeczpospolita Polska jest dobrem
wspólnym wszystkich obywateli” (Trzciński 2018, s. 24-28). Dodać należy do
niego art. 2 Konstytucji wyrażający zasadę demokratycznego państwa prawnego (Sozański 2014, s. 28-40) oraz art. 82 stanowiący, że „Obowiązkiem
obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne” (por. Kaczmarczyk-Kłak 2020, s. 185-199). Niniejsze przepisy
tworzą swoisty ustrój działalności strażniczej na płaszczyźnie konstytucyjnej.
Na tej podstawie można dokonać rekonstrukcji, z której wynika, że Rzeczpospolita to dobro wspólne, o które każdy ma obowiązek dbać, a Konstytucja
zapewnia instrumenty i narzędzia, które pozwalają nam na skuteczne działanie, tj. odziaływanie na władze publiczne na każdym szczeblu w celu realizacji
idei dobra wspólnego. Jest to swoista rama działalności strażniczej, która jest
następnie doprecyzowana przez kolejne przepisy Konstytucji RP, a w dalszym
zakresie przez ustawy szczególne.
Przechodząc do analizy kolejnych przepisów warto wskazać na art. 7
Konstytucji RP wskazujący, że „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”. Definiuje on główny cel działalności strażniczej na
gruncie Konstytucji. Należy wyprowadzić tezę, że działalność strażnicza ma
na celu eliminację działań i zaniechań władzy publicznej, które są niezgodne
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z prawem i godzą zarówno w interes publiczny jak i prywatny (Krzykowski
2009, s. 215-230).
Pierwszym z artykułów, który wyznacza istotne uprawnienie, które jest
następnie doprecyzowane na gruncie ustaw szczególnych, jest art. 45 Konstytucji zapewniający prawo do sądu. W myśl tego przepisu sprawa powinna
być rozpatrzona jawnie, bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd (Zalizowski 2016, s. 13-20). Z tego artykułu wyprowadza się także możliwość sądowej kontroli działalności organów
administracji publicznej. Przepis wyraża także zasadę jawności postępowania
sądowego, dzięki czemu każdy zainteresowany może obserwować rozprawę,
chyba, że jej jawność zostanie wyłączona z uwagi na przyczyny jasno wskazane
w Konstytucji (Gołaczyński 2018, s. 80-101). Zasada jawności jest w kontekście funkcjonowania państwa prawnego, ponieważ sądy są organami państwowymi i muszą budować swój autorytet oraz budzić zaufanie do obywateli.
Jednym z najważniejszych uprawnień w kontekście działalności strażniczej jest dostęp do informacji publicznej wyrażony w art. 61 ust. 1 Konstytucji
RP. Stanowi on, że „Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.
Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów
samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek
organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej
i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa”. To
instrument o charakterze administracyjnoprawnym, pozwalający oddziaływać
na organy administracji publicznej (Sitniewski 2020, s. 8-20). W tym kontekście istotny jest także art. 61 ust. 2, który daje możliwość dostępu do dokumentów oraz wstęp na posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej
pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku
lub obrazu. Uprawnienia wynikające z art. 61 ust. 1 i 2 mogą być ograniczone
tylko ze względu na ustawowo chronione wolności i prawa innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa
lub ważnego interesu gospodarczego państwa. Materię dostępu do informacji
publicznej i udziału w posiedzeniach organów kolegialnych precyzuje ustawa
o dostępie do informacji publicznej (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198). Co interesujące,
w polskiej konstytucji istnieje odrębny reżim pozyskiwania informacji publicznych, które dotyczą szczególnego dobra prawnego, jakim jest środowisko
naturalne. Niewątpliwie środowisko naturalne jest dobrem społecznym, na
którym powinno zależeć całej zbiorowości, ponieważ jego stan ma wpływ na
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zdrowie i życie wszystkich mieszkańców danego terytorium, w tym przypadku Rzeczypospolitej. Dlatego zostało one wyróżnione przez twórców Konstytucji RP. Organy administracji publicznej wykonują zadania, których celem
jest ochrona środowiska. Z uwagi na doniosłość wskazanego dobra wprowadzony został instrument dostępu do informacji o stanie i ochronie środowiska,
który wynika z art. 74 ust. 3 i jest doprecyzowany przez ustawę (Ustawa z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227.). Co więcej, zgodnie z art.
74 ust. 4 „Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony
i poprawy stanu środowiska”. W związku z tym organizacje strażnicze skupione na ochronie środowiska mogą realizować swoje statutowe cele poprzez
wnioskowanie o informacje o środowisku oraz poprzez zakrojoną współpracę
z organami administracji publicznej na szczeblu centralnym oraz lokalnym.
Przechodząc dalej konieczne trzeba wskazać na art. 62 Konstytucji przyznający prawo do udziału w wyborach i referendum. W kontekście działalności strażniczej istotne jest tutaj referendum ogólnokrajowe, ponieważ jest
to instrument demokracji bezpośredniej, w których obywatele mogą wyrazić
swoje zdanie co do istotnej kwestii z punktu widzenia państwa oraz społeczeństwa obywatelskiego (Giżyńska 2018, s. 119-133). Wybory są także swoistym rodzajem kontroli obywatelskiej. Jeśli osoba startująca w wyborach nie
przykładała się do wypełniania zadań publicznych, to właśnie wynik wyborczy
może być oceną podejmowanych przez tę osobę działań. Niemniej jednak
wybory rządzą się swoimi prawami i nie zawsze obiektywna ocena wykonywanych zadań i obowiązków ma wpływ na wynik wyborczy (Stelmach 2011,
s. 6-12). Wracając do referendum ogólnokrajowego należy wskazać, że niniejsze zagadnienie precyzuje art. 125 Konstytucji. Po pierwsze może się ono
odbyć w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Zarządza je Sejm
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu, wyrażoną
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej
liczby senatorów. Wynik referendum jest wiążący, gdy wzięło w nim udział
więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.
Warto wskazać, że w III Rzeczypospolitej zorganizowano cztery referenda ogólnokrajowe. 18 lutego 1996 miały miejsce dwa glosowania na temat
powszechnego uwłaszczenia oraz o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego. Frekwencja wyniosła 32,44% – referendum było ważne,
lecz niewiążące, ponieważ nie został osiągnięty wymagany próg 50% frekwencji.
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Z kolei 25 maja 1997 odbyło się referendum dotyczące przyjęcia Konstytucji
RP. Wymagany próg frekwencji nie został osiągnięty (42,86 %). Jednak zgodnie
z tzw. Małą Konstytucją z 1992 r. (Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, Dz.U. 1992
nr 84 poz. 426.) Konstytucja zatwierdzona przez Zgromadzenie Narodowe
miała być przyjęta w referendum niezależnie od frekwencji. Jedyne referendum,
które przekroczyło próg 50% to tzw. referendum akcesyjne, które odbyło się
7-8 czerwca 2003 roku i dotyczyło przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Frekwencja wyniosła 58,85 % i aż 77,45 % głosujących opowiedziało się za
przystąpieniem Polski do UE. 6 września 2015 roku zorganizowano kolejne
referendum w sprawie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych
w wyborach do Sejmu, stosunku do dotychczasowego sposobu finansowania
partii politycznych z budżetu państwa oraz interpretacji zasad prawa podatkowego, frekwencja wyniosła zaledwie 7,8 %. Niniejsze wyniki są dowodem na
to, że referendum ogólnokrajowe jest instrumentem działalności strażniczej,
w którym tkwi ogromny potencjał, ale nie jest on w ogóle wykorzystywany
przez polskie społeczeństwo (Winczorek 2014, s. 144-158).
Po art. 61 Konstytucji wyrażającym prawo dostępu do informacji publicznej, niezwykle istotny dla działalności strażniczej jest art. 63 Konstytucji.
Poszerza on uprawnienia obywateli o prawo do składania petycji, wniosków
i skarg. Konstytucja szeroko określa przedmiot spraw, w jakich można korzystać z niniejszych instytucji. Muszą być one kierowane w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej
oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez
nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Konstytucja
w zakresie petycji, skarg i wniosków odsyła do ustawy szczególnej tj. Kodeksu
Postępowania Administracyjnego (Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego, Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168.).
Z punktu widzenia szeroko pojętej działalności strażniczej bardzo ważny
jest cały rozdział Konstytucji RP zatytułowany „Środki Ochrony Wolności
i Praw” (Todos 2016, s. 44-62). Wynikają z niego kolejne instrumenty, które
mogą zostać wykorzystane przez obywatela w celu ochrony interesu prywatnego bądź publicznego. Art. 77 Konstytucji zapewnia prawo do odszkodowania
za bezprawne działanie organów państwa. Wynika z tego, że stwierdzone wyrokiem sądowym nielegalne działanie organów administracji publicznej nie
pozostanie bez konsekwencji. Każdy ma prawo na drodze sądowej dochodzić należnego mu odszkodowania (Filaber 2009, s. 356-362). Dalej art. 78
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Konstytucji wyraża prawo do odwołania od wyroku bądź decyzji i powinien
być dekodowany równolegle z art. 176 ust. 1 ustanawiającym zasadę dwuinstancyjności postępowania sądowego. Zarówno w postępowaniu cywilnym,
sądowo-administracyjnym i karnym, zasadą jest prawo do odwołania do sądu
wyższej instancji i w celu zbadania zgodności z prawem konkretnego orzeczenia bądź decyzji (por. Safjan i Bosek 2016). Postępowanie jednoinstancyjne jest wyjątkiem, który musi być należycie uzasadniony przez ustawodawcę.
W przypadku naruszenia praw bądź wolności art. 79 Konstytucji daje możliwość złożenia skargi do Trybunału Konstytucyjnego (Łabno 2012, s. 40-60).
Z kolei art. 80 Konstytucji uprawnia do wystąpienia z wnioskiem o pomoc do
Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie ochrony swoich wolności lub praw
naruszonych przez organy władzy publicznej (Tarnacka 2021, s. 93-106).
Uprawnieniem o potencjalnie dużych możliwościach odziaływania, lecz
w praktyce rzadko wykorzystywanym jest przysługująca obywatelom inicjatywa ustawodawcza. Z art. 118 ust. 2 Konstytucji wynika, że grupa 100 000
obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do Sejmu może wnieść projekt ustawy do Sejmu. Szczegóły określa ustawy o wykonywaniu inicjatywy
ustawodawczej przez obywateli (Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, Dz.U. 1999 nr 62 poz.
688), ale trzeba w tym miejscu wskazać, że projekty wniesione przez obywateli
często ulegają zmianom w toku prac Sejmu i Senatu. Kiedy przychodzi do
uchwalenia ustawy to jej przedmiot zazwyczaj odbiega od projektu wniesionego przez obywateli (Zieliński 2014, s. 485).
Do uprawnień strażniczych należy zaliczyć także protest wyborczy,
o którym mowa w art. 129 ust. 2 Konstytucji. Prawdo do protestu wyborczego przysługuje każdemu wyborcy. Składa się go do Sądu Najwyższego
w oznaczonym terminie, który precyzuje Kodeks Wyborczy (Ustawa z dnia
5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112.).
W odniesieniu do lokalnych strażników ważny jest art. 170 Konstytucji.
Daje on możliwość organizacji referendum lokalnego, którego przedmiotem
mogą być sprawy dotyczące lokalnej wspólnoty, w tym odwołanie pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego. Tryb
przeprowadzenia referendum określa ustawa o referendum lokalnym (Rytel-Warzocha 2020, s. 68-80). W tym miejscu trzeba wskazać, że zdecydowanie łatwiej jest doprowadzić do referendum lokalnego niż ogólnokrajowego.
Związanie wynikiem referendum lokalnego jest zależne od progu frekwencyjnego, który w większości przypadków nie jest osiągany.
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Ostatnim przepisem Konstytucji, który ma doniosłe znaczenie dla
działalności strażniczej jest art. 182 Konstytucji, który wyraża zasadę udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Daje on
obywatelom bezpośrednią możliwość sprawowania wymiaru sprawiedliwości.
Aktualny stan prawny przewiduje instytucje ławnika, który orzeka w określonych sprawach (Ziółkowska 2014, s. 69-75). Pozycję, prawa i obowiązki regulują odpowiednie ustawy. W tym punkcie warto wskazać, że przygotowywane
są zmiany w zakresie udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru
sprawiedliwości. Z punktu widzenia działalności strażniczej zmiany wydają
się zasadne, ponieważ mają wprowadzić instytucję sędziego pokoju. Projekt
ustawy o sędziach pokoju został skierowany przez Prezydenta RP do Sejmu
5 listopada 2021 roku, więc na konkretny kształt uregulowań musimy jeszcze
poczekać (Projekt ustawy o sądach pokoju). Dopiero wtedy będziemy mogli
go ocenić pod kątem przydatności w zakresie kontroli społecznej.
Konkluzje
Przechodząc do podsumowania należy wskazać, że temat działalności
strażniczej stał się w ostatnich latach przedmiotem badań w ujęciu interdyscyplinarnym. Duże znaczenie nadają mu zmiany w ustawodawstwie nie tylko
krajowym, ale także unijnym. W szczególności należy przytoczyć Dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października
2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, która
zaczęła obowiązywać 17 grudnia 2021 roku i jej celem jest poprawa ochrony sygnalistów w zakresie zadań związanych z: zamówieniami publicznymi,
ochroną środowiska, zdrowiem publicznym, ochroną żywności, cyberbezpieczeństwem i ochroną danych osobowych. Kluczowe będzie obowiązywanie
niniejszej dyrektywy w praktyce oraz faktyczne wykorzystywanie instrumentów z niej wynikających, przez osoby działające na rzecz dobra społecznego
(Hajm i Skupień 2021, s. 19-55).
Działalność strażnicza jest społecznie potrzebna, ponieważ reaguje na
problemy systemowe na szczeblu lokalnym oraz centralnym. Ponadto zwraca
uwagę na kwestie, które zostały zaniedbane przez administrację publiczną, lub
które wymagają interwencji. Niestety świadomość społeczeństwa w Polsce na
temat przysługujących im instrumentów kontroli społecznej administracji jest
niewielka. Panuje błędne przekonanie, że na decyzję władzy nic nie można
poradzić. Dlatego przed władzami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi stoi spore wyzwanie w zakresie edukacji prawnej. W ostatnim okresie
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uruchomiono programy, które mogą to zmienić, ale jest to kropla w morzu
potrzeb. Niniejszy artykuł wskazuje, że same normy konstytucyjne dają silną pozycję jednostkom oraz organizacjom społecznym, które chcą działać na
rzecz dobra wspólnego. Oczywiście nie wszystkie instytucje są idealne, np.
referendum ogólnokrajowe i lokalne. Wymagają one zmian, jednak muszą
zostać poprzedzone debatą akademicką oraz rzetelnymi badaniami.
Działalność strażnicza jest jednym z elementów demokratycznego państwa prawnego i wskazuje na to Konstytucja RP z 1997 r. W miarę wzrostu świadomości społeczeństwa, instrumenty, które są wprost wspomniane
w Konstytucji powinny być coraz częściej używane w na rzecz dobra społecznego. Nie wydaje się, aby konieczna była rewizja Konstytucji pod tym kątem.
Dopiero w miarę pozytywnego rozwoju kontroli obywatelskiej oraz znacznego zwiększenia zainteresowania niniejszą tematyką można zastanowić się nad
zmianą norm konstytucyjnych. Reasumując, działalność strażnicza jest silnie
zakotwiczona w Konstytucji RP, odpowiada nowoczesnym rozwiązaniom
w zakresie społecznej kontroli administracji publicznej i daje szeroki wachlarz
możliwości obywatelom, którzy chcą oddziaływać na funkcjonowanie administracji publicznej i jawność życia publicznego.
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Constitutional background of watchdog
activities on the example of Poland
Summary: The subject of this article is the analysis of the constitutional basis of watchdog activity on the example of Poland. The author starts from the assumption that watchdog activity is
of great theoretical and practical importance. The author positions watchdog activity, also called social control, among other controls of public administration. Then he quotes definitions of
control on the grounds of legal sciences and science of administration and makes an extensive
analysis of the concept of watchdog activity. The main part of the article is the analysis of the
provisions of the Constitution of the Republic of Poland that constitute the basis for watchdog
activity and a brief discussion thereof. In conclusion, the author presents the current state of
watchdog activity in Poland and evaluates it. He points out the potential directions of development of the instruments of watchdog activities in Poland.
Keywords: watchdog activities, public administration, control, civil society.
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Streszczenie: Rozważania podjęte w artykule dotyczą zakresu prawa do wolności wyrażania
opinii, krócej wolności słowa z artykułu 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W dobie
globalizacji i przemian społecznych, które skutkują informatyzacją przekazywania treści i wymiany opinii, ale także zdobywania wiedzy, niezwykle ważnym wydaje się być aspekt wolności
słowa w kontekście prawa do Internetu, które samo przez się nie jest wyrażone w Konwencji,
ale o którym szeroko wypowiada się Europejski Trybunał Praw Człowieka w swoim orzecznictwie, dając państwom podstawę dla stosowania dobrych praktyk w kontekście balansu pomiędzy ochroną wolności słowa w Internecie, a ochroną praw i wolności innych osób.
Słowa Kluczowe: Europejska Konwencja Praw Człowieka, wolność słowa, prawo do Internetu.

WPROWADZENIE
Wolność wyrażania opinii, zwana również wolnością wypowiedzi jest
jednym z podstawowych praw zagwarantowanych przez Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (dalej: EKPCz,
Konwencja)1. Pomimo braku formalnej hierarchii wśród chronionych praw
i wolności, Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej: ETPCz, Trybunał)
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Dz.U. z 1993 r., Nr 61,
poz. 284.
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wielokrotnie odwoływał się do nadrzędnego znaczenia wolności wypowiedzi
jako kluczowego elementu demokracji tworzącego warunki dla jej rozwoju
i samorealizacji każdej jednostki, dając tym samym wyraz temu, że zasada ta
powinna być postrzegana jako niezbędna dla ochrony wszystkich praw i wolności określonych w Konwencji.2
Artykuł 10 Konwencji statuuje wolność wypowiedzi stanowiąc, że:
1. Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje
wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji
i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe.
Niniejszy przepis nie wyklucza prawa Państw do poddania procedurze zezwoleń przedsiębiorstw radiowych, telewizyjnych lub kinematograficznych.
2. Korzystanie z tych wolności pociągających za sobą obowiązki i odpowiedzialność może podlegać takim wymogom formalnym, warunkom,
ograniczeniom i sankcjom, jakie są przewidziane przez ustawę i niezbędne
w społeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego ze względu na
konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu, z uwagi na
ochronę zdrowia i moralności, ochronę dobrego imienia i praw innych osób
oraz ze względu na zapobieżenie ujawnieniu informacji poufnych lub na zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy sądowej.
Jak wynika z treści tego artykułu, obejmuje on bardzo szeroki zakres
wymiany, rozpowszechniania i przekazywania informacji, ale także opinii
i pomysłów. Jednym ze źródeł coraz częściej wykorzystywanych do wskazanych powyżej celów jest Internet, stąd też dostęp do niego zaczyna być postrzegany jako prawo, co tylko odzwierciedla jak duże znaczenie odgrywa on
w życiu codziennym. W czasach kiedy opracowywano i przyjęto Konwencję,
a zatem w latach 50. XX w., Internet był czymś w rodzaju fantastyki naukowej.3 Sam Komitet Ministrów wyjaśniał, że technologie informacyjne i komunikacyjne zapewniają wszystkim bezprecedensowe możliwości korzystania
z wolności wypowiedzi.4 Jednak olbrzymie znaczenie jakie Internet wywiera
na społeczeństwo w obecnych czasach dzisiaj już nie wymaga udowadniania.
To źródło informacji postrzegać należy jako przyspieszające i ułatwiające

2
3
4

Toby Mendel, 2012, s. 2.
W. A. Schabas, 2015, s. 462.
Rada Europy, 2005
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dostęp do różnego rodzaju usług, wiedzy oraz opinii.5 Można postawić tezę,
że Internet w znaczący sposób zdemokratyzował dostęp do wymiany poglądów i szerzenia wiadomości znacznie eliminując wszelkie bariery jakie się
z tym wiązały, a chodzi tu między innymi o koszty i ramy prawne. Te oraz
inne ograniczenia w dostępie do mediów stanowiły w praktyce przeszkody
uniemożliwiające wyrażanie opinii czy dzielenie się informacjami ważnymi
z punktu widzenia społecznego. Dlatego też wolność wyrażania opinii, wolność wypowiedzi, o której mowa w Konwencji, ściśle w jej art. 10 ma w dzisiejszym świecie wraz z coraz większym globalnym dostępem do Internetu
dużo szersze wymiary niż miała w latach 50. ubiegłego wieku, gdy przyjmowano EKPCz.6
Wiąże się to natomiast nierozerwalnie z tym, że Internet stwarza pewne
szczególne problemy natury prawnej, jeżeli chodzi o ochronę wolności słowa.
Wielu państwom nie udaje się osiągnąć balansu pomiędzy zagwarantowaniem
wolności z art. 10 Konwencji a ochroną innych dóbr, które wskazują w konkretnych stanach faktycznych organy władzy publicznej. Już w tym miejscu
trzeba wskazać, że w sprawach związanych z negatywnymi komentarzami odnoszącymi się do polityki danego państwa za powód do ograniczenia wolności słowa wskazuje się bezpieczeństwo i porządek publiczny. Na podstawie
omówionych poniżej spraw trudno jest jednak wskazać podstawy, dla których
odmawiane jest prawo do Internetu więźniom w państwach, które taki dostęp
w zakładach karnych gwarantują.
Jak wynika z podjętych rozważań, za podstawowy powód, dla którego
Europejski Trybunał Praw Człowieka w swoich orzeczeniach wypowiada
się na temat dostępności prawa do Internetu, jak i wolności słowa jego użytkowników są najczęściej decyzje rządów państw o blokowaniu dostępu do
tego źródła informacji w całości, bądź też dostępu do poszczególnych stron
internetowych z powodów politycznych. Trybunał wielokrotnie i z całą mocą
podkreślał arbitralność takich działań oraz ich negatywny wpływ na większość
społeczeństwa.7 W swoim orzecznictwie ETPCz skonstruował kilka podstawowych zasad, które torują drogę dobrym praktykom w odniesieniu do prawa do Internetu w kontekście wolności wyrażania opinii. Kilka szczególnie
znaczących orzeczeń zostanie w tym miejscu omówionych, tak aby następnie
można było dokonać analizy wykreowanych przez Trybunał zasad nakładanych na państwa w odniesieniu do wprowadzania blokad i cenzury Internetu.
5
6
7

D. Harris i inni, 2018, s. 621.
W. A. Schabas, 2015, s. 462.
Ibidem, s. 622
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ANALIZA ORZECZNICTWA
EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA
1) sprawa AhmetYildirim przeciwko Turcji – w której skarżący padł
ofiarą cenzury ubocznej, równoległej w ten sposób, że prowadzona przez niego strona internetowa (administrowana przez Google), którą wykorzystywał
do publikowania artykułów naukowych została zamknięta przez władze państwowe w następstwie nakazu sądowego dotyczącego innej, niepowiązanej
strony internetowej (również administrowanej przez Google).
Trybunał stwierdził, że przyjęty przez państwo środek zapobiegawczy
w postpowaniu sądowym można postrzegać jako uprzednie ograniczenie
o ubocznym skutku8 stanowiące ingerencję władzy publicznej, ponieważ blokada stron administrowanych przez Google, która w swoim zamyśle dotknąć
miała tylko osobę trzecią, wywołała reperkusje w odniesieniu do skarżącego.
Ponadto ETPCz zaznaczył, że Internet postrzegać należy jako jeden ze środków, za pomocą którego jednostki korzystają ze swojego prawa do wolności
wypowiedzi i pozyskiwania informacji, tym samym dostarczając niezbędnych
narzędzi do uczestniczenia w dyskusjach dotyczących także kwestii politycznych i będących przedmiotem ogólnego zainteresowania w społeczeństwie.9
Biorąc pod uwagę brak ścisłych ram prawnych, ponieważ w chwili wydania nakazu blokady nie istniał jawny i precyzyjny przepis umożliwiający i
zezwalający na zablokowanie całej domeny internetowej takiej jak Google10
oraz arbitralne skutki tego środka i fakt, że sąd krajowy nie ustalił czy można
było zastosować mniej daleko idący środek w celu zablokowania dostępu konkretnie do strony internetowej będącej przedmiotem postępowania11, ETPCz
uznał, że blokada nie była nakazana przez prawo. Owa uboczna cenzura została przez Trybunał uznana za naruszenie prawa do otrzymywania i przekazywania informacji ponad granicami, bez względu na granice, niezależnie od
granic, głównie dlatego, że prawo krajowe nie spełniało wymogu przewidywalności na mocy Konwencji i nie zapewniało skarżącemu stopnia ochrony,
do którego był uprawniony zgodnie z zasadą rządów prawa w społeczeństwie
demokratycznym.12

Sprawa Ahmet Yildirim przeciwko Turcji, 3111/10, para. 52.
Ibidem, para. 54-55.
10
Ibidem, para. 62.
11
Ibidem, para. 64.
12
Ibidem, para. 67.
8

9
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2) sprawa Cengiz i inni przeciwko Turcji – w której pracownicy naukowi i akademiccy złożyli skargę na decyzję o zablokowaniu na terenie całego
państwa dostępu do platformy YouTube. Decyzja została podjęta, ponieważ
na platformie tej znajdowały się materiały i treści znieważające pamięć Mustafy Kemala Ataturka (tureckiego polityka i męża stanu).
Po pierwsze, ETPCz odrzucił wstępne zarzuty rządu tureckiego dotyczące braku statusu pokrzywdzonego skarżących na tej podstawie, że byli oni
aktywnymi użytkownikami serwisu YouTube, a nakaz blokady spowodował
reperkusje w ich działalności i pracy naukowej.13 Ponadto przedmiotowy środek uniemożliwił im dostęp do platformy zawierającej konkretne informacje
interesujące skarżących. Stronę tą postrzegać należy jako jedyną w swoim rodzaju, dla której nie istniały żadne alternatywy.14
Po drugie, co ważniejsze, Trybunał zwrócił uwagę na lukę prawną w
prawie krajowym polegającą na braku prawa pozwalającego na nakładanie
generalnego nakazu blokady dostępu do Internetu. Przywołując omówioną
powyżej sprawę AhmetYildirim przeciwko Turcji, ETPCz przypomniał, że
prawo krajowe nie zezwala na blokowanie dostępu do całej strony witryny
internetowej na podstawie treści jednej strony przez nią hostowanej i administrowanej15, co jest uzasadnione zbyt intensywnym efektem ubocznym jaki
taka blokada może spowodować dla ogółu użytkowników Internetu.16
Trybunał zwrócił również uwagę na istotne znaczenie zapewnienia zarówno ścisłej kontroli nad zakresem nakazu blokady, jak i skutecznej kontroli
sądowej w celu zapobiegania wszelkim nadużyciom, tak aby zagwarantować
równowagę i balans między tymi dwoma interesami.17
3) sprawa Kablis przeciwko Rosji – która dotyczyła zablokowania konta
skarżącego na portalu społecznościowym V Kontakte oraz trzech wpisów na
jego blogu wzywających do udziału w niedozwolonym wydarzeniu publicznym ze względu na jego polityczny charakter.
Trybunał orzekał w tej sprawie na temat dwóch praw zagwarantowanych
EKPCz, tj. wolności wypowiedzi z art. 10 oraz wolności zgromadzeń z art.
11. Podjęta w tym artykule tematyka skłania do szczegółowej analizy pierwszej z wymienionych wolności. Trybunał stwierdził, że wolność wyrażania
13
14
15
16
17

Sprawa Cengiz i inni przeciwko Turcji, 48226/10 i 14027/11, para. 50.
Ibidem, para. 51-52.
Ibidem, para. 61.
Ibidem, para. 64.
Ibidem, para. 62.
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opinii, ma zastosowanie nie tylko do informacji lub idei, które są odbierane
jako przekaz pozytywny lub uważane jako nieobraźliwe bądź też neutralne,
ale także do tych, które obrażają, szokują lub niepokoją. Wynika to przede
wszystkim z podstawowych zasad społeczeństwa demokratycznego, takich jak
pluralizm i tolerancja.18
Ponadto ETPCz uznał, że taki nakaz należy rozpatrywać w kategoriach
uprzedniego ograniczenia (z ang. priorrestraint), ponieważ środek blokujący
został podjęty przed wydaniem orzeczenia sądowego w sprawie nielegalności
opublikowanych treści19, dlatego też omówił zasady dotyczące takich ograniczeń. Przede wszystkim wskazał, że uprzednie ograniczenia nie są zakazane,
jednak ich stosowanie powinno być bardzo starannie i szczegółowo kontrolowane. Dodatkowo są one uzasadnione jedynie wyjątkowymi okolicznościami.20 Trybunał wskazał również, że jeżeli dokonywana jest blokada stron bądź
wpisów na forach publicznych czy blogach wzywających do udziału w danym
wydarzeniu publicznym, to ich kontrola sądowa i podejmowane ewentualne
środki powinny mieć miejsce przed datą wydarzenia.21 Finalnie, ich wprowadzanie wymaga także tego, aby prawo krajowe zapewniało zabezpieczenia
i gwarancje przeciwko nadużyciom w stosowaniu.22
4) sprawa Kalda przeciwko Estonii – w której więzień złożył skargę na
odmówienie mu dostępu do przeprowadzenia poszukiwań związanych z pytaniami prawnymi na potrzeby postępowania sądowego, w którym brał udział.
Trybunał bardzo ostrożnie stwierdził, że nie istnieje ogólne prawo więźniów dotyczące dostępu do Internetu, z uwagi na fakt, że uwięzienie nieuchronnie wiązać się musi z pewnymi ograniczeniami w komunikacji osób
pozbawionych wolności ze światem zewnętrznym.23 Jednakże, ETPCz wypowiedział się jasno, że, jeśli państwo jest skłonne zezwolić na dostęp więźniów
do Internetu, to musi jednocześnie wskazać precyzyjne powody ewentualnej
odmowy dostępu do wskazanych konkretnie stron internetowych. Podane
w tej sprawie powody, którymi były względy bezpieczeństwa i koszty, w odczucie ETPCz nie były wystarczające, aby usprawiedliwić ingerencję w prawo do
otrzymywania informacji przez skarżącego. Dodatkowo, Trybunał stwierdził,

18
19
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22
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Sprawa Kablis przeciwko Rosji, 48310/16 i 59663/17, para. 79.
Ibidem, para. 90.
Ibidem, para. 91.
Ibidem, para. 96.
Ibidem, para. 106.
Sprawa Kalda przeciwko Estonii, 17429/10, para. 45.
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że nie przeprowadzono szczegółowej analizy ewentualnego ryzyka w zakresie
bezpieczeństwa związanego z dostępem do stron internetowych, o których
mowa w przedmiotowej sprawie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że chodziło
o strony prowadzone przez organizację międzynarodową i przez państwo.24
5) sprawa Jankovskis przeciwko Litwie – dotycząca skargi więźnia, któremu odmówiono dostępu do strony internetowej prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, co uniemożliwiło mu uzyskanie informacji związanych z edukacją.
W pierwszej kolejności Trybunał przypomniał sprawę Kalda przeciwko
Estonii, która została także omówiona powyżej, orzekając i przypominając,
że art. 10 nie może być interpretowany jako nakładający na państwa ogólny obowiązek zapewnienia więźniom dostępu do Internetu. Ponieważ jednak
w tym przypadku państwo umożliwia osobom pozbawionym wolności poszukiwania informacji na temat edukacji, ograniczenie tego dostępu stanowiło
ingerencję państwa w prawa skarżącego.25 Ponadto, informacje, które skarżący
chciał uzyskać, były istotne dla jego interesu w uzyskaniu wykształcenia, które
stanowi istotny element resocjalizacji i reintegracji ze społeczeństwem.26
Trybunał zwrócił również uwagę na to, że sądy krajowe nie uwzględniły w żaden sposób faktu, że skarżący prosił o dostęp do strony internetowej
stworzonej, administrowanej i prowadzonej przez instytucję państwową (Ministerstwo Edukacji i Nauki), a co się z tym wiąże, nie mogło istnieć jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa w związku ze skorzystaniem z informacji
zawartych na tej stronie przez skarżącego.27
PODSUMOWANIE
Patrząc przez pryzmat omówionych orzeczeń należy przede wszystkim
postawić wyraźną tezę, że Europejski Trybunał Praw Człowieka nie wskazuje
żadnych reguł, które mogłyby okazać się trudne do osiągnięcia przez państwa.
Przyznany im został duży zakres niezależności i swobody w ustanawianiu regulacji w prawie krajowym w powyższej materii dotyczącej prawa do Internetu,
czy szerzej wolności wypowiedzi. Trybunał zwraca jedynie uwagę na potrzebę zachowania przejrzystości i transparentności, zwłaszcza przy nakładaniu
24
25
26
27

Ibidem, para. 53.
Sprawa Jankovskis przeciwko Litwie, 21575/08, para. 55.
Ibidem, para. 59.
Ibidem, para. 61.
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wszelkiego rodzaju ograniczeń, w celu uniknięcia nieuprawnionej ingerencji
przez państwo w prawa podstawowe osób znajdujących się na ich terytorium.
Nakładanie ograniczeń nie jest zabronione, wynika wyraźnie i wprost z treści
art. 10. To, co jest obowiązkiem państw to zadbanie i zapewnienie, że ograniczenia znajdą swoje uzasadnienie i podstawę prawną w przepisach prawa
krajowego. Podstawa prawna, o której mowa, a dotycząca ustanawiania ograniczeń w dostępie do Internetu i wolności wyrażania tam opinii, powinna być:
jasna, precyzyjna i szczegółowa. Nie może odnosić się do sytuacji ogólnych,
a konsekwencje jej stosowania nie mogą prowadzić do ubocznego skutku
w postaci blokady dostępu do całych stron internetowych i platform.
Kolejną kwestią jest zagwarantowanie, by możliwość nakładania ograniczeń nie była nadużywana przez władze krajowe, a wolności wyrażania opinii
przez obywateli była rzeczywiście i faktycznie chroniona. W postulacie tym
wskazuje się tak naprawdę na cel w postaci zachowania balansu pomiędzy
umożliwieniem wyrażania swojego zdania na forum publicznym, a zatem
również w Internecie, a ochroną innych praw. Mówiąc o nakładaniu ograniczeń, trzeba rozróżnić i wskazać także na te uprzednie, które są nakładane
w trakcie postępowania w celach prewencyjnych. Zgodnie z orzecznictwem
Trybunału nie są one zakazane - ETPCz wprost wskazuje, że są dozwolone,
ale uzasadniają je tylko bardzo szczególne, wyjątkowe okoliczności, gdy rzeczywiście istnieje potrzeba ochrony lub ryzyko i zagrożenie dla jakiegoś dobra
przejawiającego obiektywnie wyższą wartość.
Pobocznym zakresem spraw, w których Trybunał orzekał w kontekście
dostępu do Internetu i wolności wyrażania tam swojej opinii jest uregulowanie sytuacji więźniów. Nie budzi wątpliwości, że art. 10 EKPCz nie powinien
być odczytywany wprost jako prawo dostępu osób pozbawionych wolności do
Internetu. Jednakże, istnienie prawa krajowego, które takie prawo gwarantuje
nie może być stosowane wybiórczo albo w ogóle nie stosowane. Ponownie,
odnosi się to do wspomnianej już zasady demokratycznego państwa prawnego
w ogólności, a w szczególności, do jej części składowej w postaci przejrzystości
w implementacji, stosowaniu i kontroli prawa przez właściwe organy władzy
państwowej. Mówiąc o przejrzystości należy przez nią rozumieć otwartość
i łatwość rozpoznania przewidywalnych konsekwencji danego zachowania.
Należy także pamiętać, że nieodłączną konsekwencją wiążącą się z przyznaniem wolności wyrażania opinii jest odpowiedzialność za podejmowane
działania, w myśl zasady, którą głosił francuski myśliciel polityczny Alexis
de Tocqueville, że wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego. Kwintesencją sformułowania prawa do wolności
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wypowiedzi w EKPCz jest przyznanie jej tak daleko jak nie zagraża ona prawom
innych ludzi. Nie jest zatem celem tego artykułu wyrażenie poparcia dla szerzenia mowy nienawiści w Internecie, ani propagowania zachowań sprzecznych
z prawem. Wręcz przeciwnie, podjęte dywagacje prowadzić mają do konkluzji,
że ustanawianie przez państwa transparentnych i spójnych zasad, zgodnych
z sugestiami wyrażonymi w orzecznictwie ETPCz doprowadzi do dwojakiego
rodzaju skutków, tj. zapewnienia wolności słowa w Internecie z jednej strony
oraz zwalczania propagowania nienawistnych haseł, a zatem ochrony praw
innych ludzi z drugiej strony.
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RIGHT TO THE INTERNETIN THE LIGHT
OF THE FREEDOM OF EXPRESSION GUARANTEED
IN THE EUROPEAN CONVENTION OF HUMAN
RIGHTS AND THE PRINCIPLES SUPPORTED
BY THE CASE-LAW OF THE EUROPEAN COURT
OF HUMAN RIGHTS
Summary: The considerations undertaken in the article concern the scope of the right to
freedom of expression under Article 10 of the European Convention on Human Rights. In
the era of globalization and social changes, which result in informatization of the transmission
of contents and exchange of opinions, as well as the acquisition of knowledge, the aspect of
freedom of speech in the context of the right to the Internet seems to be extremely important.
Keywords: European Convention on Human Rights, freedom of speech, right to the Internet.
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ZABÓJSTWO Z ZAZDROŚCI
JAKO PRZYKŁAD PRZESTĘPSTWA
NA OSOBIE BLISKIEJ ANALIZA PRAWNOKARNA
I KRYMINOLOGICZNA

Streszczenie: Artykuł ma za zadanie ukazać oraz podkreślić znaczenie zjawiska szeroko pojętych przestępstw przeciwko zdrowiu oraz życiu, które dokonywane są z pobudek osobistych,
takich jak zazdrość. Poprzez zastosowaną w niniejszej pracy metodę obserwacyjną, na konkretnych przykładach z akt spraw karnych, można jednoznacznie określić jakie pobudki kierowały
osobą sprawcy, w jakich okolicznościach oraz jaką metodą dokonywał on zbrodni, a także jaki
był cel, który pragnął osiągnąć. Dzięki temu, artykuł podejmuje tematykę często pomijaną, jednak niebagatelną względem dokonywanych czynów zabronionych przeciwko życiu oraz zdrowiu na osobie bliskiej wobec sprawcy, jak też nim samym, każdorazowo kierując się zazdrością
do konkretnego człowieka.
Słowa Kluczowe: prawo, przestępstwo, zbrodnia, śmierć, zazdrość.

WPROWADZENIE
Przestępstwo zabójstwa na gruncie prawa polskiego jest najcięższym
typem czynu zabronionego, który zwraca się przeciwko zdrowiu, a przede
wszystkim życiu drugiego człowieka. Prawodawca obowiązany był zatem do
kodyfikacji tego zjawiska, tworząc kolejne akty prawne. Niniejsza praca nie
analizuje jednak całego zjawiska zabójstwa, skupiając się tym samym na konkretnych jego formach, w tym przypadku – zabójstwa z zazdrości. Zgodnie
z jedną ze słownikowych definicji zazdrości jako „uczucia niepokoju co do
wierności osoby kochanej” (Sobol 2008: s. 1294), można na tej podstawie śmiało stwierdzić, że samo uczucie zazdrości u osoby sprawcy musi być
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ugruntowane konkretną przesłanką, którą jest wytworzenie w świadomości
konkretnej osoby niepokoju, lęku, czy obawy przed utratą kochanej, przez
sprawcę, osoby. Zazdrość jako cecha człowieka może być zatem zjawiskiem
nie tyle do większej aktywności na rzecz bliskiej osoby w postaci sprawiania
prezentów, wyjazdów etc., co do konstruowania negatywnych sytuacji, które mogą doprowadzić do niewyobrażalnie dramatycznych zdarzeń, takich jak
omawiana forma zabójstwa. Niepodważalnym elementem jest zatem relacja,
jaka łączy sprawcę przestępstwa ze swoją ofiarą. Są oni ze sobą związani relacjami uczuciowymi/psychicznymi, fizycznymi, a nadto ekonomicznymi.
Wartym dodania jest też fakt, iż nie muszą być to osoby w związku małżeńskim, gdyż dotychczas funkcjonujący światopogląd znacząco ewoluował, wytwarzając tym samym związki konkubenckie na równi związkom małżeńskim.
Dokonując szczegółowej analizy przestępstwa zabójstwa warto podkreślić to, iż jest on skodyfikowany w polskim ustawodawstwie w art. 148
Ustawy Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553, dalej k.k.). Aby lepiej
jednak można było utożsamiać zjawisko zazdrości jako czynnika nieodzownie
wpływającego na sprawstwo samego popełnienia czynu zabronionego należy
podnieść, że prawodawca w § 4 tegoż artykułu posługuje się ogólnym terminem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami (k.k.). Można zatem śmiało podjąć się postawienia tezy, że dokonanie zabójstwa na osobie bliskiej mogło być przyczyną odpowiedzialności karnej z powyższej normy, gdy
sprawca byłby bezpośrednim świadkiem, że do aktu zdrady doszło. Emocje,
które mogą pojawić się w konkretnej chwili, nie tyle zaskoczenia, co usprawiedliwionej złości oraz smutku mogą wywołać różne stany emocjonalne u osoby
zdradzanego małżonka, a idąc dalej, doprowadzić do niepohamowanych działań z jego strony. Właśnie taka sytuacja mogłaby zostać obrazowym, wręcz
casus-owym przykładem realizacji tej normy prawa karnego materialnego.
W tym miejscu należy jednak podjąć się swoistej interpretacji zjawiska zazdrości, która nie tyle jest materialnym odzwierciedleniem działań drugiego z małżonków, co może być jedynie przypuszczeniem lub ułudą, która wykształciła
się w podświadomości drugiej osoby. Na tej płaszczyźnie sprawca potencjalnego zabójstwa z zazdrości tworzy w swym umyśle nowy obraz rzeczywistości,
przedkładając go tym samym nad realia, które go otaczają. Taka kolej rzeczy
może powodować zatem liczne rozbieżności na płaszczyźnie dogmatycznej,
jak również w sferze orzeczniczej, a co za tym idzie w praktyce, której stawiane
są postępowania graniczące z określonymi, obowiązującymi normami prawa
karnego materialnego.
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ZABÓJSTWO Z ZAZDROŚCI, W AFEKCIE
Przestępstwo umyślnego pozbawienia życia drugiej osoby jest określone w polskim Kodeksie Karnym jako jedno z przestępstw przeciwko życiu
człowieka, a co za tym idzie, jako jedno z najcięższych zbrodni, jest ścigane
z urzędu. Typ zabójstwa jest jednak w dużej mierze zależny od okoliczności,
które miały lub mogłyby mieć miejsce w relacji pomiędzy sprawcą a ofiarą.
Mowa tu przede wszystkim o kodeksowej klasyfikacji przestępstw na właściwe
im typy, które są tu ustosunkowane jako art. 148 § 1 k.k. (typ podstawowy) oraz art. 148 § 4 k.k. (typ uprzywilejowany). Analiza obu norm w dużej
mierze pozwoli wskazać, jakie zachowania mogą zostać uznane za konkretne
przestępstwo, co ma niebagatelny wpływ w sytuacji, gdy dochodzi do tak makabrycznego zjawiska, jak przestępstwo przeciwko życiu osoby bliskiej samego
sprawcy przestępstwa. Warto podkreślić, że interpretacji zjawiska działania
w afekcie doszukiwała się już wielokrotnie linia orzecznicza. Wnioski końcowe rozważań poszczególnych wyroków Sądów Apelacyjnych określiły, że
niemal każdej zbrodni zabójstwa towarzyszy wzburzenie, które jednak należy
odróżnić od opisanego w par. 4 art. 148 k.k. silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami, będącego takim stanem emocjonalnym sprawcy,
który gwałtownie i z niezwykłą siłą burzy równowagę psychiczną, sprawiając, że sfera emocjonalna zaczyna dominować nad kontrolną funkcją rozumu
(Partyk i Rojek-Socha 2021).
Sprawca zatem zostaje poniekąd usprawiedliwiony ze swego czynu, gdyż
działanie w afekcie jest swoistym zakłóceniem jego równowagi psychicznej,
gdzie zdolności intelektualnej kontroli swojego zachowania zostały w konkretnej chwili zastąpione emocjonalnym bodźcem i to właśnie z tego tytułu
zasadnym jest uznawanie w dogmatyce prawa karnego, a co dalej praktyce
orzeczniczej usprawiedliwienia zachowania sprawcy zabójstwa z zazdrości,
wyrządzonego w afekcie (Bojarski, Giezek i Sienkiewicz 2006: s. 424–425).
Wnioskować tu zatem można, że fakt zdrady małżeńskiej będzie każdorazowo
uznany za przesłankę zależną wobec konkretnej reakcji małżonka, jego sprawstwa, a co za tym idzie, odpowiedzialności karnej za wyrządzone zło. Wszelkie nieścisłości pojawić się jednak mogą na gruncie konstytuowania, swego
rodzaju, niewidocznej granicy pomiędzy zdradą małżeńską jako negatywnym
czynem samego pokrzywdzonego, a zjawiskiem zazdrości, jaka może pojawić
albo pojawia się w świadomości zdradzanego małżonka, co w konsekwencji
kieruje jego działania do sprawstwa zabójstwa z zazdrości.
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TYPOLOGIA PRZESTĘPSTWA
NA PODSTAWIE BADAŃ AKTOWYCH
Aby można było skutecznie przeanalizować zjawisko zabójstwa z zazdrości w dzisiejszych czasach niebagatelnym elementem badań staje się szczegółowe zgłębienie dotychczas prowadzonych na ten temat postępowań karnych.
Osobą która dokładnie zaznajomiła się z ów dokumentacją jest Stanisław
Pikulski, który dokonał pogłębionej analizy zjawiska, takiego jak zabójstwo
z zazdrości. Analiza akt spraw karnych z lat 1976-1985 znacząco skazała, że
wobec samego popełnionego czynu pojawiały się różnego rodzaju konfiguracje motywacyjne, które choć przybierając różne postacie, prowadziły jednoznacznie do wytworzenia się w osobie małżonka bodźca zazdrości co do
drugiej osoby (Krajewski 2009: s. 371). Za każdym razem zabójstwo z zazdrości było efektem wielokrotnej lub długotrwałej cudzołożności współmałżonka, co stanowi szczegółowo sprawa prowadzona przed Sądem Wojewódzkim
w Warszawie o sygn. akt IV KR 32/83 [niepublikowana] (Krajewski: 2009:
s. 371). Stan faktyczny toczącego się postępowania może stawiać osobę sprawcy jako pokrzywdzonego niemoralnym zachowaniem swojej żony, która nie
przywiązywała wagi do tego, że mąż cierpi z powodu jej zachowania, jakim
było cudzołóstwo, a sam partner na własne oczy napotkał swoją żonę i jej partnera na problematycznej sytuacji (Krajewski 2009: s. 371). Obraz całego stanu faktycznego wskazuje wprost, że sprawca mógł w pewnym momencie postanowić o ukaraniu swojej małżonki za swoje cierpienia, wiedząc o tym, że jej
dotychczasowe zachowanie nie tyle jest negatywnym procesem, co towarzyszy
mu zła opinia wobec samego sprawcy w opinii publicznej, co do zachowania
jego własnej żony. Innym przykładem dokonania zbrodni zabójstwa z zazdrości stało się zjawisko całkowitego zaskoczenia, kiedy to sprawca morderstwa
od dłuższego czasu podejrzewania swojej żony o romans powrócił do domu
wcześniej z pracy. Zastał on wówczas swoją żonę nago, pod wpływem alkoholu z dwoma mężczyznami. Cała ta sytuacja utwierdziła skazanego Stanisława
T. w przekonaniu, że od dłuższego czasu był oszukiwany i zdradzany przez
swoją żonę. W konsekwencji tego zajścia postanowił zamknąć drewniany dom,
w którym dotychczas mieszkał wraz z żoną i podpalił go ze znajdującymi się
w środku małżonką i jej dwoma partnerami. Sprawa ta była rozpoznawana
przez Sąd Wojewódzki w Łodzi pod sygn. akt III K 99/79 [niepublikowana],
który jednoznacznie stwierdził, że doszło w tej sytuacji do działania w afekcie,
który był spowodowany zachowaniem żony (Krajewski 2009: s. 372). Trzecią sytuacją dokonania przestępstwa przeciwko życiu bliskiej osoby może być
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również urojenie zdrady, której dopuszcza się drugi współmałżonek. Rozpoznawana tym razem sprawa karna o sygn. akt II KO 51/84 [niepublikowana], prowadzona przez Sąd Wojewódzki w Przemyślu wskazała stan faktyczny,
jako ciąg zdarzeń, które były insynuowane przez samego sprawcę zabójstwa.
72-letni Jan T., a mianowicie wyobrażał sobie różne zdarzenia, które miały świadczyć o romansie żony, a co wartym jest podkreślenia, wmawiał je
jako prawdziwe fakty swojej współmałżonce w chwilach, gdy ona zaprzeczała
swojej niewierności (Janowska 1974: s. 105). W dniu zbrodni sprawca postanowił zadać żonie kilka ciosów metalowym prętem, a następnie pociął ciało
na kilkanaście elementów i wrzucił do rzeki, która znajdowała się w pobliżu
domostwa. W swych zeznaniach stwierdził, że wiele lat cierpiał z powodu
zdrady jego żony, którą ukrócił pozbawiając współmałżonkę życia (Janowska
1974: s. 107). Śledczy dokładnie zbadali ten fakt, dając w końcowych wnioskach, że żona nie zdradzała sprawcy w tamtym czasie, jak również w przeszłości. Zabezpieczono jednak zeznania sąsiadów, w których pokrzywdzona
żona skarżyła się wielokrotnie na stawiane przez męża, nieprawdziwe zarzuty
odnośnie jej potencjalnej zdrady małżeńskiej. Biegli psychiatrzy stwierdzili
u sprawcy zespół Otella, który zwany jest równie często jako alkoholowy obłęd
zazdrości, a także niepoczytalność w chwili popełnienia samego zabójstwa
i czynności po jego dokonaniu (Pikulski 1991: s. 163–165). Na podstawie dotychczas zaistniałych przypadków, których jedynie nieliczne przykłady zostały
uprzednio pokrótce omówione można jednoznacznie określić, że dzięki badaniom Stanisława Pikulskiego wyróżniono trzy opcje konstytuowania zazdrości
u osoby sprawcy, które doprowadzić mogą do podjęcia przez niego decyzji
o zabójstwie swojego współmałżonka: świadomość długotrwałej zdrady, która
miała lub ma miejsce, bezdowodowego podejrzewania zdrady i zaskoczenie
konkretną sytuacją lub ich ciągiem oraz insynuacja zdrady, która tworzy się
jedynie na gruncie świadomości samego sprawcy. Bardzo zbliżone poglądy zostały zaobserwowane w trakcie innych badań aktowych, których dokonał Brunon Hołyst, dokonując analizy spraw karnych z lat 50-tych oraz 60-tych ubiegłego stulecia. Skupiał się on jednak w szczególności na złożoności przyczyn
popełniania zbrodni zabójstwa z zazdrości, wskazując tym samym, iż prawie
wszystkie działania są konsekwencją przyczyn złożonych, czego przykładem
było w dużej mierze reagowanie sprawcy na zdradę współmałżonka (Hołyst
1970: s. 41–45). Pokrzywdzony musi być zatem głównym spiritus movens podjęcia decyzji sprawcy o popełnieniu czynu, przez co działania zmierzające do
zabójstwa małżonka mogą również zrodzić się bez jakiejkolwiek działalności
samego pokrzywdzonego. Na tej płaszczyźnie różnica ta, choć zawsze niosłaby
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żniwo życia ofiary, to byłaby znacząca na gruncie odpowiedzialności karnej
samego sprawcy zbrodni. Polskie prawo materialne, jak również procesowe
wprost wskazuje, że zdradzony małżonek nie może w sposób w pełni legalny
dokonywać kary na swoim bliskim, który popełnia wobec niego cudzołóstwo,
jakim jest zdrada, a nawet romans (Sygit 1992: s. 153–154). Sytuacja, która
miałaby miejsce w momencie zaskoczenia małżonka, taka jak natknięcie się
na dwuznaczną sytuację swojego współmałżonka z inną osobą może być przyczyną wywołania w osobie sprawcy zabójstwa działań, których w normalnych
okolicznościach nie dopuściłby się względem cudzołożnika, jak również swojej bliskiej osoby, a mianowicie pozbawienia życia jednego, a nawet obojga
z nich (Sygit 1992: s. 153–154).
Pozostawiając kwestię bezpośrednich działań przestępstwa zabójstwa, za
Stanisławem Pikulskim, można podkreślić również pośrednie działania sprawcy, które swym nasileniem lub wielkością mogą stanowić przyczynę śmierci
współmałżonka. Przykładem tego są pobicia bliskiej osoby, które stanowiły
konsekwencje ewentualnej zdrady samego pokrzywdzonego, co wskazują liczne postępowania karne między innymi pod sygn. akt II K 121/80 [niepublikowana], rozpatrywana przed Sądem Wojewódzkim w Krakowie, czy sygn.
akt II K 87/82 [niepublikowana] wyrokowana przez Sąd Wojewódzki w Legnicy (Krajewski 2009: s. 374). Sprawstwo przestępstwa ciężkiego uszczerbku
na ciele małżonka, który dopuścił się zdrady, choć nie stanowi wprost jego zabójstwa winno być uznawane przez sąd jako działanie, które ma wywrzeć ewidentnie taki materialny skutek. Zobrazowaniem tego zjawiska mogą nie tyle
uprzednio wskazane pobicia i zadawanie licznych ciosów cudzołożącemu, co
podejmowanie się prób zadawania mu realnej krzywdy w postaci uszkodzenia
jego organów rozrodczych, które w konsekwencji mogą nie tyle doprowadzić
do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, bezpłodności, a w konsekwencji nawet
zgonu współmałżonka z powodu skutków ataku sprawcy (Sygit 1992: s. 150).
Na podstawie powyższych analiz można postawić zatem tezę, iż przestępstwo przeciwko życiu w postaci zabójstwa z zazdrości choć nie jest zjawiskiem
częstym, to stanowi on znaczący odsetek konfliktów pomiędzy partnerami,
głównie przebywającymi w związkach małżeńskich (Krajewski 2009: s. 134).
Ugruntowane jest to w dużej mierze na modelu społeczeństwa oraz ukształtowanych prawach moralnych, w których funkcjonuje, czego przykładem mogą
być elementy dogmatyki Kościoła, który stanowi w danym społeczeństwie
swoisty schemat postaw moralnych i etycznych, wyznaczając, co do zasady,
model konstytuowany w prawie cywilnym oraz rodzinnym danego środowiska. Warto zobrazować to sytuacją na gruncie państw europejskich, które
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ściśle były (a niektóre do dziś są) związane z jedną religią jaką był katolicyzm.
Znaczna pozycja instytucji Kościoła katolickiego jaką sprawowała niosła ze
sobą to, iż duchowieństwo wprowadzało w konkretnych środowiska postawy
moralne zawarte w dogmatyce wyznaniowej (Góralski 2007: s. 566–568). Na
tej podstawie w świadomości każdego człowieka, który funkcjonował w danej społeczności tworzył się swoisty zbiór ars bene vivendi. Na tej podstawie
wszelkie działania małżonków, które naruszały prawo kościelne, a tym bardziej prawo cywilne wiązały się z tym, iż w danym społeczeństwie zachowania
cudzołóstwa, które później mogły przerodzić się w szeroko pojęte zjawisko zazdrości owiane były przymiotem społecznej dezaprobaty, a wręcz potępienia
i wykluczenia (Makarewicz 1938: s. 483).
SAMOBÓJSTWO Z ZAZDROŚCI
Zjawisko zazdrości uprzednio omówione szczegółowo pod względem typologii może stać się nie tyle przyczyną popełniania przestępstw przeciwko
życiu i zdrowiu innych osób, co stanowić może o zdecydowaniu się małżonka na dokonaniu działań samobójczych. Choć sprawstwo w tej sytuacji nie
jest jakkolwiek karane przez ustawodawstwo polskie na gruncie norm prawa
karnego, to może jednoznacznie zawęzić odpowiedzialność za wyrządzony
czyn na osobie cudzołożącego współmałżonka, którego dotychczasowa postawa mogła przyczynić się do podjęcia się samobójczych działań ze strony
drugiej osoby. To zjawisko również zostało znacznie poruszone w dziele Stanisława Pikulskiego (Pikulski 1996: s. 37). Bardzo ważny aspekt musi być
tutaj ugruntowany na związek przyczynowo-skutkowy, utrwalony w tej sytuacji jako realne zagrożenie życia, o którym wiedziała osoba wobec, której
małżonek mógł odczuwać zazdrość, a skutkiem będącym poniekąd dalszym,
negatywnym zachowaniem ze strony pierwszego z nich. Kluczowym jest tu
zatem interpretacja konkretnych zamiarów osoby zazdrosnej, która nie tyle
próbować może wywrzeć poprawę postawy swojego partnera, co dodatkowo
daje przeświadczenie, iż jest to realne twierdzenie, mogące zaistnieć w przyszłości. Jak wskazuje jednak Radosław Krajewski: „trzeba mieć świadomość, iż
rozumowanie takie może być uznane za przejaw wykładni praeterlegem, dokonanej zresztą w dość rygorystycznym duchu” (Krajewski 2009: s. 376). Jako
takie będzie ono swoistą informacją, że partner dopuści się przestępstwa na
własnym życiu, dopóki dopóty drugi nie zmieni swojego dotychczasowe zachowania. Sytuacja, choć tworzy sytuację kuriozalną, znacząco ograniczającą
prawa danej jednostki może wiązać się z prawdopodobną odpowiedzialność
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karną z art. 207 § 3 k.k (Daszkiewicz 2000: s. 257). Jest to uzasadniony pogląd, gdyż małżonek lub partner konkretnej osoby może poprzez zazdrość
odczuwać organoleptycznie wewnętrzny ból, a nadto przeświadczenie o tym,
iż może być on ofiarą znęcania się, co doprowadziłoby do targnięcia się na
własne życie (Wąsek 1982: s. 93).
PODSUMOWANIE
Zjawisko popełniania przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu w wyniku
zazdrości jest zjawiskiem skomplikowanym pod względem wykładni prawno
– karnej. Sama forma popełnianych przestępstw jako zabójstw z zazdrości jest
nie tyle czynem omawianym bezpośrednio na gruncie wykładni materialnego
prawa karnego, co analizy kryminologicznej, gdzie wiadomym jest fakt, że
takie czyny mają miejsce, a ponadto stanowią realne zagrożenie wobec zdrowia a nawet życia obywateli. Omówione powyżej zagadnienia jednoznacznie
wskazują, że przyczyną tych działań bezpośrednio stanowią działania samego pokrzywdzonego konkretnym zdarzeniem, który później ma miejsce pod
wpływem impulsu sprawcy zabójstwa, niemniej pośredni czynnik utkwiony
jest konstrukcji moralno-etycznej danego społeczeństwa, takich jak wyznawana religia, poglądy oraz wartości. Niczym dziwnym jest tu wskazanie faktu
cudzołóstwa, gdyż w większości dotychczas popełnionych zbrodni to właśnie
zdarzenie ma decydujący wpływ na wywołanie u osoby sprawcy cechy, takiej
jak zazdrość, która ostatecznie doprowadziła do wielu bezprawnych zachowań
przeciwko życiu człowieka, tak samo partnera, jak i samego sprawcy (samobójstwo z zazdrości). Nieunikniona zdaje się być również ponowna analiza
akt spraw karnych, dzięki którym dotychczas konstytuowane wiadomości odnośnie tego zjawiska mogą znaleźć swe odzwierciedlenie w praktyce. Można
zatem jednoznacznie zgodzić się ze stwierdzeniem, że „zazdrość jest namiętnością, która z zapałem szuka tego, co sprawia cierpienie”1. Cierpienie człowieka znacząco może zmieniać racjonalne myślenie konkretnej jednostki, która
może chcieć w następstwie swego bólu zemsty ze strony swojego partnera, czy
innej osoby bliskiej, niezależnie od popełnionego czynu: jednokrotnie, wielokrotnie, a nawet wcale. Zemsta ta objawia się jednak czynami, co do zasady,
bezprawnymi, które skodyfikowane mogą być jako przestępstwa przeciwko
zdrowiu oraz życiu człowieka, czego najlepszym dowodem jest omawiane
w tejże pracy zabójstwo z zazdrości.
1

Cytat autorstwa niemieckiej pisarki i krytyczki literackiej Luise Rinser (1911 – 2002).
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MURDER OUT OF JEALOUSY AS AN EXAMPLE
OF A CRIME AGAINST A CLOSE RELATIVECRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGICAL ANALYSIS
Summary: The aim of this article is to show and emphasize the importance of the phenomenon of widely understood crimes against health and life, which are committed for personal
reasons, such as jealousy. Through the method of observation applied in this work, on the basis
of specific examples from criminal case files, it is possible to clearly determine what motives
guided the perpetrator, in what circumstances and with what method he committed the crime,
as well as what was the goal he wanted to achieve. Thanks to this, the article takes up the subject
of often overlooked, but not insignificant in relation to the committed criminal acts against
life and health of a person close to the perpetrator, as well as the perpetrator himself, each time
driven by jealousy of a particular person.
Keywords: law, crime, noun, death, jealousy.
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UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

SOCJOLOGICZNA REFLEKSJA
NAD PRAWEM FINANSOWYM
NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH
PRAWNOFINANSOWYCH
INSTRUMENTÓW OCHRONY
ŚRODOWISKA

STRESZCZENIE: Niniejsze opracowanie stanowi przybliżenie idei socjologicznej refleksji
nad prawem Pierre'a Bourdieu oraz analizę przez jej pryzmat prawa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawno finansowych instrumentów ochrony środowiska. W wyniku
podjętej analizy autor podejmuje się odpowiedzi na pytanie jak regulacje prawa finansowego
mogą wpływać na zachowania społeczne względem środowiska naturalnego oraz jak można
wykorzystać tę zależność do wielopłaszczyznowej realizacji polityki ochrony środowiska.
SŁOWA KLUCZOWE: prawo ochrony środowiska, prawo finansowe, prawo podatkowe, podatek akcyzowy, iluzja fiskalna, znieczulenie podatkowe, socjologia, socjotechnika, przemoc
symboliczna, język, edukacja, stymulacja.

WSTĘP
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie idei socjologicznej refleksji
nad prawem Pierre’a Bourdieu oraz analiza przez jej pryzmat prawa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawno finansowych instrumentów
ochrony środowiska. W wyniku podjętej analizy autor podejmie się próby
odpowiedzi na pytanie, jak regulacje prawa finansowego mogą wpływać na
zachowania społeczne względem środowiska naturalnego oraz, jak można
wykorzystać tę zależność do wielopłaszczyznowej realizacji polityki ochrony
środowiska.
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ZARYSOWANIE POJĘCIA PRAWNOFINANSOWYCH
INSTRUMENTÓW ŚRODOWISKA
Pojęcie prawno finansowych instrumentów ochrony środowiska nie
doczekało się definicji legalnej, jego źródła można jednak dopatrywać się
w regulacji Prawa Ochrony Środowiska (Dz.U.2020, poz1219). W art. 272
wspomnianego aktu ustawodawca wprowadził pojęcie „środków finansowo-prawnych ochrony środowiska”, robiąc to jednak w sposób niedokładny.
Wśród egzemplifikowanych środków wskazał: opłatę za korzystanie ze środowiska; administracyjną karę pieniężna; zróżnicowanie stawek podatków
i innych danin publicznych służących celom ochrony środowiska oraz opłatę
emisyjną. Nie ulega wątpliwości, że tak skonstruowany definiens przyczynił się
do wewnętrznego uporządkowania omawianego aktu, dając podwaliny pod
strukturę działów i rozdziałów tytułu V przedmiotowej ustawy, ale w ujęciu
ogólnosystemowym (całego polskiego systemu prawnego) można go uznać za
nieprzydatny. W pierwszej kolejności należy wskazać, że art. 272 obejmuje
swoim zakresem wyłącznie prawo daninowe (opłaty oraz podatki), co jednoznacznie deprecjonuje wartość finansowych, publicznoprawnych środków
przysparzających dla realizacji celów ochrony środowiska (np. dotacji), a także
wprowadza administracyjną karę pieniężną, zaburzającą spójność definiowanego pojęcia poprzez uniemożliwienie zastosowania indukcji generalizującej i stworzenia spójnego typu „środka finansowo-prawnego” o charakterze
niesankcyjnym, który, dzięki otwartemu charakterowi definicji wyrażonej
w art. 272, pozwoliłby zaliczać do tego pojęcia środki w niej expressis verbis niewskazane. Z uwagi na powyższe, w ramach artykułu, pozwolę sobie
wprowadzić pojęcie prawno finansowych środków ochrony środowiska, które
będę rozumiał jako instytucje prawne gałęzi prawa publicznego lub ich części,
które regulują zjawiska finansowe, realizowane w celu ochrony środowiska
lub wyłącznie w jej związku. Dla zupełnej jasności, za prawno finansowe instrumenty ochrony środowiska będę traktował nie tylko instytucje prawne,
których istota sprowadza się do ochrony środowiska, takie jak m.in. opłata
produktowa, ale również części instytucji prawnych, które jako całość nie są
z ochroną środowiska związane, ale zawierają konkretne elementy (chociażby
jedna jednostka redakcyjna), których ekologiczne ratio legis z łatwością da się
wyinterpretować(np. ulga na termomodernizacje), a nawet – co niektórym
może wydawać się ujęciem kontrowersyjnym i nielicującym z kontynentalnym modelem systemu prawa – spójną i powszechnie przyjętą proekologiczną
wykładnią norm prawa finansowego. Zaproponowany przeze mnie definiens
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jest zdecydowanie szerszy niż ten wskazany w ustawie, przy jednoczesnym
zachowaniu jego podstawowych cech: publicznoprawnego i finansowego charakteru zakresu przedmiotu regulacji oraz – co najważniejsze dla niniejszego
opracowania – istotę sprowadzającą się do kształtowania postaw społecznych,
zgodnych z góry założonym przez prawodawcę modusem.
SOCJOLOGICZNA REFLEKSJA NAD PRAWEM –
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PIERRE’A BOURDIEU
Prawo jest nauką społeczną – dotyczącą społeczeństwa i traktującą
o społeczeństwie. Zamykanie się w sztywnych ramach dogmatyki prawniczej,
wyłącznie tekstualne podejście do przepisów prawa, analiza norm bez odniesienia do ich kontekstu społeczno-gospodarczego, są nie tylko niewłaściwe,
ale i obiektywnie zbędne. Prawo jest narzędziem socjotechnicznym, które jednocześnie wpływa na społeczeństwo, jak i pozostaje pod jego wpływem. Nie
odnajduje ono swej prawomocności w samym fakcie jego stanowienia, ale dlatego, że jest – jak to powiedzieli Peter L. Berger i Thomas Luckmann – „stałym rozwiązaniem stałego problemu danej zbiorowości” (Berger, Luckmann
2010, s. 103). Ta wzajemna relacja sama w sobie wymusza konieczność
stosowania metod badawczych, o charakterze humanistycznym sensu largo,
w szczególności metod socjologicznych. Pierre Bourdieu wyznaczył socjologii
szczególne zadanie, które ma sprowadzać się do ujawniania w społeczeństwie
struktur dominacji (Dębska 2013).Podstawowym założeniem badawczym
Bourdieu jest postrzeganie zjawisk społecznych w trzech kategoriach (Bourdieu, Wacquant 2001):
•
•
•

pola – oznaczającego kontekst społeczny, w którym działają jednostki i grupy;
kapitału – oznaczającego cenny w danym kontekście zasób;
habitusu – oznaczającego schematy mentalne i dyspozycje do działań jednostki w danym polu.

Punktem wyjściowym tych zjawisk jest zaś pojęcie przemocy symbolicznej, realizowanej przez język, wizje świata i symbole leżące u ich podstaw.
Największą jej zaletą, ze strony rządzącego, jest jej nierozpoznawalność. Przymiot ten niewątpliwie związany jest z funkcjonowaniem w jednym społeczeństwie, wspólnocie przekonań, wspólnocie kulturowej, językowej, etnicznej,
a nawet geograficznej. Ciężko przecież nie zwrócić uwagi na fakt, że niemożliwe do jednoznacznego rozstrzygnięcia jest zdanie „Dzisiaj jest ciepły
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słoneczny dzień”, kiedy jednocześnie wypowiada je człowiek znajdujący się
w Nowosybirsku, przy 3 stopniach Celsjusza i człowiek mieszkający w New
Delhi, przy 35 stopniach. Każda jednostka operuje językiem, który sam
w sobie ma zaimplikowane pewne prerozumienie, zarówno zjawisk społecznych, jak i naturalnych, postrzega świat wyłącznie za pomocą aparatu pojęciowego, który zna i rozumie. Jak stwierdził Ludwig Wittgenstein, w jedynej wydanej za swego życia publikacji naukowej: „Granice mojego języka wyznaczają
granicę mojego świata” (oryg. niem. Die Grenzenmeiner Sprachebedeutendie
Grenzenmeiner Welt) (Wittgenstein 2006). Z powyższego wynika konstatacja,
że chcąc wprowadzić zmiany w habitusie jednostki, najłatwiej i najskuteczniej będzie zmodyfikować jej aparat pojęciowy – właśnie za pomocą władzy
symbolicznej.
Zgodnie z poglądem Bourdieu, wyłączność na kreowanie władzy symbolicznej ma państwo, realizując ją przede wszystkim na poziomie kształtowania programów edukacji wczesnoszkolnej (Bourdieu, Passeron 2006). Już
w pierwszych latach naszego rozwoju wiemy, co jest lewe, a co jest prawe, co
jest ładne i co jest brzydkie, wiemy też co wypada, a czego nie. Nie jest to
jednak wyłączny sposób budowania symboli. Każde działanie Państwa, zarówno w znaczeniu politycznym, jak i prawnym,(poparte drugim monopolem
władzy, jakim jest monopol na stosowanie przemocy) skutkuje koniecznością
dostosowania się społeczeństwa do nowych realiów, które z czasem stają się
dla niego „normalne”, a nowe lub przedefiniowane pojęcia, zaczynają gościć
w aparaturze pojęciowej społeczeństwa jakby były tam od zawsze.
Warto w tym momencie zaznaczyć, że sprowadzenie władzy symbolicznej do języka, nie oznacza pominięcia jego echa, w postaci wynikających
z niego schematów zachowań, ale wręcz przeciwnie, uwypukla je. Nadanie
czynności faktycznej, dokonanej w określonym kontekście społecznym, konkretnego ocennego znaczenia, powoduje oczywiste przełożenie na to, co Bourdieu nazywa habitusem. Francuski filozof dowodzi, że człowiek wcale nie
zachowuje się racjonalnie, ale stosuje tzw. „zmysł praktyczny” – schemat wypracowany w interakcjach społecznych. Schematy te kształtują się w ramach
funkcjonowania w konkretnych kręgach socjalizacyjnych, które je na jednostce wymusiły. Przykładem może być sytuacja, w której stoimy na czerwonym
świetle przed przejściem dla pieszych, w momencie, gdy na ulicy, przez którą przechodzimy, aż po horyzont nie ma żadnego samochodu. Czy w danej
chwili boimy się użycia przez Państwo przemocy w postaci przymusu, na wypadek niezastosowania się do powinności (mandat/kara)? Czy też zachowujemy się tak, jak podpowiada nam nasz zmysł praktyczny, wytworzony przez
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lata funkcjonowania w danym społeczeństwie, w którym zadecydowano, że
przejście na czerwonym świetle nacechowane jest negatywnie niezależnie od
kontekstu faktycznego (jest bezwzględnie zabronione)?
SOCJOLOGIA KRYTYCZNA BOURDIEU
A JEJ PRZEŁOŻENIE NA POSTAWY SPOŁECZEŃSTWA
WZGLĘDEM PROBLEMU OCHRONY ŚRODOWISKA
Zbadanie problemu, który stanowi temat artykułu nie jest możliwe bez
jasnego i precyzyjnego przekształcenia jego treści w ramy przytoczonego dyskursu socjologicznej metody analizy prawa. Niewątpliwie polem, które będzie
przedmiotem badań, jest środowisko naturalne, a dokładniej zachowania jednostek, grup i całych społeczeństw względem środowiska naturalnego. Kapitał
zaś nie będzie jednoimienny, ale będzie sprowadzał się do pewnej uproszczonej dychotomii, w której dla jednych cennym zasobem tego pola są wartości
pozaekonomiczne (tzw. kapitał kulturowy), dla drugich zaś wartości o charakterze ściśle ekonomicznym, które dają się uprościć do zysków z intensywnej jego eksploatacji (tzw. kapitał ekonomiczny). Kapitał ten można nazwać
w sposób, który będzie sprowadzał obydwa powyższe w jedno, a mianowicie,
w którym cennym zasobem jest możliwość korzystania ze środowiska naturalnego w sposób przez siebie preferowany.
Zgodnie z założeniami Bourdieu, każdy kontekst społeczny w którym
działają jednostki jest nie tylko polem w rozumieniu założeń jego dyskursu,
ale również polem nieustannej walki o zasoby pomiędzy różnymi zbiorowościami. Bourdieu w swojej koncepcji nawiązuje do marksistowskiej teorii nieustannej walki interesów, ale unika pojęcia „klas” i ujmuje przestrzeń społeczną bardziej jako układ skomplikowanych sił i nieoczywistych rywalizacji. Nie
inaczej należy traktować pole środowiska naturalnego.
Bazując na wnikliwej obserwacji, zakładając, że w dniu dzisiejszym grupą
interesów, której pozycja w ramach omawianego kontekstu społecznego dominuje, jest grupa proekologiczna lub grupa umiarkowana (tzn. utrzymująca
równowagę pomiędzy dwoma kapitałami), należy odpowiedzieć na pytanie
jakie habitusy– jakie zmysły praktyczne ogółu społeczeństwa uważane są przez
nią za społecznie pożądane i za pomocą jakich instrumentów realizowania
władzy symbolicznej mogłyby być wdrażane.
Rodząc się w latach’90., miałem szczęście już od początku swojej edukacji,
a nawet przed jej rozpoczęciem sensu stricto (bo już w przedszkolu), być nauczany szacunku do przyrody.Światowy dzień ziemi, szkolne przedstawienia,
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wykorzystywanie odpadów (np. butelek, zakrętek i folii) do przygotowywania
prac plastycznych, wykształciły we mnie silne przekonanie, że wyrzucenie papierka po cukierku na ziemie jest zachowaniem obiektywnie złym. Mój dziecięcy zmysł praktyczny był prosty i sprowadzał się do prostych zdań normatywnych: „Nie wyrzucaj śmieci na ziemie”, „Jeżeli kolega wyrzuca śmieci na
ziemię, powiedz mu, że to nieładnie”. Edukacja wczesnoszkolna wykształciła
we mnie podwaliny systemu aksjologicznego, ale czy była ona wystarczająca
do zbudowania habitusu, który w sposób uniwersalny odpowiadałby polityce
ochrony środowiska potrzebnej nowoczesnemu, europejskiemu społeczeństwu? Umysł dziecka nie potrafi uchwycić idei wnioskowania a minori ad
maiusi chociaż powyższe imperatywy były tak kategoryczne względem papierka, to nie przeszkodziły mi one radośnie, czując się potrzebnym 9-latkiem,
pomagać sąsiadowi rozładowywać przyczepę z odpadami do lasu. Powyższe
rozważania skłaniają do smutnej konstatacji, że samo wpajanie wzorców za
pomocą edukacji, nawet w tak młodym wieku, na nic się zda wobec opozycyjnych względem nich schematów zachowania, obserwowanych przez młodego
człowieka u tzw. autorytetów. Jak więc wpłynąć na dorosłych? Oczywiście
przez prawo oraz przez pieniądze.
BOURDIEU’OWSKIE METAPOLE WŁADZY
A WPŁYW PRAWA NA KSZTAŁTOWANIE POSTAW
SPOŁECZNYCH
Uniwersa społeczne, nazywane przez Bourdieu polami, pozostają ze sobą
w otwartym lub ukrytym konflikcie (a czasami w otwartej lub ukrytej współpracy), tworząc tym samym złożone i skomplikowane w swojej strukturze
metapole władzy (Bourdieu 2012). Walka grup interesów odbywa się więc
nie tylko w ramach kontekstu społecznego, w którym funkcjonują, ale również pomiędzy tymi kontekstami, zaś zasoby, do których dążą, mają charakter
uniwersalny i będą sprowadzały się do prestiżu, wymiernych korzyści ekonomicznych lub władzy w swej istocie – czyli możliwości kształtowania habitusów reszty społeczeństwa. We współczesnym świecie prym we wspomnianej
grze interesów zdają się wieść pola: polityczne, ekonomiczne, religijne i prawne, spośród których w niniejszej rozprawie szczególną uwagę poświęcę temu
ostatniemu.
Pole prawne stanowi względnie niezależny mikrokosmos społeczny, w ramach którego funkcjonują autonomiczne reguły, praktyki i schematy mentalne, jest ono jednak polem, którego – wydawałoby się – wewnętrzne konflikty,
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mają daleko idący wpływ na mikrokosmosy struktury społecznej prawie każdego obszaru. Pole prawne posiada kompetencje do konstytuowania porządku prawnego, jednocześnie będąc samo w sobie systemem normatywnym. To
ono współkształtuje rzeczywistość społeczną poprzez ukształtowanie prostej
dychotomii pomiędzy tym, co normalne, dewiacyjne, legalne, a także tym, co
nielegalne. Arbitralność tych klasyfikacji jako bezpardonowe narzucenie swojej wizji świata, ulega zaś zapomnieniu poprzez siłę przyzwyczajenia związaną
z długością ich obowiązywania w czasie (por. Dębska 2013).
Jak wspominał Bourdieu, pole prawne „[…] jest miejscem rywalizacji
o monopol na wyrażanie prawa, to znaczy odpowiedniego podziału lub porządku (nomos). W tym polu konfrontują się ze sobą podmioty działające
wyposażone w nieodłącznie społeczną i techniczną kompetencję polegającą
przede wszystkim na społecznie uznanej zdolności interpretowania (w sposób
mniej lub bardziej swobodny lub upoważniony) korpusu tekstów zatwierdzających prawomocność, właściwą wizję świata społecznego” (Bourdieu 1987;
cyt. za Dębska 2013). Pole prawne i pole polityczne, bardzo często pozostając
ze sobą w otwartym konflikcie, ale i niekiedy w ukrytej współpracy, za pomocą prawa – jedni przez jego stanowienie, a drudzy przez interpretację – kreują
rzeczywistość społeczną poprzez narzucenie konkretnej wizji świata, kategoryzowania zachowań na te społecznie dopuszczalne i te, które dopuszczalne nie
są. Jak już wspominałem we wstępie, największą zaletą przemocy symbolicznej jest jej nierozpoznawalność, w tym zaś względzie pole prawne, w porównaniu z polem politycznym, wiedzie zdecydowany prym. Nie ma wątpliwości,
że kreując prawo zgodnie z przyjętym przez siebie systemem wartości, politycy
biorą na siebie ciężar odpowiedzialności (przede wszystkim politycznej) za
przyjęte normatywnie rozwiązania, ale pamięć wyborcy niestety jest krótka,
a człowiek z natury szybko dostosowuje się do otaczającej go rzeczywistości.
Największym ryzykiem niepokojów obarczony jest moment samej zmiany.
Jak więc uniknąć wspomnianego ryzyka, pozostając równocześnie wystarczająco elastycznym, aby osiągać zamierzone cele? Zachowując neutralność albo
chociaż jej pozór.
Władza symboliczna będzie najskuteczniejsza wtedy, kiedy zostanie
przedstawiona jako zaprzeczenie jakiejkolwiek władzy (Dębska 2013). Świadomym lub podświadomym celem przedstawicieli pola prawnego będzie
zawsze przekonanie społeczeństwa, że narzucone im przez polityków reguły
prawne są uniwersalne, a dopiero oni – wyposażeni w postrzeganą przez społeczeństwo niemal mistycznie sztukę interpretacji prawa – są rzecznikami dobra ogółu, rzecznikami interesu społeczeństwa. To oni uzurpują sobie władzę
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nadawania prawu znaczeń i stanowią podstawowy mechanizm uelastyczniania reguł na tyle, na ile pozwala im istniejący w konkretnym czasie układ sił
w metapolu władzy. Żeby zachować monopol na nadawanie tych znaczeń
i konstruowanie nimi świata prawnicy, muszą ukrywać fundamentalną prawdę,
że mają oni interes prywatny w interesie publicznym (Bourdieu2004). Co
przychodzi im tym łatwiej, że są przekonani o swojej misji: „Prawo nie jest
tym, co o sobie mówi, tym, co o sobie myśli, to znaczy nie jest czymś czystym,
doskonale autonomicznym itp. Jednak fakt, że tak o sobie myśli i że udaje mu
się sprawić, iż tak się myśli o nim, wytwarza zupełnie realne skutki społeczne,
przede wszystkim wśród tych, którzy prawem się zajmują” (Bourdieu 1991;
cyt. za Dębska 2013). Doskonałym mechanizmem w realizacji powyższego są
instytucje. FredericLebaron skonstruował trzy wymiary budowania ich neutralności (Lebaron 2000) –„Pierwszym jest dyskursywne przeciwstawienie się
polityce (nawet jeżeli co do faktu, stanowi ona jej narzędzie). Drugim jest
społeczne uznanie profesjonalizmu ich substratu osobowego. Trzecim zaś jest
autorytet budowany na legitymizacji naukowej, czyli posiadaniu stopnia bądź
tytułu naukowego” (Dębska 2015).Doskonałym przykładem takiej instytucji
jest Trybunał Konstytucyjny, którego fenomen na tle refleksyjnej socjologii
prawa doskonale przedstawiła H. Dębska (Dębska 2015), drugim zaś Uniwersytety, przez osoby pracujących w nich „komentatorów” i przedstawicieli
najwyższych władz sądowniczych. Jak więc prawo finansowe, a w szczególności nauka tego prawa i jej przedstawiciele mogą wpłynąć na problem kształtowania pozytywnych schematów zachowań społeczeństwa względem ochrony
środowiska?
PRAWNOFINANSOWE INSTRUMENTY OCHRONY
ŚRODOWISKA JAKO NARZĘDZIE WŁADZY
SYMBOLICZNEJ WOBEC NOWOCZESNEGO
SPOŁECZEŃSTWA
Mimo tego, że daleko mi do ideologicznego przyjęcia filozofii gospodarczej Adama Smitha, w jej czystej postaci, nie mogę nie zgodzić się z założeniem „człowieka ekonomicznego” (homo oeconomicus). Starając się nie
zajmować jednoznacznego stanowiska w kwestii, czy człowiek jest z natury
zły, czy też dobry, pozostanę przy konstatacji, że człowiek jest z natury chciwy,
czego empirycznym dowodem może być sama przyczyna, a nawet potrzeba,
mówienia o instrumentach ochrony środowiska w ogóle – czyli notoryjny fakt
przeeksploatowania środowiska naturalnego. Postulując zaprzestanie walki
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z naturą, nie zdecyduje się na jednoczesne wytoczenie jej naturze ludzkiej,
a wręcz przeciwnie. To państwo jako związek publicznoprawny, który działa
w interesie publicznym, czyli w oderwaniu od chęci zysku, jest zobowiązane do podejmowania działań, uważanych za nierentowne, a niekoniecznie
obywatel. W ujęciu postulatywnym, działania państwa nie powinny opierać
się wyłącznie na racjonalności ekonomicznej, dlatego też wszelkie transfery
finansowe, które będą polegały na premiowaniu zachowań proekologicznych,
niezależnie, czy będą polegały na przysporzeniu, rezygnacji z poboru, czy też
zmniejszeniu ciężaru podatkowego, zakładając „brak chciwości” państwa, powinny wykorzystywać „chciwą naturę obywatela”. Odnosząc to do zagadnienia przemocy symbolicznej, nie sposób nie zwrócić uwagi, że przedsięwzięcie
wpływania na zachowanie społeczności musi odbyć się dwuetapowo. Postrzeganie przez społeczeństwo konkretnych, niebezpiecznych dla środowiska zjawisk, musi najpierw jawić się jako „nieopłacalne”, żeby w następstwie, po
upływie pewnego czasu, w skutek zastania się nowej, w sposób przemyślany, „narzuconej” proekologicznej rzeczywistości społecznej, być określane
jako „złe”. Zasada ta odnajdywałaby również swój pozytywny odpowiednik
w postaci stymulowania społeczeństwa do zachowań sprzyjających środowisku.
Zachowania proekologiczne, w pierwszej kolejności jawiąc się dla obywatela
jako „opłacalne”, po niedługim czasie niezawodnie zaczęłyby być postrzegane
jako bezwarunkowo „dobre”.
NIERENTOWNOŚĆ ZACHOWAŃ
NIE-EKOLOGICZNYCH. WYBRANE
PRAWNOFINANSOWE INSTRUMENTY OCHRONY
ŚRODOWISKA O CHARAKTERZE CENOTWÓRCZYM
I ICH ROLA W MODELOWANIU PROCESU
DECYZYJNEGO SPOŁECZEŃSTWA
Przedstawione powyżej rozważania, a w szczególności teza i postulat
nowego, świadomego i kierunkowego podejścia do kreowania przez prawo
władzy symbolicznej, poprzez stymulowanie zachowań proekologicznych, za
pomocą wpływania na ich rentowność, nie mogą zostać uznane za zupełne
w przypadku braku poparcia ich istniejącymi instrumentami prawa finansowego, rzuconymi przez pryzmat aktualnej rzeczywistości ekonomicznej i społecznej. Nie zagłębiając się w zagadnienia ekonomiczne w sposób nadmierny
i uznając, że pewne podstawowe założenia ekonomii stanowią w dzisiejszych
czasach wiedzę powszechną, stosując pewne uproszczenia, przypomnę, że
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głównym czynnikiem kształtowania się cen jest wypadkowa popytu na określone dobra oraz podaży tych dóbr. Odwołując się do założeń subiektywno-marginalnego kierunku ekonomii, uważanych za prekursorskie względem nowoczesnej ekonomii teoretycznej, należy zauważyć, że jeśli na rynku spotykają
się podmioty oferujące pewien towar lub usługę na sprzedaż z potencjalnymi
ich nabywcami, to w toku ich negocjacji cena ustali się pomiędzy ceną oczekiwaną przez kupującego (niższą), a ceną proponowaną przez sprzedającego
(wyższą). Do akceptowanej przez siebie ceny, kupujący będzie musiał dodać
kwotę, która rośnie w miarę wzrostu potrzeb, na dane dobro i zwiększania się
konkurencji pomiędzy kupującymi, natomiast sprzedający będzie musiał skorygować akceptowalną przez siebie cenę, w stosunku do zmniejszenia się tych
potrzeb oraz zwiększenia konkurencji pomiędzy sprzedającymi (Canard 1981;
Zawadzki 1914; por. Bochenek 2016). Dla przejrzystości dalszych rozważań,
powyższe stwierdzenia należy uzupełnić o pojęcie dóbr substytucyjnych, czyli takich, które ze względu na swoje cechy, funkcje czy właściwości pozwalają zaspokoić tę samą potrzebę w zastępstwie za inne dobra (Dach 2012).
W konsekwencji uproszczony proces decyzyjny konsumenta będzie sprowadzał się nie tylko do wyboru pomiędzy konkurencyjnymi ze sobą sprzedawcami, ale również pomiędzy dobrami względem siebie substytucyjnymi –
w obu jednak przypadkach fundamentalne znaczenie jednak zawsze będzie
miała cena, której swoboda kształtowania może zaznać poważnych ograniczeń
ze strony państwa.
ZARYS OBCIĄŻEŃ WYNIKAJĄCYCH
Z PODATKU AKCYZOWEGO, OPŁATY PALIWOWEJ
I TOWARZYSZĄCEGO IM PODATKU OD TOWARÓW
I USŁUG DLA PRZECIĘTNEGO NIEPROFESJONALNEGO
UCZESTNIKA TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
Daninami publicznymi o charakterze podstawowym w zakresie ich wpływu na cenę produktów nabywanych przez obywateli są podatek od towarów
i usług oraz podatek akcyzowy. Obydwa podatki mają charakter pośredni, co
oznacza, że ciężar ekonomiczny opodatkowania ponosi konsument, ale to podatek akcyzowy ma zdecydowanie większy wpływ na dokonywane przez niego
wybory, a to za sprawą jego selektywności. Podatek akcyzowy, w przeciwieństwie do podatku od towarów i usług, nie zakłada opodatkowania każdej czynności obrotu, ale obejmuje przedmiotem opodatkowania wyłącznie czynności
odnoszące się do ściśle oznaczonych i enumeratywnie wymienionych dóbr,
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tj. wyrobów akcyzowych. Dobór tych dóbr w dniu dzisiejszym ma kapitalne
znaczenie dla problematyki ochrony środowiska, wśród których szczególną
uwagę chcę poświęcić benzynie silnikowej oraz samochodom osobowym.
Według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2021 roku, stawka podatku akcyzowego od benzyny silnikowej wynosiła 1514 złotych za każde
1000 litrów (M.P.2020, poz. 1126). Oznacza to, że za każdy litr benzyny samochodowej, nabywanej na terytorium Polski, kupujący płacił tego podatku,
w zaokrągleniu matematycznym, 1 złoty i 51 groszy. Nie jest to jednak jedyna
danina publiczna, która selektywnie obciąża benzynę silnikową. Zgodnie z art.
37h ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz
o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U.2020, poz. 2268): „Wprowadzanie
na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu wykorzystywanych do napędu silników spalinowych, podlega opłacie, zwanej dalej «opłatą paliwową»”.
Opłata ta, z perspektywy konsumenta, zasadniczo nie różni się od podatku
akcyzowego, do którego regulacji ustawa o Krajowym Funduszu Drogowym
wielokrotnie stosuje odesłania, gdyż jej ciężar ekonomiczny również spoczywa
na nim. Według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2021 roku stawka opłaty
paliwowej wynosiła155 złotych i 49 groszy za 1000 litrów benzyny silnikowej
co stanowiło dodatkowy koszt jej nabywcy końcowego w wysokości 16 groszy
za litr. Co więcej, pomimo tego, że podatek od towarów i usług ma charakter powszechny (opodatkowuje dobra dla siebie substytucyjne taką samą
stawką), a więc w swoim normatywnym założeniu nie powinien wpływać na
proces decyzyjny konsumenta, konstrukcja podstawy opodatkowania tym
podatkiem ma pierwszorzędne znaczenie dla rzeczywistego obciążenia akcyzą
i opłatą paliwową. Zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021, poz. 685) [dalej: „Ustawa PTU”]:
„Podstawa opodatkowania obejmuje: 1) podatki, cła, opłaty i inne należności
o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku; 2) […]”, co w konsekwencji powoduje, że konsument płaci podatek od towarów i usług od
wartości podatku akcyzowego i opłaty paliwowej. Rzeczywista wartość tych
danin dla nieprofesjonalnego użytkownika końcowego (przez co rozumiem
użytkownika, który używa danego dobra lub usługi dla celów niezwiązanych
z prowadzoną działalnością gospodarczą) wynosiła więc nie 1 złoty i 67 groszy,
ale tę samą wartość plus podatek PTU, czyli aż 2 złote i 6 groszy.
Podsumowując powyższe, koszt litra benzyna bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 (Pb95), na dzień 23 kwietnia 2021 roku w Polsce, wynosił średnio
5 złotych i 23 grosze (Autocentrum 2021) i składał się z:
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Ilustracja 1.Obrazek poglądowy na kanistrze.

Wartość rynkowa paliwa = 2,58 zł, wartość podatku akcyzowego – 1,51 zł, wartość
opłaty paliwowej = 0,16 zł, wartość podatku PTU 0,98 zł, który składa się z PTU od
wartości rynkowej paliwa = 0,59 zł, wartość podatku PTU od podatku akcyzowego
i opłaty paliwowej = 0,39 zł
Źródło: opracowanie własne.

Rozłożenie ceny paliwa na jej części składowe, które zaprezentowałem
powyżej, w sposób bardzo przejrzysty demaskuje ingerencja Państwa w rynkowy mechanizm kreacji jego ceny. Jak widać, swoboda jej rynkowego kształtowania ograniczona jest niemalże do połowy.
Zostawiając na chwilę zagadnienie opodatkowania benzyny silnikowej
i przechodząc do ekonomicznie i funkcjonalnie z nim związanego podatku akcyzowego od samochodów osobowych, w pierwszej kolejności należy zwrócić
uwagę, że jego stawka wyrażona jest w sposób procentowy. Takie określenie
stawki podatkowej pozwala w sposób zdecydowanie bardziej elastyczny, niż
przy stawce kwotowej, dostosowywać obciążenie do panujących w konkretnym momencie realiów cenowych. Ponadto stawka ta zróżnicowana jest w zależności od pojemności silnika samochodu osobowego oraz – od niedawna –
od jego typu. Według stanu na dzień 1 stycznia 2021 roku, stawki podatkowe
od samochodów osobowych rejestrowanych po raz pierwszy na terytorium
Rzeczypospolitej wynoszą:
1) 18,6% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych posiadających silnik spalinowy o pojemności powyżej 2000 cm3;
2) 9,3% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych o hybrydowym napędzie spalinowo elektrycznym, w którym energia elektryczna
nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania
oraz samochodów osobowych stanowiących pojazd hybrydowy – pojemności
silnika spalinowego wyższej niż 2000 cm3, ale nie wyższej niż 3500 cm3;
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3) 1,55% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych
o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego równej 2000 cm3 lub niższej;
4) 3,1% podstawy opodatkowania – dla pozostałych samochodów
osobowych.
Z uwagi jednak na to, że rozważania odnoszące się do art. 29a ust. 6
ustawy PTU, poczynione przy okazji opodatkowania benzyny silnikowej, pozostają aktualne również względem opodatkowania samochodów osobowych
– dla nieprofesjonalnego nabywcy końcowego samochodu osobowego, ponoszącego ciężar ekonomiczny podatku od towarów i usług, rzeczywista partycypacja podatku akcyzowego w cenie samochodu osobowego będzie wynosiła
odpowiednio: 22,9%, 11,4%, 1,9%, 3,8%, nie zaś w wartościach wskazanych
powyżej.
MECHANIKA STYMULACJI CENOWEJ
Aby w pełni zrozumieć efekt, jaki może przynieść ingerencja państwa
w mechanizm kształtowania się cen, konieczne jest odwołanie się do jednej
z podstawowych teorii zachowań konsumenckich, jakim jest teoria racjonalnego wyboru (Frank 2007). Dla uproszczenia jej przedstawienia, wyobraźmy
sobie świat, w którym istnieją dwa rodzaje dóbr: 1) benzyna samochodowa
2) zagregowane, pozostałe znane nam dobra, w tym te, które mają charakter
podstawowy (m.in. pożywienie i schronienie).Nie ma wątpliwości, że każdy
konsument będzie dokonywał zakupów w swoim ograniczeniu budżetowym,
bo wszystko, co poza niego wykracza, będzie dla niego obiektywnie nieosiągalne. Pozostawione natomiast jego decyzji jest to, w jakiej proporcji zakupi
poszczególne dobra. Jeżeli kupi więcej benzyny, pozostanie mu mniej środków
na dobra zagregowane, jeżeli zaś kupi więcej dóbr zagregowanych, pozostanie
mu mniej środków na benzynę. W tym miejscu należy zaznaczyć jak duże
znaczenie w strukturze zakupów konsumenckich jako całości, będzie miała
cena. Zakładając, że w granicach budżetu konkretnego konsumenta znajduje
się możliwość zakupienia dobra nr 1 w ilości X oraz dobra nr 2 w ilości Y, to
wzrost ceny któregokolwiek tych dóbr o 20% będzie miał taki sam skutek,
jak zmniejszenie całego budżetu o tę samą wartość. W jakich więc proporcjach konsument będzie dokonywał zakupów? Zależy to od preferencji zakupowych, czyli decyzji konsumenta, w jakich proporcjach „koszyk zakupowy”
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będzie dla niego najbardziej atrakcyjny (tj. najpełniej zrealizuje jego potrzeby).
Kluczową zaś właściwością tych preferencji jest stosunek, w jakim konsument
zdecydowany będzie wymienić jedno dobro na drugie – według tzw. krańcowej stopy substytucji (Frank 2007). To zaś, czy będzie skłonny wymienić
chleb na litr benzyny, zależne jest między innymi od tego, ile bochenków
chleba mieści się w cenie jednego litra benzyny oraz od tego, które z tych dóbr
taniej mu będzie substytuować.
Jak już wspomniałem na wstępie śródtytułu szóstego, dobra substytucyjne to dobra, które pozwalają zaspokoić pewną potrzebę w zastępstwie za
inne dobro. Tak też, jeżeli rozumieć, że potrzebą, którą zaspokaja chleb jest
głód, a potrzebą, którą zaspokaja benzyna jest przemieszczenie się z miejsca na
miejsce, to charakter odpowiednich im dóbr substytucyjnych z perspektywy
obciążeń fiskalnych prezentuje się zupełnie inaczej. Produkty zaspokajające
głód, traktowane jako dobra podstawowe, co do zasady obciążane są jednakimi daninami publicznymi, zaś produkty bądź usługi transportu osobowego daninami o wymiarze zróżnicowanym. W konsekwencji różnice cenowe
pomiędzy chlebem a jego dobrem substytucyjnymi są niewielkie, zaś różnice
pomiędzy litrem benzyny, a jego dobrem substytucyjnym znaczne. W tym
miejscu, należy również poczynić uwagę, że w przypadku, gdy chleb może
być dobrem zasadniczo samodzielnym dla zaspokojenia potrzeby głodu, to
dla zaspokajania potrzeby przemieszczania się benzyna spełni swoje zadanie
wyłącznie wraz dobrem względem niej komplementarnym (por. Sztaba 2007)
tj. samochodem osobowym, który również jest przedmiotem akcyzy. Jednoczesne obciążenie fiskalne samochodu osobowego wraz benzyny samochodowej można nazwać kumulatywną stymulacją cenową, której ujęcie w zdaniach
dyrektywnych o strukturze kaskadowej miałoby następującą treść:
Jeżeli chcesz się przemieścić z miejsca na miejsce, wybierz inny sposób
podróży niż podróż samochodem osobowym. Jeżeli jednak preferujesz
podróż samochodem osobowym to wybierz taki, który cechuje się jak
najmniejszym spalaniem benzyny tj. z mniejszą pojemnością silnika
lub z silnikiem o charakterze hybrydowym.

Konstatując, uzasadniona wydaje się teza, że stymulowane przez państwo
zwiększenie cen produktów nie ekologicznych, może wpływać na zmniejszenie ich zakupów na rzecz produktów zaspokajających inne potrzeby, bądź
też dóbr im substytucyjnych, o charakterze bardziej przyjaznym środowisku
naturalnemu. Twierdzenie zaś, że wzrost cen benzyny samochodowej spowodowany ingerencją państwa jest zjawiskiem pożądanym – pomimo tego, że
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dla wielu jest absurdalne – z perspektywy ochrony środowiska należy ocenić
zdecydowanie pozytywnie, a stworzenie przez prawodawcę tzw. iluzji fiskalnej,
której istotę omówię w dalszej części artykułu, łagodzi jej negatywne skutki
społeczne.
ILUZJA FISKALNA I ZNIECZULENIE PODATKOWE
WOBEC OBCIĄŻEŃ PUBLICZNOPRAWNYCH
O CHARAKTERZE POŚREDNIM JAKO NARZĘDZIA
BOURDIEU’OWSKIEGO UJĘCIA WŁADZY
SYMBOLICZNEJ
W literaturze finansowej nie ma wątpliwości, że z perspektywy fiskalnej, stosowanie przez państwo obciążeń o charakterze pośrednim jest modelem najbardziej zoptymalizowanym. Elastyczność względem ewentualnych
wahań koniunkturalnych, wysoka wydajność z uwagi na sprawność poboru
i jego stosunkowo niski kosz, a także stawianie w roli podatnika (w znaczeniu prawnym) przede wszystkim podmiotów o charakterze profesjonalnym
(Ćwikliński 2004), to jedne z wielu właściwości podatków pośrednich, które
sprawiają, że wiele państw – w tym Polska – w budowaniu swojego systemu
podatkowego stawiają właśnie na tę formę opodatkowania. Wystarczy wskazać, że w strukturze dochodów budżetu państwa polskiego w roku 2019 roku,
podatek od towarów i usług stanowił 45,2% całości, zaś podatek akcyzowy
18,1% (Rada Ministrów 2020). Co zaś sprawia, że są one doskonałym narzędziem stymulacyjnym? Przede wszystkim ich niedostrzegalność. W badaniach prezentowanych przez Związek Pracodawców i Przedsiębiorców (ZPP
2017), przeprowadzonych przez psycholog Dorotę Maison na obywatelach
Rzeczypospolitej wskazano, że aż 72% badanych jest zdania, że nie płaci podatku od towarów i usług! Pomimo tego, że w przytoczonym badaniu niestety
nie zadano pytania dotyczącego podatku akcyzowego oraz opłaty paliwowej,
moim zdaniem można śmiało założyć, że nieświadomość obywateli względem
tych danin publicznych, które nie są tak powszechne jak podatek od towarów
i usług musi być zdecydowanie wyższa.
Zgodnie z art. 111 ust. 1 Ustawy PTU: Podatnicy dokonujący sprzedaży
na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wspomniana ewidencja sprzedaży materializuje
się po stronie kupującego w postaci paragonu fiskalnego (Dz.U.2019, poz.
816).Jednakże, jak wskazują badania dr Moniki Pasternak-Malickiej, fakt jego
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wydawania pozostaje bez większego znaczenia dla konsumentów, co zostało
przez ich autorkę określone „znieczuleniem podatkowym” (Pasternak-Malicka 2016). We wspomnianych badaniach empirycznych, przeprowadzonych
w latach 2012-2016,ankietowani zapytani, czy oraz z jaką częstotliwością
dokonywali zakupów towarów i usług bez faktury lub paragonu fiskalnego,
w blisko 80% odpowiedzieli twierdząco wskazując, że robili to wielokrotnie
lub sporadycznie. Cytując podsumowanie autorki badania: „Taka struktura
odpowiedzi może świadczyć o braku przywiązania nabywców do dokumentów fiskalnych potwierdzających transakcję, a tym samym stanowić nie tylko przesłankę do oszustw podatkowych, ale także dowodzić, iż konsumenci
nie są zainteresowani kwotą zapłaconego podatku, lecz końcową ceną, która
w ostateczności pomniejsza ich zasób konta bądź ilości pieniędzy w portfelu.”
(Pasternak-Malicka 2016). W pełni zgadzam się z tym stanowiskiem, przy
czym w kontekście niniejszej rozprawy i omawianych w niej danin publicznych na szczególną uwagę zasługuje fakt, że nawet jeżeli konsumenci uważnie
studiowaliby paragony fiskalne wręczone im w momencie sprzedaży wyrobu
akcyzowego, nie dostrzegli by na niej ani kwoty podatku akcyzowego, ani
opłaty paliwowej. Daniny te, w przeciwieństwie bowiem do podatku od towarów i usług, mają charakter integralny wobec ceny, a więc cechują się znacznie
mniejszą transparentnością.
Konkludując powyższe rozważania, dochodzimy do koncepcji iluzji
fiskalnej, której podstawy stworzył włoski ekonomista A. Puviani (Puviani
1960), a podjął J. M. Buchanan (Buchanan 1997). Teoria ta zakłada, że w wyniku działań władzy publicznej podatnicy wpadają w przeświadczenie, że ciężary fiskalne przez nich ponoszone są znacznie mniejsze, niż w rzeczywistości,
natomiast wartość świadczeń otrzymywanych przez obywateli od państwa ma
większą wartość, niż ta, którą faktycznie otrzymują. Traktując koncepcję iluzji
fiskalnej w sposób instrumentalny wobec pierwszego etapu wdrażania władzy
symbolicznej (doprowadzania do nierentowności / rentowności zachowań odpowiednio nie-ekologicznych / ekologicznych), można dojść do przekonania,
że przedstawione powyżej ukrycie obciążeń o charakterze pośrednim, na dobrach zagrażających środowisku naturalnemu, z odpowiednim zwiększeniem
wydatków na stymulację pozytywną zachowań proekologicznych, nie tylko
nie wpłynie negatywnie na nastroje społeczne, ale może przyczynić się do powszechnej aprobaty wobec nowej rzeczywistości społecznej oraz przyśpieszyć
proces wdrażania odpowiednich habitusów osób dorosłych wobec naglącej
potrzeby ich dostosowywania do nowoczesnej polityki ochrony środowiska.
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI
W niniejszym artykule podjąłem tematykę prawa finansowego w kontekście ochrony środowiska, z perspektywy mogącej wywołać kontrowersje. Moja
propozycja zastosowania narzędzi socjologiczno-prawnych, które podczas ich
poznawania nasuwają wyłącznie negatywne skojarzenia w postaci zarzutu
podświadomej stymulacji, ukrywaniu wysokości obciążeń fiskalnych, czy też
narzucania systemu aksjologicznego już w najwcześniejszych etapach rozwoju,
może naturalnie wywoływać głosy sprzeciwu. Celem niniejszego artykułu było
jednak przede wszystkim wykazanie, że te działania już się odbywają i chociaż
niestety nie zawsze w celu tak istotnym, jak ochrona środowiska – mogą przynosić wymierne efekty. Jednoczesne kształtowanie systemu wartości młodych
ludzi w czasie edukacji szkolnej wraz z finansowym stymulowaniem dorosłych, może zagwarantować brak dysocjacji pomiędzy postrzeganiem ochrony
środowiska „w książkach” i „w praktyce”. To zaś może skutkować wytworzeniem się w społeczeństwie zmysłów praktycznych, które staną się „nową
normalnością” nowoczesnego społeczeństwa. W moim przekonaniu proces
ten już się rozpoczął, a pierwszorzędną rolę powinno odgrywać w nim prawo
i instytucje powołane do jego ochrony, a także uniwersytety i środowisko
naukowe, zajmujące się prawem finansowym. Nie oznacza to jednak, że dla
realizacji tych celów potrzebny jest wyłącznie rozwój o charakterze ilościowym (tzn. tworzenie nowych instrumentów). Zmiany powinny odbywać się
przede wszystkim na płaszczyźnie jakościowej. Prawnofinansowe instrumenty ochrony środowiska, aby należycie spełniły swoją rolę stymulującą, muszą
pozostać instytucjami szczegółowo dopracowanymi, realizującymi założenia
sprawiedliwości i równości ponoszenia ciężarów publicznych, a także racjonalnymi na płaszczyźnie normatywnej i faktycznej, czyli takimi, których stosowanie będzie realizowało zamierzone cele, a nie było polem do wszelkich
nadużyć. A skoro – co mam nadzieję wykazałem w niniejszym artykule – instrumenty te, chociaż są dla większości społeczeństwa niedostrzegalne, mają
tak znaczącą rolę w kształtowaniu jego zachowań, nadzór naukowy nad ich
kształtowaniem i stosowaniem powinien cechować się szczególną dokładnością i intensywnością.
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SOCIOLOGICAL REFLECTION ON FINANCIAL LAW
ON THE EXAMPLE OF SELECTED LEGAL-FINANCIAL
ENVIRONMENTAL PROTECTION INSTRUMENTS
Summary: This study introduces the idea of sociological reflection on Pierre Bourdieu's law
and analyzes it through the prism of financial law, with particular emphasis on legal and financial instruments of environmental protection. As a result of the analysis undertaken, the author
attempts to answer the question of how financial law regulations can affect social behavior
in relation to the natural environment and how this relationship can be used for the multifaceted implementation of environmental protection policy.
Keywords: law, environ mental law, financial law, tax law, excise duty, fiscal illusion, tax
illusion, sociology, social engineering, symbolic violence, language, education, stimulation.
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