EUROPEJSKI PRZEGLĄD
PRAWA I STOSUNKÓW
MIĘDZYNARODOWYCH
ISSN-2081-0903

WYDAJE
Europejska Wyższa Szkoła
Prawa i Administracji,
Warszawa ul. Grodzieńska 21/29

REDAKCJA
Redaktor naczelny
Ewa Boniecka

Redaktor graficzny
Małgorzata Głuszczak

KOMITET REDAKCYJNY
Przewodniczący

Jerzy J. Wiatr
Członkowie

Andrzej Bierć
Dariusz Czajka
Roman Sowiński
Tadeusz Szymanek
Jan Wawrzyniak

ADRES REDAKCJI
03-750 Warszawa
ul. Grodzieńska 21/29
tel. +48 22 619 9011
fax +48 22 619 5240
Tekstów niezamówionych redakcja
nie zwraca. Zastrzega sobie możliwość zmiany tytułów i dokonywania
skrótów w artykułach. Redakcja nie
ponosi odpowiedzialności za treść
ogłoszeń

PRENUMERATA
Informacji udziela Dziekan
Europejskiej Wyższaj Szkoły
Prawa i Administracji
Nakład: 700 egz.

Wprowadzenie
Numer obecny otwieramy tekstami dwóch
wykładów inauguracyjnych, których wygłoszenie otwierało rok akademicki 2012/2013
w naszej uczelni. 1 października wykład
inauguracyjny w Warszawie wygłosił profesor dr hab. Piotr Kruszyński, który w tym
roku otrzymał godność profesora honorowego EWSPiA, a 13 października wykład
inauguracyjny w Wydziale Zamiejscowym
w Londynie wygłosił rektor EWSPiA profesor
dr hab. Jerzy Wiatr. Dobrze funkcjonujące
i cieszące się znacznym zainteresowaniem
studentów wydziały w Warszawie i Londynie dają naszej uczelni stabilne warunki
funkcjonowania.
Publikujemy także rozprawę dr Ognjena
Pribićevicia, wybitnego działacza dawnej
opozycji demokratycznej i wybitnego dyplomaty serbskiego, na temat politycznych
reperkusji wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Serbii. Obecność na naszych łamach autorów zagranicznych jest
ważnym wskaźnikiem roli, jaką nasz kwartalnik odgrywa w życiu naukowym.
Z zadowoleniem tez odnotowujemy publikacje autorów z innych uczelni (profesor dr
hab. Ewy Gdulewicz, dr. Krzysztofa Jerzego
Gruszczyńskiego, dr Katarzyny Kariny Jabłonowskiej), jak również dwóch tegorocznych absolwentów EWSPiA (magistrów
Piotra Kasprzyka i Patryka Poskrobki). Również w przyszłości będziemy naszym najlepszym absolwentom udostępniali nasze
łamy dla publikacji debiutów naukowych.
Redakcja
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Podstawowe standardy praw
człowieka w procesie karnym
w świetle norm Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka
z dnia 04.11.1950 r.

W

dniu 04.11.1950 r. państwa
członkowskie powstałej w Londynie dnia 05.05.1949 r. Rady Europy
(Belgia, Dania, Francja, Irlandia, Holandia,
Luxemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka
Brytania i Włochy) podpisały Europejską
Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (w skrócie
EKPCz). Konwencja weszła w życie dnia
08.09.1953 r.1
Polska ratyfikowała Konwencję dnia
02.10.1992 r., czyli już po obaleniu ustroju
komunistycznego.
W dziedzinie procedury karnej podstawowym przepisem EKPCz, wpływającym
w sposób istotny nie tylko na kształtowanie orzecznictwa polskich sądów, ale przede
wszystkim na standardy przestrzegania
prawa, jest art. 6 Konwencji:
1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego
i publicznego rozpatrzenia jego sprawy
w rozsądnym terminie przez niezawi1

Patrz szerzej na ten temat: M.A. Nowicki: Wokół
Konwencji Europejskiej, Warszawa 1992 r., s. 11-13; L. Garlicki, P. Hofmański, A. Wróbel (red. L.
Garlicki): Konwencja o Ochronie Praw Człowieka
i Podstawowych Wolności. Komentarz do artykułów
1-18. Tom I, Warszawa 2010 r., s. 3-5.

sły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą, przy rozstrzyganiu o jego prawach
i obowiązkach o charakterze cywilnym
albo o zasadności każdego oskarżenia
w wytoczonej przeciwko niemu sprawie
karnej. Postępowanie przed sądem jest
jawne, jednak prasa i publiczność mogą
być wyłączone z całości lub części rozprawy sądowej ze względów obyczajowych,
z uwagi na porządek publiczny lub bezpieczeństwo państwowe w społeczeństwie
demokratycznym, gdy wymaga tego dobro
małoletnich lub gdy służy to ochronie życia
prywatnego stron albo też w okolicznościach szczególnych, w granicach uznanych
przez sąd za bezwzględnie konieczne,
kiedy jawność mogłaby przynieść szkodę
interesom wymiaru sprawiedliwości.

2. Każdego oskarżonego o popełnienie czynu
zagrożonego karą uważa się za niewinnego do czasu udowodnienia mu winy zgodnie z ustawą.

3. Każdy oskarżony o popełnienie czynu zagrożonego karą ma co najmniej prawo do:
a) niezwłocznego otrzymania szczegółowej informacji w języku dla niego
zrozumiałym o istocie i przyczynie
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skierowanego przeciwko niemu oskarżenia,
b) posiadania odpowiedniego czasu
i możliwości do przygotowania obrony,
c) bronienia się osobiście lub przez ustanowionego przez siebie obrońcę, a jeśli
nie ma wystarczających środków na pokrycie kosztów obrony, do bezpłatnego
korzystania z pomocy obrońcy wyznaczonego z urzędu, gdy wymaga tego
dobro wymiaru sprawiedliwości,
d) przesłuchania lub spowodowania
przesłuchania świadków oskarżenia
oraz żądania obecności i przesłuchania
świadków obrony na takich samych
warunkach jak świadków oskarżenia,
e) korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie rozumie lub nie mówi
językiem używanym w sądzie.
Przepis ten statuuje trzy podstawowe
zasady procesowe: rzetelnego procesu („fair
trial”) ‒ art. 6 ust. l; domniemania niewinności ‒ art 6 ust. 2 i prawa do obrony ‒
art. 6 ust. 3. O ile art. 6 ust. l ‒ fair trial,
w sposób dość ogólny definiuje, jak należy rozumieć pojęcie „uczciwego procesu”,
o tyle dwa następne przepisy konkretyzują
niejako treść owego pojęcia.
I tak, w art. 6 ust. 2 sformułowana została zasada domniemania niewinności, zaś
w art. 6 ust. 3 zasada prawa do obrony. Obie
te zasady stanowią konieczne elementy pojęcia „fair trial”2.
Zasady owe: domniemania niewinności
i prawa do obrony wyrażone są zarówno
w kodeksie postępowania karnego (art. 5 §
l - domniemanie niewinności, art. 6 - prawo
2
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Patrz P. Kruszyński: Zasada domniemania niewinności w świetle najnowszego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu,
Gdańskie Studia Prawnicze, Tom XI, Gdańsk
2003 r., s. 120-121.

do obrony), jak i w Konstytucji RP (art. 42
ust. 2 i 3). Konstytucyjna ranga obu wskazanych wyżej zasad świadczy o ich ogromnym znaczeniu dla polskiego systemu
prawnego3. Treść obu zasad: domniemania
niewinności i prawa do obrony wypełniają
konkretne rozstrzygnięcia Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka. Warto więc
przyjrzeć się niektórym orzeczeniom.
W orzeczeniu z dnia 3 października
2002 r. Böhmer przeciwko Niemcom4,
Trybunał, powołując się na poprzednie rozstrzygnięcia, wprost uznał zasadę domniemania niewinności jako element uczciwego
procesu - art. 6 ust. l Konwencji - „The
Court reiterates in the first place that the
presumption of innocence enshrined in paragraph 2 of article 6 is one of the elements
of a fair trial that is required by paragraph
l”. Przedstawiony pogląd Trybunału Europejskiego zasługuje na pełną akceptację.
Trudno bowiem byłoby uznać za uczciwy
taki proces, w którym dopuszczalne byłoby
aprioryczne zakładanie winy oskarżonego,
nie dające się usunąć wątpliwości tłumaczone byłyby na jego niekorzyść, ciężar
dowodu obciążałby jego osobę oraz dopuszczalne byłoby przesądzanie winy przed
prawomocnym zakończeniem postępowania. Fakt zaś, że w praktyce sądowej podobne przypadki niestety często występują, nie
może w niczym umniejszać rangi zasady
domniemania niewinności, jako składowej
części uczciwego procesu.
W tym samym orzeczeniu, Böhmer
przeciwko Niemcom, Trybunał podkreślił
prawną niedopuszczalność wypowiadania się przez organa procesowe w kwestii
uznania oskarżonego za winnego, zanim
zapadnie prawomocne rozstrzygnięcie.
3
4

B. Banaszak: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.
Komentarz, Warszawa 2009 r., s. 231-234.
Application no. 37568/97.
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Böhmer skazany był w 1991 r. przez sąd
w Hamburgu na karę dwóch lat pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem
jej wykonania, za szereg kradzieży. W roku
1996 sąd orzekł o wykonaniu warunkowo
zawieszonej kary z powodu popełnienia
przez oskarżonego nowego przestępstwa
- oszustwa, zanim zapadł prawomocny wyrok skazujący Böhmera za owo oszustwo.
Zdaniem sądu jednak oskarżony z pewnością w okresie próby oszustwo popełnił.
Trybunał stwierdził naruszenie zasady
domniemania niewinności. W uzasadnieniu orzeczenia wypowiedziano pogląd, iż
wprawdzie art. 6 ust. 2 Konwencji generalnie nie ma zastosowania do prognoz
i przypuszczeń dotyczących przyszłych zachowań oskarżonego, tym samym zaś nie
obejmuje on decyzji sądowych wydawanych w okresie próby, niemniej jednak niedopuszczalne jest przesądzanie przez sąd
winy oskarżonego w zakresie czynu jeszcze prawomocnie nie osądzonego. Należy
więc bardzo starannie dobierać słowa. „The
Court has emphasised the importance of
choice of words by public officials in their
statements before a person has been tried
and found guilty of a particular criminal
offence”5.
Bardzo zdecydowanie wypowiada się
Trybunał co do niedopuszczalności dzielenia wyroków uniewinniających za „stwierdzoną niewinność” i za „nieudowodnioną
winę”. Słusznie wyraża się w orzecznictwie
strasburskim pogląd, iż traktowanie wyroku
uniewinniającego, wydanego na podstawie
reguły in dubio pro reo, która oznacza, że
nieusunięte wątpliwości tłumaczy się na

korzyść oskarżonego, jako tzw. „uniewinnienia drugiej klasy”, narusza art. 6 ust.
2 Konwencji. Problemem tym zajął się
Trybunał w orzeczeniu z 17 października
2002 r., Vostic przeciwko Austrii6. Vostic została oskarżona o zabójstwo swojego konkubenta. Sąd w Wells, orzekający
w składzie trzech sędziów zawodowych
i ośmiu przysięgłych, większością głosów
uniewinnił oskarżoną. W uzasadnieniu wyroku powołano się na regułę in dubio pro
reo, nie zdołano bowiem usunąć wątpliwości co do winy oskarżonej. Vostic zażądała
odszkodowania. Sąd austriacki odmówił
żądaniu, ponieważ podejrzenie dokonania
przez nią zarzucanego czynu nie zostało
usunięte. Trybunał stwierdził naruszenie
art. 6 ust. 2 Konwencji, powołując się na
wcześniejsze orzeczenia7. Zdaniem Trybunału, w myśl art. 6 ust. 2 Konwencji, niedopuszczalne jest wypowiadanie się w wyroku
uniewinniającym w przedmiocie istnienia
w dalszym ciągu podejrzenia popełnienia
przez oskarżonego zarzucanego mu przestępstwa. „The voicing of any suspitions of
guilt, including those expressed in the reason for the acquittal, is incompatible with
the presumption of innocence”.
Do identycznych wniosków doszedł Trybunał w orzeczeniu z 5 listopada 2002 r.,
Demir przeciwko Austrii8. Demir stanął¹³
pod zarzutem wymuszenia rozbójniczego
oraz nielegalnego posiadania broni. Sąd
uniewinnił go od obu zarzutów z powodu
istnienia sprzeczności w zeznaniach świadków oskarżenia. W uzasadnieniu wyroku
6
7

5

Podobnie wyrok z dnia 10 października 2000 r.
Daktaros przeciwko Łotwie; patrz też Philips przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, Application no.
41087/98, § 35 i cytowane tam orzecznictwo Trybunału Strasburskiego.

8

Application no. 38549/97.
Wyrok z 21 marca 2001 r., Rushiti przeciwko
Austrii, application no. 28389/95; wyrok z 9 lipca
2001 r., Lammana przeciwko Austrii, application
no. 28923/95; wyrok z 20 grudnia 2001 r., Weixelbraun przeciwko Austrii, application no. 33730/96.
Application no. 35437/97.
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uniewinniającego powołano się na regułę
in dubio pro reo. Sąd odmówił jednak Demirowi odszkodowania za niesłuszne aresztowanie, ponieważ nie zdołano wykluczyć
jego sprawstwa. Podobnie jak w sprawie
Vostic, z tych samych względów Trybunał
uznał naruszenie art. 6 ust. 2 Konwencji
Europejskiej.
Słusznie uznał Trybunał, w orzeczeniu
z 21 marca 2001 r., Telfner przeciwko Austrii9, prawną niedopuszczalność, z uwagi
na obowiązywanie zasady domniemania
niewinności, formułowania domniemań
faktycznych w kwestii winy. Telfner został
skazany przez sąd austriacki za spowodowanie wypadku drogowego. Nie przyznał
się do winy. Pokrzywdzony zapamiętał
numer rejestracyjny samochodu, ale nie
rozpoznał kierowcy. Pojazd był własnością
matki Telfnera. Oskarżony wyjaśnił, iż nie
prowadził krytycznego dnia samochodu
- w ogóle nie było go w domu, także noc
spędził poza domem i nie wie, kto w czasie wypadku prowadził samochód. Matka
oskarżonego w przesłuchaniu policyjnym
potwierdziła prawdziwość podanych przez
niego okoliczności, sama zaś przed sądem
skorzystała z prawa odmowy zeznań. Jednakże zdaniem sądu fakt, iż oskarżony
często prowadził samochód matki i krytycznego dnia nie był w domu, prowadził
do „jednego logicznego wniosku”, że to on
spowodował wypadek.
Trybunał uznał naruszenie art. 6 ust.
2 Konwencji. Zdaniem Trybunału, nawet
gdyby prawdą było, iż Telfner z reguły prowadził samochód matki, fakt taki nie wystarczał, aby przypisać mu zarzucany czyn
- podobnie jak okoliczność spędzenia nocy
poza domem. Trybunał uznał rozumowanie sądu austriackiego za arbitralne i naru9
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szające zasadę domniemania niewinności.
W wyroku Trybunału podkreślono, co następuje. Opieranie się na domniemaniach
faktycznych w kwestii winy oskarżonego
łamie zasadę domniemania niewinności
i dlatego jest sprzeczne z konwencją. „Article 6 § 2 requires, inter alia, that when
carrying out their duties, the members of
a court should not start with the preconceived idea that the accused has commited
the offence charged”.
Prezentowane orzeczenia uznać należy
za niezwykle trafne. Domniemania faktyczne w kwestii winy i sprawstwa występują
także niejednokrotnie w praktyce polskich
sądów. Wśród członków składu orzekającego utrwala się przekonanie, że skoro
prokurator wniósł akt oskarżenia, miał widać do czynienia z rzeczywistym sprawcą
przestępstwa, a jeśli wyjątkowo było inaczej, niech oskarżony wykaże swoją niewinność10. Rozstrzygnięcie Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
winno stanowić dla polskich sądów ostrzeżenie, żeby pochopnie nie kształtować
poglądu o winie oskarżonego. Jak trafnie
bowiem podkreśla się w doktrynie brytyjskiej11, w przypadku braku wystarczających
dowodów winy dostarczonych przez oskarżyciela, ewentualny wyrok skazujący opiera
się na opiniach, nie zaś na faktach i dlatego
nie może być uznany za zgodny z prawem.
W odniesieniu do zasady prawa do
obrony orzecznictwo Trybunału jest bardzo bogate12.
Piszę o tym szerzej w: Zasada domniemania niewinności..., s. 47-48.
11
F.G. Jacobs, R.C.A. White, The European convention on Human Rights, Oxford 1996, s. 150-152.
12
Szerzej piszę o tym w: Zasada prawa do obrony
w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka - Zagadnienia wybrane, w: Gaudium in litteris est. Księga jubileuszowa ofiarowana
Pani Profesor Genowefie Rejman, praca zbiorowa
10

Podstawowe standardy praw człowieka w procesie karnym...

Autorzy brytyjscy, R. Clayton i H. Tomlinson podkreślają znaczenie prawa do obrony
jako elementu urzeczywistniającego realizację tzw. równości broni (equality of arms)
pomiędzy oskarżeniem i obroną. Owa równość broni stanowi część składową zasady
uczciwego procesu ‒ fair trial ‒ wyrażonej
art. 6 ust. l EKPC13.
Podobne poglądy wyrażone zostały
w orzecznictwie.
W decyzji z 18 maja 1999 r., Ninn-Hansen przeciwko Danii14, Trybunał
Strasburski wskazał na ścisłe powiązanie
zasad fair trial oraz prawa do obrony. Prawo do obrony jest - wywodzi Trybunał wręcz konstytutywnym elementem zasady
fair trial i nie może być interpretowane
w oderwaniu od tej zasady15. Gwarancje
procesowe wymienione w art. 6 ust. 3 konwencji, składające się na prawo do obrony,
obowiązują nie tylko w fazie postępowania
sądowego, ale także w fazie postępowania
przygotowawczego.
Pogląd traktujący zasadę prawa do obrony jako integralny element zasady fair trial
zasługuje na pełną aprobatę. Z pewnością
bowiem nie mógłby być uznany za uczciwy
taki proces, w którym oskarżony pozbawiony byłby uprawnień określonych jako
obrona materialna, czyli wszelkich praw
zmierzających do wykazania swej niewinności bądź złagodzenia odpowiedzialności
(red. L. Gardocki, M. Królikowski, A. Walczak-Żochowska),Warszawa 2005 r., s. 590-596.
13
R. Clayton, H. Tomlinson, Fair trial rights, Oxford
2001 r., s. 117. Podobnie P. Hofmański [w:]
P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2004,
s. 55 i podane tam orzeczenia Trybunału Praw
Człowieka w Strasburgu. W literaturze niemieckiej zob. L. Meyer-Gossner, Strafprozzessordnug,
Monachium 2003, s. 1708.; L. Garlicki, j. w., s. 417.
14
Application no. 28972/95, Internet.
15
Podobnie w wyroku z 23 listopada 1993 r., Poitrimol
przeciwko Francji, seria A, t. 227A, s. 9-11.

karnej, jak również korzystania z pomocy
fachowego prawnika obrońcy (obrona formalna).
Wszelkie więc ograniczenia prawa do
obrony godzą wprost w fundamentalną,
podstawową zasadę procesu karnego, wyrażoną w art. 6 ust. l konwencji ‒ fair trial
‒ i nie dadzą się pogodzić z żadnymi racjami w postaci np. potrzeby zwiększania
sprawności działania organów procesowych
czy też usprawiedliwić dość nieokreślonym
„dobrem wymiaru sprawiedliwości”.
W orzecznictwie ETPCz oraz w literaturze wiele miejsca poświęca się potrzebie zapewnienia oskarżonemu efektywnej
i skutecznej obrony. Odpowiednie rozstrzygnięcia Trybunału bardzo szczegółowo przedstawione zostały w monografii
T. Jasudowicza16, wskażemy więc jedynie na
najważniejsze tezy sformułowane w dwóch
orzeczeniach omówionych przez Autora.
Imbrioscia przeciwko Szwajcarii17 przeznaczeniem konwencji nie jest zagwarantowanie praw, które były teoretyczne
bądź iluzoryczne, lecz praw, które są praktyczne i skuteczne.
Lala przeciwko Holandii18 - każda osoba oskarżona za przestępstwo ma
prawo do korzystania z pomocy obrońcy.
Aby prawo to było praktyczne i skuteczne,
a nie tylko teoretyczne, korzystania z niego
nie powinno się uzależniać od spełnienia
nazbyt formalistycznych warunków.
Także M. A. Nowicki dokładnie omawia orzeczenia Trybunału Strasburskiego,
T. Jasudowicz, Orzecznictwo strasburskie. Zbiór
orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
Toruń 1998, s. 470-494.
17
Wyrok z 21 listopada 1993 r., seria A, t. 275, s. 812, za:
T. Jasudowicz, Orzecznictwo..., s. 480.
18
Wyrok z 22 września 1994 r., seria A, t. 287 A,
s. 8-10, za: T. Jasudowicz, Orzecznictwo..., s. 486-489.
16
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dotyczące efektywnej obrony19. Oto najważniejsze tezy niektórych rozstrzygnięć
zaprezentowanych przez M. A. Nowickiego. Goddi przeciwko Włochom20 ‒ obrona wymagana w art. 6 ust. 3, lit. C musi
być rzeczywista i skuteczna. Quaranta
przeciwko Szwajcarii21 ‒ przy ocenie, czy
dobro wymiaru sprawiedliwości wymaga,
aby oskarżony otrzymał bezpłatną pomoc
prawną, należy wziąć pod uwagę rozmaite
kryteria, z których najważniejsze to ciężar
gatunkowy przestępstwa oraz surowość
grożącej kary. Poitrimol przeciwko Francji22 ‒ prawo oskarżonego w sprawie karnej
do skutecznej obrony przez adwokata stanowi jedną z podstaw rzetelnego procesu
sądowego. Oskarżony nie traci wynikających z niego korzyści tylko dlatego, że jest
nieobecny na rozprawie. Ustawodawstwo
powinno zniechęcać do nieusprawiedliwionej nieobecności w sądzie. Nie można
jednak posuwać się za daleko. Boner i Maxwell przeciwko Zjednoczonemu Królestwu23 ‒ nie da się pogodzić z wymogami
art. 6 Konwencji sytuacji, w której wchodzi w grę surowa kara, a odwołujący się
jest zmuszony do obrony przed najwyższą
instancją apelacyjną bez żadnej pomocy
prawnej.
Na tle analizy orzecznictwa strasburskiego wspomniani uprzednio autorzy
M. A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka, orzecznictwo, t. I: Prawo do rzetelnego procesu
sądowego, Zakamycze 2001, s. 864-888.
20
Orzeczenie z 9 kwietnia 1984 r., A. 76, skarga
nr 8966/80, za: M. A. Nowicki, Europejski Trybunał..., s. 864.
21
Orzeczenie z 24 maja 1991 r., A. 205, skarga
nr 12744/37, za: M. A. Nowicki, Europejski Trybunał..., s. 871.
22
Zob. przyp. 14.
23
Orzeczenia z 28 października 1994 r., A. 300 - B,
skargi nr 18711/91 i 18949/91, za: M. A. Nowicki,
Europejski Trybunał..., s. 881-882.
19
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brytyjscy, R. Clayton i H. Tomlinson, formułują następujące wnioski24:
Efektywność obrony polega na ochronie oskarżonego przed zbyt pospieszną
procedurą. Musi on bowiem mieć czas, aby
podnieść wszystkie istotne elementy składające się na jego obronę. Wybór pomiędzy
obroną własną oskarżonego a prowadzoną przez obrońcę zapobiega zmuszaniu
oskarżonego do tego, aby bronił się sam.
Nieusprawiedliwiona nieobecność oskarżonego w sądzie nie pozbawia go wprawdzie
prawa do korzystania z pomocy obrońcy,
ale ustawodawstwo krajowe może zapobiegać nieusprawiedliwionej absencji oskarżonego na rozprawie.
W ostatnim czasie w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
odnaleźć można jednak zgoła odmienną
tendencję ‒ do osłabienia gwarancji procesowych oskarżonego w zakresie realizacji
jego prawa do obrony.
W decyzji z 21 stycznia 2003 r. Drury
i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu25 Trybunał stwierdził, iż korzystanie
przez sąd z nielegalnie uzyskanych dowodów nie narusza ani zasady fair trial, ani
prawa do obrony, jeżeli owe nielegalnie
uzyskane dowody poparte zostały innymi,
zdobytymi przez organ procesowy w sposób zgodny z prawem i o ile oskarżony
i obrońca mieli możliwość podjęcia walki
procesowej z „owocami zatrutego drzewa”.
Decyzja Trybunału wywołuje zdziwienie,
ponieważ zachęca ona niejako policję do
łamania prawa, a w każdym razie wyraźnie
P. Kruszyński w: Gaudium in litteris est, Księga
jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Genowefie Rejman, praca zbiorowa (red. L. Gardocki,
M.Królikowski,A.Walczak-Żochowska,Warszawa
2005 r., s. 590-596), s. 116-120, zob. też F. Jacobs,
R. White, The European Convention on Human Rights, Oxford 1996, s. 155.
25
Application no. 29999/02.
24
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nie potępia stosowania przez organy ścigania nielegalnych metod uzyskiwania dowodów. Wprawdzie reguła zakazu korzystania
z „owoców zatrutego drzewa”- fruits of poisoned tree - znana w prawie amerykańskim,
w Europie nie obowiązuje26, ale nie powinno to oznaczać w żadnym razie zachęty do
korzystania z dowodów uzyskanych w wyniku stosowania metod niedozwolonych,
a decyzja Trybunału taki właśnie skutek
może spowodować.
W tej samej decyzji Trybunał wyraził
podgląd, iż sam fakt podjęcia przez oskarżonego współpracy z wymiarem sprawiedliwości w postaci obciążenia pozostałych
współoskarżonych nie eliminuje dowodowo jego wyjaśnień, byleby tylko obrona
miała możliwość prowadzenia aktywnej
polemiki z tym dowodem.
Prezentowany pogląd Trybunału, co
prawda pośrednio, ale dość wyraźnie dopuszcza jako nienaruszającą gwarancji
określonych w art. 6 ust. l i 3 Konwencji
praktykę korzystania ze świadków koronnych. Trybunał nie sformułował nawet wymogu potwierdzenia zeznań „skruszonego
przestępcy” innymi dowodami. Istnieje
obawa, iż ostrożna dotąd praktyka korzystania z zeznań świadków koronnych stanie
się ‒ wygodną przecież dla organów procesowych ‒ regułą, drogą na skróty, co powodować może skutki bardzo niekorzystne
dla wymiaru sprawiedliwości.
W decyzji z 19 listopada 2003 roku,
Chadwick przeciwko Zjednoczonemu
Królestwu27 Europejski Trybunał Praw
Człowieka stwierdził, co następuje.
S. Waltoś, Owoce zatrutego drzewa, Kraków
1978, s. 196-238; S. Waltoś, Proces karny. Zarys
systemu, Kraków 2003, s. 55-360; A. Gaberle,
Leksykon polskiej procedury karnej, Gdańsk 2004,
s. 159.
27
Application no. 54109/00.
26

Prawo oskarżonego do milczenia nie
ma charakteru absolutnego. To, że sędzia
sugeruje przysięgłym, iż milczenie oskarżonego należy ocenić negatywnie, samo
przez się nie oznacza naruszenia zasady fair
trial28. Przysięgli powinni na podstawie całokształtu okoliczności sprawy ocenić, czy
milczenie oskarżonego, w świetle dowodów
oskarżenia, da się racjonalnie wytłumaczyć.
Tenże pogląd Trybunału wymaga choćby krótkiego ustosunkowania się. To oczywiste, że oskarżony przyjmujący w toku
procesu bierną postawę i korzystający
z prawa do milczenia naraża się na ryzyko
wydania niekorzystnego rozstrzygnięcia29.
Ale ten oczywisty fakt nie może w żadnym
razie usprawiedliwiać wyciągania wobec
oskarżonego negatywnych konsekwencji
z jego milczenia. Takie postępowanie narusza bowiem nie tylko prawo do obrony,
ponieważ zmienia się w obowiązek obrony,
ale także zasadę domniemania niewinności
oraz fair trial.
Dopuszczalność podobnej praktyki w Wielkiej Brytanii30 świadczy
o tym, jakim trudnym zadaniem będzie
w przyszłości unifikacja europejskiego
prawa karnego procesowego. Inna jest
bowiem filozofia myślenia o procesie
karnym w systemie common law, inna
w Europie kontynentalnej. W każdym razie
w Polsce pogląd o poczytywaniu milczenia
oskarżonego jako okoliczności obciążająTrybunał wypowiadał się już w podobnym duchu
- patrz A. Lach, Współczesne tendencje w zakresie
ograniczania prawa do milczenia w procesie karnym,
[w:] Współczesne problemy procesu karnego i jego
efektywności. Księga Pamiątkowa Profesora Andrzeja
Bulsiewicza, A. Marek [red.], Toruń 2004, s. 242-243.
29
M. Cieślak (Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, Warszawa 1955, tom I, s. 139-143) określa to
mianem tzw. ogólnego ciężaru dowodowego.
30
A. Lach, Współczesne tendencje..., s. 238-240.
28

11

Piotr Kruszyński

cej musiałby być zostać uznany za wręcz
kuriozalny31.
W tym samym rozstrzygnięciu (Chadwick przeciwko Zjednoczonemu Królestwu) Trybunał zajął się kwestią oceny przez
sąd właściwego wykonywania obowiązków
przez obrońcę. Zdaniem Trybunału sąd jest
ostatecznym strażnikiem (ultimate guardian) dbałości o zachowanie w postępowaniu zasady fair trial i dlatego ma obowiązek
zapewnić oskarżonemu właściwą i skuteczną obronę32. Sposób wykonywania obrony
‒ wywodzi dalej Trybunał ‒ zależy jednak
wyłącznie od relacji oskarżonego z obrońcą.
Dlatego sąd nie ma obowiązku korygowania błędnej decyzji obrońcy.
Z powyższym poglądem nie można
się do końca zgodzić. Skoro bowiem sąd
ma spełnić rolę gwaranta przestrzegania
praw oskarżonego, a prawo do obrony
materialnej stanowi fundament praworządnego postępowania karnego, jeżeli
obrońca nienależycie spełnia swoje zadanie jako pomocnik procesowy oskarżonego, sąd nie musi wprawdzie, a wręcz nie
powinien zastępować obrońcy, ale celowe
byłoby wówczas zwrócenie uwagi oskarżonego na potrzebę podjęcia odpowiednich
kroków służących poprawie jego sytuacji
procesowej. Nieudolność obrońcy nie może
bowiem pozbawić oskarżonego efektywnego wykonywania najważniejszego z przysługujących mu praw ‒ prawa do obrony
materialnej.
Wreszcie, w tym samym rozstrzygnięciu (Chadwick przeciwko Zjednoczonemu
Królestwu) Trybunał Strasburski podjął
jeszcze jeden wątek - dopuszczalności eliJ. Chankowska, Prawo oskarżonego do milczenia,
„Prokuratura i Prawo” 2003, nr 3, s. 129 i n. i podana tam literatura.
32
Por. Panek przeciwko Polsce, decyzja z 30 listopada 2000, skarga nr 38663/97, lex nr 44914.
31
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minacji z materiału dowodowego określonych partii. Mimo iż regułą jest ‒ podkreśla
Trybunał ‒ udostępnianie obrońcy w całości materiału znajdującego się w aktach
sprawy, wyjątkowo dopuszczalne jest utajnianie części dowodów, jeżeli przemawia
za tym konieczność ochrony fundamentalnych praw jednostki oraz ważny interes
publiczny. Taka sytuacja może jednak mieć
miejsce absolutnie wyjątkowo, a zadaniem
sądu jest wówczas zagwarantowanie zasady
równości broni oraz innych praw przysługujących oskarżonemu. Trybunał Sprawiedliwości akceptuje tu bardzo niebezpieczną
praktykę eliminowania z materiału dowodowego określonych dokumentów, co
godzi wprost w zasadę uczciwego procesu
i prawa do obrony33. Analiza zaprezentowanych orzeczeń prowadzi do następujących wniosków.
W orzecznictwie strasburskim w ostatnich latach odnotować trzeba dość
jednoznaczne dążenie w kierunku zwężającej wykładni pojęć składających się na
tzw. standard minimalny, sformułowany
w art. 6 ust. 3 konwencji. Widomym wyrazem owej tendencji jest fakt coraz częstszego oddalania skarg opartych na zarzucie
naruszenia zasad fair trial i prawa do obrony. Niektóre rozstrzygnięcia Trybunału
wręcz szokują, jak choćby akceptacja praktyki sądów brytyjskich polegającej na interpretacji korzystania z prawa do milczenia na
niekorzyść oskarżonego czy też dopuszczalność wyłączania z materiału dowodowego
niektórych elementów.
Z pewnością walka z międzynarodowym terroryzmem oraz zorganizowaną
przestępczością transgraniczną implikuje
konieczność podjęcia bardziej zdecydowa33

Patrz trafne uwagi na ten temat P. Girdwoń, Zarys
kryminalistycznej taktyki obrony, Zakamycze 2004,
s. 102-103 i podana tam literatura.
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nych kroków. Wydaje się jednak, iż ograniczanie praw jednostki w procesie karnym
zakreśliło zbyt szerokie ramy, co w efekcie
spowoduje istotne obniżenie standardów.

W demokratycznych systemach prawnych
takie zjawisko nie powinno być akceptowane.
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Prawo a polityka –
refleksje z pogranicza

P

rawo i polityka – nad ich wzajemnymi relacjami rozmyślano
od stuleci, a upływ czasu i gromadzenie
się nowych doświadczeń nie przyniosły
usunięcia podstawowych trudności piętrzących się na drodze do znalezienia odpowiedzi na pytanie o to, jak owe relacje
powinny się kształtować.
Prawo i polityka mają wspólny teren, na
którym działają. Jest nim państwo. Politykę
bowiem zawsze realizuje się albo w ramach
państwa, albo w stosunkach między państwami. Nie ma polityki tam, gdzie nie ma
państwa i nie ma państwa, w którym nie
prowadziłoby się polityki. Nie mniej bliski
jest związek państwa i prawa. „Między państwem i prawem – pisał wybitny teoretyk
prawa Adam Łopatka (1928-2003) – istnieje związek polegający na tym, iż prawo
jest wyrazem woli państwa. Prawo pochodzi od państwa bądź przez to, że państwo
je tworzy, bądź przez to, że państwo uznaje
istniejące w społeczeństwie normy za normy prawne”1.
1
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Adam Łopatka, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1975,
s. 17.

Ten bliski, w istocie nierozerwalny,
związek między prawem i polityką
nie oznacza jednak, by istniała między nimi niezakłócona harmonia.
Wprost przeciwnie: w relację wzajemną prawa i polityki wbudowany jest nieuchronny konflikt, gdyż
zarówno dominacja polityki nad
prawem, jak i absolutna dominacja
prawa nad polityką rodzą poważne
problemy i zagrażają funkcjonowaniu demokratycznego państwa
prawnego.
Trzy problemy wydają się najbardziej
sporne, prowokujące do debaty, w której
nie ma prostych, bezdyskusyjnych rozstrzygnięć.
Pierwszy z tych problemów to stosunek między wolą stanowiącego prawo suwerena a treścią istniejącego prawa. Czy,
w jakim stopniu i jak skutecznie suweren
może zmieniać istniejące prawo? Czy, jak
dalece i w jaki sposób jego możność stanowienia prawa jest ograniczona przez prawo
już istniejące?
Drugi problem to prawna kontrola
nad działalnością polityków. Czy i w jaki
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sposób zapewnić, że ich działania podlegać będą nie tylko odpowiedzialności politycznej, w demokracji polegającej przede
wszystkim na możliwości utracenia władzy
(w drodze parlamentarnego votum nieufności lub w wyniku przegranych wyborów),
lecz także w drodze postępowania sądowego. A jeśli dopuścimy taką kontrolę, to jakie instytucje mają kontrolę tę sprawować
i w jakim trybie?
Trzeci wreszcie problem to niezależność
sędziów i sądów od czynników politycznych. Wszystkie znane sposoby powoływania sędziów zakładają akt polityczny: albo
wybór przez obywateli, albo powołanie
przez uprawniony do tego organ władzy
państwowej. Jak w tych warunkach zapewnić niezależność sędziów i sądów od polityków, a wydawanych przez nich wyroków
– od politycznych preferencji tych, którzy
sędziów powołują? Jaka wreszcie powinna
być rola sądów w sprawach politycznych
czy też takich, których rozstrzygniecie
może mieć polityczne konsekwencje?
Na tych trzech problemach skupię
obecnie uwagę, mając zresztą świadomość,
że nie wyczerpują one całego bogactwa
problemów tkwiących we wzajemnych relacjach prawa i polityki.

wował rządy (a także stanowił prawa) w ramach, które wyznaczała mu tradycja i które
zawarte były w prawie zwyczajowym. „Tradycja prawna barbarzyńskiego ludu – pisze
Karol Modzelewski – była ideologicznym
i politycznym fundamentem monarchii”2.
Ta tradycja powodowała, że władcy nie
wszystko było wolno. Musiał się on liczyć
z tradycją prawną, prawem zwyczajowym.
Tak było przez całe średniowiecze i na
początku ery nowożytnej. Dopiero wiek
XVII przynosi nową koncepcję władzy absolutnej, nie związanej żadnym nadrzędnym prawem, zdolnej swobodnie prawo to
kształtować. Prawem staje się wtedy wola
panującego.
Reakcją na absolutyzm była kariera nowej, rewolucyjnej doktryny, która jedyne
źródło władzy, a więc także jedyne ograniczenie jej kompetencji, widziała w woli obywateli. Idea demokratyczna w jej radykalnej
postaci stała się logiczną konsekwencją absolutystycznej koncepcji nieograniczonej
władzy suwerena – z tą tylko różnicą, że
suwerenem stał się dla niej ogół obywateli.
Przekonanie, że niczym nie ograniczona wola suwerena stoi ponad
prawem, że jest ona w swej istocie
prawem właśnie, występuje w, pod
wieloma innymi względami przeciwstawnych sobie, doktrynach
politycznych dwudziestego wieku. Z jednej strony komunistyczna
doktryna prawna postrzegająca
prawo jako li tylko „wyraz woli klasy
panującej”3, z drugiej zaś – koncepcje prawicowego autorytaryzmu,

1. Rządy prawa
czy suwerenność władcy
Ten, kto sprawuje suwerenną władzę,
stanowi prawo, a stanowienie prawa jest
jednym z najważniejszych atrybutów suwerennej władzy. Czy więc władza polityczna
stoi ponad prawem? Czy jest niczym, żadnym prawem, nie ograniczona?
Pytania takie pojawiły się wraz
z ukształtowaniem się europejskiego absolutyzmu, gdyż dla okresów wcześniejszych
charakterystyczne było to, że władca spra-

2
3

Karol Modzelewski, Barbarzyńska Europa, Warszawa: Wydawnictwo ISKRY 2004, s. 94.
Na ten temat por. zwłaszcza: Marek Waldenberg,
Rewolucja i państwo w myśli politycznej W. Lenina,
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
1978.
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w najbardziej dojrzałej postaci
zarysowane przez niemieckiego
teoretyka prawa Carla Schmitta
(1888-1985), którego Teologia polityczna – opublikowana w 1922
roku – opiera się na założeniu
nieograniczonej władzy suwerena,
a więc tego, kto „rozstrzyga o stanie wyjątkowym”. „Konstytucja – pisał o koncepcji Schmitta Franciszek
Ryszka (1924-1998) – ma zatem
chronić państwo, a nie zmierzać do
normatywnego legalizmu. Nie tekst
ustawy, ale jej egzystencjalne zadanie to naczelne kryterium w wyznaniu wiary Schmitta – etatysty”4.
Myliłby się jednak ten, kto sądziłby, że
uznanie prymatu polityki przed prawem
jest wyłącznie cechą doktryn totalitarnych
czy autorytarnych. Występuje ono także
w niektórych koncepcjach radykalnie demokratycznych i wypływa z przekonania,
że lud-suweren ma niczym nieograniczone
prawo stanowienia prawa. Doświadczenie
rewolucji francuskiej jest pod tym względem pouczające. Radykalni przywódcy
rewolucji sądzili, że skoro ich władza pochodzi z woli ludu, to wszystko im wolno, gdyż żadne nadrzędne prawo nie może
ograniczać ludu-suwerena w realizowaniu
jego woli. Wola suwerena jest więc prawem.
Zupełnie tak jak w doktrynie absolutyzmu,
z tą tylko różnicą, że suwerenem jest sam
lud.
W praktyce doktryna nieograniczonej
przez prawo władzy ludu rodzi rozmaitego
rodzaju systemy populistycznej czy, jak to
nazywał Guillermo O’Donnell (1936-2011),
4
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i polityki XX w.” (w: Franciszek Ryszka, Historia
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„delegacyjnej demokracji”5: Juana Perona,
a po latach Carlosa Menema w Argentynie
czy obecnie Hugo Chaveza w Wenezueli.
Występuje to też w niektórych państwach
postkomunistycznych, na przykład na Węgrzech po dojściu do władzy partii FIDESZ.
Zasadniczym błędem tkwiącym w takim
rozumieniu demokracji jest uznanie demokratycznie wyrażonej woli ludu za jedyne,
niczym nie ograniczone źródło prawa.
Z niebezpieczeństw tkwiących w „tyranii większości” zdawali sobie sprawę teoretycy i politycy epoki Oświecenia. Charles
Louis Montesquieu (1689-1755) ze swą
koncepcją podziału władz, Edmund Burke
(1729-1797) z koncepcją, zgodnie z którą
ustrój polityczny musi być kształtowany
zgodnie z tradycją historyczną, a zwłaszcza twórcy konstytucji Stanów Zjednoczonych – Alexander Hamilton (1755-1804)
i Thomas Jefferson (1743-1826) – rozwijali
myśl o konieczności samoograniczania się
władzy, także władzy pochodzącej z demokratycznej woli obywateli.
Tym ograniczeniem są rządy prawa
– prawa stojącego ponad decyzją władzy,
także władzy demokratycznej. Z pozoru
mamy tu do czynienia z paradoksem, gdyż
lud-suweren ogranicza swą władzę przez
respektowanie rządów prawa, które sam
stanowi. Państwo prawne opiera się na
założeniu, że ponad wolą polityczną stoi
prawo – ustanowione wcześniejszymi decyzjami politycznymi, ale nie poddające się
doraźnym rozstrzygnięciom politycznym.
Państwo prawne to państwo, którego fundamentem jest konstytucja,
w którym przestrzega się zasady
pewności prawa i szanuje prawa
nabyte, a sądy pozostają niezależ-

5

Guillermo O’Donnell, „Delegative Democracy”,
Journal of Democracy, vol. 5, 1994, nr. 1, s. 56-69.
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ne od władz politycznych. Te właśnie zasady składają się na pojęcie
rządów prawa.
Jego fundamentem jest konstytucjonalizm. Oznacza on uznanie konstytucji
za podstawę całego systemu prawnego
w tym sensie, ze wszystkie akty prawne
muszą być z nią zgodne. By konstytucja
mogła stanowić opokę, na której wznosi
się cały system prawny, musi ona być możliwie trwała. Zmiana konstytucji wymaga
przejścia przez procedurę znacznie bardziej
skomplikowaną niż procedura uchwalenia
ustawy zwykłej. Takie warunki jak kwalifikowana większość (na przykład dwóch
trzecich) konieczna do zmiany konstytucji,
odłożenie w czasie wprowadzania zmian
do konstytucji czy skomplikowany sposób
ich ratyfikacji – to przykładowe środki,
których celem jest utrudnienie zmiany
konstytucji. Rozwiązania konkretne bywają rozmaite, ale ich cel jest czytelny. Idzie
o to, by konstytucję można było zmieniać
tylko w warunkach bardzo szerokiej na to
zgody i w warunkach rzeczywiście tego
wymagających. Nie jest to rozwiązanie
idealne, ale wydaje się najlepszym z możliwych.
W parze z tym idzie zasada sądowej
kontroli konstytucyjności ustaw. W Polsce
kontrolę te sprawuje Trybunał Konstytucyjny. W Stanach Zjednoczonych – Sąd
Najwyższy. Rozwiązania bywają różne,
ale zasada pozostaje ta sama. Parlament
uchwalając ustawę nie ma ostatniego słowa, gdyż istnieje możliwość odwołania się
do niezależnego od parlamentu trybunału
dla rozstrzygnięcia, czy ustawa jest zgodna
z ustawą zasadniczą. Ogranicza to demokratyczną wolę ludu-suwerena, ale chroni
demokratyczne państwo przed kaprysami
doraźnej większości.

Czy jest to rozwiązanie idealne? Nie,
gdyż idealnych rozwiązań nie ma. Doświadczenie uczy, że sądowa kontrola
konstytucyjności ustaw prowadzi niekiedy
do uzurpowania sobie przez sądy władzy
stanowienia prawa6. Jest to jednak koszt,
który warto ponieść, by uchronić się przed
arbitralnością doraźnie ukształtowanej demokratycznej większości.
„W państwie prawa – pisze wybitny
prawnik, zarazem zaś były poseł
i ambasador, Jan Widacki – prawo
ma pierwszeństwo przed polityką;
to ono wyznacza granice dozwolonego działania, zarówno państwa,
jak i jego obywateli.”7

Profesor Widacki tekst tu cytowany napisał w polemice z wypowiedzią ministra
sprawiedliwości Jarosława Gowina, który
oświadczył, że „ma w nosie” przepisy prawa,
a realizować chce „jego ducha”. „Filozofia
to oryginalna i dla demokratycznego państwa nadzwyczaj niebezpieczna” – komentuje profesor Widacki. Problem jednak jest
realny.
6

7

Przykładem nadużywania sądowej kontroli nad
konstytucyjnością decyzji władz politycznych jest
działalność Trybunału Konstytucyjnego w Turcji
w latach 1984-2007. Kontrola ta w nadmierny
sposób ograniczała swobodę podejmowania decyzji przez demokratycznie wybrane władze w imię
dość arbitralnie interpretowanej zasady świeckości
państwa. Turecki politolog Yasushi Hazama przeciwstawia to doświadczenie tureckie korzystnym
dla rozwoju demokracji działaniom sądów konstytucyjnych w niektórych innych młodych demokracjach, między innymi w Polsce. Patrz: Yasushi
Hazama, „Hegemonic preservation or horizontal
accountability: constitutional review in Turkey”,
International Political Science Review, vol. 33, 2012,
nr 4, s. 421-440.
Jan Widacki, „Prosty sposób na przełamanie imposybilizmu prawniczego”, Przegląd, 7 października 2012, s. 23.
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Bywa bowiem tak, że prawo nadmiernie
krępuje ręce polityka utrudniając mu zrobienie tego, co dla państwa jest konieczne.
Jeden z byłych premierów Trzeciej Rzeczypospolitej nazwał to „imposybilizmem
prawniczym”. Nie jest to problem sztucznie wymyślony. Gdy byłem ministrem
edukacji narodowej, musiałem rezygnować
z niektórych posunięć, które uważałem
za potrzebne, ale które byłyby niezgodne
z obowiązującą ustawą o systemie oświaty.
W takiej sytuacji często znajdują się ci, którzy sprawują wysokie funkcje państwowe.
Czy są w takich sytuacjach bezsilni?
Nie – gdyż mogą podjąć próbę zmiany
obowiązującego prawa. To droga dłuższa
i nie zawsze otwarta, choćby dlatego, że do
zmiany prawa może zabraknąć czasu lub
głosów w parlamencie. Inaczej jednak niż
ów były premier, przekonany jestem, że taki
„imposybilizm” jest dla państwa korzystny. Chroni przed decyzjami arbitralnymi,
tworzy poczucie pewności prawa i uczy dla
niego szacunku. Ma to swoją cenę, ale cenę
tę warto zapłacić.
2. Odpowiedzialność polityków
przed prawem
W demokratycznym państwie prawnym
polityk ponosi odpowiedzialność za swoje
czyny. Odróżniamy trzy rodzaje odpowiedzialności: karną, polityczną i konstytucyjną. Pierwsza nie dotyczy w istocie czynów
politycznych, lecz czynów karalnych popełnianych przez polityka i podlegających
karze na ogólnych zasadach. Ten rodzaj
odpowiedzialności nie ma szczególnego
odniesienia do działań polityków, chociaż
politycy mogą być do niej pociągnięci. Najczęściej, jak pokazuje doświadczenie kilku
państw demokratycznych, pod zarzutem
korupcji.

18

Odpowiedzialność polityczna nie opiera się na założeniu, że złamane zostało
prawo, ale jedynie, że polityk utracił zaufanie polityczne organu, który powołał
go na zajmowane stanowisko. W demokracji parlamentarnej wyrazem tego typu
odpowiedzialności jest przede wszystkim
votum nieufności dla rządu lub dla poszczególnych ministrów. Odpowiedzialność polityczna polityków mianowanych
na określone stanowiska wyraża się w tym,
że mogą ze stanowisk tych być odwołani,
jeśli utracą zaufanie tego, kto ich powołał.
Ten typ odpowiedzialności wynika z zasad
demokratycznej, parlamentarnej kontroli
nad rządzącymi, a nie z założeń państwa
prawnego.
Natomiast jedną z fundamentalnych
zasad państwa prawnego jest odpowiedzialność konstytucyjna osób
zajmujących najważniejsze stanowiska w państwie. Jest to odpowiedzialność prawna sui generis, gdyż
ponosi się ją „za naruszenie Konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie
swojego urzędowania” (art. 198 ust.
1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.).

Ten sam artykuł wymienia stanowiska
państwowe, których zajmowanie stwarza
możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej. Jest to lista zamknięta
w tym znaczeniu, że do odpowiedzialności
konstytucyjnej nie może być pociągnięta
osoba, która nie zajmowała jednego z wymienionych w Konstytucji stanowisk, i to
niezależnie od tego, jak dalece istotny był
udział takiej osoby w popełnieniu deliktu
konstytucyjnego.
Istnieją interesujące różnice między
państwami demokratycznymi w pojmo-
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waniu odpowiedzialności konstytucyjnej,
a sam termin nie wszędzie występuje.
Konstytucja Stanów Zjednoczonych zna
instytucję impeachmentu, polegającą na
tym, że urzędujący prezydent może zostać
pozbawiony urzędu w wyniku procesu
wytoczonego mu przez Izbę Reprezentantów za popełnienie zdrady lub ciężkiej
zbrodni, a w procesie tym rolę sądu pełni
Senat pod przewodnictwem prezesa Sądu
Najwyższego. Rezygnacja z urzędu automatycznie przerywa postępowanie, jak to
miało miejsce w 1974 roku, gdy prezydent
Richard Nixon zagrożony ustąpił ze stanowiska nie czekając na całkowicie pewne
uznanie go za winnego w głośnej aferze
Watergate.
Polska instytucja odpowiedzialności konstytucyjnej wprowadzona
została w konstytucji marcowej
1921 r., ale w Drugiej Rzeczypospolitej nie odegrała większej roli.
Zniesiona w konstytucji PRL w 1952
roku, przywrócona została nowelą konstytucyjną z 1982 roku, ale
do końca ówczesnego systemu nie
była wykorzystywana. Prawdziwy
zalew spraw z zakresu odpowiedzialności konstytucyjnej nastąpił
w Trzeciej Rzeczypospolitej.

Piszę o tym szeroko w jednej z moich
prac8, więc nie będę obecnie wracał do
omawiania konkretnych spraw.
Ich znajomość prowadzi mnie jednak
do wniosku, że odpowiedzialność konstytucyjna w Polsce zbyt często staje się narzędziem odwetu politycznego, a nie obrony
prawa. Wszystkie głośne sprawy o wyraźnie politycznym charakterze kończyły się
umorzeniem postępowania przez Sejm, po
8

Jerzy J. Wiatr, Konstytucja i rządy prawa, Warszawa: EWSPiA 2010, ss. 69-90.

wnikliwym ich rozpatrzeniu przez Komisję
Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Jako
były (w latach 1993-1996) przewodniczący tej komisji doszedłem do wniosku, że
wnioski o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej w niejednym wypadku
miały charakter oręża w walce politycznej.
W tym sensie były zaprzeczeniem istoty tej
odpowiedzialności, która odnosi się jedynie
do naruszenia konstytucji lub ustawy, a nie
czynu politycznego, który się komuś wydaje
szkodliwy. Na szczęście polski mechanizm
rozpatrywania wniosków o pociągnięcie do
odpowiedzialności konstytucyjnej zdał, jak
dotąd, egzamin.
Trzeba jednak pamiętać, że mechanizm
ten może egzaminu nie zdać. Klimat rosnącej nienawiści w stosunkach między
dwiema największymi partiami politycznymi niesie niebezpieczeństwo nadużycia
odpowiedzialności konstytucyjnej dla politycznego odwetu. W przeszłości potrafiliśmy próby takie storpedować, działając na
gruncie prawa i zgodnie z jego przepisami.
Oby w przyszłości było tak samo. Istnieje
jednak niebezpieczeństwo polegające na
tym, ze w obawie przed nadużyciem odpowiedzialności konstytucyjnej zrezygnuje
się z jej zastosowania nawet tam, gdzie istnieje po temu ważny powód. Zarówno więc
pochopne odwoływanie się do tego instrumentu, jak i lękliwe z niego rezygnowanie
są szkodliwe dla państwa.
3. Sędziowie a polityka
„Zwiedzanie Ameryki i studiowanie
jej praw – pisał w swej klasycznej pracy „O demokracji w Ameryce” Alexis de
Tocqueville (1805-1859) – przekonuje
o tym, że władza, jaką Amerykanie dali
prawnikom, oraz wpływy, jakie pozwolili
im wywierać na rządy, stanowią dziś naj-
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potężniejszą przeszkodę dla wybryków
demokracji”9.
Liberalni demokraci odwołują się do
tej myśli francuskiego myśliciela, gdy chcą
wskazać najbardziej skuteczny mechanizm
ochrony rządów prawa przed ingerencją
doraźnej polityki.
Problem jest jednak bardziej złożony,
na co niedawno zwrócił uwagę wybitny
hiszpański socjolog (i były minister edukacji) José MarÍa Maravall. Cytując słowa
Madisona („Gdyby ludzie byli aniołami,
żadne władze nie byłyby potrzebne. Gdyby
aniołowie mieli rządzić ludźmi, nie byłaby konieczna zewnętrzna ani wewnętrzna
kontrola nad władzą”), Maravall dowcipnie
pyta: „Dlaczego jednak sądzić, że to aniołowie rządzą wymiarem sprawiedliwości?”10.
W swej analizie roli sądów i sędziów
Maravall wskazuje na niebezpieczeństwo
tego, co nazywa judycjalizacją polityki. Niebezpieczeństwo to polega na wykorzystywaniu prawa i sądów dla realizacji celów
politycznych przez rządzących lub przez
opozycję. Sędziowie korzystający z niezależności i przez nikogo nie kontrolowani
mogą ulegać pokusie, by swymi orzeczeniami tworzyć fakty polityczne, a tym samym naruszać równowagę między prawem
i polityką. „Gdy rządy prawa stają się bronią polityczną – pisze Maravall – niektóre
z zasad wchodzących w ich skład zostają
podważone. Cel uświęca więc środki, sprawy wybiera się z przyczyn politycznych,
‘populizm sądowy’ prowadzi do naruszania domniemania niewinności i gwarancji
procesowych, sprawy trwają latami i służą
Alexis de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy
1976, s. 201.
10
José MarÍa Maravall i Adam Przeworski, red., Demokracja i rządy prawa, Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe SCHOLAR 2010, s. 257-258.

do ogólnego prześwietlania określonych
osób w poszukiwaniu przyczyn, dla których
można by je wszcząć, tajne rozprawy stają
się jawne... Pomiędzy sędziami, mediami
i politykami powstaje sieć współzależności. Judycjalizacja polityki nie kończy się po
prostu wnioskami politycznymi: ona zaczyna się od politycznych intencji”11.
Hiszpański uczony w tym kontekście
wymienia nadużywanie sądów do walki
politycznej w niektórych państwach pokomunistycznych, w tym także w Polsce.
Gdzie tkwi możliwość uniknięcia takiej
deformacji? Z pewnością nie powinno się
iść w kierunku ustanowienia (czy, w naszych warunkach, przywrócenia) politycznej kontroli nad sądami i sędziami. Byłoby
to lekarstwo gorsze od choroby. Jeśli jednak niezależność sędziowska nie ma stać się
pretekstem służącym używaniu sądów do
walki politycznej, konieczna jest samokontrola środowiska sędziowskiego. Im większa
niezależność, tym większa odpowiedzialność za to, co i jak się robi. Niezależności
sędziowskiej zagraża dziś nie ingerencja
polityków, lecz przerosty środowiskowej
solidarności, chroniącej niekiedy tych, którzy z tej niezależności czynią zły użytek.
Demokratyczne państwo prawne
jest wielką wartością. Dlatego tak
ważne jest, byśmy otwarcie mówili
o trudnościach, na jakie napotyka
realizacja tego ideału i poszukiwali
najlepszych rozwiązań12.

9
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Tamże, s. 287.
Jest to tekst mojego wykładu wygłoszonego w czasie inauguracji roku akademickiego 2012/2013 na
Wydziale Zamiejscowym EWSPiA w Londynie
13 października 2012 r.
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Defeat of Boris Tadić and the first
big transitional change
at the elections in Serbia 20121

Summary
In this article Dr Pribićević analyses the
most important results of 2012 presidential
and parliamentary elections as well as the
election campaign. Twelve years after the
fall of authoritarian regime of Slobodan
Milosevic, radical political change occurred in Serbia. New government was created
by two parties from Milosevic time – the
Socialist Party of Serbia (SPS) and the Serbian Progressive Party (SPP), created after
the breakup of the extreme Šešelj’s Serbian
Radical Party. The third member of the coalition is the new Dinkic’s party, the United
Regions of Serbia (former G17). It has to
be said that both the Socialist Party and
the Progressive Party have changed and
verbally accepted pro-democratic and pro-European politics.
The main reasons for the defeat of Boris Tadić in the presidential elections and
its party in parliamentary elections Dr
Pribicevic finds in the difficult economic
situation as well as in the wrong strategy of the Democratic Party (DP) which
produced early presidential electionsand
strengthening of the Socialist Party. The

author also pointsout that the Democratic
Party was unsuccessfully trying to establish
a two-party system in Serbia. In the end,
the Democratic Party had the wrong strategy towards the Progressive Party. Initially
it helped its separation from the Serbian
Radical Party and later on the DP accused the SPP that it may bring Serbia into
war. Altogether, with such strategy the DP
directly contributed to its own fall.
Key words: elections, parliament,
Serbia, political strategy
Twelve years after bringing down of the
authoritarian regime of Slobodan Milosevic, the first real change of government occurred in Serbia. After parliamentary and
early presidential elections, new government was formed by the two parties that
constituted the foundation of the previous
1
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authoritarian regime: the Socialist Party of
Serbia (SPS), and the Serbian Progressive
Party (SPP) which emerged after the split
of the extreme right-wing Serbian Radical
Party, plus the party of the first Governor
of the National Bank after the change in
2000, Mladjan Dinkic – the United Regions of Serbia. Both parties, the SPS and
SPP, have changed considerably, and today
they favor, programmatically and in words,
pro-democratic and pro-European orientation.
After a decade of being ruled by the
parties that were victorious over the regime of Slobodan Milosevic, Serbia also
experienced the turning point which in all
other Central and Eastern European countries happened as early as the ‘90s, when the
reformed communist parties quickly came
back to power 2. This change came to Serbia
considerably later, because of the belated
transformation of the parties that marked
the troubled ‘90s.
The majority of votes in the parliamentary elections held on May 6, 2012 were
won, as it was expected, by the coalition
gathered around the Serbian Progressive
Party (SPP) – 24%. They got 73 seats in
parliament. The second was the coalition
gathered around the Democratic Party
(DP), with 22% and 67 seats. The third
came the coalition gathered around the
Socialist Party of Serbia (SPS), which won
14.6% and 44 seats. The fourth was Vojislav Kostunica’s Democratic Party of Serbia (DPS) that with 7% of the votes got
21 MPs. The coalition „Turnover“, led by
Čedomir Jovanović’s Liberal Democratic
2
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More on this in „Vlast i opozicija u Srbiji“ (Power
and opposition in Serbia) by Ognjen Pribićević,
Radio B92, 1997.

Party (LDP) got 20 MPs with 6.5% of the
votes. The United Regions of Serbia (URS)
passed the election threshold and won 16
seats with 5.5% of the votes. National minorities’ parties won 9 seats altogether. The
big surprise was that for the first time since
its establishment, the extreme right-wing
Serbian Radical Party (SRP) led by Vojislav
Šešelj, did not pass the threshold and get
into parliament.
Despite the fact that the majority of
seats in the new parliament was won by
the parties (DP, SPS, URS and LDP) that
before the elections had constituted and
supported the previous government (147
seats out of total 250), they did not manage
to agree on forming the new government.
The early presidential elections were
held at the same time with the parliamentary elections, and were won by the moderate right-wing candidate, Toma Nikolić,
who defeated the incumbent president Boris Tadić in the second round of the elections, with 49.7% against 47% of the votes.
In that way the voters in Serbia decided,
after all, to punish the government for the
previous four years’ mandate. Surprisingly,
they did so only in the second round of the
presidential elections, not in the parliamentary elections, which would have been
much more logical and expected, having
in mind the difficult economic and social
crisis in Serbia.
The result of the presidential elections
led to major changes in the Serbian political scene. After Boris Tadić’s defeat in
the presidential elections, both the DP’s
coalition partners, the SPS and URS decided to abandonthe DP and accept the
SPP’s offer to form the government with
them. Beside Tadić’s defeat, the key reason
for this change of mind of the DP’s former
partners was a generous offer by the SPP,
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which offered positions both of the Prime
Minister and the Minister of the Interior to
the SPS’s chairman, and practically all economic and financial departments to Dinkić.
The aim of this paper is to analyze the
most important characteristics of the presidential and parliamentary elections in
Serbia.
One of the most important characteristics of the recent elections in Serbia is the
defeat of Boris Tadić in the second round
of the presidential elections. The surprise by
such result is even greater since Tadić won
over Nikolic in the first round of the presidential elections, gaining 25.33% of the
votes, compared to Nikolic who got 25%.
In the previous presidential elections of
2004 and 2008, which were won by Tadić,
it was Nikolic who got more votes in the
first round. Nikolic’s victory was a surprise because all public opinion polls showed
that Tadić had a major advantage, of no
less than 6%; because in the parliamentary
elections Nikolic’s party (SPP) won almost
ten percent less than what the party leadership had expected; and because in the TV
debate just a few days before the elections,
Tadić made significantly better impression
than Nikolic. Despite all of that, Nikolic
won and completely changed the political
situation in Serbia.
This rather surprising victory of Nikolic
can be explained by several reasons. First,
considering that the turnout was very low,
about 46%, which is a decrease of about
12% compared to the first round of the
presidential elections and the parliamentary elections held on May 6, it is obvious
that beside the Radicals, who announced
they would boycott the second round of the
presidential elections, not a small number
of the DP, LDP and URS supporters also
abstained from voting for Tadić. Altogether,

it seems that a number of disillusioned voters of the previous ruling coalition parties
had decided to stay at home and by doing
so punished the previous four years’ government for all the troubles and problems
they had encountered since the beginning
of the great economic crises. The question
remains why they decided to do so in the
case of Boris Tadić and not the government, which, under the Constitution, is far
more responsible for the economy of the
country. It seems that the voters, by such
choice of the scapegoat, have punished the
one whom they held most responsible for
their bad economic and social conditions.
Many analysts believe that Boris Tadić
himself greatly contributed tosuch impression, for he had practically been deciding
on all most important issues in the country,
and had been openly showing it3.
The second reason for Boris Tadić’s defeat relates to the fact that, undoubtedly,
a number of the DP’s voters stayed at home,
under the impression that everything was
settled anyway, and that Tadić would quite
certainly win. This false impression was boosted by the media and numerous polling
3

“Hardly anybody will appreciate the government
of Serbia, Prime Minister Cvetkovic and the ministers individually, if Boris Tadić delivers requests
for such and such legal solutionsthrough media, if
he evaluates the work of the ministers, announces
the reconstruction of the government etc. Who
will respect the investigative and judicial organs if
the President keeps asking a few tycoons to have
mercy and build a bridge across the river Sava, or
donate a few bucks to the poor, rather than encourage efficient investigations of the sources of their
wealth, disputed privatizations, monopolies etc.”
Zoran Slavujević, “Dvadeset godina višestranačja
u Srbiji, od marketinškog nihilizma i primitivizma do totalnog marketinga...” (Twenty Years of
Multiparty System in Serbia, From Marketing
Nihilizm and Primitivism to the Total Marketing)
in the book „Partije i izbori u Srbiji”, (Parties and
Elections in Serbia) Čigoja, 2011, p. 293.
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agencies who in advance proclaimed Boris
Tadić the winner of these elections. So the
overconfidence before the second round of
the presidential elections backfired on the
DP and its candidate.
Third, the overstated DP’s negative
campaign against Tomislav Nikolic irritated a large number of the voters and influenced them to stay at home and not go to
the polls.
In the fourth place, the voters were negatively affected by the DP’s overdependence on the political marketing, despite
many warnings fromthe most reputable
experts on these issues that such a strategy
might be counterproductive. Specifically, some experts had warned, even before
the elections, that, in view of the difficult
economic situation, fall of the standards
of living and increasing citizens’ distrust
in the institutions of the system, excessive
appearance of the ruling bloc’s candidate
in the media might easily lead to losing the
reliable and even staunch supporters instead of contributing to winning new votes,
which is exactly what happened in these
elections4.
Fifth, Boris Tadić’s decision to himself
shorten his term in the office for nine months and call the early presidential elections,
which were held along with the parliamentary elections. One should have in mind
that the recent political history in Serbiahas shown that whoever had called early
elections, either parliamentary or presidential, lost them. That happened to Milosevic
in 2000, Prime Minister Zivkovic in 2003,
Prime Minister Kostunica in 2007, and
now it happened to Tadić in 2012. It has
4
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Zoran Slavujević, „Dvadeset godina višestranačja
u Srbiji, od marketinškog nihilizma i primitivizma
do totalnog marketinga i idolopoklonstva marketingu“ in the book “Partije i izbori u Srbiji”, p. 292.

been confirmed that the voters do not like
politicians who, for whatever reason, resign
and call early elections.
Beside Tadić’ defeat in the presidential
elections, the biggest surprise of the recent
elections is, by all means, the great success
of the coalition gathered around the SPS,
who, albeit a part of the ruling bloc, had
an increase in votes from 7.8% to almost
15%. Hence, the SPS with its small coalition partners, the Party of United pensioners (PUPS) and the United Serbia
(US), had more than doubled the number
of its votes. How can this large number
of votes, won by Dacic and his party, be
explained? In the first place, although a ruling party, the SPS has led its campaign as
the opposition party, for over six months,
criticizing the policy of the government
in which itself had participated. During
the campaign Dacic particularly criticized
the government’s social policy, demanding
a revision of the “robbery privatizations”
in the early 2000s.5 In that way the SPS
managed to attract a large number of impoverished citizens and the so called “transition losers”. When it comes to Kosovo
and the EU, Dacic appealed to a number
of nationalist-oriented SPP, DSS and SRP
voters, through his nationalist and populist
language. During the election campaign
Dacic said on more than one occasion that
Serbia can exist without the EU and that
the fairytales about Kosovo should come
to an end. He also said that the only solution for Kosovo was a demarcation, which
means no other than division, and that the
official policy, both Kosovo and the EU,
5

More on this in Ognjen Pribićević, „Srbija izmedju
EU, Kosova i Metohije i predstojećih parlamentarnih izbora”, (Serbia between EU, Kosovo and forthcomming Elections) „Srpska politička misao”,
no. 1. 2012 p. 196.
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which he himself had been supporting for
four years, meant nothing.
Second, through his demagogicmessages, like the one about the IMF having
no place in Serbia6, Dacic managed to intensify the voters’ impression of the SPS
as the only true left-wing party in Serbia,
which certainly earned him a number of
votes. Seeking a position of the only true
left-wing party, Dacic went a step further
by saying how the DP was not a party of
the left, and that he personally would regale
every member of the DP who was a leftist7.
Third, the SPS’s good result is the consequence of the fact that the DP had opened a wide space for Dacic in the media
close to itself, which he exploited proficiently. Namely, Dacic had a chance to appear
almost daily in the media said to be close
to the DP, and take advantage to criticize
both the SPP and the DP, with practically no DP reaction to any of the criticisms.
Although in his first addressing after the
election results were announced Dacic once
again criticized the DP and the SPP for
insulting and depreciating him, the impression was quite different – that Dacic,
during the campaign, was very privileged
by the DP that often pointed out how the
SPS is theonly truly reliable partner.
Fourth, the great SPS’s success was certainly advanced by the excellent campaign
and Ivica Dacic’s skilful leadership. Namely,
6

7

„Ekonomisti ne podržavaju Dačića“ (Economist’s
does not support Dacic), Politika, March 30, 2012.
More on the changes within the left, see inOgnjen
Pribicevic, “Levica u potrazi za novim identitetom“,(Left in a search for the new Identity) Politička revija no. 2. 2011, and Zoran Stojiljković,
„Socijaldemokratija i političke stranke u Srbiji“,
(Socialdemocracy and Political parties in Serbia)
in “Ideologija i političke stranke u Srbiji”, (Ideology and Political Parties in Serbia) FES; IDN
i FPN 2007 p. 113-155.

unlike some other politicians’, his messages were very clear, concise and decisive. It
all contributed to creating an impression
in the public of Dacic as a politician who
speaks what others are failing to mention,
and a man who cares for his people. He
also took great advantage of his position in
the government, especially of the Minister
of Interior, commonly popular among the
Serbs.
The second important characteristic of
the parliamentary elections is SPP’s failure
to capitalize the great discontent of the people with the difficult economic and social
situation. Instead of the expected thirty or
more percent of the votes, this party won
only 24%. The weak result of the SPP in the
parliamentary elections was surely influenced by the DP’s negative campaign, which
almost daily reminded the voters about the
radical past of their leaders Nikolic and
Vucic. However, probably the key reason
for the weaker result of the SPP is the fact
that this party did not manage to profile
itself as a real alternative to the DP. Instead,
the SPP presented itself as a party which
is a little bit of everything, both the EU
and Russia, general Mladic and Cedomir
Jovanovic, leader od LDP, and as a party
ready to cooperate with the DSS, but also
with the LDP.
Anyway, during the campaign, the
SPP’s leaders did not leave the impression
of the people who could run the country
more efficiently than the DP’s, thus reducing their chances almost exclusively to the
voters’ discontent and their inclination to
punish the ruling party for the steep drop
in the standard of living8. The impression
8

That is also the opinion of the most authors who
analyzed the SPP’s policy. Thus, for example, Miša
Djurković says: “Their attitude is ambivalent on
all issues. They clearly want to come to power, but
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of insubstantiality and unreliability was deepened by various, utterly frivolous promises by the party’s leaders, like the one about
bringing 100 billion Euros of investments
to Serbia in the next ten years. For the last
several years Serbia has hardly had two billion Euros of investments per year, and in
the conditions of the great economic crisis
even that sum seems unreachable.
The DP lost a significant number of votes in the parliamentary elections. In the
previous elections, the coalition of the DP
and the G17 won 38%, and now it got only
22% of the votes. If 5%, which is probably how much the G17 contributed in the
previous elections, is subtracted, a loss of
about 10% of the votes comes up, which
means that the DP lost about a third of its
votes. However, considering that the voters only perceived the DP as the ruling
party, because both the G17 and the SPS
led their campaigns as the opposition, than
this is not such a bad result, having in mind
the great economic crisis and the very poor
results of the Serbian government in the
field of economy and the standard of living.
Encouraging for the DP was the excellent
nobody can assume how they would act, and what
policy they would pursue”. “Programski identiteti
desnih partija u Srbiji krajem prve decenije ovog
veka”, (Program’s Identity of Right Wing Parties
in Serbia at the end of the first decade of 21st century) in the book “Partije i izbori u Srbiji” (Parties
and Elections in Serbia), edited by Slaviša Orlović
2011, p. 208. Similar opinion is shared by Slaviša
Orlović, too, who says: “The problem is that the
SPP builds its position less on the positive and
prospective program, and more on the criticism of
the government. Mobilizing the citizens’ discontent by the low standard of living, national humiliation and the effects of the crisis, is an insufficient
program platform, for it is, in the first place, no
program at all”. Slaviša Orlović, “Partijski sistem
Srbije”,, (Party System in Serbia) in the book “Partije i izbori u Srbiji” (Parties and Elections in Serbia), p. 37.
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result in Belgrade achieved by Dragan Djilas, who won the whole 36% of the votes.
The DP did not manage to achieve several important goalsin these elections. First,
its candidate lost the presidential elections,
which were preceded by the wrong assessment to call early presidential elections.
Second, the party’s intention to create
a two-party system in Serbia and “snatch”
the votes from smaller, ideologically and politically close parties like the LDP and the
URS, was not fulfilled. Precisely that was the
aim of Tadić and the DP’s decision to bring
together the presidential and parliamentary
elections, in order to shift the voter’s focus
in the latter on two leading parties – the DP
and the SPP, which would create, in the opinion of the party’s leadership, an opportunity to gain the votes of some smaller parties
that have similar body of voters like the DP,
such as the URS and the LDP9. The election
results showed that this DP’s strategic assessment was wrong, too. Both the DP and
the SPP got significantly less votes than it
had been expected, and both the URS and
the LDP passed the threshold and entered
parliament. Serbian voters not only did not
9

“The DP’s voters’ structure is closest to the G17
Plus and the LDP. After growing from an expert
group into a political party G17, its election results and rating would go up when the DP’s would
go down, and vice versa, too. The voters of these
two programmatically close parties acted as if
they were in a communicating vessels system, at
moments they pulled to one, at another moment
to the other side. For example, in 2003, the DP
won 12.6% of the votes, and the G17 Plus 11.5%.
In the following elections in 2007, the DP won
22.7%, and the G17 Plus 5.8%. The LDP emerged
initially as the fraction within the DP. It maintained similar voters’ structure like the DP, but with
prevalence of younger, medium and highly educated voters”. Slaviša Orlović, “Partijski sistem Srbije”, (Party System of Serbia) in the book“Partije
i izbori u Srbiji”, (Parties and elections in Serbia)
Čigoja, 2011, p.35.
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accept the idea to enlarge political groups,
but, on the contrary, through their votes,
made the political scene in Serbia even more
intricate and complex. Thus the Parliament
of Serbia now has 45 parties and groups,
compared to the previous term, when there
were 22 of them.
Third, the DP’s strategy to discredit the
SPP as a party of the past, even as a party that might drag Serbia into war, turned out to be improper, too10. It was none
other than Boris Tadić and the DS who
were crucially instrumental in distancing
Toma Nikolic from the hard-line, Šešelj’s
wing in the SRP, and forming of the new,
considerably moderate SPP in 2008. The
DP’s MPs, through the decisions of the
appropriate parliamentary bodies, enabled
the SPP to form the MPs’ club from those
who left the SRP after the split. Thus the
SPP became parliamentary party although
it did not take part in the elections. After
splitting from Šešelj, Nikolic conducted significant changes within the new party, and
so the SPP accepted the EU integration as
one of its most important goals, and considerably changed its policy towards Kosovo
and Metohija11. These changes in the SPP’s
policy brought about the first elections in
Serbia in the last fifteen years that did not
have anything “fateful” and “decisive”, having in mind that, regardless of who won,
Vice chairperson of the DP, Jelena Trivan, said
that the citizens would create the future of Serbiain the elections on May 6, and it would be upon
them only whether they would electthose who would push the country into war and her citizens into
mobilization, or those who would provide peace,
security and prosperity.Jelena Trivan, “Gradjani
6 maja biraju rat ili mir“, (Citizens chose between
War and Peace) Blic, March 29, 2012.
11
More on this in Ognjen Pribicevic,“Srpska desnica, izazovi i perspektive“, (Serbian Right, Challanges and Prospects) Srpska politička misao,
no. 1.2011, p. 143-145.
10

no radical changes were expected in relation to the previous policy, in terms of the
country’s strategic orientation towards the
EU and Kosovo.
Despite all of that, the DP decided to
conduct the so called negative campaign,
and produced several videos in which it
was shown what Nikolic was saying about
the EU, Kosovo and other issues while he
was in the SRP, and what he is saying now.
President Tadić, too, spoke about Nikolic as
his main opponent, saying that he “is saying
today everything contrary to what he was
saying yesterday... for example, Nikolic
threatened, not so long ago, to use violence
against the delegation which I led to the
signing of the SAA in Brussels. Four years
before, he threatened to physically eliminate me. And today he is supposedly a proponent of the EU”12.
Such DP’s campaign against the SPP
surely influenced a portion of the undecided voters not to vote for this party, but
it also disappointed a number of the DP’s
supporters, so both parties lost almost equal
number of votes. Specifically, instead of the
expected thirty or so percent of the votes,
both the SPP and the DP got somewhat
around 25%.
Fourth, elections proved the complete
failure of the DP’s political engineering.
Namely, just like in the previous elections,
when by putting the G17 Plus on its election list, it practically gave away 25 seats,
the DP now contributed widely to the
SPS’s great election success, by providing
crucial logistic support to it. This support
regarded, above all, opening space to the
SPS in the media that were close to the
DP. Before that, in 2008, the DP signed
the Declaration on Reconciliation with the
12

B. Tadić, “Samo je naš put siguran“, (Only our
Road is Safe) Novosti, April 19, 2012.

27

Ognjen Pribićević

SPS, thus crucially aiding its drawing closer
to the Socialist International13. In that way
the DP enabled the SPS to cross over to the
winning side of the Revolution of October
5, and become a party within the system to
the full extent. In promoting such attitudes
toward the SPS, the DP was led by the assessment that since these two parties have
completely different bodies of voters, they
should help the SPS take as many as possible votes from the SNS, SRS and DSS14.
On the other hand, it should be said
that this positive relation of the DP toward
the SPS was not unilateral. On its part, the
SPS took a rather brave step in 2008, when
it decided to refuse the offer by the then
Radicals and the DSS to form government,
and accepted the DP’s offer instead. Certainly at that time the majority of the SPS’s
voters was not thrilled by such a move of
the party’s leadership, because the option to
cooperate with the Radicals and the DSS
was much more preferable for them. Dacic
himself, more than once and rightfully so,
said that without him there would be no
continuation of Serbia’s road to the EU.
However, four years later, the DP was
abandoned by both the SPS and the G17
Plus, which inevitably raises the question of
validity of the party’s strategy to strengthen
its partners. If all of this is complemented
with the fact that the DP to a great extent
also aided Nikolic and Vucic’s split from
See more in Ognjen Pribicevic “Izazovi političkog
pomirenja u Srbiji”, (The Challenges of political
reconciliation in Serbia) “Medjuetnički odnosi
u funkciji pomirenja”, (Interethnic Relations as an
instrument of Reconcilaition) KonradAdenauerStiftung, 2010, p. 80-82.
14
This opinion is also confirmed by Zoran Stojiljković who says that “based on the voters’ profile the
Socialists are undoubtedly closer to the SRP and
the DSS”.“Partijski sistem Srbije”, (Party System
Of Serbia) Službeni glasnik, 2008, p. 475.
13
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the SRP in 2008, then we come to a somewhat incredible situation, in which the
DP, through its political engineering, directly contributed to is fall from power and
strengthened all three members of the future government: the SPS, the SPP and the
G17 Plus. Moreover, in the last elections
the DP ceded as many as 9 seats to Rasim
Ljajic’s Social Democratic Party of Serbia,
which too, after the elections abandoned
the DP and joined the new government.
Such an example of failed political engineering is hard to find anywhere in Europe.
On the other hand, it has to be said that
by its policy towards the SPS and the SPP,
the DP to a great extent contributed to settling down of political fervor, moderating
the political scene in Serbia and even establishing a rather broad consensus on some
of the country’s most important strategic
orientations, such as Kosovo and Metohija
and the EU. It is unfavorable for the DP
that these undoubtedly generally positive
elements of its strategy were not sufficiently
recognized by the electorate.
However, the true losers of these elections were the Radicals, who for the first
time since their foundation did not pass
the election threshold15. The failure of The
Radicals was probably greatly contributed by the emergence of a similar political
group – the Dveri Movement, which took
away a few percent of the votes, and also
by, in all probability, the wrong decision to
nominate Vojislav Šešelj’s wife as the presidential candidate, since she had no previous
experience in the politics.
15

More on the Serbian Radical Party’s policy during
the ‘90s see in Ognjen Pribicevic, “Changing Fortunes of the Serbian Radical Right”, in: The Radical Right in Central and Eastern Europe since
1989, ed by Sabrina Ramet, The Pennsylvania State University Press 1999, p. 193-213.
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The LDP also had a surprisingly poor
result, winning only 6.6% of the votes,
which is almost identical to the elections
of 2007 and 2008. Furthermore, the LDP
did not pass the threshold and thus did not
enter the City Assembly of Belgrade, which
had always, and with a good reason, been
considered as the stronghold of this party.
The poor election result of the LDP and its
coalition „Turnover“ was influenced, above
all, by Serbia’s acquiring of the EU candidate status, which knocked off the main
LDP’s argument in criticizing the ruling
DP. These elections have shown that the
LDP has a limited capacity when it comes
to gaining new votes.
During its campaign, the URS was engaged in a heavy battle to pass the threshold, facing, above all, two problems. First,
with the credibility of its new policy of
supporting departization of Serbia, that is,
of removing party-based privileges, having
in mind that it was precisely Dinkic’s former party, the G17, out of which the URS
emerged, that was synonymous with politicization of everything and all, i.e. with the
fact that practically nothing in Serbia can
be achieved without a party’s membership
card16. In the same way, Serbian public linked, to a great extent, failed privatization,
fall in the standard of living and deindustrialization with the policy of the G17 that
for the last ten years had led all key economic
and financial departments of the government,
which significantly lowered this party’s cre16

“In the public, the G17 was repeatedly compared
to the JUL from the ‘90s. Whoever you voted for
during last ten years, the key economic divisions
would be taken by this group, for which some claim it is the best job agency in Serbia. “Miša Djurković, “Programski identiteti desnih partija u Srbiji
krajem prve decenije ovog veka”, (Program Identity of Right Wing Parties in Serbia at the end of
first Decade of 21st Century) p. 212.

dibility. Second, one of the more important
goals of the DP during the election campaign,
and particularly of the idea to bring together
parliamentary and presidential elections, was
to have the URS out of the Parliament. The
DS’s chairman Boris Tadić, accused the URS
several times of blaming the DP for everything
and of trying to hide its responsibility for the
policy in the previous period by changing the
party’s name, stating that, at least at that moment, there was no room for this party in the
coalition that would be led by him after the
incoming elections17.
Despite all those problems and the negative
predictions of the polling agencies, the URS
surprised everybody again and managed to enter parliament, and later on the government,
too.
After almost two months of agony, the
new government was formed on July 27,
2012, constituted by the SPP, the SPS, and
the URS. Socialist leader Ivica Dacic was
elected for the Prime Minister. That concluded the long negotiations in which almost
all parliamentary parties participated and
during which all agreements and combinations became possible. Therefore former ideological and political opponents, the SPS and
the URS, not only entered the government,
but formed an informal alliance, with 58
MPs, who jointly negotiated with the DP
and the SPP. In the same way, the government was formed by the SPP and Mladjan
Dinkic’s party, the URS, which during the
17

“...it remains to be seen whether the G17 Plus
will qualify for entering the government, because
at this moment, that party’s leader does not deserve a position in the future government... the
G17 has run public health for ten years consecutively, and then all of a sudden, they change their
name and they are not responsible for anything,
and they blame the DP for everything”. Boris Tadić,“Novi ljudi za novo vreme”, (New people for
the new Time) Blic, Beograd, April 15, 2012.
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campaign more than once explicitly said that
such a thing is impossible. And finally, the
SPS abandoned the alliance with the DP,
although it had a firm agreement to form
a coalition with this party after the elections.
So the SPS repeated the same tactics it had in
2008, when for the sake of the alliance with
the DP, it abandoned the then closest partner,
the DSS that to a great extent saved this party from total collapse after October 5, 2000.
Namely, in 2004 the DSS invited the SPS to
support the minority government of the DSS
and G17, which enabled the SPS to survive
the period after 2000. Now the SPS made
the same turn as in 2008, only in the opposite
direction, left the DP and formed government with the SPP. Hence this party, which
barely survived 2000, came a long way from
supporting the minority government of the
DSS in 2004, through full participation in
the government of the DP in 2008, to forming government with the SPP and getting
the position of the Prime Minister in 2012
with less than 10% of the electorate’s support,
which, by all means, says much about the
indisputable political qualities of its leader,
Ivica Dacic. In addition, such development
also speaks about the unfulfilled goals of the
Revolution of October 5, 2000, disillusioned
voters, as well as about the wrong strategy of
the DP, which by strengthening its partners,
first the URS and then the SPS, led itself into
opposition.
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Sposób wyboru
prezydenta w Polsce

H

istoria polskich prezydentów sięga 1922 roku, kiedy to na mocy
obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dokonano wyboru pierwszego
w dziejach Polski prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kiedy w 1918 roku Polska, po 123 latach niewoli odzyskiwała
niepodległość, problem, jaką ma mieć formę – republikańską czy monarchistyczną
– praktycznie nie istniał. Uważano dość
powszechnie, a wywodzono to z mapy Europy i rodzimej tradycji, że odzyskujący
niepodległość kraj będzie miał formę monarchistyczną. W swojej pracy J. Pajewski
podaje, że „ustrój polityczny przyszłego
państwa, kwestia czy Polska będzie monarchią czy republiką, nie budził większego
zainteresowania. [….] Uważano dość powszechnie, że odbudowane państwo będzie
monarchią, gdyż cała Europa była monarchistyczna z wyjątkiem Francji, Szwajcarii i Portugalii”1. Dopiero upadek caratu,
a następnie monarchii austro-węgierskiej
i cesarstwa niemieckiego wzmocnił prądy
republikańskie, za czym opowiadały się nie
1
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J. Pajewski, Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Warszawa 1985, s. 194.

tylko ugrupowania lewicowe, ale również
Narodowa Demokracja.
I
Republikańska forma państwa polskiego została przesądzona jesienią 1918 roku,
kiedy to miała miejsce ostateczna rozgrywka polityczna o władzę między polskimi
ugrupowaniami politycznymi. Pierwszym
rządem, który wyraźnie opowiedział się
za republikańską formą państwa, był powstały w nocy z 6 na 7 listopada 1918 roku
rząd lubelski. W wydanej 7 listopada tego
roku proklamacji rząd ten zapowiadał, że
„Państwo polskie, obejmujące sobą wszystkie ziemie, (…) stanowić ma po wszystkie
czasy Polską Republikę Ludową, której
pierwszego prezydenta obierze Sejm ustawodawczy”2. Rząd lubelski przestał istnieć
18 listopada 1918 roku, kiedy to przybyły
do Warszawy z twierdzy w Magdeburgu
Józef Piłsudski powołuje rząd tymczasowy z Jędrzejem Moraczewskim jako pre2

Proklamacja rządu lubelskiego z 7 listopada 1918
roku, [w:] Wybór źródeł do nauki prawa konstytucyjnego (Druga Rzeczpospolita), red. T. Szymczak,
M. Domagała, D. Górecki, Łódź 1999.
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roku5, oraz w ustawie z 27 lipca
1922 roku – regulaminie Zgromadzenia Narodowego dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej6.
Zgodnie z art. 39 konstytucji, Prezydenta Rzeczypospolitej wybierają na siedem lat bezwzględną
większością głosów Sejm i Senat, połączone w Zgromadzenie
Narodowe. Zgromadzenie Narodowe zwołuje Prezydent Rzeczypospolitej w ostatnim kwartale
siedmiolecia swego urzędowania.
Konstytucja marcowa nie pozwalała urzędującemu prezydentowi
na zablokowanie wyborów. Zdanie
trzecie tegoż artykułu stanowi „Jeżeli zwołanie nie nastąpi na 30 dni
przed upływem siedmiolecia, Sejm
i Senat łączą się z samego prawa
w Zgromadzenie Narodowe na zaproszenie Marszałka Sejmu i pod
jego przewodnictwem”.

mierem. Rząd ten 22 listopada 1918 roku
opracowuje zatwierdzony następnie przez
Józefa Piłsudskiego dekret o najwyższej
władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej3.
Dekret ten regulował niektóre kwestie ustrojowe i potwierdzał republikański charakter państwa. Art. 1
dekretu stanowił: „Obejmuję, jako
Tymczasowy Naczelnik Państwa,
najwyższą władzę Republiki Polskiej
i będę ją sprawował aż do czasu
zwołania Sejmu Ustawodawczego”.
Znika przymiotnik „Ludowej”, jak
proklamował rząd Ignacego Daszyńskiego w Lublinie na początku
listopada. Wybory odbyły się 26
stycznia 1919 roku. W dniu 20 lutego 1919 roku Sejm Ustawodawczy podjął jednomyślną uchwałę
o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu
Naczelnika Państwa4. W uchwale
tej Sejm przyjmuje oświadczenie Piłsudskiego, w którym składa
swój urząd w jego ręce. Powyższa uchwała została zgłoszona
jako wniosek nagły posłów. Wśród
zgłaszających byli m.in. Wojciech
Korfanty, Wincenty Witos, Ignacy
Daszyński, Błażej Stolarski. Można przyjąć, że z uwagi na nagłość
wniosku, treść uchwały oraz jej tytuł, mimo braku określenia procedury wyborczej była to specyficzna
forma powołania głowy państwa.
Pierwszy raz w historii Polski tryb
wyboru prezydenta określony został w konstytucji z 17 marca 1921

3
4

Dziennik Praw Państwa Polskiego Nr 17, poz. 41.
Dziennik Ustaw Państwa Polskiego Nr 19, poz.
226.

Przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego był Marszałek Sejmu, a wiceprzewodniczącym Marszałek Senatu.
Zwołane w celu wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Zgromadzenie Narodowe
zajmuje się tylko i wyłącznie tym jednym
punktem porządku dziennego. W tym
celu regulamin Zgromadzenia Narodowego wprowadzał zasadę nieprawomocności
wszelkich przemówień, obrad i uchwał
poza wyborem prezydenta, jego zaprzysiężeniem i zatwierdzeniem protokołów.
Po otwarciu posiedzenia Zgromadzenia jego przewodniczący niezwłocznie
wzywał członków do zgłaszania kandydatur na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej.
Nazwiska kandydatów zgłaszane były na
5
6

Dz. U. Nr 44, poz. 267.
Dz. U. Nr 66, poz. 596.
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piśmie. Dla ważności zgłoszenia wymagane było poparcie kandydata przez co najmniej 50 członków Zgromadzenia. Tym
samym lista kandydatów nie była nieograniczona. Maksymalnie mogło ich być jedenastu. Liczba ta wynika z ilości członków
Zgromadzenia Narodowego, które liczyło
555 członków, a każdy członek Zgromadzenia Narodowego mógł poprzeć tylko
jednego kandydata na prezydenta. Pisemne zgłoszenia kandydatów były podstawą
do sporządzenia przez przewodniczącego listy kandydatów. Po jej sporządzeniu
przewodniczący natychmiast zarządzał
wybory.
Członkowie Zgromadzenia, wyczytywani przez urzędującego sekretarza z imiennej listy, osobiście wrzucali do urny kartki
z nazwiskiem kandydata. Wybór prezydenta dokonywany był więc w głosowaniu
imiennym. Na prezydenta wybierany był
ten kandydat, który uzyskał bezwzględną
większość ważnie oddanych głosów. Jeżeli
w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, przewodniczący Zgromadzenia
Narodowego zarządzał drugie głosowanie,
oparte na tych samych zasadach co pierwsze. W wypadku ponownego nieuzyskania
przez żadnego z kandydatów na prezydenta
bezwzględnej większości następowało trzecie głosowanie. Różniło się od poprzednich
tym, że nie brał w nim udziału kandydat,
który w poprzednim głosowaniu uzyskał
najmniejszą ilość ważnie oddanych głosów.
Jeżeli i trzecie głosowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia, odbywało się czwarte,
a w razie potrzeby i dalsze głosowania,
z tym że w kolejnym głosowaniu nie brał
udziału kandydat, który w poprzedniej turze głosowania uzyskał najmniejszą liczbę
głosów. Metoda głosowania, w której w kolejnej turze głosowania odpadał kandydat
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z najmniejszą liczbą głosów stosowana była
przy wyborze Marszałka Sejmu. Pierwszym Prezydentem Rzeczypospolitej wybranym pod rządami konstytucji marcowej
został Gabriel Narutowicz.
Regulamin Zgromadzenia Narodowego dla wyboru Prezydenta
Rzeczypospolitej określał bardzo
precyzyjnie sposób wyboru najważniejszej osoby w państwie.
O wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej mógł zadecydować los.
Jeżeli jeden z kandydatów uzyska
względną większość, a wszyscy
pozostali kandydaci otrzymają
po równej ilości głosów, los rozstrzygał, którego z nich wykluczy
się z wyborów. W przypadku gdy
pozostanie dwóch kandydatów
i w dwóch kolejnych głosowaniach
otrzymają równą ilość głosów,
o wyborze rozstrzygał los.

Wynik wyborów był ogłaszany niezwłocznie przez Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego. Na nim też ciążył
obowiązek natychmiastowego powiadomienia Prezesa Rady Ministrów i ustępującego Prezydenta Rzeczypospolitej
o dokonanym wyborze poprzez przesłanie
im uwierzytelnionych protokołów Zgromadzenia. Nowo wybranego Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej o dokonanym
wyborze zawiadamia Prezes Rady Ministrów w obecności marszałków Sejmu
i Senatu. W celu odebrania od wybranego Prezydenta przysięgi, Marszałek Sejmu
lub w jego zastępstwie Marszałek Senatu
zwołują ponownie Zgromadzenie Narodowe. Na zwołane w tym celu Zgromadzenie
wzywany jest nowo wybrany Prezydent.
Gdyby odmówił przyjęcia urzędu lub nie
złożył przysięgi, zwołane Zgromadzenie
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Narodowe niezwłocznie przystępuje do
ponownego wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej. Pod rządami Konstytucji marcowej
Zgromadzenie Narodowe wybrało trzech
prezydentów RP. Pierwszym był Gabriel
Narutowicz, którego ZN wybrało 11 grudnia 1922 roku, a który został zastrzelony 16
grudnia 1922 roku. Drugim prezydentem
został Stanisław Wojciechowski, wybrany
na to stanowisko 20 grudnia 1922 roku
(urząd objął 22 grudnia 1922 r.), który po
przewrocie majowym zrezygnował 15 maja
1926 roku z pełnionej funkcji. Trzecim był
zaprzysiężony 4 czerwca 1926 roku Ignacy
Mościcki.
Wybory prezydenta pod rządami konstytucji marcowej odpowiadały wiodącej
pozycji ustrojowej parlamentu, jaką zapewniała mu ustawa zasadnicza. Twórcy tej
konstytucji dominującą pozycję przyznali
parlamentowi (z uprzywilejowaną pozycją
Sejmu), gdyż jedynie on pochodził z wyborów bezpośrednich.
II
Uchwalona i podpisana 23 kwietnia
1935 roku nowa konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej7 tworzona była na odmiennych od dotychczasowych założeniach
ideologicznych. Wymusiło to konieczność
wprowadzenia całkowicie nowego sposobu wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej.
Twórcy nowej konstytucji przyjęli odmienny od poprzedniego sposób wyboru prezydenta. Ten oryginalny tryb wyboru głowy
państwa był wynikiem kompromisu między
trzema zasadami:
 zasadą desygnacji;
 zasadą wyboru przez izby ustawodawcze;
 zasadą wyborów powszechnych.
7

Dz. U. z 1935 r. Nr 30, poz. 227.

Twórcy konstytucji dążyli do uniezależnienia wyboru prezydenta od parlamentu
i „powierzenie go najbardziej dojrzałemu
gronu, obradującemu przy drzwiach zamkniętych i zdolnemu do zachowania
tajemnicy państwowej”8. Sposób wyboru
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został określony w art. 16 Konstytucji i uzupełniony został ustawą z 8 lipca 1935 roku
o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej9.
Zgodnie z tymi przepisami prezydenta wybierało 80-osobowe Zgromadzenie Elektorów, w skład którego wchodził
Marszałek Senatu – jako przewodniczący,
Marszałek Sejmu – jako jego zastępca, Prezes Rady Ministrów, Pierwszy Prezes Sądu
Najwyższego, Generalny Inspektor Sił
Zbrojnych oraz 75 elektorów, wybranych
spośród obywateli najgodniejszych w 2/3
przez Sejm i 1/3 przez Senat. Wskazanie
na Marszałka Senatu jako przewodniczącego Zgromadzenia Elektorów świadczyło
o zwiększeniu roli Senatu w porównaniu
do poprzednio obowiązującej konstytucji.
Tryb wybierania elektorów w Sejmie i Senacie był taki sam. Listy kandydatów na
elektorów zgłaszane były na piśmie na ręce
właściwego marszałka i musiały być podpisane przez co najmniej ośmiu posłów bądź
senatorów. Każdy poseł lub senator mógł
podpisać tylko jedną listę kandydatów.
Zgromadzenie Elektorów miało tylko
i wyłącznie charakter wyborczy. Dlatego też
w ustawie o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej w art. 11 ust. 2 zapisano: „Wszelkie obrady są niedopuszczalne, a uchwały,
nieprzewidziane ustawą niniejszą – z mocy
samego prawa nieważne”.
Jedynie zasiadający w Zgromadzeniu
Elektorów mieli prawo zgłaszania kandy8
9

A. Piasecki, Zasady nowej konstytucji, Kraków
1934, s. 20.
Dz. U. z 1935 r. Nr 47, poz. 321.
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datów na prezydenta. Każde zgłoszenie
musiało być poparte podpisem co najmniej
ośmiu elektorów. Każdy elektor mógł podpisać tylko jedno zgłoszenie. Zapis ten
ograniczał liczbę zgłoszonych kandydatów
do dziesięciu. Sposób wyboru został przejęty z regulaminu Zgromadzenia Narodowego przewidzianego w konstytucji marcowej.
I tu, podobnie jak pod rządami poprzedniej konstytucji, o wyborze prezydenta
mógł decydować los. Wybór kandydata
na prezydenta dokonany przez Zgromadzenie Elektorów nie kończył procedury
wyborczej. Był jedynie końcem pewnego
etapu. Kolejny krok należał do urzędującego prezydenta, który mógł postąpić na
dwa sposoby. W pierwszym składa na ręce
Prezesa Rady Ministrów pisemne oświadczenie, że nie zamierza skorzystać z prawa
wskazania swojego kandydata na prezydenta bądź też w siedmiodniowym terminie od
dnia zawiadomienia go o wyniku wyborów
w Zgromadzeniu Elektorów nie wskaże
swojego kandydata, postępowanie wyborcze jest zakończone i Prezydentem Rzeczypospolitej zostaje kandydat wybrany przez
Zgromadzenie Elektorów. Fakt ten jest
ogłaszany przez Prezesa Rady Ministrów
w Dzienniku Ustaw RP. Drugi możliwy
scenariusz zachodził w sytuacji, kiedy ustępująca głowa państwa skorzystała z przysługujących mu konstytucyjnych uprawnień
i wskazała swojego kandydata na prezydenta. W takim przypadku, aby wybrać głowę
państwa konieczne były wybory powszechne. Ich zarządzenie należało do ustępującego prezydenta w terminie siedmiu dni od
dnia wyboru kandydata przez Zgromadzenie Elektorów. Akt zarządzenia głosowania
ogłaszany był w Dzienniku Ustaw i zawierał datę głosowania oraz imiona i nazwiska
kandydatów, wskazanych przez ustępującego prezydenta i Zgromadzenie Elektorów.
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Głosowanie winno odbyć się w niedzielę
i nie później niż trzydziestego dnia po
zarządzeniu głosowania. W głosowaniu
powszechnym mogą brać udział wszyscy
obywatele, którzy przed dniem zarządzenia
głosowania ukończyli 24 lata i nie są pozbawieni prawa wybierania do Sejmu. Szczegółowe zasady głosowania zostały zawarte
w części II ustawy o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej. Ustalenie ostatecznego
wyniku głosowania należało do Państwowej Komisji Wyborczej. Wybranym na
Prezydenta Rzeczypospolitej zostawał ten
kandydat, który otrzymał większość głosów
ważnych oddanych w całym kraju. Ustawa przewidywała też przypadek otrzymania przez kandydatów jednakowej liczby
głosów. W takim przypadku, o wyborze
rozstrzygał los wyciągnięty przez przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.
Sposób obsadzania najwyższego
urzędu w państwie, jaki przewidywała Konstytucja kwietniowa, gwarantował stabilność zasad polityki
urzędującego prezydenta oraz zapewniał trwałość rządów ekipy,
która tę konstytucję uchwaliła10.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej pod rządami Konstytucji kwietniowej nigdy się nie odbyły. Kadencja
wybranego ponownie w 1933 roku przez
Zgromadzenie Narodowe na to stanowisko
Ignacego Mościckiego miała zakończyć się
w 1940 roku. Wybuch w 1939 roku wojny i przebieg działań wojennych zmusiły
prezydenta do skorzystania z jednej z jego
10

Por. D. Górecki, Ewolucja przepisów dotyczących
trybu wyboru prezydenta w polskim prawie konstytucyjnym, „Przegląd Sejmowy” 1996 r. Nr 2, s. 9–22.
oraz E. Zwierzchowski, Prezydent i rząd w Konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku, „Przegląd Sejmowy”
2005 r. Nr 2, s. 49–53.
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prerogatyw i wyznaczenia zgodnie z art. 13
ust. 2 lit. b na czas wojny swojego następcy.
Na podstawie art. 24 konstytucji Mościcki
wysłał do Paryża (gdzie tworzył się nowy
ośrodek władzy emigracyjnej) zalakowaną kopertę z nazwiskiem swego następcy.
Okazało się, że wybrał na niego gen. Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego, ówczesnego ambasadora Polski we Włoszech. To
posunięcie spotkało się z niezadowoleniem
opozycji emigracyjnej skupionej wokół gen.
Władysława Sikorskiego, a rząd francuski
stwierdził, iż nie będzie mógł uznać żadnego „rządu polskiego, powołanego przez
gen. Wieniawę”11. W efekcie tego Mościcki
nominował na swego następcę Władysława
Raczkiewicza. 30 września 1939 r. w Bicaz
w Rumunii Ignacy Mościcki złożył swój
urząd.
III
Jeszcze w czasie trwania II wojny
światowej, z inicjatywy działającej
na okupowanych przez hitlerowców ziemiach polskich, doszło do
utworzenia Krajowej Rady Narodowej. Ta powstała w noc sylwestrową z 31 grudnia 1943 na
1 stycznia 1944 roku Rada miała być
według ogłoszonej deklaracji szeroką reprezentacją antyfaszystowskich nurtów demokratycznych.
Najwyższym organem Krajowej
Rady Narodowej było Prezydium
KRN. Na jej czele stał Przewodniczący, a od 31 grudnia 1944 roku
Prezydent KRN. Prezydent KRN,
11

A. Chojnowski, Ignacy Mościcki, prezydent Rzeczypospolitej 1 VI 1926 – 30 IX 1939. [w:] Prezydenci
i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej, A. Chojnowski, P. Wróbel, Wrocław–Warszawa–Kraków, 1992,
s. 229.

jako przewodniczący parlamentu,
zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11
września 1944 roku o organizacji
i zakresie działań rad narodowych
wykonywał wszystkie kompetencje
przewidziane w Konstytucji marcowej dla Marszałka Sejmu, a zatem
także Prezydenta RP12.
Prezydenta KRN trudno jednolicie
scharakteryzować z uwagi na różne funkcje z nią związane. Ten model nie mieści się
w systemie parlamentarnym.
Kolejne wybory, tym razem Prezydenta
Rzeczypospolitej, odbyły się po zakończeniu II wojny światowej w całkiem nowej
sytuacji politycznej. Regulacje prawne
dotyczące wyboru prezydenta zawarte
były w dwóch ustawach konstytucyjnych.
Pierwsza to ustawa konstytucyjna z 4 lutego 1947 roku o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej13, natomiast druga to
ustawa konstytucyjna z 19 lutego 1947
roku o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej14.
Ustalenia zawarte w ustawie z 4 lutego
1947 roku prawie w całości przyjmowały
rozwiązania zawarte w regulaminie Zgromadzenia Narodowego z 1922 roku. Różnice wynikały z braku Senatu, a tym samym
i Zgromadzenia Narodowego, którego rolę
w całości przejął Sejm Ustawodawczy.
Wyboru dokonywano bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
2/3 ustawowej liczby posłów. Kandydatów
na prezydenta nie mogło być więcej niż
ośmiu, co wynikało z liczby posłów Sejmu
Ustawodawczego (444 posłów) oraz art. 5
ust. 2 cytowanej wyżej ustawy z 4 lutego
1947 r. mówiącym, iż każdego kandydata
12
13
14

Dz. U. z 1946 r. Nr 3, poz. 26.
Dz. U. z 1947 r. Nr 9, poz. 43.
Dz. U. z 1947 r. Nr 18, poz. 71.
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na prezydenta musi poprzeć co najmniej
50 posłów.
Od momentu przywrócenia instytucji
prezydenta następował stały i systematyczny proces odchodzenia od rozwiązań
wywodzących się z konstytucji marcowej
okresu międzywojennego.
W doktrynie zaczęły brać górę
poglądy o bezwzględnej wyższości w państwach socjalistycznych kolegialnej głowy państwa.
Wynikiem takich koncepcji była
likwidacja urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwalona
22 lipca 1952 roku konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie
przewidywała urzędu prezydenta.
Jego miejsce zajęła Rada Państwa.
Tak więc przywrócenie w 1947 roku
instytucji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej okazało się rozwiązaniem tymczasowym.

IV
Przekształcenia ustrojowe, rozpoczęte
w Polsce w 1989 roku, wyraziły się również w reaktywowaniu urzędu Prezydenta,
w miejsce Rady Państwa. Reaktywowanie to
było wynikiem ustaleń zapadłych w trakcie
obrad okrągłego stołu, a urząd Prezydenta
PRL, co do którego porozumiano się, że
będzie obsadzany przez osobę wskazaną
przez PZPR, miał być podstawową gwarancją zachowania w Polsce – przynajmniej
na razie – zasad ustroju socjalistycznego
i dotychczasowej polityki zagranicznej.
W uchwalonej w dniu 7 kwietnia 1989
roku ustawie o zmianie Konstytucji Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 19,
poz. 101) pojawił się rozdział 3a, poświęcony Prezydentowi, niezależnie od tego, że
pewne jego kompetencje znajdowały się
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i w innych rozdziałach konstytucyjnych,
występując tam w ścisłym związku z daną
materią konstytucyjną. W myśl tej noweli,
zgodnie z art. 32a ust. 1, prezydenta wybiera Sejm i Senat, połączone w Zgromadzenie Narodowe. Obradom Zgromadzenia
Narodowego przewodniczy Marszałek Sejmu. Pierwszego Prezydenta, wtedy jeszcze
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wybrano w wyborach pośrednich. Wyboru
dokonano w dniu 19 lipca 1989 roku. Na
podstawie art. 2 ust. 2 cytowanej wyżej
ustawy Marszałek Sejmu miał obowiązek
zwołać Zgromadzenie Narodowe w ciągu
dwóch miesięcy od dnia zakończenia wyborów parlamentarnych. Wybory te odbyły się 4 czerwca 1989 roku. Pod rządami
znowelizowanej w dniu 7 kwietnia 1989
roku Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej prawo zgłaszania kandydatów
na Prezydenta przysługiwało członkom
Zgromadzenia Narodowego. Art. 32b
ust. 4 brzmiał: „Prawo zgłaszania kandydatów na Prezydenta przysługuje członkom
Zgromadzenia Narodowego w liczbie co
najmniej jednej czwartej ogólnej liczby członków Zgromadzenia”. Tak został
zgłoszony jedyny kandydat na urząd prezydencki w wyborach przeprowadzonych
przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 19
lipca 1989 roku.
Tylko ten jeden raz, po przywróceniu
instytucji jednoosobowej głowy państwa
i włączeniu go do systemu organów państwowych, wybór głowy państwa odbył
się w wyborach pośrednich. 19 lipca 1989
roku, zgodnie z przewidywaniami, Prezydentem PRL został generał Wojciech Jaruzelski. Obowiązująca wówczas konstytucja
stanowiła, że „Uchwały Zgromadzenia Narodowego w sprawie wyboru Prezydenta
zapadają bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy ogólnej
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liczby członków Zgromadzenia” (art. 32b
ust. 2). Tak więc to Zgromadzenie Narodowe wybierało prezydenta i ono też podejmowało uchwałę w sprawie jego wyboru.
Wyznaczona w tym artykule większość
miała wzmacniać prezydencką legitymację
do sprawowania władzy. Nie było to zresztą rozwiązanie wyjątkowe, w konstytucjonalizmie światowym stanowi ono bowiem
pewien standard. Polityczna struktura
ówczesnego parlamentu dawała podstawę
do uznania, że wynik wyborów nie powinien być zaskoczeniem, a jedyny zgłoszony
kandydat, reprezentujący obóz do tej pory
rządzący, powinien zostać prezydentem.
Tak też się stało, jednak wynik głosowania był zaskakujący. Spośród 544 członków
Zgromadzenia Narodowego, którzy wzięli
udział w głosowaniu, 537 oddało ważne
głosy. Większość bezwzględna wyniosła
269 głosów, natomiast kandydaturę generała Wojciecha Jaruzelskiego poparło 270
posłów i senatorów. Gdyby w tym głosowaniu uczestniczyli wszyscy przedstawiciele
opozycji antykomunistycznej, należy przypuszczać, że wynik mógłby być niekorzystny dla kandydata obozu władzy15.
Wybór gen. Wojciecha Jaruzelskiego
na prezydenta był wynikiem kompromisu politycznego zawartego przy okrągłym
stole pomiędzy obozem władzy a opozycją. W okresie realnego socjalizmu gen.
Wojciech Jaruzelski pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji – był szefem Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego, ministrem
obrony narodowej, w latach 1981-1985 prezesem Rady Ministrów, zaś od 1985 roku
przewodniczącym Rady Państwa. W latach
1981-1989 sprawował stanowisko I sekre15

R. Glajcar, Relacje prezydenta z organami władzy
ustawodawczej, [w:] Prezydent w Polsce po 1989 r.
studium politologiczne, red. R. Glajcar, M. Migalski,
Warszawa 2006, s. 97 i 98.

tarza KC PZPR. Sposób sprawowania
urzędu głowy państwa przez Jaruzelskiego
został pozytywnie oceniony zarówno przez
opinię publiczną, jak i opozycję. W opinii
ówczesnego przewodniczącego Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego – Bronisława Geremka – jednym z gwarantów
stabilizacji w Polsce stała się prezydentura
Wojciecha Jaruzelskiego16. W miarę upływu kolejnych miesięcy 1990 roku i dokonujących się przeobrażeń na scenie politycznej
oraz postępujących reform instytucjonalno-ustrojowych stopniowo wygasała misja W. Jaruzelskiego jako przejściowego
prezydenta i gwaranta pokojowego, ewolucyjnego przechodzenia od systemu politycznego rządów autorytarnych do systemu
rządów demokratycznych17. Szybciej niż
spodziewali się uczestnicy okrągłego stołu,
wyczerpały się możliwości kontynuacji politycznego układu. W łonie klasy politycznej narastały tendencje do wyboru nowego
prezydenta, wyposażonego w rzeczywistą
legitymację społeczną.
W Porozumieniach okrągłego stołu
stwierdzono, że Zgromadzenie Narodowe dokona wyboru „prezydenta pierwszej
kadencji”18. Należało się więc spodziewać
zmian w przepisach dotyczących elekcji
głowy państwa. Nie spodziewano się jednak, że mogą one nastąpić tak szybko.
We wrześniu 1990 r. posłowie
Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego zainicjowali proces usta-

S. Gebethner, Geneza i tło polityczno-ustrojowe wyborów prezydenckich 1990 r., [w:] Dlaczego tak głosowano. Wybory prezydenckie ’90, red. S. Gebethner,
K. Jasiewicz,Warszawa 1993, s. 14-15.
17
Tamże, s. 13.
18
Porozumienia Okrągłego Stołu z 5 kwietnia 1989 r.
Stanowisko w sprawie reform politycznych, [w:] Konstytucje Polskie 1918-1998, T. Mołdawa, Warszawa
1999, s. 290.
16
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wodawczy w stosunku do dwóch
projektów ustaw. Pierwszy dotyczył wyborów prezydenta, a drugi – zmiany konstytucji. Prezydent
Wojciech Jaruzelski, widząc atmosferę panującą wokół jego osoby,
przesłał na ręce Marszałka Sejmu
list z prośbą o skrócenie swojej kadencji prezydenckiej.
Sejm w dniu 11 września 1990 r. podjął
odpowiednią uchwałę w tej sprawie. Z kolei w dniu 27 września uchwalono dwie
ustawy: o zmianie Konstytucji RP i ustawę
o wyborze Prezydenta RP. Ich przyjęcie
oznaczało diametralną zmianę w sposobie
elekcji głowy państwa, która po raz pierwszy w historii Polski miała pochodzić z powszechnych i bezpośrednich wyborów19.
V
Zasada powszechnych wyborów
prezydenta wprowadzona została
w Polsce w 1990 roku. Tryb wyboru prezydenta Polski uregulowany
został w zmienionych ustawą z 27
września 1990 roku o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 67, poz. 397) przepisach
Konstytucji oraz w ustawie z 27
września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U Nr 67, poz. 398).
Zgodnie z art. 32a ust. 1 zmienionej
konstytucji Prezydent wybierany jest przez
Naród i zgodnie z ustawą o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wybory są
powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Mamy tu do
czynienia z klasycznym, właściwym demokratycznemu państwu prawnemu zbiorem
19
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R. Glajcar, Relacje prezydenta…, s. 98.

podstawowych zasad wyborczych. Czynne
prawo wyborcze przysługuje obywatelom,
którzy ukończyli 18 lat oraz nie są przez
sąd (lub Trybunał Stanu) pozbawieni praw
publicznych (lub wyborczych) bądź ubezwłasnowolnione. Każdy z wyborców może
oddać tylko jeden głos. Głosować można
tylko osobiście.
Dlaczego w 1990 r. zdecydowano się
w Polsce na odejście od wyboru głowy
państwa przez parlament? Często w literaturze przedmiotu można znaleźć opinię, że przyczyny takiej opcji politycznej
nie zostały do dziś zobiektywizowane20.
Niezawodnie należałoby tu wykluczyć
odwołanie się do tradycji ustrojowej, bowiem takowej w Polsce nie było. Ustawa
Konstytucyjna z 1935 r. przewidywała
co prawda możliwość przeprowadzenia
powszechnych wyborów prezydenckich,
jednak w praktyce nigdy do tego nie
doszło. Istotniejszą rolę odegrały zatem
czynniki natury politycznej. Związane
były one przede wszystkim z przyspieszeniem reform polityczno-społecznych
w 1989 r. i na początku 1990 r., co coraz silniej dezaktualizowało ewolucyjną
drogę przemian, przyjętą w efekcie obrad
okrągłego stołu. Nałożyła się na to coraz widoczniejsza dekompozycja obozu
„Solidarności”, przejawiająca się przede
wszystkim w powstawaniu kolejnych, solidarnościowych ugrupowań politycznych.
Najważniejszą rolę odgrywało związane
z L. Wałęsą – Porozumienie Centrum
oraz wspierający T. Mazowieckiego Ruch
Obywatelski Akcja Demokratyczna. Lech
Wałęsa i jego obóz domagali się ustąpie20

M. Kruk, System rządów w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., [w:] Ustrój
polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w nowej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., red. W. Skrzydło, R. Mojak Lublin 1998, s. 30.
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nia prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego,
widząc w nim element blokujący demokratyzację państwa. Szukając zatem
genezy powszechnych wyborów prezydenckich w Polsce, nie można pominąć
elementu personalnego, jak również opinii
publicznej.
W cytowanej wyżej ustawie z 27 września 1990 roku o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej do art. 32a dodano
ust. 5 w brzmieniu: „Wybory Prezydenta
zarządza Marszałek Sejmu nie wcześniej
niż na cztery miesiące i nie później niż
na trzy miesiące przed upływem kadencji
urzędującego Prezydenta, a w razie opróżnienia urzędu Prezydenta – nie później niż
w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu,
wyznaczając datę wyborów przypadającą
w ciągu dwóch miesięcy od dnia zarządzenia wyborów. Wybory odbywają się w dniu
wolnym od pracy”. Dokładnie takie samo
brzmienie otrzymał art. 29 ust. 7 Ustawy
Konstytucyjnej z 17 października 1992
roku o wzajemnych stosunkach między
władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie
terytorialnym, tzw. Mała Konstytucja (Dz.
U. Nr 84, poz. 426). W uchwalonej w dniu
2 kwietnia 1997 roku Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483;
sprost. Dz. U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319)
zapis o zarządzeniu wyborów prezydenckich umieszczono w art. 128 ust. 2, który
otrzymał brzmienie: „Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej zarządza Marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż
na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed
upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej, a w razie opróżnienia
urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej – nie
później niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu, wyznaczając datę wyborów
na dzień wolny od pracy przypadający

w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów.”
Zarządzenie w sprawie wyboru prezydenta ustala ponadto tzw. kalendarz wyborczy, określający terminy wykonania
poszczególnych czynności wyborczych, jak
np. zgłaszania kandydatów na urząd prezydenta.
Wybory prezydenckie przeprowadzone 25 listopada i (druga tura)
9 grudnia 1990 roku były już wyborami powszechnymi, a tryb zgłaszania kandydatów na Prezydenta
Rzeczypospolitej określony został
w ustawie z 27 września 1990 roku
o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz.
398). Sposób zgłaszania kandydatów został szczegółowo określony
w rozdziale 5 cytowanej ustawy.

Zgodnie z tą ustawą prawo zgłaszania
kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przysługiwało: 1) organizacjom
politycznym i społecznym, 2) wyborcom
(art. 40 ust. 1). Zgłoszenie kandydata powinno być poparte osobistymi podpisami co
najmniej 100 tysięcy wyborców (art. 40 ust.
2). Kandydatów na prezydenta można było
zgłaszać w ciągu 20 dni od daty ogłoszenia
zarządzenia Marszałka Sejmu w sprawie
wyboru prezydenta (art. 40 ust. 3). Art.
41 określał dokładnie, co powinno zawierać zgłoszenie kandydata na Prezydenta.
Państwowa Komisja Wyborcza rejestruje
kandydata na Prezydenta (art. 42 ust.1) lub
odmawia rejestracji (art. 42 ust. 2). Zgodnie
z art. 43 ust. 1, po upływie terminu 20 dni
od daty ogłoszenia zarządzenia w sprawie
wyborów, Państwowa Komisja Wyborcza
sporządza listę wyborczą, na której w kolejności alfabetycznej nazwisk umieszcza
nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, za-
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wód, miejsce pracy i miejsce zamieszkania
prawidłowo zgłoszonych i zarejestrowanych kandydatów. Najpóźniej w 15. dniu
przed dniem wyborów Państwowa Komisja
Wyborcza podaje dane o kandydatach na
prezydenta do wiadomości wyborców przez
rozplakatowanie obwieszczeń (art. 43 ust.
3). Państwowa Komisja Wyborcza skreśla
z listy wyborczej kandydatów, którzy wycofali zgodę na kandydowanie, zmarli lub
utracili prawo wybieralności. Informację
o skreśleniu podaje się niezwłocznie do
publicznej wiadomości (art. 44).
W 2000 roku w ustawie o wyborze prezydenta istotnie zmienione zostały warunki
i tryb zgłaszania kandydatów. Wprowadzono wieloetapową procedurę zgłaszania
kandydatów, obejmującą: ukonstytuowanie
się komitetu wyborczego kandydata oraz
zgłoszenie kandydata. Zgodnie z nowym
art. 40a ustawy „obywatele w liczbie co
najmniej 15 tworzą komitet wyborczy [...]
w celu zgłoszenia kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej i prowadzenia kampanii
wyborczej, na zasadzie wyłączności, na jego
rzecz”, który następnie zbiera podpisy 1000
obywateli, uprawniające do jego zarejestrowania. Wniosek o zarejestrowanie komitetu
musi zawierać także zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie lustracyjne kandydata. Po zarejestrowaniu komitetu sąd
wdraża postępowanie lustracyjne kandydata. Zgodnie bowiem z art. 40a ust. 5 ustawy o wyborze prezydenta i z ustawą z 11
kwietnia 1997 roku o ujawnieniu pracy lub
służby w organach bezpieczeństwa państwa
lub współpracy z nimi w latach 1944-1990
osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U.
Nr 70, poz. 443) kandydat na Prezydenta
ma obowiązek złożenia na ręce Państwowej
Komisji Wyborczej stosownego oświadczenia w tej sprawie. Oświadczenie to podlega tzw. lustracji przed Sądem Apelacyjnym
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w Warszawie, stwierdzającym zgodność
oświadczenia z prawdą.
Drugi etap zgłaszania kandydata następuje po zebraniu i przedłożeniu Państwowej Komisji Wyborczej co najmniej 100 tys.
podpisów poparcia obywateli posiadających
czynne prawo wyborcze do Sejmu. System
ten budzi powszechną krytykę, ponieważ
nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia
przed nadużyciami powodującymi obniżenie autorytetu najwyższego urzędu w państwie21.
Zgłoszenie kandydata, zawierające dane
osobowe, nazwę komitetu i ewentualnie
przynależność partyjną, wraz z wymaganymi podpisami, składa się w Państwowej Komisji Wyborczej uprawnionej do rejestracji
kandydatów. Zgłoszenie kandydatów powinno nastąpić najpóźniej w 45. dniu przed
wyborami. PKW zobowiązana została (art.
42 ust. 2) do sprawdzenia prawidłowości
zgłoszenia kandydata nie tylko z punktu widzenia spełnienia warunków wybieralności,
ale także zbadania wiarygodności podpisów
poparcia oraz zgodności danych osobowych
kandydata z urzędowymi dokumentami22.
Państwowa Komisja Wyborcza sporządza
listę kandydatów, na której umieszcza w kolejności alfabetycznej nazwiska kandydatów
oraz ich oświadczenia dotyczące służby, pracy lub współpracy z organami bezpieczeństwa w latach 1944-1990.
Sposób ustalenia wyników głosowania i wyboru prezydenta w pierwszych
powszechnych wyborach zawarty został
w ustawie z 27 września 1990 roku o wyA. Antoszewski, Wybory i systemy wyborcze w III
Rzeczypospolitej, [w:] System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej, red. H. Lisicka, Wrocław 2001,
s. 58.
22
S. Gebethner, Wybory na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do Ustawy o wyborze
Prezydenta RP, Warszawa 2000, s. 102-104.
21
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borze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 67, poz. 398). Zgodnie z art. 68
ust. 1 cytowanej ustawy, „Na podstawie wyników ustalonych w protokole głosowania
Państwowa Komisja Wyborcza sporządza
protokół o wyniku wyborów na Prezydenta”. Za wybranego na urząd Prezydenta
Rzeczypospolitej uważa się tego kandydata,
który otrzymał więcej niż połowę ważnie
oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów,
czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie
(tzw. druga tura wyborów). Bierze w niej
udział dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali największą liczbę głosów i nie wycofali swej kandydatury. Pod
rządami tej ustawy nie przeprowadzano
ponownego głosowania, jeżeli jeden z kandydatów wycofał zgodę na kandydowanie,
zmarł lub utracił prawo do wybieralności
(art. 44), a pozostałego kandydata uważano za wybranego na prezydenta. Rozstrzygnięcie co do ważności wyboru prezydenta
– po rozpatrzeniu zarzutów zawartych
w protestach i opinii w tej sprawie Sądu
Najwyższego – podejmowało Zgromadzenie Narodowe.
VI
Obecnie, od momentu uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej w 1997 roku, sprawy wyboru Prezydenta zostały uregulowane w art. 127 Konstytucji. Wybór
prezydenta opiera się na zasadzie
większości bezwzględnej. Na Prezydenta RP wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż
połowę ważnie oddanych głosów.
Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska
takiej większości, przeprowadzana jest,

czternastego dnia po pierwszym głosowaniu, druga tura wyborów (art. 127 ust.
4). W drugiej turze wyborów uczestniczą
dwaj kandydaci, którzy w pierwszej otrzymali największą liczbę głosów. Zasadą jest
więc pozostawienie w drugiej turze tylko
dwóch kandydatów. Jeżeli którykolwiek
z tych dwóch kandydatów wycofa zgodę na
kandydowanie, utraci prawo wyborcze lub
umrze, to do udziału w wyborach dopuszcza się kandydata, który uzyskał kolejno
największą liczbę głosów w pierwszej turze i datę kolejnego głosowania odracza się
o kolejne 14 dni (art. 127 ust. 5). W drugiej
turze za wybranego uważa się kandydata,
który otrzymał więcej głosów. Podobnie
jak poprzednio wyniki wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza
Państwowa Komisja Wyborcza. Obecnie
o ważności wyboru prezydenta rozstrzyga Sąd Najwyższy (w składzie całej Izby
Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw
Publicznych). Czyni to na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego
przez Państwową Komisję Wyborczą oraz
po rozpoznaniu protestów wyborców (art.
76 ust. 1 ustawy o wyborze Prezydenta).
Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego zapada
nie później niż w ciągu 30 dni po podaniu
wyników wyborów do wiadomości publicznej przez Państwową Komisję Wyborczą.
Opisane powyżej procedury konstytucyjne i ustawowe, stosowane w Polsce
w ciągu ostatnich lat (i stosownie modernizowane) dowodzą, że Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej wybierany jest
w prawno-ustrojowych warunkach, gwarantujących należyty legitymizm wyboru.
VII
Powszechne wybory prezydenta implikują konieczność określenia – w konstytucji
i ordynacji wyborczej – szerokiego zakre-
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su wymogów, jakie musi spełniać kandydat. Ograniczenia te mają zapewnić, aby
najwyższy urząd w państwie sprawowała
osoba o odpowiednich kwalifikacjach merytorycznych i politycznych oraz o wysokim poziomie etycznym. W wyborach
pośrednich „gwarancją wyboru osoby odpowiedniej jest skład kolegium wyborczego”23, w przypadku wyborów powszechnych
rolę gwaranta pełnią regulacje konstytucyjne i ustawowe.
Znowelizowana 7 kwietnia 1989 roku
Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej określała prawne warunki wybieralności na urząd prezydenta w art. 32a
ust. 3: „Prezydentem może być wybrany
każdy obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, który korzysta z pełni praw
wyborczych do Sejmu”. Zmiany dokonane
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 27 września 1990 roku oraz ustawa
konstytucyjna z 17 października 1992 roku
wprowadziły wymóg posiadania przez kandydatów na urząd prezydenta ukończonych
35 lat. Ponadto w ustawie konstytucyjnej
umieszczono przepisy o konieczności korzystania kandydata na prezydenta z pełni
praw wyborczych, nie wymieniając, o jakie
prawa wyborcze tu chodzi. Warunki te zostały określone odpowiednio w art. 32a ust.
3 i art. 29 ust. 5.
Obowiązująca obecnie Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej określa
prawne warunki wybieralności na
urząd prezydenta w art. 127 ust.
3: „Na Prezydenta RP może być
wybrany obywatel polski, który
najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw

23

44

R. Mojak, Instytucja Prezydenta RP w okresie przekształceń ustrojowych 1989-1992, Warszawa 1994,
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wyborczych do Sejmu. Kandydata
zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania
do Sejmu”. Kandydaci muszą więc
korzystać z pełni praw cywilnych,
politycznych i obywatelskich.
Możliwości kandydowania na urząd
prezydenta nie posiada osoba skazana prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu
na pozbawienie praw wyborczych lub osoba
złożona z urzędu prezydenta orzeczeniem
tegoż Trybunału. Kandydować nie może
także osoba, która sprawowała urząd prezydenta przez dwie kadencje24.
Na krytyczną uwagę zasługuje zbyt
skromnie zaznaczony w Konstytucji warunek posiadania obywatelstwa polskiego25. Przepisy konstytucyjne nie określają
bowiem, czy ma to być obywatelstwo od
urodzenia, czy może być nadane, od jak
dawna osoba kandydująca winna się nim
legitymować, czy musi stale zamieszkiwać
w Polsce, czy może mieć podwójne obywatelstwo itp. Ponadto wydaje się, że wymogi stawiane kandydatom na prezydenta
należy wyszczególnić w Konstytucji lub
przynajmniej ustawie o wyborze prezydenta. Kwestia zaś obywatelstwa powinna
być określona bardziej precyzyjnie i warto
założyć ściślejszy związek między osobą
prezydenta a państwem i narodem. Nie
budzi natomiast kontrowersji ustanowiona
granica wieku, wyższa niż w przypadku posłów i senatorów, odpowiadająca powadze
urzędu i przyjętym standardom międzynarodowym26.
B. Dziemidok-Olszewska, Instytucja prezydenta
w państwach Europy środkowo-wschodniej, Lublin
2003, s. 152.
25
W. Skrzydło, Wprowadzenie, [w:] Ordynacja prezydencka, Kraków 2000, s. 30.
26
Niekiedy granica ta jest jeszcze wyższa i wynosi:
w Niemczech – 40 lat, we Włoszech – 50 lat.
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VIII
Naturalną koleją działań prawno-ustrojowych, po części także faktycznych, następujących po wyborze prezydenta jest
objęcie przez niego urzędu w znaczeniu
prawnym i faktycznym. Objęcie urzędu rozpoczyna okres urzędowania, czyli
rozpoczyna kadencję określonej osoby na
urzędzie prezydenta. Zagadnienie kadencji
i kwestia objęcia urzędu są materią konstytucyjną, elementami konstrukcji konstytucyjnej instytucji prezydenta.
Znowelizowana 7 kwietnia 1989 roku
Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w art. 32a ust. 2 określa kadencję
Prezydenta, stanowiąc: „Prezydent wybierany jest na sześć lat i może być ponownie wybrany tylko jeden raz”. Tak wybrany
prezydent nie dotrwał do końca swojej kadencji. W warunkach, o których mowa była
w poprzednich podrozdziałach, ówczesny
prezydent generał Wojciech Jaruzelski poprosił o skrócenie swojej kadencji. Kolejne
wybory prezydenta, już powszechne, odbywały się po kolejnej zmianie Konstytucji przeprowadzonej ustawą z 27 września
1990 roku. Art. 32a ust. 2 tak zmienionej
Konstytucji, skracał kadencję prezydenta
do lat pięciu. Podobnie jak poprzednio prezydent mógł być wybrany ponownie tylko jeden raz. Ustawa Konstytucyjna z 17
października 1992 roku (art. 29 ust. 4), jak
również uchwalona 2 kwietnia 1997 roku
nowa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 127 ust. 2) utrzymały pięcioletnią
kadencję Prezydenta Rzeczypospolitej oraz
możliwość ponownego wyboru tylko jeden
raz.
Analogicznie do definicji kadencji
parlamentu, kadencję prezydenta można
określić jako konstytucyjnie ustalony okres
sprawowania urzędu prezydenta przez tę

osobę powołaną na urząd w drodze wyboru.
Polskie rozwiązanie konstytucyjne przyjmuje zasadę związania mandatu (urzędu)
z osobą wybranego prezydenta. Oznacza
to, że określany w konstytucji czas trwania
kadencji prezydenta jest stały i przypisany
do osoby. W świetle tego rozwiązania, wraz
z zakończeniem urzędowania, niezależnie
od przyczyn i czasu trwania, kończy się
mandat określonego prezydenta i wygasa
jego kadencja. Nowo wybrany prezydent
rozpoczyna zatem własną kadencję, bez
względu na czas urzędowania poprzednika27.
Kadencję prezydenta wyznaczają daty
początku jej biegu i momentu zakończenia.
Początek kadencji po noweli kwietniowej
został początkowo określony w Konstytucji
z 1952 roku w art. 32c, gdzie jest mowa, że
prezydent obejmuje urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego określonego w Konstytucji ślubowania (art. 32c ust.
1). Po noweli Konstytucji przeprowadzonej 27 września 1990 roku w art. 32c ust.
1 wyraz „ślubowania” zastąpiono wyrazem
„przysięgi”, a z treści roty przysięgi wykreślono słowa „z woli Zgromadzenia Narodowego”. Mała Konstytucja i Konstytucja
z 1997 roku jednakowo określają początek
kadencji prezydenta (odpowiednio art. 30
ust.1 i art. 130).
W Małej Konstytucji i Konstytucji
z 1997 r. pojawia się przepis, że
prezydencka przysięga może być
zakończona słowami: „Tak mi dopomóż Bóg”. Zatem można wskazać bardzo dokładny początek
kadencji, a jest nim dzień złożenia przysięgi warunkującej objęcie

27

R. Mojak, Stanowisko konstytucyjne Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w Małej Konstytucji z 1992
roku, „Przegląd Sejmowy” 1993 r., Nr 2, s. 88.
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urzędu Prezydenta RP. Na rzecz
takiego rozwiązania przemawia
także dotychczasowa praktyka
konstytucyjna, która nie pozostawia
wątpliwości, że złożenie przysięgi
przewidzianej w konstytucji oznacza jednocześnie objęcie urzędu
prezydenta28.
Wygaśnięcie mandatu następuje zasadniczo na skutek upływu czasu przewidzianego przez konstytucję. Wakat na urzędzie
prezydenta może jednak zaistnieć z innych
powodów. Znowelizowana 7 kwietnia 1989
roku Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jak również Ustawa Konstytucyjna z 1992 r., tzw. Mała Konstytucja,
oraz Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
z 1997 roku przewidują sytuacje nadzwyczajne, wobec których może zajść konieczność wyboru prezydenta przed upływem
kadencji. Sytuacje te określa się ogólnie pojęciem opróżnienia urzędu przed upływem
kadencji. W świetle art. 32e ust. 1 znowelizowanej nowelą kwietniową Konstytucji
opróżnienie urzędu Prezydenta przed upływem kadencji następuje wskutek:






śmierci,
zrzeczenia się urzędu,
uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia
większością co najmniej trzech piątych
głosów w obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby członków Zgromadzenia,
złożenia z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu,

W tzw. Małej Konstytucji problem
opróżnienia urzędu Prezydenta zawarty
został w art. 49 ust. 1. W porównaniu do
28
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przepisów noweli kwietniowej zmianie
uległ punkt 3. Opróżnienie urzędu Prezydenta przed upływem kadencji następuje
wskutek: „uznania przez Zgromadzenie
Narodowe trwałej niezdolności do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia,
uchwałą podjętą większością co najmniej
2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zgromadzenia Narodowego”. Tym samym Ustawa
Konstytucyjna z 1992 roku podnosi próg
większości w Zgromadzeniu Narodowym
konieczny do uznania trwałej niezdolności Prezydenta do sprawowania urzędu.
W uchwalonej w 1997 roku Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej problem opróżnienia urzędu Prezydenta i tymczasowego
wykonywania jego obowiązków zawarty został w art. 131 ust 2, który posiada
brzmienie:
„Marszałek Sejmu tymczasowo, do
czasu wyboru nowego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wykonuje obowiązki
Prezydenta Rzeczypospolitej w razie:
śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej,
 zrzeczenia się urzędu przez Prezydenta
Rzeczypospolitej,
 stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub
innych przyczyn nieobjęcia urzędu po
wyborze,
 uznania przez Zgromadzenie Narodowe
trwałej niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej do sprawowania urzędu ze
względu na stan zdrowia, uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów
ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego,
 złożenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu”.
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W porównaniu do poprzednich unormowań trwała niezdolność Prezydenta
do sprawowania swojej funkcji musi być
uchwałą podjętą co najmniej 2/3 głosów, ale
ustawowej liczby członków Zgromadzenia
Narodowego. Ustawowa liczba członków
ZN to 560 osób, a 2/3 to 374 głosy. Ponadto pojawia się nowy przypadek opróżnienia
urzędu Prezydenta: „stwierdzenie nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej
lub innych przyczyn nieobjęcia urzędu po
wyborze”, którego w poprzednich przepisach nie było.
Powyższe okoliczności wskazują na
przeszkody trwałe, nieodwracalne i uniemożliwiające normalne funkcjonowanie
urzędu prezydenta. Obowiązujące od noweli kwietniowej w 1989 roku przepisy
konstytucyjne przewidywały w takich sytuacjach zastępstwo na urzędzie prezydenta. W konstytucji po noweli kwietniowej
(art. 32e ust. 2) prezydenta zastępował
Marszałek Sejmu. Natomiast w Ustawie
Konstytucyjnej z 1992 roku (art. 49 ust. 2)
i Konstytucji z 1997 roku (art. 131 ust. 1
i 3) – Marszałek Sejmu, a w razie gdy ten
nie może tych funkcji wykonywać – Marszałek Senatu.
Gdy chodzi o przeszkody trwałe, konstytucje wymieniały je wprost (śmierć,
zrzeczenie się urzędu, złożenie z urzędu
orzeczeniem Trybunału Stanu), natomiast
przeszkody czasowe nie są wyraźnie w konstytucjach nazwane. Zasadniczo tymczasowe przeszkody dotyczyć będą niemożności
faktycznej. Wymienić tu można przedłużającą się chorobę do czasu stwierdzenia
trwałej niezdolności czy długotrwały wyjazd za granicę29.

29

R. Mojak, Stanowisko konstytucyjne Prezydenta…,
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IX
Wybór prezydenta przez parlament
powoduje, że legitymacja demokratyczna
prezydenta jest pochodną legitymacji parlamentu. Głowa państwa zostaje uzależniona
od wybierającego ją organu ustawodawczego, szczególnie gdy kadencja parlamentu
pokrywa się z kadencją prezydenta. Wówczas prezydent staje się związany z konkretnym składem parlamentarnym. Kandydaci
na stanowisko prezydenta ubiegając się
o wybór muszą pozyskać przychylność parlamentarzystów, co implikuje powstawanie
wzajemnych zależności. Ponadto deputowani powierzają urząd prezydenta osobie,
która uznaje prymat legislatywy30.
W przypadku powoływania prezydenta przez specjalnie w tym celu utworzony
organ stopień uzależnienia prezydenta od
parlamentarzystów maleje. System taki
w porównaniu z wyborem przez parlament
wzmacnia demokratyczną legitymację prezydenta. Zwiększa także szanse prezydenta
na przeciwstawienie się innym organom.
Powszechny sposób wyboru prezydenta wzmacnia jego legitymację,
podnosi autorytet jego władzy31.
Sprawia, że prezydent jest reprezentantem wybierającego go narodu-suwerena, ma więc silniejszy
mandat społeczny, legitymacja prezydenta nie jest pochodną legitymacji innego organu państwowego.

Istotne znaczenie posiada, powszechnie
obecnie przyjmowana, możliwość wyboru
prezydenta w dwóch kolejnych turach.
Por. K. Wojtyczek, Prezydent Rzeczypospolitej, [w:]
Prawo konstytucyjne, red. P. Tuleja, Warszawa 1995,
s. 198.
31
Por. R. Mojak, Pozycja ustrojowa Prezydenta RP
w świetle nowej Konstytucji, „Państwo i Prawo”
nr 11-12, s. 58.
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Prezydent wówczas może powołać się na
poparcie większości obywateli32. Wybory
powszechne podnoszą także, niezależnie od
innych przepisów konstytucyjnych, pozycję prezydenta w systemie władzy. Prezydent-przedstawiciel narodu ma prawo przeciwstawić się legislatywie, co umożliwia mu
efektywniejsze sprawowanie funkcji arbitra.
Zasada powszechności wyborów stanowi
ważny argument przemawiający za wykładnią konstytucji, korzystną dla władzy
prezydenta. Ważną konsekwencją wyborów
powszechnych jest zawiązanie szczególnej
więzi między prezydentem a narodem. Ponadto oddziałują one edukacyjnie na elity
polityczne i społeczeństwo poprzez utrwalenie demokratycznych zachowań.
Wprowadzenie powszechnych,
bezpośrednich wyborów prezydenckich związane było z przyjmowaniem demokratycznych
procedur i uznaniem, że to obywa-

32
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Por. K. Complak, System rządu w projekcie konstytucji RP Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, „Państwo i Prawo” 1996, Nr 11, s. 4.

telom powierzyć należy możliwość
jak najszerszej partycypacji w tych
procedurach.
Powszechne wybory prezydenckie są
instytucją bardziej sprzyjającą procesom
demokratyzacji, bo dopuszczają uczestnictwo wszystkich obywateli oraz przyczyniają się do umocnienia podmiotowości
obywatelskiej, gdyż akt wyborczy stanowi
symboliczny akt identyfikacji obywatela
z państwem w jego aktualnym kształcie
ustrojowym33. W państwie, które podejmuje transformację systemową, prezydent
pochodzący z wyborów powszechnych,
a więc taki, który posiada poparcie społeczne, może być bardziej konsekwentnym
i skutecznym podmiotem wprowadzania
reform demokratycznych i rynkowych34.
Por. E. Popławska, Instytucja prezydenta w systemie politycznym V Republiki Francuskiej, Warszawa
1995, s. 42.
34
Por. W. Sokolewicz, Pomiędzy systemem parlamentarno-gabinetowym a systemem prezydencko-parlamentarnym: prezydentura ograniczona, lecz aktywna
w Polsce i w Rumunii, „Przegląd Sejmowy” 1996,
Nr 3, s. 36.
33

Patryk Poskrobko

Osobliwości rosyjskiego systemu
prezydenckiego w zestawieniu
z urzędem prezydenta w Stanach
Zjednoczonych, Francji i w Polsce

I

nstytucja obieralnego, kadencyjnego prezydenta jest obecnie bardzo
szeroko rozpowszechniona w wielu państwach na całym świecie. Prezydent łączy
funkcję głowy państwa oraz funkcję członu
władzy wykonawczej. Powszechności występowania urzędu prezydenta towarzyszy
powszechność różnic, jakie można zaobserwować pomiędzy organami tego typu,
funkcjonującymi w poszczególnych państwach. Właśnie te różnice, które sprawiają,
iż trudno wskazać dwa identyczne modele
prezydentury, wydają się istotne. Uważa się,
że podobieństwo rozwiązań ustrojowych
świadczy o wspólnych korzeniach systemów prawa, o podobnej drodze ewolucji,
czy wreszcie o dosyć częstych zapożyczeniach. Czego zatem dowodzą różnice? Jakie
czynniki i wydarzenia sprawiły, że w wielu
przypadkach nie należy mówić o prezydencie, lecz o prezydencji?
Konstytucje wszystkich niemal
państw regulują ‒ nierzadko
w sposób skomplikowany ‒ zasady zastępstwa prezydenta. Można
zatem znaleźć wiele wspólnych
mianowników w założeniach po-

litycznych takich państw jak: USA,
Francja, Polska w konfrontacji
z polityką Federacji Rosyjskiej w tej
materii. Pozostaje jednak wiele
aspektów, które mimo upływu lat,
mimo wielu wydarzeń politycznych,
a zwłaszcza w kontekście założeń
konstytucyjnych, wciąż wzbudzają
pewne kontrowersje, co szczególnie zauważalne jest na przykładzie
polityki Federacji Rosyjskiej.
Niniejszy tekst ma na celu przedstawienie najważniejszych determinantów
ustroju politycznego i instytucji prezydenta
Federacji Rosyjskiej w porównaniu z wyznacznikami instytucji prezydenta w USA,
Francji i Polsce.
URZĄD PREZYDENTA
W FEDERACJI ROSYJSKIEJ
Prezydent Federacji Rosyjskiej jest głową państwa, a także gwarantem Konstytucji
oraz praw i wolności człowieka i obywatela. Ponadto prezydent podejmuje kroki
– w trybie określonym przez Konstytucję
Rosji – mające na celu ochronę suweren-
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ności Federacji Rosyjskiej oraz jej niepodległości i integralności państwowej1.
Prezydent wybierany jest na 4 lata2. Rosyjska doktryna konstytucyjna zasadniczo
uważała taki właśnie termin za odpowiadający współczesnym standardom.
Konstytucja Rosji dopuszcza reelekcję
prezydenta, lecz zgodnie z art. 81 ust. 3 tego
aktu ta sama osoba nie może piastować
urzędu prezydenta dłużej niż przez dwie
kolejne kadencje3. O to stanowisko prezydenta Federacji Rosyjskiej może ubiegać się
obywatel Rosji w wieku co najmniej 35 lat,
który od co najmniej 10 lat zamieszkuje na
terenie Federacji4.
Rola prezydenta w rosyjskim
systemie politycznym
Prezydent powinien zapewnić harmonijne funkcjonowanie i współdziałanie organów władzy państwowej. Prawodawca
potraktował więc urząd prezydenta jako
organ do pewnego stopnia nadrzędny, usytuowany ponad niezależnymi konstytucyjnie organami władzy i sprawujący funkcję
aktywnego arbitra w przypadkach dysharmonii czy braku współdziałania tychże
władz w stosowaniu Konstytucji Rosji oraz
zapewnieniu suwerenności, niepodległości
i integralności Federacji Rosyjskiej5.
Ustanowienie stosunkowo krótkiej kadencji prezydenta Federacji Rosyjskiej
1

2
3

4
5
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Por. Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007, s. 150
Art. 81 Konstytucji Federacji Rosyjskiej.
Por. Gardocki S., Instytucja prezydenta w polityce
Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 286.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustr%C3%B3j_polityczny_Rosji (09.08.2012).
Por. Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, red. Grabowska S., Grabowski
R., op. cit., s. 150.

(trwającej do 2012 roku tyle samo lat, co
kadencja Dumy Państwowej, tj. 4 lata)
oraz – wprowadzony do tekstu unormowań
konstytucyjnych w 1993 r. – zakaz pełnienia
tej funkcji nieprzerwanie dłużej niż przez
dwie kadencje stanowiło niewątpliwie wyraz obaw przed nadmierną dominacją prezydenta w okresie pierwszej kadencji Dumy
Państwowej w warunkach niestabilności
układu sił partyjnych oraz ograniczonego
wpływu partii politycznych i parlamentu na
formowanie składu rządu Federacji, a także
wytyczanie podstawowych kierunków polityki wewnętrznej, zagranicznej i obronnej
(co należało do kompetencji prezydenta)6.
Od 2012 roku kadencja prezydenta Rosji
trwa 6 lat7. Warto nadmienić, że kadencja
Dumy także uległa przedłużeniu – do 5 lat8.
Konstytucyjnie prezydent nie jest
„najwyższą osobą w państwie i szefem władzy wykonawczej” ‒ jak
w ustawie o prezydencie z 1991
roku, lecz jest głową państwa (art.
80) ‒ i zgodnie z ustaloną powszechnie tradycją tego urzędu,
reprezentuje państwo (Federację
Rosyjską) tak w kraju, jak przede
wszystkim w stosunkach międzynarodowych. Reprezentacja ta jednak
nie ma charakteru symbolicznego,
„protokolarnego” i tylko „ceremonialnego”.

Przysługuje mu prawo określania podstawowych kierunków zagranicznej polityki
państwa, zatem prezydent Rosji jest aktywnym, a nawet decydującym podmiotem
w relacjach międzynarodowych, ma bowiem
6

7
8

Por. Adamowski J., Skrzypek A., Federacja Rosyjska: 1991-2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002, s. 114.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja (09.08.2012).
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja (09.08.2012).
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faktyczny wpływ na precyzowanie ich treści
i na organy realizujące tę politykę9.
Udział prezydenta w kreowaniu
polityki Federacji Rosyjskiej
Nadrzędność i aktywność prezydenta
znajduje konstytucyjne uzasadnienie w postanowieniach art. 80 ust. 3 i 4 Konstytucji
Rosji z 1993 r., według którego „prezydent
Federacji Rosyjskiej zgodnie z Konstytucją Federacji [...] i ustawami federalnymi
określa podstawowe kierunki wewnętrznej
i zagranicznej polityki państwa”, a także
„reprezentuje Federację Rosyjską w kraju
10
i w stosunkach międzynarodowych” . Zjawisko to ukształtowało się w pierwszym
okresie budowania podstaw ustrojowych
państwa w latach 1991-199311. Świadczy
ono o ustrojowej randze instytucji prezydenta, a także decyduje o politycznym
znaczeniu i konsekwencjach wyborów prezydenckich w Federacji Rosyjskiej12.
Do prerogatyw instytucji prezydenta Federacji Rosyjskiej należy określanie
podstawowych kierunków polityki wewnętrznej i wywieranie realnego wpływu
na sposób jej realizowania. Prezydent Rosji
jako głowa państwa spełnia również rolę
gwaranta konstytucji, tzn. wykonywania jej
postanowień w państwie, oraz rolę gwaranta praw i wolności człowieka i obywatela.
Ponosi więc osobistą odpowiedzialność
za przestrzeganie tych praw w Rosji. PreKowalski J., Konstytucja Federacji Rosyjskiej a Rosyjska i Europejska tradycja konstytucyjna, PWP
Iuris, Warszawa-Poznań 2009, s. 301.
10
Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach
europejskich, red. Grabowska S., Grabowski R., op.
cit., s. 150.
11
Polityka zagraniczna Rosji, red. Bieleń S., Raś M.,
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008, s. 15.
12
Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach
europejskich, red. Grabowska S., Grabowski R., op.
cit., s. 150.
9

zydent ma też prawo zawieszania aktów
prawnych organów, gdy akty te są sprzeczne
z konstytucją Federacji Rosyjskiej, ustawami federalnymi i międzynarodowymi zobowiązaniami Federacji Rosyjskiej. Można
więc powiedzieć, że prezydent pełni rolę
gwaranta wartości ustrojowych państwa,
w tym i wartości obywatelskich13.
URZĄD PREZYDENTA W USA
Prezydent Stanów Zjednoczonych stanowi władzę wykonawczą. Prezydentem,
jako głową państwa, może być wybrany
obywatel amerykański, urodzony w USA
po ukończeniu 35. roku życia i mieszkający przynajmniej 14 lat na terenie kraju.
Kadencja prezydencka trwa 4 lata, toteż co
4 lata odbywają się jego wybory. Prezydent
może pełnić swoją funkcję przez dwie kadencje, nie dłużej jednak niż 10 lat14.
Niektóre funkcje władzy wykonawczej
powierza prezydent specjalnym agencjom,
jak na przykład Narodowa Rada Bezpieczeństwa (ang.: National Security Council)
i Centralna Agencja Wywiadowcza (ang.:
Central Intelligence Agency)15.
Rola prezydenta w amerykańskim systemie politycznym
Prezydent, jako szef federalnej administracji, stoi na czele rozbudowanej struktury
(Biuro wykonawcze prezydenta składa się
z wielu jednostek; 14 departamentów odpowiedników ministerstw: kilkadziesiąt
agencji wykonawczych, komisji regulacyjnych, korporacji rządowych, urzędów)16.
Kowalski J., Konstytucja Federacji Rosyjskiej a Rosyjska…, op. cit., s. 301.
14
Tokarczyk R., Prawo amerykańskie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 54-55.
15
Ibid., s. 55.
16
Kowalski J., Konstytucja Federacji Rosyjskiej a Rosyjska…, op. cit., s. 305.
13
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Udział prezydenta w kreowaniu
polityki Stanów Zjednoczonych

Zgodnie z powyższym można wyróżnić
następujące funkcje prezydenta USA:












funkcje prezydenta jako promotora
ustawodawstwa,
funkcje prezydenta jako egzekutora
ustaw i szefa administracji federalnej,
funkcje prezydenta jako kierownika polityki zagranicznej,
funkcje prezydenta jako głównodowodzącego siłami zbrojnymi,
funkcje nominacyjne prezydenta, co
w rozwiązaniach konstytucyjnych wychodzi poza sferę władzy wykonawczej,
prawo ułaskawiania17.
Kompetencje prezydenta, urzędującego w apartamentach Białego
Domu, są ogromne. Jako głowa
państwa i obrońca Konstytucji posiada pełnię władzy wykonawczej
realizowanej za pośrednictwem
podległej mu administracji, wybiera gabinet za radą i zgodą Senatu,
odwołuje członków gabinetu, wyznacza sędziów Sądu Najwyższego zatwierdzanych przez Senat,
prowadzi politykę wewnętrzną
kraju, corocznie wygłasza orędzie
o stanie państwa, zaleca Kongresowi kierunki działalności, posiada
prawo weta wobec ustaw, prowadzi
politykę zagraniczną łącznie z powoływaniem ambasadorów, jest
naczelnym dowódcą sił zbrojnych,
decydując na przykład o przerwaniu wojny18.

Z punktu widzenia realizacji polityki zagranicznej tylko prezydent ma władzę wykonawczą na szczeblu federalnym
i podlegają mu w związku z tym wszystkie departamenty i urzędy centralne, jest
więc szefem rządu, a legitymacją polityczną
do sprawowania tego urzędu są wybory
powszechne. Prezydent odpowiada zatem
za realizację polityki zagranicznej i jest naczelnym dowódcą sił zbrojnych USA19.
Prezydentowi przysługują także rozległe
prawa w zakresie ustrojowym. Prezydent
USA jest promotorem ustaw oraz liderem
opinii publicznej. Prezydent USA pełni
jednoosobową odpowiedzialność za realizowanie władzy wykonawczej w kraju i to
czyni z jego osoby wyłącznego szefa administracji państwowej. Wobec tego ma prawo
powoływać funkcjonariuszy państwowych,
w tym także sędziów sądów federalnych,
co pozwala mu na właściwe dobranie osób,
tj. wybór takich kandydatów, którzy mają
spójną z prezydentem ideę polityczną państwa. Analogia dotyczy mianowania osób
na stanowiska administracji federalnej.
Taką możliwość daje prezydentowi USA
tzw. upoważnienie kongresowe. W praktyce zatem często zdarza się, że funkcjonariusz federalny, który nie podziela opinii
prezydenta w przedmiotowej sprawie, jest
zmuszony zrezygnować ze stanowiska bądź
zostaje zdymisjonowany20.
Zgodnie z powyższym, prezydent USA
posiada istotny przywilej kreowania polityMiędzynarodowe stosunki polityczne, red. Cziomer
E., Wydawnictwo Krakowskiej Wyższej Szkoły im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków
2008, s. 292.
20
Por. Podbielski A., Odpowiedzialność prezydenta
w systemie konstytucyjnym Stanów Zjednoczonych,
Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1975, s. 28.
19

Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007,
s. 101.
18
Tokarczyk R., Prawo amerykańskie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 54-55.
17
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ki i administracji państwa. Nawet jeśli nie
dokonuje tego w sposób bezpośredni, to
poprzez właściwy dobór osób, tj. wskazanie
tych osób, które posiadają spójny z prezydentem punkt widzenia na sprawowanie
władzy, kreuje politykę państwa w sposób
zgodny z własną ideologią.

Konstytucja Francji nie przewiduje ograniczeń w kwestii liczby reelekcji,
w związku z czym możliwy jest wielokrotny wybór tej samej osoby na urząd głowy
państwa. Dotychczas tylko jeden prezydent
(F. Mitterrand) sprawował ten urząd przez
dwie pełne kadencje25.
Rola prezydenta we francuskim
systemie politycznym

URZĄD PREZYDENTA
WE FRANCJI
Prezydent Francji stanowi władzę wykonawczą, choć w odniesieniu do Francji
istnieje specyficzna sytuacja - występuje dualizm szefów władzy wykonawczej:
prezydenta i premiera, ale rozgraniczenie
kompetencji nie znajduje dostatecznego
rozstrzygnięcia konstytucyjnego21.
Prezydent jest głową państwa, a stanowisko to może piastować osoba będąca
obywatelem francuskim od urodzenia, po
ukończeniu 23. roku życia i posiadająca
bierne prawo wyborcze22. Przy czym bierne prawo wyborcze, tj. prawo wybieralności,
przysługuje wszystkim osobom mającym
prawo wybierania (czynne prawo wyborcze). Przy czym bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu obywatelowi
państwa23.
Prezydent jest wybierany na 5-letnią
kadencję. Należy przy tym nadmienić,
że zgodnie z konstytucją Francji kadencja prezydenta trwać powinna 7 lat, lecz
w 2000 roku zostało przeprowadzone referendum konstytucyjne, na mocy którego
skrócono kadencję prezydenta o dwa lata24.
Kowalski J., Konstytucja Federacji Rosyjskiej a Rosyjska…, op. cit., s. 305.
22
Por. Gdulewicz E., System konstytucyjny Francji,
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000, s. 27-28.
23
Por. Chmaj M., Skrzydło W., System Wyborczy…,
op. cit., s. 155.
24
Por. Uziębło P., Demokracja partycypacyjne, Centrum Badań Społecznych, Gdańsk 2009, s. 79.

Do uprawnień prezydenta należy przede
wszystkim sprawowanie polityki międzynarodowej. Ponadto prezydent Francji jest
głównym dowódcą wojska oraz przysługuje mu prawo do wydawania dekretów oraz
kontrasygnowania ustaw26.
Dla pozycji prezydenta kluczowe
znaczenie ma relacja z premierem,
który w myśl konstytucji posiada
bardzo szerokie kompetencje. Warunkiem silnej władzy prezydenckiej jest uznawanie przez premiera
zwierzchnictwa prezydenta. W takiej
sytuacji premier wykorzystuje swoje
kompetencje zgodnie z wytycznymi
otrzymywanymi od prezydenta.

Współpracownicy prezydenta na bieżąco śledzą prace rządu i w razie potrzeby
interweniują, przestawiając sprawę prezydentowi w celu wydania przez niego
politycznych rozstrzygnięć, które następnie realizowane są przez członków rządu.
Praktyka francuska przypomina „prawo
ewokacji” przysługujące dawniej monarsze27. Wobec tego we Francji mamy do

21

Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach
europejskich, red. Grabowska S., Grabowski R., op.
cit., s. 100.
26
Por. Chmaj M., Państwo, ustrój, samorząd terytorialny, Wydawnictwo Verba, Lublin 1997, s. 61.
27
Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych…, op. cit., s. 183.
25
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czynienia z charakterystycznym systemem
hierarchicznym, który daje możliwość
przesuwania kompetencji (zadań) do góry
(ewokacja), a nie w dół (delegacja). Granice
w tym zakresie określa zasada przejrzystości układu kompetencji28.
Kompetencje prezydenckie zostały
objęte kontrasygnatą z wyjątkiem kilku
prerogatyw. Kontrasygnaty udzielają premier i właściwi ministrowie. Kontrasygnata
wymusza współpracę między prezydentem
a rządem i uniemożliwia samodzielne podejmowanie decyzji wbrew woli rządu29.

zbrojnych, odgrywa decydującą rolę w dziedzinie stosunków międzynarodowych.
Wiele jego aktów nie wymaga nawet kontrasygnaty premiera czy ministra. Dotyczy
to tzw. uprawnień osobistych, do których
konstytucja zalicza prawo: nominacji premiera, trzech członków Rady Konstytucyjnej, powołania przewodniczącego tej rady,
zwoływania jej posiedzeń, odwoływania się
do społeczeństwa w drodze referendum,
rozwiązania Zgromadzenia Narodowego,
kierowania orędzia do parlamentu30.
Prezydent Francji ma kompetencje,
które umożliwiają mu bezpośrednie odwoływanie się do suwerena.
W myśl art. 11 konstytucji, na wniosek rządu lub wspólnego wniosku
obu izb parlamentu, prezydent ma
prawo zarządzić referendum (bez
kontrasygnaty) w sprawie projektu ustawy dotyczącej organizacji
władz publicznych, reform w dziedzinie polityki gospodarczej lub
społecznej oraz służb publicznych,
które prowadzą tę politykę, a także w sprawie ustawy wyrażającej
zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, która może mieć
wpływ na funkcjonowanie instytucji
państwowych31.

Udział prezydenta w kreowaniu
polityką Francji
Najbardziej uderzającym zjawiskiem
w dziedzinie ustroju politycznego jest
określenie roli i miejsca prezydenta Republiki Francuskiej, w którego rękach
ześrodkowana została władza państwowa.
Konstytucja utrzymała wprawdzie dwuczłonowość egzekutywy, ale z prezydenta
uczyniła realnego jej szefa. Pozycję prezydenta umacnia fakt, że urząd swój sprawuje
5 lat i nie może być odwołany przed upływem kadencji. Może być pociągany do odpowiedzialności karnej tylko w przypadku
zdrady stanu. On powołuje i odwołuje rząd,
nie będąc nawet prawnie zobowiązany do
przeprowadzenia w tym celu konsultacji
politycznych. Jest też faktycznym szefem
egzekutywy, przewodniczy posiedzeniom
Rady Ministrów i podpisuje ordonanse
(dekrety z mocą ustawy) i dekrety podejmowane przez rząd. Dzięki temu posiada
realny wpływ na jego działalność. Prezydent obsadza szereg stanowisk państwowych, jest najwyższym zwierzchnikiem sił
Por. Knosala E., Zarys nauki administracji, Wolters
Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 85.
29
Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych…, op. cit., s. 183.
28
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Ponadto w myśl konstytucji nie tylko
ratyfikuje, ale również negocjuje umowy
międzynarodowe. Przed ratyfikacją umowy
międzynarodowej prezydent może wystąpić
do Rady Konstytucyjnej (bez kontrasygnaty) o zbadanie jej zgodności z konstytucją.
Mianuje ambasadorów i nadzwyczajnych
Gdulewicz E., Ustroje państw współczesnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, s. 153.
31
Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych…, op. cit., s. 183.
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wysłanników. Jest naczelnym dowódcą sił
zbrojnych i przewodniczy wyższym radom
i komitetom właściwym w sprawach obrony. Do poza konstytucyjnych kompetencji
prezydenta należy podejmowanie decyzji
o użyciu broni jądrowej, przy czym przyjmuje się zgodnie, że decyzja ta jest zwolniona z wymogu kontrasygnaty. W praktyce
prezydent wytycza podstawowe kierunki
polityki zagranicznej i obronnej, a jego
szczególna rola w tych dziedzinach jest
uznawana przez rząd32.
URZĄD PREZYDENTA W POLSCE
Instytucja Prezydenta RP funkcjonuje
w ramach parlamentarno-gabinetowego
systemu rządów, choć zaakcentować należy, że nie nastąpiło nawiązanie do czystego
(klasycznego) parlamentaryzmu, w którym
urząd Prezydenta sprowadza się do roli
czysto reprezentacyjnej i jest on faktycznie
politycznie ubezwłasnowolniony z uwagi
na szeroko funkcjonującą instytucję kontrasygnaty. Prezydent w takim systemie ma
raczej władzę moralną, której możliwości
oddziaływania płyną bardziej z tytułu osobistego autorytetu niż posiadanych samodzielnych kompetencji33.
W przyjętym przez Konstytucję RP
systemie podziału władzy Prezydent został
zaliczony do organów władzy wykonawczej, a sposób wyboru Prezydenta określa
zarówno Konstytucja, jak i kodeks wyborczy34.
Konstytucja w art. 127 ust. 2 stanowi,
że „Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być
Ibid., s. 184.
Porządek konstytucyjny w Polsce, red. Jakubowski
W., Słomka T., Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,
Warszawa 2008, s. 123.
34
Chmaj M., Skrzydło W., System Wyborczy…, op.
cit., s. 30.
32
33

ponownie wybrany tylko raz”35. W doktrynie prawa konstytucyjnego przyjmuje się,
że kadencja prezydenta to konstytucyjnie
określony czas sprawowania urzędu przez
tę samą osobę, powołaną na urząd w wyniku wyboru. Polski ustawodawca przyjął
zasadę ścisłego związania mandatu (urzędu) z osobą wybranego prezydenta. Jeżeli więc z jakichkolwiek przyczyn dojdzie
do zakończenia urzędowania, niezależnie
od czasu jego trwania, kończy się mandat
określonego prezydenta i w związku z tym
wygasa jego kadencja36.
Obecna Konstytucja, wprowadzając
monteskiuszowską zasadę trójpodziału władzy na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą,
zalicza Prezydenta RP do władzy
wykonawczej wraz z Radą Ministrów. Konstytucja określa w ten
sposób ogólną konstrukcję dualistycznej egzekutywy oraz charakter ustrojowy Prezydenta RP jako
organu władzy wykonawczej37.

Rola prezydenta w polskim systemie politycznym
Konstytucja przyznaje Prezydentowi
dość liczne kompetencje o zróżnicowanym
charakterze, dotyczące w istocie wszystkich dziedzin działalności państwa. Jedna
z częściej przyjmowanych w nauce prawa
konstytucyjnego propozycji klasyfikacji
tych kompetencji wyróżnia kompetencje
głowy państwa, a wśród nich:
Ibid., s. 30.
Por. Szeliga Z., Organy władzy publicznej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia
1997 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 98.
37
Sługocki J., Prawo administracyjne. Zagadnienia
ustrojowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012,
s. 64-65.
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kompetencje w dziedzinie polityki zagranicznej,
kompetencje w zakresie zwierzchnictwa sił zbrojnych, obronności
i bezpieczeństwa państwa,
klasyczne uprawnienia głowy państwa38.

W ramach kompetencji w zakresie
spraw zagranicznych prezydent ratyfikuje
i wypowiada umowy międzynarodowe,
mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli RP w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych przyjmuje
listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i organizacji
międzynarodowych, a także w zakresie polityki zagranicznej współdziała z prezesem
Rady Ministrów i właściwym ministrem39.
W zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa prezydent jest najwyższym
zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP, a w czasie pokoju sprawuje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi za pośrednictwem Ministra
Obrony Narodowej, mianuje szefa Sztabu
Generalnego i dowódców wszystkich rodzajów sił zbrojnych na czas określony, na
czas wojny, na wniosek prezesa RM, mianuje naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych,
a w razie bezpośredniego, zewnętrznego
zagrożenia państwa, na wniosek premiera,
zarządza powszechną lub częściową mobilizację i użycie sił zbrojnych do obrony
RP. Ponadto przysługuje mu prawo wprowadzenia tzw. stanów nadzwyczajnych
w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Organem doradczym prezydenta w zakresie
wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeńSługocki J., Prawo administracyjne…, op. cit.,
s. 64-65.
39
Por. Czeplak M., Umowa międzynarodowa jako
źródło prawa międzynarodowego, Wolters Kluwer
Polska, Warszawa 2008, s. 70.
38
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stwa państwa jest Rada Bezpieczeństwa
Narodowego40.
Udział prezydenta w kreowaniu
polityki Polski
Prezydent RP posiada kompetencje
arbitrażu politycznego i równoważenia
władz, a wśród nich:






kompetencje w relacjach z Sejmem i Senatem (parlamentem),
kompetencje w relacjach z Radą Ministrów (rządem),
kompetencje w relacjach z władzą sądowniczą41.

Wśród pozostałych kompetencji prezydenta RP można wyróżnić kompetencje
ustrojowe, kompetencje kreacyjne i organizacyjne oraz w dziedzinie kierownictwa
państwowego, a także wewnętrznego w odniesieniu do Kancelarii Prezydenta RP,
jak również inne kompetencje określone
w ustawach42.
Kompetencje prawodawcze prezydenta
obejmują wydawanie rozporządzeń, zarządzeń i postanowień w zakresie realizacji
pozostałych swoich kompetencji, a także
wydawanie aktów urzędowych, które, poza
prerogatywami wyliczonymi w art. 144
ust. 3 Konstytucji RP (np. akty dotyczące
zarządzania wyborów do Sejmu i Senatu,
podpisywania albo odmowy podpisania
ustawy, inicjatywy ustawodawczej, zarządzania ogłoszenia ustawy oraz umowy międzynarodowej w Dzienniku Ustaw RP), dla
swej ważności wymagają podpisu premiera,
Por. Sułek M., Programowanie gospodarczo-obronne, Wydawnictwo Bellona S.A., Warszawa 2008,
s. 198.
41
Sługocki J., Prawo administracyjne…, op. cit., s. 65.
42
Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Wolters Kluwer Polska, Warszawa 1997, s. 325-326.
40
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a także prawo ratyfikowania umów międzynarodowych i zwracania się do Trybunału
Konstytucyjnego o zbadanie zgodności
przepisów z Konstytucją43.
Do innych kompetencji prezydenta
o charakterze administracyjnym należy
m.in. nadawanie obywatelstwa polskiego
i wyrażanie zgody na jego zrzeczenie się,
nadawanie orderów i odznaczeń, a także
stosowanie prawa łaski44.
Analiza porównawcza
osobliwości rosyjskiego systemu
prezydenckiego w konfrontacji
z instytucją prezydenta w USA,
Francji i Polsce
Instytucja prezydentury po raz pierwszy została wprowadzona przez konstytucję Stanów Zjednoczonych Ameryki
w XVIII wieku, ale niewątpliwie oddziałało
tu ustrojowe doświadczenie Europy i europejska kultura prawna. Z kolei została
przyjęta w szerokim zakresie jako wzorzec
ustrojowy przez wiele państw europejskich,
następnie przez państwa południowoamerykańskie, ustanawiające republikańską formę ustroju politycznego, i od XIX wieku po
XX wiek oraz aktualnie okazała się wzorcem trwałym45, który jest od lat powielany
przez wiele państw.
Porównanie systemów prezydenckich
Federacji Rosyjskiej, Stanów Zjednoczonych, Francji oraz Polski może być źródłem
trudności przede wszystkim ze względu na
Sługocki J., Prawo administracyjne…, op. cit., s.
64-65.
44
Por. Sarnecki P., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków
2000, s. 29-31.
45
Por. Kuciński J., Wołpiuk W., Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z 1997 roku, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 135.
43

specyficzny sposób kształtowania instytucji
prezydenta w tych państwach na przestrzeni wielu lat. Należy przy tym zwrócić uwagę
na tradycje tych państw. I tak na przykład
Stany Zjednoczone to państwo o długoletniej, nieprzerwanie trwającej tradycji demokratycznej. Wyjątek stanowi tu wojna
secesyjna oraz jej skutki, lecz mimo tego
przez wszystkie lata zmiany w doktrynie
politycznej dokonywały się na drodze ewolucji, a zasady sprawowania władzy zostały
wypracowane w drodze konsensusu. Taka
sytuacja nie miała miejsca w Rosji. System
sprawowania władzy w Federacji Rosyjskiej
daleki jest od kreowania systemu politycznego w atmosferze demokracji i wspólnego porozumienia. Natomiast Polska na tle
USA to stosunkowo młoda demokracja
z dość syntetycznie ukształtowanym ustrojem politycznym, choć jeszcze do niedawna bliżej nam było do systemu Rosji, niż
trendów charakterystycznych dla polityki
Stanów Zjednoczonych. Mimo tak wielu
różnic, jakie dostrzec można w analizie systemów politycznych Federacji Rosyjskiej,
Francji,USA i Polski, możliwe pozostaje
znalezienie wspólnego mianownika dla
tych systemów.
Spośród trzech władz władza wykonawcza w najwyższym stopniu uosabia siłę
państwa oraz jego nadrzędność w stosunkach z obywatelami. Do kierunków działania władzy wykonawczej należy zarówno
reprezentacja państwa w stosunkach międzynarodowych, jak i zarządzanie sprawami wewnętrznymi. Innymi słowy, jej istotą
jest formułowanie i realizacja polityki wewnętrznej i zagranicznej. Tak jest w przypadku analizowanych państw: Federacji
Rosyjskiej, Stanów Zjednoczonych, Francji
oraz Polski.
Władza wykonawcza należy na ogół do
dwóch podmiotów: głowy państwa, którą
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jest prezydent, oraz do rządu. Wyjątkiem
są Stany Zjednoczone, gdzie egzekutywa
ma charakter monistyczny, co oznacza, że
głowa państwa nosząca tytuł prezydenta
jest zarazem szefem rządu. Ten stan rzeczy jest wynikiem długotrwałej ewolucji
politycznej. Można powiedzieć, że rozwój
nowożytnego państwa charakteryzują dwa
wzajemnie ze sobą sprzężone procesy polityczne: postępująca autonomizacja egzekutywy wobec legislatywy oraz przesuwanie
się punktu ciężkości władzy wykonawczej
od monarchy ku obieralnemu i politycznie
odpowiedzialnemu szefowi rządu. Efektem
tej ewolucji staje się potoczne utożsamienie
władzy państwowej z władzą tego ostatniego i uczynienie z możliwości uformowania
gabinetu głównego celu rywalizacji politycznej46.
Historia współczesnej prezydentury
w Rosji rozpoczęła się w dniu 12 czerwca
1991 roku, kiedy odbyły się wybory powszechne wygrane przez Borysa Jelcyna,
który został pierwszym prezydentem w nowym państwie o nazwie Federacja Rosyjska. Jednocześnie nowo wybrany parlament
podjął prace nad projektem nowej konstytucji, co uznawano za zadanie najważniejsze. Na pierwszej sesji Zjazdu Delegatów
Ludowych powołano komisję konstytucyjną, przewodniczył jej Borys Jelcyn (jeszcze
jako ówczesny przewodniczący Rady Naj47
wyższej) .
Od początku kreowania nowego urzędu prezydenta w Rosji widać było wyraźny
wpływ polityk i ustrojów innych państw
na główne założenia i ideologię przypisaną tej władzy w Rosji. Narastający
Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnej Europy, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2006, s. 268.
47
Kowalski J., Konstytucja Federacji Rosyjskiej a Rosyjska…, op. cit., s. 287.
46
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stopniowo spór o konstytucję, o charakter, treść i zakres zmian przez nią stanowionych wiązał się integralnie ze sporem
o kształt prezydentury, o jej model – czy
przyjąć wariant amerykański lub francuski
systemu prezydenckiego, czy też wariant
klasycznej demokracji parlamentarnej.
Zderzyły się dwie tendencje: jedną wyrażano w parlamencie, opowiadającym się
za rozwiązaniami zbliżonymi do przeważającego w Europie modelu demokracji
parlamentarnej, z ograniczonymi kompetencjami prezydenta. Spośród zgłoszonych
13 projektów konstytucji większość z nich
zakładała niewielkie uprawnienia prezydenta. Borys Jelcyn był jednak zwolennikiem silnej prezydentury, co dawało pewną
niezależność wobec parlamentu zdominowanego jeszcze przez komunistyczną
opozycję. Silna prezydentura w jego przeświadczeniu była właściwa i konieczna dla
kontynuowania reform społecznych i gospodarczych. Zderzenie się tych dwóch
tendencji (władza parlamentu-władza
prezydenta) doprowadziło ostatecznie do
eskalacji konfliktu zwieńczonego zbrojną
konfrontacją między parlamentem a prezydentem, rozstrzygniętą 5 października
1992 roku na korzyść prezydenta48.
Urząd prezydenta w systemie rosyjskim
nie ma tradycji, nie występował bowiem
dotąd w żadnych wcześniejszych formach
ustrojowych tego państwa. Jest to zupełnie
nowa instytucja ustrojowa, która została
wprowadzona w poczet organów władzy
państwowej.
Wprowadzając instytucję jednoosobowej głowy państwa w Rosji ustawodawcy
uwzględnili przede wszystkim doświadczenia i praktykę ustrojową związaną
z urzędem prezydenta ZSRR ustanowio48

Ibid., s. 287.
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ną w 1990 r. Motywacją do wprowadzenia
instytucji prezydenta była bez wątpienia
potrzeba umocnienia władzy Federacji
Rosyjskiej i utrzymanie integralności państwa wielonarodowego, przeżywającego
trudności związane z układaniem współżycia podmiotów federacji. Prezydent miał
spełniać rolę czynnika zespalającego i konsolidującego narodowości oraz grupy etniczne. W związku z tym przyjęto zasadę,
że prezydent nie może piastować jednocześnie mandatu deputowanego ani żadnego
innego urzędu w organach państwowych.
Natomiast swoje członkostwo w partiach
politycznych musi zawiesić na okres sprawowania urzędu49.
Geneza rosyjskiego urzędu prezydenta
znajduje swoje źródło w XVIII-wiecznych
Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz we Francji.
Wykształcenie się nowoczesnych systemów parlamentarno-gabinetowych, zapoczątkowane rewolucją francuską, jest
zjawiskiem nieco późniejszym i wdrażanym z utrudnieniami powodowanymi przez
nawroty rządów autorytarnych. Walory tej
formy potwierdza fakt, iż w przypadku
ostrego kryzysu systemu parlamentarnogabinetowego dokonywano modernizacji
za pomocą zapożyczeń rozwiązań właściwych systemu prezydenckiego – czego najwyrazistszym przykładem jest Francja od
1958 r. Specyfika sytuacji wewnętrznej różnych krajów ma wpływ na rozliczne modyfikacje tradycyjnego wzorca prezydenckiej
formy rządów. Wszelkie współczesne wydania zachowują jednak w zasadzie ogólne
cechy pierwotnego, północnoamerykańskiego wzorca lub jego bardziej współ49

Gulczyński M., Współczesne systemy polityczne.
Przewodnik do studiowania przedmiotu, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona
Góra 2002, s. 115.

czesnego, francuskiego wariantu z okresu
V Republiki50.
Podobnie, do prerogatyw instytucji prezydenta w Rosji należy określanie
podstawowych kierunków polityki wewnętrznej i wywieranie realnego wpływu
na sposób jej realizowania. W literaturze
zagadnienia podkreśla się, że określanie
kierunków polityki zagranicznej i wewnętrznej jest najważniejszą funkcją prezydenta Rosji51.
Główną motywacją wprowadzenia tej
instytucji prawnej było stworzenie silnego
ośrodka władzy, zdolnego do odrodzenia
państwowości rosyjskiej. Prezydent miał
być czynnikiem zespalającym i konsolidującym narodowości i grupy etniczne oraz
całe społeczeństwo rosyjskie. W pierwszym
okresie istnienia urzędu prezydenta (lata
1991-1993) był on głową władzy wykonawczej w Federacji Rosyjskiej oraz osobą
zajmującą najwyższe stanowisko w państwie. W okresie tym jednak prezydent nie
mógł żadną miarą ograniczać uprawnień
władzy ustawodawczej. Praktyka polityczna za rządów Borysa Jelcyna poszła jednak w przeciwnym kierunku. Konstytucja
z roku 1993 wprowadziła cały szereg zmian
dotyczących między innymi pozycji prezydenta w strukturze organów państwa, zakresu jego kompetencji, trybu wyboru, czy
procedury pozbawienia go urzędu i przede
wszystkim postawiła prezydenta na szczycie hierarchii organów władzy państwowej.
Konstytucja Federacji Rosyjskiej ustanawia
prezydenta głową państwa, zapewniając mu
rolę gwaranta konstytucji oraz praw i wolności obywatelskich, wartości ustrojowych
państwa oraz niezawisłości i suwerenności
państwowej. Do jego zadań należy również
50
51

Ibid., s. 97.
Kowalski J., Konstytucja Federacji Rosyjskiej a Rosyjska…, op. cit., s. 305.
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określanie kierunków polityki wewnętrznej
i zagranicznej państwa52.
W takim podejściu można znaleźć wiele
wspólnego z pozycją instytucji prezydenta
w Republice Francuskiej, gdzie prezydent
jest nazywany „jądrem” czy „zwornikiem”
systemu, w jego rękach „ześrodkowana została władza państwowa”53.
Prezydent Francji ma kompetencje, które
umożliwiają mu bezpośrednie odwoływanie
się do suwerena. Prezydent ma m.in. istotne
uprawnienia w procedurze zmiany konstytucji. Na wniosek premiera ma prawo inicjatywy zmiany konstytucji. W przypadku
projektu, który sam zgłosił, może wybrać
między jego zatwierdzeniem w drodze referendum lub przez Zgromadzenie Narodowe
(obie izby obradujące łącznie)54.
Ponadto konstytucja poświęciła prezydentowi aż 16 artykułów (premierowi
– 2) i uczyniła zeń rzeczywistego szefa
egzekutywy, przewodniczącego posiedzeniom rządu i podpisującego akty prawne
podejmowane przez rząd. Pozycja ustrojowa prezydenta określona została w art.
5 konstytucji, stanowiącym, ze prezydent
czuwa nad przestrzeganiem konstytucji
i nad regularnym funkcjonowaniem władz
publicznych, jest gwarantem niepodległości
narodu, integralności terytorium państwa
i przestrzegania traktatów. Metodą działalności prezydenta wykonującego konstytucyjnie powierzone mu funkcje jest
„arbitraż”, polegający na inspirowaniu, hamowaniu i godzeniu pozostałych władz55.
Współczesne systemy polityczne, red. Żmigrodzki
M., Dziemidok-Olszewska B., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 129.
53
Ibid., s. 63.
54
Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, red. Sarnecki P., Wolters Kluwer Polska,
Warszawa 2007, s. 183.
55
Współczesne systemy polityczne, red. Żmigrodzki
M., Dziemidok-Olszewska B., op. cit., s. 63.
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Analogiczne odniesienia można znaleźć
w konstytucji Stanów Zjednoczonych i regulacjach prawnych dotyczących instytucji
prezydenta USA. Twórcy konstytucji USA
przypisali prezydentowi szeroki zakres władzy. Artykuł drugi, traktujący w całości o sposobie wyboru i uprawnieniach prezydenta,
zaczyna się od kategorycznego stwierdzenia:
„Władzę wykonawczą sprawuje prezydent”56.
Rozwinięcie tej tezy zawierają następujące
konstatacje: „Prezydent jest głównodowodzącym armii i floty Stanów Zjednoczonych”;
„Za radą i zgodą Senatu, udzieloną większością dwu trzecich obecnych senatorów,
może zawierać traktaty, mianuje ambasadorów, innych pełnomocnych przedstawicieli
i konsulów, sędziów Sądu Najwyższego oraz
wszystkich innych funkcjonariuszy Stanów
Zjednoczonych na urzędy utworzone ustawą”; „Stosuje prawo łaski w sprawach o przestępstwa przeciwko Stanom Zjednoczonym”;
„Powinien od czasu do czasu kierować do
Kongresu orędzie o stanie państwa, przedstawiając do rozważenia środki, które uważa
za potrzebne i właściwe”; „Zapewnia ścisłe
wykonanie ustaw”. Wszelkie zarządzenia,
rezolucje i uchwały, wymagające zgodnego
stanowiska Senatu i Izby Reprezentantów
(poza sprawą odroczenia obrad), wymagają
przedłożenia prezydentowi Stanów Zjednoczonych i uzyskują moc prawną dopiero, gdy
zostaną przez niego zatwierdzone”57.
Kształtowanie w Polsce zasad ustroju
i kompetencji poszczególnych organów
państwowych w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa zewnętrznego RP
Por. Konstytucje Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Belgii, Szwajcarii - Zbiór tekstów, red.
Burda A., Rybicki M., Instytut Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 1051-1052.
57
Gdulewicz E., Ustroje państw współczesnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, s. 190-191.
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związane było z dostosowaniem zapisów
kolejno w następujących aktach prawnych,
stanowiących genezę kształtowania uprawnień instytucji prezydenta RP: przejściowo
w kilkakrotnie nowelizowanej Konstytucji
PRL z 22 lipca 1952 r., Ustawie Konstytucyjnej (tzw. Małej Konstytucji) z 17 marca
1992 r. oraz obecnie obowiązującej Konstytucji RP z 6 kwietnia 1997 r.58
Najważniejsze uprawnienia i kompetencje ma prezydent RP, który jako głowa państwa jest gwarantem „suwerenności
i bezpieczeństwa państwa i niepodzielności
jego terytorium”59. Ponadto reprezentuje
on Polskę w „stosunkach zewnętrznych”
a jego ważniejsze uprawnienia obejmują:
ratyfikację i wypowiadanie umów międzynarodowych, mianowanie i odwoływanie ambasadorów, przyjmowanie listów
uwierzytelniających przedstawicieli innych
państw60. Zgodnie z Konstytucją z 1997 r.,
prezydent w prowadzeniu polityki zagranicznej zobowiązany jest do współdziałania
„z prezesem Rady Ministrów i właściwym
ministrem”61. W praktyce oznacza to poważne ograniczenie kompetencji prezydenta w realizacji polityki zagranicznej. Mimo
iż ma on w swej Kancelarii odpowiednią
komórkę ds. polityki zagranicznej i specjalne Biuro Bezpieczeństwa Narodowego,
musi ściśle uzgadniać swoje decyzje z Radą
Ministrów, dysponującą wszelkimi instrumentami i środkami oraz wyspecjalizowanymi strukturami i kadrami, niezbędnymi
do realizacji polityki zagranicznej i bezpieczeństwa zewnętrznego RP62.
Międzynarodowe stosunki polityczne, red. Cziomer
E., op. cit., s. 412.
59
art. 126 Konstytucji RP.
60
art. 134-136 Konstytucji RP.
61
art. 133 Konstytucji RP.
62
Międzynarodowe stosunki polityczne, red. Cziomer
E., op. cit., s. 412.

Prezydent Federacji Rosyjskiej, jako
głowa państwa, spełnia również rolę gwaranta konstytucji, tzn. wykonywania jej postanowień w państwie, oraz rolę gwaranta
praw i wolności człowieka i obywatela.
Ponosi więc osobistą odpowiedzialność za
przestrzeganie tych praw w Rosji. Konstytucja bowiem nakłada na niego obowiązek
zawieszenia obowiązujących aktów prawa
organów władzy wykonawczej podmiotów Federacji Rosyjskiej w sytuacji, kiedy
akty te naruszają prawa lub wolności człowieka i obywatela: ma też w ogóle prawo
zawieszania aktów prawa tych organów,
gdy akty te są sprzeczne z konstytucją Federacji Rosyjskiej, ustawami federalnymi
i międzynarodowymi zobowiązaniami Federacji Rosyjskiej. Można więc powiedzieć,
że prezydent pełni rolę gwaranta wartości
ustrojowych państwa, w tym i wartości obywatelskich, i ta okoliczność również uwydatnia wysoką pozycję prawno-ustrojową
prezydenta Federacji Rosyjskiej.
Wybór prezydenta Federacji Rosyjskiej
w wyborach bezpośrednich i powszechnych
przez obywateli nadaje mu silną legitymizację. Generalnie można stwierdzić, że pozycja
ustrojowa i uprawnienia prezydenta Federacji Rosyjskiej mają liczne analogie szczególnie do pozycji i roli prezydenta USA oraz
Republiki Francuskiej, zaczynając od kwestii silnej legitymizacji wyborczej63.
Prezydent Francji posiada silną pozycję
ustrojowo-polityczną, co jest rezultatem
trzech podstawowych czynników:
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dominującej pozycji prawno-konstytucyjnej, wynikającej z jego wyboru
w glosowaniu powszechnym i przyznania mu szerokiego zakresu uprawnień,
w tym niewymagających kontrasygnaty,

Kowalski J., Konstytucja Federacji Rosyjskiej a Rosyjska…, op. cit., s. 305.
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sprzyjającej prezydentowi sytuacji politycznej, czyli zajmowania przez niego
stanowiska szefa parlamentarno-rządowej większości, do czego dochodzi w przypadku zgodności orientacji
politycznych prezydenta i parlamentu
(i, co za tym idzie, rządu),
tradycji politycznej, a przede wszystkim
precedensów konstytucyjnych stworzonych przez prezydenta de Gaulle’a,
wpływających na późniejszą praktykę
polityczną64.

W przypadku opróżnienia stanowiska
prezydenta lub zaistnienia przeszkody
w wykonywaniu funkcji głowy państwa
prezydenta zastępuje przewodniczący Senatu.
Prezydent Federacji Rosyjskiej zgodnie
z Konstytucją Federacji Rosyjskiej i ustawami federalnymi określa podstawowe
kierunki wewnętrznej i zagranicznej polityki państwa” (ust. 3). Artykuł ten należy
związać z art. 85, mówiącym o przysługujących prezydentowi uprawnieniach
rozjemczych w sporach między organami
władzy państwowej Federacji Rosyjskiej.
W pewnym stopniu istnieje też zbieżność tego typowo francuskiego rozwiązania z przyjętym w konstytucji RP z 1997
roku: jej art. 126 o przestrzeganiu przez
prezydenta konstytucji „Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem
Konstytucji, stoi na straży suwerenności
i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium”. Nie sposób tutaj wnikać w nader
złożone zagadnienie interpretacji normy
dotyczącej funkcji stania na straży konstytucji i funkcji arbitra, czemu poświęcone
64
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Por. Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, red. Grabowska S., Grabowski
R., op. cit., s. 94.

jest obszerne piśmiennictwo francuskie,
niektóre problemy z tym związane prezentuje też polska literatura65.
Prezydent Federacji Rosyjskiej ma
uprawnienia do formułowania ogólnych
dyrektyw (jako odrębne dokumenty)
w zakresie strategii polityki zagranicznej
i polityki bezpieczeństwa wewnętrznego
– realnie kieruje on polityką zagraniczną
Federacji; również prowadzi rokowania
z innymi podmiotami polityki międzynarodowej lub udziela pełnomocnictwa
przedstawicielom państwa do prowadzenia
rokowań i podpisania umowy międzynarodowej bądź sam podpisuje międzynarodowe porozumienia i traktaty. Prezydent
Federacji Rosyjskiej tworzy i de facto kieruje złożoną strukturą administracji prezydenta Federacji Rosyjskiej, w skład której
wchodzą Rada Bezpieczeństwa Federacji
Rosyjskiej, Rada Obrony Federacji Rosyjskiej, Rada Prezydencka, zespoły doradców
prezydenta, szef administracji prezydenta,
szefowie różnych służb specjalistycznych,
komisji i komitetów itp.66 i jest to wyraźna
analogia do administracji prezydenta USA.
W zakresie relacji prezydent-egzekutywa prezydent USA jest szefem administracji federalnej, jest kierownikiem władzy
wykonawczej, cała administracja federalna
jest mu bezpośrednio lub pośrednio podporządkowana wskutek prawa prezydenta
do mianowania i odwoływania członków
administracji; szczególnie istotne jest
prawo nominowania sekretarzy departamentów (kierowników resortów – jako
analogia do europejskiej funkcji ministra),
kierowników tzw. agencji wykonawczych
Kowalski J., Konstytucja Federacji Rosyjskiej a Rosyjska…, op. cit., s. 308-310.
66
Por. Gardocki S., Instytucja prezydenta w polityce
Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 231-235.
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i rozmaitych tzw. komisji regulacyjnych67.
Nominacje na najwyższe stanowiska w administracji odbywają się co prawda „za radą
i zgodą Senatu”, ale w praktyce jest to raczej zgoda formalna. Natomiast odwołania
urzędników administracji nie wymagają
zgody Senatu. Członkowie administracji
federalnej ponoszą odpowiedzialność jedynie wobec prezydenta i Kongres nie ma
możliwości egzekwowania odpowiedzialności politycznej wobec gabinetu prezydenta. Jako szef federalnej administracji
prezydent stoi na czele rozbudowanej
struktury (Biuro Wykonawcze Prezydenta
składające się w wielu jednostek; 14 departamentów – odpowiedników ministerstw:
kilkadziesiąt agencji wykonawczych, komisji regulacyjnych, korporacji rządowych,
urzędów)68.
W odniesieniu do Francji istnieje specyficzna sytuacja – występuje dualizm szefów
władzy wykonawczej: prezydent i premier,
ale rozgraniczenie kompetencji nie znajduje dostatecznego rozstrzygnięcia konstytucyjnego. Dokonało się to poprzez praktykę
konstytucyjną. Konstytucyjnie prezydent
określony jest jako spełniający arbitraż
zapewniający właściwe funkcjonowanie
władz publicznych69.
Należy wspomnieć także o uprawnieniach prezydenckich odnośnie do zarządzania referendum (tryb określony
konstytucyjnie) – w przypadku prezydenta
Federacji Rosyjskiej chodzi o zarządzanie
referendum konstytucyjnego (poddanie
pod ogólnonarodowe głosowanie projekPor. Langer T., Stany w USA: instytucje, praktyka,
doktryna, PWN, Warszawa 1988, s. 233.
68
Por. Możdżeń-Marcinkowski M., Wstęp do prawa
administracyjnego ogólnego, Wolters Kluwer Polska,
Warszawa 2009, s. 42.
69
Kowalski J., Konstytucja Federacji Rosyjskiej a Rosyjska…, op. cit., s. 305.
67

tu opracowanego przez Zgromadzenie
Konstytucyjne). W wypadku prezydenta
Republiki Francuskiej – jego uprawnienie
referendalne wydaje się mocniejsze – może
on poddać pod referendum projekty ustaw.
Prezydenci Federacji Rosyjskiej, USA oraz
Francji mają też uprawnienie występowania
z orędziami o stanie państwa, o głównych
kierunkach polityki itp. – prezydent USA
w Kongresie, prezydent Francji w Zgromadzeniu Narodowym i w Senacie (jedno orędzie do obu Izb odczytywane odpowiednio
– przez premiera i ministra sprawiedliwości), a prezydent Federacji Rosyjskiej
w Zgromadzeniu Federalnym70.
W Federacji Rosyjskiej, w relacjach z narodem prezydent ma prawo do swobodnego
zarządzenia referendum. Co ważne, jest on
jedynym organem władzy państwowej na
szczeblu Federacji, któremu przysługuje to
uprawnienie, ponieważ żadnej z izb parlamentu rosyjskiego ani rządowi federalnemu
konstytucja nie daje takiego prawa. Między
innymi może ono dotyczyć przygotowanego przez Zgromadzenie Konstytucyjne
projektu nowej konstytucji. Ustawa zasadnicza przewiduje bowiem przyjęcie projektu
konstytucyjnego albo w procedurze parlamentarnej większością 2/3 ogólnej liczby
członków owego Zgromadzenia Konstytucyjnego, albo właśnie w drodze poddania
go pod referendum ogólnonarodowe. Referendum konstytucyjne ma zatem charakter fakultatywny. Przedmiotem referendum
ogólnonarodowego, oprócz projektu konstytucji Federacji, mogą być również projekty ustaw, obowiązujące już ustawy i inne
zagadnienia rangi państwowej71.
W Polsce referendum w sprawie
zmiany Konstytucji jest referendum zaGulczyński M., Współczesne systemy polityczne…,
op. cit., s. 131.
71
Ibid., s. 131
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twierdzającym. Można je przeprowadzić,
jeżeli zmiana dotyczy treści rozdziału I poświęconego zasadom naczelnym
ustroju państwa, rozdziału II dotyczącego
podstawowych wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela, jak również
rozdziału XII regulującego tryb zmiany
Konstytucji. Referendum musi być przeprowadzone, jeżeli wystąpi o to co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat
lub Prezydent RP72.
Na koniec należy wspomnieć o odpowiedzialności prezydenta za podejmowanie decyzje i działania. Prezydent USA
nie ponosi odpowiedzialności politycznej
przed Kongresem. Jedynie może ponosić odpowiedzialność konstytucyjną przed
Kongresem w trybie impeachmentu (dotyczy to też osób pełniących wyższe urzędy).
Oskarżenie wnosi Izba Reprezentantów do
Senatu, któremu w odniesieniu do oskarżenia prezydenta przewodniczy prezes Sądu
Najwyższego. Karą jest usunięcie z zajmowanego stanowiska i pozbawienie prawa do
przyjęcia i pełnienia w służbie Stanów Zjednoczonych jakiejkolwiek funkcji honorowej
lub odpłatnej. Wobec tego prezydent, wiceprezydent i każdy urzędnik cywilny USA
zostaje usunięty z urzędu w razie oskarżenia i skazania za zdradę, przekupstwo lub
inne ciężkie przestępstwo lub przewinienie.
Problemem prawnym jest interpretacja kategorii ciężkie przestępstwo lub przewinienie.
Skazanie w trybie konstytucyjnym nic wyklucza odpowiedzialności w ramach procedury karnej lub cywilnej73.
Podobnie w odniesieniu do prezydenta Republiki Francuskiej – nie ponosi
on odpowiedzialności politycznej za akty
Górecki D., Polskie prawo konstytucyjne, Wolters
Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 109.
73
Kowalski J., Konstytucja Federacji Rosyjskiej a Rosyjska…, op. cit., s. 308-310.
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dokonywane podczas pełnienia swej funkcji, podlega zaś odpowiedzialności konstytucyjnej przed Najwyższym Trybunałem
Sprawiedliwości za zdradę stanu - pojęcie
to nie zostało sprecyzowane w ustawodawstwie. W polskim piśmiennictwie występuje pogląd, że „chodzi tu przede wszystkim
o pogwałcenie reguł konstytucyjnych
lub innych zasad prawnych dotyczących
państwa i ustroju”74. Nie są też określone sankcje. Oskarżenie zostaje wniesione
jednomyślną decyzją obu izb, ale nieudana próba oskarżenia prezydenta grozi ich
rozwiązaniem. Natomiast odrębną kwestią
jest, że prezydent w swoisty sposób ponosi
odpowiedzialność przed narodem - jego
prezydentura zostaje oceniona przez opinię publiczną, co znajduje wyraz w postawie wyborców wobec reelekcji prezydenta.
Polityczną odpowiedzialność za akty prezydenta ponoszą ministrowie, którzy je
kontrasygnują. ale za akty nie wymagające
kontrasygnaty prezydent również nie ponosi odpowiedzialności75.
Natomiast w wypadku prezydenta Federacji Rosyjskiej – ma on wyjątkowo szeroki zakres „nieodpowiedzialności” – nie
ponosi ani odpowiedzialności politycznej
za swe działania, ani też parlamentarnej,
gdyż zgodnie z przyjętą praktyką polityka
prezydenta nie stanowi przedmiotu zapytań, interpelacji i obrad parlamentu, ani nie
podlega ocenie wyrażonej w uchwałach izb
parlamentu, nie ponosi też odpowiedzialności konstytucyjnej za złamanie prawa76.
Por. Dudek D., Zasady Ustroju III Rzeczypospolitej
Polskiej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009,
s. 146; Kowalski J., Konstytucja Federacji Rosyjskiej
a Rosyjska…, op. cit., s. 310.
75
Kowalski J., Konstytucja Federacji Rosyjskiej a Rosyjska…, op. cit., s. 310.
76
Por. Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, red. Grabowska S., Grabowski
R., op. cit., s. 22.
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Ponosi on jedynie odpowiedzialność prawną w formie pozbawienia urzędu prezydenta tylko za zdradę stanu lub popełnienie
innego ciężkiego przestępstwa (analogia do
odpowiedzialności prezydenta USA). Złożony, rygorystyczny tryb oskarżenia ustala
Konstytucja Federacji Rosyjskiej, co ma na
celu uchronić przed pochopnością w wysuwaniu inicjatyw w tej kwestii i podejmowaniu decyzji77.
KONKLUZJE
Konstytucja Federacji Rosyjskiej
z 1993 r. wyniosła prezydenta Federacji Rosyjskiej niezwykle wysoko
w hierarchii władzy federacji. Powierzyła mu funkcję głowy państwa. Z tej racji prezydent spełnia
rolę gwaranta konstytucji, praw
i wolności człowieka i obywatela.
Na prezydencie ciąży obowiązek
podjęcia kroków mających na celu
obronę suwerenności federacji, jej
niepodległości i integralności państwowej, zapewnienia koordynacji
i współdziałania organów władzy
państwowej. Prezydent federacji
jako głowa państwa reprezentuje
Federację Rosyjską w kraju i w stosunkach międzynarodowych.
W Rosji chodziło też o umocnienie
władzy wykonawczej w związku z podjętą reformą gospodarczą, mającą zapewnić
przejście do gospodarki rynkowej i zniesienie systemu nakazowo-rozdzielczego.
Było to zadania strategiczne. Władza wykonawcza miała być nosicielem przeobrażeń ustrojowych na miarę epoki i przemian
cywilizacyjnych. Spełnianie tych nadziei
77

Kowalski J., Konstytucja Federacji Rosyjskiej a Rosyjska…, op. cit., s. 310.

wiązano z kształtowaniem demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego78.
Można jednak wysnuć wniosek, że analiza porównawcza czterech instytucji prezydenta pokazuje, że instytucja w Federacji
Rosyjskiej, która wzorowana była na historii Stanów Zjednoczonych w tej materii, ma
nadal wiele wspólnego z zasadami obowiązującymi w tym kraju. W zakresie szeroko
pojętej dyktatury prezydentury można znaleźć wiele wspólnego z instytucją prezydenta w Republice Francuskiej. Podobnie jak
we Francji, prezydent Federacji Rosyjskiej
ma szerokie uprawnienia i ogromny zakres
decyzyjny w kwestiach dotyczących funkcjonowania państwa. Natomiast w Polsce
rola prezydenta, mimo stosunkowo bogatego koszyka uprawnień, sprowadza się jednak stricte do reprezentacji, a kompetencje
głowy państwa są skutecznie ograniczane
zapisami konstytucyjnymi.
Inaczej sprawa przedstawia się w kwestii odpowiedzialności prezydenta za podejmowane decyzje i działania. Najmniejsza
odpowiedzialność spoczywa zdecydowanie
na prezydencie Federacji Rosyjskiej. Przy
stosunkowo szerokim zakresie uprawnień
instytucja prezydenta w tym kraju wiąże
się z szeroką ochroną prawną decyzji prezydenckich.
Młoda historia prezydencji w Federacji
Rosyjskiej pozwala subiektywnie wnioskować, że autorzy zasad funkcjonowania
tej instytucji zapożyczyli z polityki innych
państw kompendium najważniejszych praw
prezydenta, ale doskonale zatroszczono się
także o zminimalizowanie odpowiedzialności, zwłaszcza w sytuacji dużego prawdopodobieństwa nietrafionych decyzji.
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Problemy z przestrzeganiem
prawa wśród emigrantów
polskich we Włoszech

Wstęp
W dzisiejszych czasach przestrzeganie prawa wydaje się być dużo łatwiejsze
niż dawniej. Bogata kodyfikacja, tradycja a przede wszystkim edukacja wyrabia
w nas nawyki, umiejętności i wdraża do poruszania się w świecie zakazów, nakazów
i obowiązków dość sprawnie. Oczywiście
nie sposób poznać wszystkie kodeksy czy
ustawy dogłębnie, na to potrzeba lat studiów i specjalizacji, jednak ogólne wyrobienie prawne uzyskujemy osiągając dorosłość.
„Ignorantia iuris nocet” – nieznajomość prawa szkodzi, o tym na
ogół dowiadujemy się boleśnie,
kiedy je w jakiś sposób naruszymy
czy złamiemy. Przestrzeganie prawa wydaje się jednak być łatwiejsze
i prostsze w swoim kraju, gdy nie
mamy najmniejszych problemów
ze znajomością języka, gdy posiadamy odpowiednie warunki do życia: dom, pracę, rodzinę - która jest
wsparciem, gdy mamy znajomych
czy przyjaciół, na których możemy
liczyć.
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Zmiana z różnych powodów tych warunków życia powoduje, że niektórzy
ujawniają skłonności do łamania prawa.
Porządek prawny przestaje się dla nich liczyć, a najważniejszy okazuje się być cel,
którego osiągnięcie próbują zrealizować
bezprawnie. Ruch migracyjny, który eksplodował na początku lat 90. spowodował
przemieszczenie w kolejnych latach setek
tysięcy Polaków do państw zachodniej i południowej Europy w poszukiwaniu dobrze
płatnej pracy. Ich celem stało się teraz osiągnięcie sukcesu ekonomicznego. Nikt nie
zakładał niepowodzeń, a jeśli nawet liczył
się z trudnościami, to przejściowo, sporadycznie, wierząc, że los mu będzie sprzyjał. Stare przysłowie, że „fortuna kołem
się toczy” wielu odczuło boleśnie, nic nie
zyskując i decydując się na powrót. Wielu
jednak mimo niepowodzeń postanowiło
osiągnąć zakładany cel łamiąc prawo. Italia będąc państwem docelowym dla wielu poszukujących pracy, jest krajem tylko
z pozoru podobnym do Polski. Są w nim co
najmniej dwie mentalności, odmienne dla
północy i południa, zaś społeczeństwo jest
życzliwe i raczej pozbawione ksenofobii,
jednak osiągnięcie w nim sukcesu z innych
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powodów nie jest łatwe i wymaga dużych
umiejętności dostosowawczych.
Zarys ogólnej sytuacji polityczno-społecznej w Polsce przed
i po okresie transformacji
Masowy ruch migracyjny, który stal
się udziałem Polaków, był spowodowany zmianami, jakie nastąpiły w Polsce po
roku 1989. Radykalność tych zmian na
płaszczyźnie ustrojowej, politycznej, ekonomicznej i światopoglądowej unaoczniła
nieprzygotowanie większości Polaków do
nowych warunków i wyzwań. Zdecydowana większość społeczeństwa nie zdawała
sobie sprawy z efektów ówczesnych przemian, które sprowadziły się do prywatyzacji
środków produkcji, przestawienia gospodarki na konkurencję rynkową oraz demokratyzację życia społecznego, ze znacznym
ograniczeniem opieki socjalnej państwa.
Polacy po II wojnie światowej w dość
krótkim okresie historycznym doświadczyli na sobie efektów eksperymentu socjalistycznego. Upaństwowiono środki
produkcji, wprowadzono centralne planowanie i zarządzanie gospodarką, znacznie
rozbudowano opiekę socjalną przyzwyczajając społeczeństwo do stabilności i pewnej
pracy. Odbudowywano kraj ze zniszczeń
wojennych i w nadziei „lepszego jutra” realizowano założenia i plany komunistycznej władzy. Złoty okres lat 70. spowodował
wzrost zamożności, jednocześnie zwiększając aspiracje i oczekiwania społeczne.
Kryzys gospodarczy pod koniec tej dekady
doprowadził do niepokojów społecznych,
strajków i protestów robotniczych.
Francuski socjolog Alexis de Tocqueville żyjący w XIX w. analizując rewolucję francuską stwierdził, „…że rewolucje
wybuchają nie wtedy, gdy masom żyje się
najgorzej, lecz wtedy, gdy zapoczątkowana

poprawa rozbudza ich pragnienia i oczekiwania, stopień zaś zaspokojenia tych oczekiwań jest niewystarczający1”.
W okresie tym (1980 r.) powstaje Solidarność – niezależny związek zawodowy
robotników otrzymując szerokie poparcie
społeczne. Związek ten doprowadza do
eskalacji protestów i masowych strajków
paraliżujących niemal życie gospodarcze
państwa. Wprowadzenie stanu wojennego
zatrzymuje te działania. Ostatecznie dochodzi do porozumienia przy okrągłym
stole i wyłonienia nowego demokratycznego rządu. Następuje teraz przyspieszona
transformacja prawie we wszystkich sferach
życia społecznego z dobrymi i złymi tego
skutkami. Doprowadziło to do pojawienia
się bezrobocia – zjawiska całkiem nowego,
nieznanego w takiej postaci w okresie Polski Ludowej.
Negatywne skutki bezrobocia dają znać
o sobie dość szybko. Pozbawione pracy,
a przez to dochodów rodziny izolują się
towarzysko od znajomych, przyjaciół czy
sąsiadów posiadających pracę. Szczególnie
dotkliwie utratę pracy odczuwają mężczyźni – często jedyni żywiciele, których
rola i pozycja ulega zachwianiu, a nawet
załamaniu. Oni to najczęściej sięgają po
alkohol, pogłębiając tylko trudną sytuację,
a nierzadko też dokonują prób samobójczych. Na terenach objętych bezrobociem
wzrasta poziom przestępstw i wykroczeń. Młodzież, zwłaszcza w ośrodkach
miejskich, wchodzi w struktury gangów
dokonujących kradzieży i rozbojów, ulegając jednocześnie pijaństwu i narkomanii.
Wzrasta ogólne niezadowolenie i krytyka
władz państwowych i lokalnych, obwinianych za bezrobocie.
1

J. J. Wiatr, Socjologia polityki, EWSPA, Warszawa 2009, s. 29.
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Rzeczywistość polska lat 90. sprzyjała także rozwojowi przestępczości zorganizowanej. Ciągłe kłótnie wśród partii
politycznych i w Sejmie, właściwie zanik
prewencji z powodu braku finansów, nieuporządkowanie prawne – to powodowało,
że przestępcy czuli się bezkarnie dość długo. Wstrząsem, który uświadomił wszystkim skalę problemu, było zabicie przez
bandytów komendanta głównego policji
gen. M. Papały w 1998 r. Wprowadzenie
nowych instrumentów prawnych w postaci
świadka koronnego czy prowokacji kontrolowanej, zaostrzenie kar, dofinansowanie
sądów, prokuratury i policji zahamowało
wzrost przestępczości, a nawet spowodowało jej obniżenie.
Gdy popatrzymy z perspektywy minionych lat na tamten okres, to zobaczymy
w nim społeczeństwo sprawiające wrażenie,
jakby było zaskoczone tym, co się wokół
dzieje. Jednak tak naprawdę to cała prawie
dekada lat 80. przygotowywała Polaków
mentalnie do zmian. Prawie każdy marzył, by zostać kapitalistą i uważał, że się
świetnie do tej roli nadaje. Rzeczywistość
zweryfikowała te marzenia i zmusiła bardzo wielu do realizacji ich pod inną szerokością i długością geograficzną. Wejście
Polski do Unii Europejskiej ułatwiło ten
proces dając szanse na dobrą prace i godne
życie tym, którzy nie umieli lub nie mogli
znaleźć tego w Polsce.
Etapy emigracji
Jednym z państw należących do
Unii Europejskiej o dużej atrakcyjności dla poszukujących pracy
Polaków są Włochy. Śródziemnomorski klimat, wielość zabytków to
atrakcje mające znaczenie turystyczne, jednak dla wielu poszuku-
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jących pracy jest to również istotne
i decydujące o wyborze.
Półwysep Apeniński to miejsce wyjątkowe, gdzie ponad dwa i pół tysiąca lat
temu powstała starożytna państwowość
rzymska rozwijająca bogatą kulturę, która
znacznie przyczyniła się do rozwoju cywilizacji europejskiej. Zwłaszcza prawo rzymskie, które począwszy od ustawy XII tablic
z V wieku p. n e., poprzez swój rozwój na
przestrzeni wieków aż do kodyfikacji justyniańskiej w VI wieku n. e., osiągnęło nieporównywalne szczyty, stając się podstawą dla
prawa europejskiego.
„Prawo rzymskie przeżyło istnienie
państwa, w którym powstało. Wpływało
tak na tworzenie prawa w państwach Europy średniowiecznej, jak i na systemy prawne
świata współczesnego. We współczesnych
systemach prawa tkwi wiele elementów
prawa rzymskiego, czy też rozwiniętej na
jego gruncie doktryny”2.
Przed rokiem 1989 emigracja z Polski
na Półwysep Apeniński polegała głównie
na oddalaniu się z wycieczek turystyczno-pielgrzymkowych. Niewielu deklarowało chęć pozostania we Włoszech na stałe
lub na dłużej, zdecydowana większość
traktowała ten kraj jak przystanek przed
udaniem się do innych krajów, głównie do Stanów Zjednoczonych i Kanady.
W owym czasie te dwa kraje w świadomości Polaków stanowiły miejsca-marzenia,
gdzie szybko można było się dorobić i zostać lub wrócić do kraju z kapitałem inwestycyjnym. Dolar był wtedy symbolem
bogactwa i miał w kraju niekwestionowaną siłę przebicia. Wielu decydowało się
również na wyjazd nawet do tak odległych
i egzotycznych krajów, jak Nowa Zelandia,
2

W. Wołodkiewicz, Europa a prawo rzymskie,
EWSPA, Warszawa 2000, s. 146.
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Australia czy RPA. Ogólnie przyjmuje się,
że w latach 80. do Włoch wyemigrowało
około 35-40 tys. Polaków, w dużej większości z zamiarem dalszej podróży. Imigranci polscy tamtego okresu to ludzie
młodzi, w znacznej większości mężczyźni,
posiadający wykształcenie średnie, a nawet
wyższe i dość dobre przygotowanie zawodowe. Część z nich zdecydowała się oraz
zmuszona była pozostać we Włoszech
i byli to zapewne ci realiści, którzy licząc
się z trudnościami życia na emigracji, zakładali powrót do Polski, oraz ci, którym
nie udało się wyjechać dalej.
Wyjeżdżający z Polski do Włoch
po roku 1989 to ludzie o innym
nastawieniu, których celem nie jest
azyl polityczny i dalsza migracja,
ale jedynie znalezienie pracy, zarobienie pieniędzy i w większości
przypadków powrót. To migracja
„wahadłowa”, czasowa, lub sezonowa, nastawiona na szybki i możliwie
duży zysk, dobrze znająca korzystny
przelicznik w bankach polskich zarobionych na Zachodzie pieniędzy.

To ludzie posiadający różny (czasem niski) poziom wykształcenia, przygotowania
zawodowego czy kultury osobistej; zróżnicowani wiekowo, ze znaczną przewagą
kobiet nad mężczyznami. Decydują się na
każdą, niekiedy bardzo ciężką pracę, na
którą nie zdecydowaliby się w Polsce, często
podejmując ją bez najmniejszych kwalifikacji czy doświadczenia, godząc się na niższe
od Włochów wynagrodzenie. Wizerunek
tej imigracji ulega zmianie – poprawia się
w miarę upływu czasu, ale trwa to przez
cały okres lat 90., a nawet dłużej. Wyrabia
ona również różne, czasem sprzeczne ze
sobą oceny i stereotypy Polaka w oczach
Włochów, które żyją swoim życiem mimo

korzystnych zmian jakościowych w postawach ocenianych.
Rok 2004 wyznacza nowy etap dla
polskich imigrantów, którzy teraz, po wejściu Polski do Unii Europejskiej z większą pewnością siebie penetrują zachodnie
rynki pracy. Rynki te, sukcesywnie w kolejnych latach w zależności od nastawienia
i potrzeb, częściowo lub całkowicie znoszą
ograniczenia w zatrudnieniu, wchłaniając
tysiące Polaków. Także Italia, choć z oporami, otwiera się na cittadini comunitari –
obywateli Europy, ułatwiając możliwość
legalnego zatrudniania, mimo sprzeciwów
znacznej części społeczeństwa coraz bardziej zaniepokojonego zwiększającą się
liczbą obcokrajowców. Do Włoch napływa
teraz więcej Polaków lepiej wykształconych, znających języki – włoski, angielski,
co pomaga im w znalezieniu dobrze płatnej
pracy, a nawet w rozpoczęciu i prowadzeniu
własnej działalności.
Rodzaje i przyczyny przestępstw
i udział w nich Polaków jako
sprawców i jako ofiar
W wielu publikacjach dotyczących
przestępczości zjawisko to określane jest
mianem fenomenu. Takie określenie pozwala wnioskować, że czyn przestępny
człowieka jest zawsze czymś trudnym do
zrozumienia i niełatwym do wytłumaczenia. Szereg nauk analizuje ten negatywny
fenomen, próbując dostrzec motywy kierujące osobą dopuszczającą się przestępstwa. Obok bardziej złożonych powodów,
człowiek łamie prawo najczęściej z chęci
osiągnięcia różnych korzyści.
Zdecydowana większość wyjeżdżających za granicę w poszukiwaniu
pracy nie zakłada osiągnięcia sukcesu w sposób niezgodny z pra-
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wem. Niestety sytuacja na rynku
pracy w państwie docelowym jest
najczęściej niełatwa i stwarza dla
imigranta dylematy i problemy,
które zmuszają go do podjęcia
trudnych decyzji i wyborów nie zawsze zgodnych z prawem.
Polacy, którzy napłynęli do Italii w latach 80., mieli zdecydowanie łatwiejszy start
niż ci, którzy przyjechali w latach 90. czy po
2000 roku. Osadzeni w obozach przejściowych, mimo oficjalnego zakazu opuszczali
je w nadziei znalezienia pracy. Najłatwiejszą pracą niewymagającą pośrednictwa ani
zbytniego przygotowania było mycie szyb
samochodowych na skrzyżowaniach ulic.
W tej formie po raz pierwszy zetknęli się
licznie z Włochami, wywołując na początku wiele pozytywnych opinii i komentarzy.
Polacco lavavetri (Polak myjący szyby), stał
się pozytywnym przykładem umiejętności
radzenia sobie w potrzebie, wzbudzając
uznanie w oczach Włochów. Dodatkowo
ogromny kredyt sympatii Polacy zawdzięczali osobie papieża Jana Pawła II, cieszącego się coraz większym szacunkiem,
a także popularności Zbigniewa Bońka,
który grając w tamtym czasie w rzymskim
i turyńskim zespole piłki nożnej był bardzo
lubiany przez włoskich kibiców. Niestety,
kredyt sympatii i życzliwości został dość
szybko roztrwoniony wraz z kolejnymi falami polskiej imigracji. Stojący prawie na
każdym skrzyżowaniu chętni do mycia
szyb samochodowych lavavetri, stali się dla
Włochów uciążliwi, tym bardziej że większość z nich była pod wpływem alkoholu.
Upojenie alkoholowe powodowało, że zatracali poczucie przyzwoitości załatwiając
swoje potrzeby w miejscach publicznych
widocznych dla przejeżdżających czy przechodniów. Narzucając nachalnie usługi, ob-
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rażali Włochów i mimo odmowy domagali
się pieniędzy. Nadużywszy alkoholu stawali
się agresywni, prowokując rękoczyny między sobą, a także wchodząc w konflikty
z osobami postronnymi. Takie zachowania
bardzo szybko zmieniły nastawienie do
Polaków tworząc negatywne opinie, które
z czasem zamieniły się w stereotypy.
Wśród przybywających do Włoch Polaków zdecydowaną większość stanowiły
kobiety, które łatwiej znajdowały pracę
w zawodach związanych z opieką nad
dziećmi czy osobami starszymi. Starzejące
się społeczeństwo włoskie odczuwało zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi, co
uwidaczniało się w ustawach wydawanych
na przestrzeni lat przez kolejne rządy, dające zielone światło dla tego typu zatrudnień. Polki przeważnie zainteresowane były
uregulowaniem prawnym swojej pracy, co
związane było z wyrobieniem dokumentów pobytowych przez osobę zatrudniającą
i odprowadzaniem przez nią opłat wynikających z ubezpieczenia. Koszty, które
ponosili pracodawcy, powodowały u wielu
z nich niechęć do legalizacji zatrudnień.
W początkowym okresie napływu większość zatrudnianych kobiet miała z tego
powodu nieuregulowany stosunek pracy.
Tendencja ta zmieniała się wraz z napływem imigrantów, co spowodowało zaostrzenie przepisów i podwyższenie kar
za nielegalne zatrudnianie obcokrajowców.
Proces ten przebiegał jednak dość opornie,
powodując wiele konfliktów pracodawców
z zatrudnionymi, coraz bardziej świadomymi korzyści wynikających z uregulowań
prawnych.
W wielu przypadkach kończyło się to
nagłą utratą pracy bez wypłacania wynagrodzenia i należnej odprawy. Polki w ten
sposób potraktowane szukały pomocy
w biurach adwokackich oraz wstępując na
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drogę sądową. Te mniej zaradne godziły
się najczęściej ze stratą, szukając kolejnej
pracy. Najwięcej tego typu konfliktów interesów miało miejsce w latach 90., ulegając stopniowemu zmniejszaniu wraz ze
zmianami w świadomości Włochów oraz
nakładanymi karami. Specyficzny rodzaj
pracy w przypadku zatrudnień całodobowych (badante), ale też godzinowych (colf)
powodował konflikty wynikające z relacji
międzyludzkich w miejscu pracy. Anna
Kordasiewicz, opisując pracę kobiet polskich w sektorze usług domowych w Neapolu, przedstawia modele tych relacji jako:
„otwarta degradacja - świat służby; pozorne
urodzinnienie – rodzina; profesjonalizacja
– praca; przyjazny profesjonalizm – przyjaźń w stosunkach służbowych3”. Autorka
stwierdza, że tylko przyjazny profesjonalizm nie stwarza sytuacji problematycznych. Również jest ich niewiele w sytuacji
profesjonalizacja – praca. Najbardziej konfliktogenne są dwa pierwsze modele, które
w prostej linii prowadzą do wyzyskiwania
zatrudnionych, przez wydłużanie godzin
pracy i dokładanie obowiązków, nie zwiększając wynagrodzenia. W modelach tych
osoby zatrudnione uzależniają się częściowo od pracodawców stając się ofiarami ich
działań niezgodnych z prawem.
Polki będące w takich sytuacjach pomimo coraz gorszych warunków przeważnie
godziły się na nie, chcąc zachować pracę.
W skrajnych przypadkach narażone były
na molestowanie seksualne, a nawet gwałty.
Wiele takich zdarzeń nie jest ujawniana z różnych powodów (np. zastraszenie),
wśród których wstyd osoby zgwałconej
i obawa przed napiętnowaniem i odrzuceniem w środowisku jest powodem wio3

A. Kordasiewicz, Profesjonalizacja i personalizacja –
strategie Polek pracujących w sektorze usług domowych
w Neapolu, Wyd. „Scholar”, Warszawa 2010, s. 49.

dącym. Często ofiary przemocy seksualnej
bywają obwiniane i obarczane częściową
lub całkowitą odpowiedzialnością za popełnione przez sprawcę przestępstwo, gdy
wskazuje on, że określone zachowania lub
strój ofiary były prowokujące.
„Jak wynika ze statystyk [włoskiego]
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych opublikowanych w 2010 roku – na 10 gwałcicieli tylko 4 to emigranci, większość
przestępstw seksualnych jest popełniana
przez Włochów (60,9 %) i to najczęściej
w zaciszu domowym, w rodzinie4”.
Statystyki dotyczące przemocy seksualnej dokonywanej na kobietach nigdy nie
oddają pełnej prawdy o zjawisku i są danymi szacunkowymi, ponieważ ofiary bardzo
często nie zgłaszają się na policję. Z uwagi
na dużą liczbę Polek w Italii można zakładać, że są one często ofiarami tego typu
zdarzeń. Włoskie prawo przewiduje ściganie przemocy seksualnej, w tym gwałtu, na
wniosek osoby pokrzywdzonej (wyłączając
nieletnich i osoby niepełnosprawne, gdzie
interwencja następuje z urzędu).
Włochy mimo równouprawnienia płci
są państwem, gdzie w sferze obyczajowości
w dalszym ciągu przewagę ma męski pierwiastek, tzw. maschilismo, co ma wpływ na
życie społeczne. Do niedawna molestowanie seksualne czy gwałt na kobiecie nie był
tutaj mocno piętnowany moralnie, a nawet
prawnie, np. do 1965 roku prawo przewidywało, że jeśli gwałciciel dziewicy zaproponuje jej małżeństwo, to uniknie kary.
Dzisiejsze normy prawne są w Italii zdecydowanie surowsze wobec
przestępstw na tle seksualnym niż
dawniej, zmienia się również sposób myślenia. Jednym z powodów
zmian jest duży napływ imigrantów,

4

www.polonia.wp.pl .
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którzy powodują bardzo wiele tego
typu przestępstw (przodują Rumunii, Albańczycy, Arabowie z Maghrebu), co osłabia pobłażliwość
radykalizując nastawienie społeczne; inny powód to wpływy legislacyjne Unii Europejskiej. Polacy na
ogół nie są ujmowani w statystykach włoskich jako sprawcy przemocy seksualnej, częściej (i zawsze
są to kobiety) są ofiarami takich
przypadków, i to zarówno ze strony obcokrajowców jak i Włochów,
o czym informują media.
Inną sferą życia społecznego we Włoszech związaną z przestępczością jest
prostytucja. Włoskie prawo nie zabrania
prostytucji dobrowolnej, gdy kobieta (lub
mężczyzna) świadomie i niezależnie decyduje się na nią. Zabrania natomiast stręczycielstwa, czyli nakłaniania innej osoby do
jej uprawiania; sutenerstwa, czyli czerpania
z niej korzyści; kuplerstwa, czyli umyślnego
ułatwiania cudzej prostytucji w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz utrzymywania domów publicznych.
Wraz z napływem fal imigrantów
w kolejnych latach (zwłaszcza kobiet
z Rumunii i Bułgarii) doszło w tym kraju
do znacznego wzrostu prostytucji, co spowodowało reakcję rządu włoskiego, który
w 2008 roku opracował projekt prawny
(progetto di legge – Bill, nr 1079), delegalizujący prostytucję uliczną (zatwierdzony
przez parlament 11 IX 2008 r.) i nakładający kary na prostytutki oraz ich klientów. Reakcja ta miała na celu uderzenie
w przestępczość zorganizowaną, która ze
sprowadzania kobiet do Włoch, zmuszania ich do prostytucji i czerpania z niej korzyści uczyniła jedną z głównych źródeł
swoich dochodów.
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Według La Repubblica, we Włoszech
jest obecnie „70 tysięcy prostytutek, z tego
20% wśród nich to dzieci, a około 19–26
tysięcy to ofiary handlu ludźmi. Roczny obrót z prostytucji sięga od 2 do 6 miliardów
euro5”.
Wśród grup przestępczych z Albanii,
Rumunii, byłej Jugosławii, Rosji oraz rodzimych włoskich, które zdominowały ten
proceder, również polscy przestępcy uaktywnili się na tym polu prowadząc handel kobietami. Większość zdarzeń z tym
związanych ma podobny scenariusz. Kobiety, najczęściej młode, odpowiadając na
ogłoszenia wabiące obietnicami pracy i wysokiego zarobku, są następnie przewożone
do Włoch (lub innych państw), gdzie kieruje się je (rzadko za ich zgodą) do miejsc
wyzysku (np. nocnych lokali w celu świadczenia usług seksualnych lub do prostytucji
ulicznej).
Coraz częściej w mediach (więcej w polskich, mniej we włoskich) pojawiają się informacje ujawniające tego typu praktyki,
w które zaangażowani są Polacy.
Fakty – „Włochy: Polki dodatkiem do
drinka.” – „Krakowska agencja modelek dokonywała wstępnej selekcji młodych kobiet,
które były potem sprzedawane do włoskich
agencji towarzyskich”6.
Na sygnale – „Miała być kelnerką, zmusili ja do prostytucji”. – „21-letnia Marysia
miała zostać kelnerką we Włoszech. Skończyła w nocnym klubie. Była bita, więziona
zmuszana do prostytucji7”.
Na sygnale – „Polki zmuszane do prostytucji we Włoszech” – „Miały mieć legalną pracę, jako hostessy bądź w lokalach
gastronomicznych. Trafiały do nocnych
klubów, gdzie zmuszane były do prostytu5
6
7

www.inchieste.republica.it.
www.fakty.interia.pl.
www.nasygnale.pl.
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cji8”; kwestią poruszaną w „Corriere della
Sera” było życie Polaków we Włoszech.
Były to zwykle krótkie notatki prasowe
przynależące najczęściej do działu „Cronaca”, ale pojawił się na przykład także dłuższy artykuł o operacji przeprowadzonej
przeciwko handlowi ludźmi we Włoszech,
w który między innymi byli zaangażowani
także Polacy”; – „Traffico dei clandestini,
ottanta arresti” – (Handel nielegalnymi
imigrantami, osiemdziesiąt aresztowań)
„Corriere Della Sera”, 02.10.2002 r.9.
Handel ludźmi ma na celu nie tylko uaktywnianie prostytucji i czerpanie
z niej korzyści, ale także wykorzystywanie
zwłaszcza mężczyzn do eksploatacji produkcyjnej, pół- lub pełnoniewolniczej. Praca współcześnie staje się wartością bardzo
poszukiwaną, co wykorzystuje przestępczość zorganizowana czerpiąc siłę ze słabości osób wyjeżdżających za granicę. Ludzie
traktowani są przedmiotowo, są towarem,
często zagrożone jest ich życie i zdrowie.
„Według szacunków Raportu Handlu Ludźmi z 2006 roku
opracowanego przez rząd Stanów Zjednoczonych, od 600 tys.
do 800 tys. mężczyzn, kobiet
i dzieci co roku przekracza granice
swojego kraju jako ofiary handlu
ludźmi. Aż 80% stanowią kobiety,
a ponad połowa z nich ma mniej
niż 18 lat10”.

Włoski kodeks karny penalizuje handel ludźmi w dwóch artykułach: art. 601
– handel ludźmi (tratta di persone) i art. 602
Ibidem.
K. Golemo, Obraz Polski i Polaków we Włoszech:
poglądy, oceny, opinie, Wydawnictwo UJ, Kraków, s.
224-225.
10
Z. Kawczyńska-Butrym, „Migracje, wybrane zagadnienia”, Wyd. Uniwersyteckie M. C. Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 35.
8
9

– skup i sprzedaż niewolników (acquista
e alienazione di schiavi), przewidując wysokie kary za tego typu przestępstwa w zakresie od 8 do 20 lat więzienia, zwiększając
karę od 1/3 do połowy, gdy osoby zmuszane
są do prostytucji lub mają mniej niż 18 lat.
Dla mieszkańców Europy pojęcie „skup
i sprzedaż niewolników” w odniesieniu do
miejsca i czasów współczesnych brzmi niewiarygodnie i nasuwa na myśl okres starożytny, kiedy takie praktyki były dozwolone.
Okazuje się jednak, że również dzisiaj na
obszarze europejskim działania tego typu
są możliwe i są praktykowane.
W 2006 r. na południu Włoch w rejonie Apulii w okolicach Foggii ujawniono
miejsca, gdzie ludzie wbrew swojej woli byli
przetrzymywani i zmuszani do niewolniczej pracy na plantacjach pomidorów. Za
swoją całodniową pracę otrzymywali wynagrodzenie znacznie niższe od deklarowanego, które często było im odbierane przez
osoby dozorujące. Próby protestu kończyły
się biciem, a nawet śmiercią, również kilka
osób zaginęło bez śladu. Zdarzały się też
gwałty na kobietach. Miejsca te nazwano
obozami pracy, porównując je do obozów
z czasów II wojny światowej. Karabinierzy likwidując te obozy uwolnili wiele osób
z różnych państw, w tym ponad 100 Polaków, maltretowanych i wykorzystywanych
jak się okazało również przez swoich rodaków, którzy prowadzili dozór współpracując z właścicielami plantacji.
Dzięki zaangażowaniu mediów, które
szeroko nagłośniły te wydarzenia, a także
interwencji polskiej ambasady rząd włoski
zlecił specjalnej ekipie dochodzeniowo-śledczej zbadanie zjawiska. Jednocześnie,
by przeciwdziałać tego typu praktykom,
ustawą wprowadzono do kodeksu karnego
(dekret legislacyjny numer. 138/2011) art.
603a, penalizujący „nielegalne pośrednic-
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two i wyzysk w pracy” i przewidujący kary
więzienia od 5 do 8 lat, zaś za zmuszanie
do niewolniczej pracy do 12 lat oraz kary
dodatkowe w postaci wysokich grzywien.
Ustawa ta uderza przede wszystkim w nielegalnych pośredników i nadzorców – caporalato (kaprali, szefów), dając podstawę
prawną do przeciwdziałaniu nadużyciom.
W wyniku śledztwa oraz przeprowadzonych procesów sądowych tak we Włoszech,
,jak i w Polsce wielu Polaków zostało skazanych na kary długoletniego więzienia.
„PAP 22.02.2008 r. – Na kary od 4 do
10 lat więzienia skazał sąd we Włoszech
[w Bari] 16 obywateli polskich, oskarżonych w sprawie tak zwanych obozów pracy
w Apulii na południu Włoch. O wyrokach
poinformował polski konsul Jerzy Adamczyk, obecny na sali sądowej podczas ich
ogłaszania11”.
„PAP 21.04.2010 r. – Włoch i Polka zostali skazani przez sąd w Foggii w głośnej
przed kilkoma laty sprawie tzw. polskich
obozów pracy, czyli zmuszania polskich
obywateli do niewolniczej pracy w gospodarstwach rolnych. Oskarżeni dostali wyroki 9 lat oraz 8 i pół roku więzienia12”.
Na podstawie wydarzeń w Apulii powstała książka napisana przez włoskiego
dziennikarza Alessandro Leogrande „Ludzie i szefowie. Wśród nowych niewolników na wsiach południa” (Uomini e caporali.
Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del
Sud), opublikowana przez wydawnictwo
Mondadori. Autor zwraca uwagę na specyficzną, archaiczną mentalność południa
Włoch, która sprzyja tego typu wynaturzeniom. Na tym obszarze w starożytności
istniała ciężka forma niewolnictwa rolnego, a i w późniejszych czasach poddani byli
bezwzględnie eksploatowani, co utrwaliło
11
12
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się w myśleniu współczesnych mieszkańców akceptujących takie praktyki. Również znaczny wpływ na specyfikę myślenia
Południa ma dzisiaj wszechobecna tutaj
mafia, w cieniu której żyją tamtejsi mieszkańcy, i która kontroluje także ten proceder.
Trwał on na tym terenie od końca lat 80.
rozszerzając się znacznie wraz z napływem
imigrantów, których traktowano coraz
brutalniej w miarę utrwalania się poczucia
bezkarności.
Inna forma wyzysku stosowana na dużą
skalę we Włoszech prowadzona jest w sektorze budowlanym. Jest to sektor typowo
polski, więc większość zatrudniających się
w nim Polaków doświadczyła tego na własnym przykładzie.
Po pierwsze ponad 90% zatrudniana
jest bez umów o pracę i nie nabywa z tego
powodu żadnych świadczeń, po drugie nawet przy tej formie zatrudnienia otrzymują
znacznie niższe (od przyjętego) wynagrodzenie, które wypłacane jest zazwyczaj
nieregularnie, z dużym opóźnieniem lub
wcale, po trzecie pracują często dłużej niż
przewidziane ustawowo 8 godzin dziennie. Próba interwencji kończy się utratą
pracy lub częściej obietnicą wyrównania
w późniejszym terminie, co powoduje kontynuację w nadziei uzyskania tych
wszystkich zaległości finansowych. W ten
sposób pracodawcy włoscy uzależniają od
siebie pracowników, którzy mimo rosnącego długu dalej pracują karmieni obietnicami wypłaty całości. Nawet gdy dochodzi
do regulacji zaległości, nigdy nie jest ona
pełna, na co często godzą się zainteresowani, szczęśliwi, że otrzymali chociaż część
pieniędzy. Próba odzyskania należności
drogą prawną wiąże się z przedstawieniem
świadków (co najmniej dwóch) oraz poniesieniem kosztów przynajmniej w fazie
wstępnej, co dla wielu stanowi znaczne
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utrudnienie. Przy mniejszych kwotach,
przy udziale mediacji adwokackiej, oraz
grożących karach za nielegalne zatrudnianie pracodawca najczęściej uiszcza należne
kwoty, które w części pobiera mediator;
przy większych kwotach sprawa trafia do
sądu, gdzie jest prowadzona często przez
wiele lat z różnym skutkiem.
Praktyki wyzyskiwania Polaków we
włoskich firmach budowlanych częste
w latach 90., ulegały stopniowemu zmniejszaniu w miarę zaostrzania przepisów
i zwiększania kar przez kolejne rządy, nigdy jednak nie zanikły zupełnie. Również
uzdrawiająco działała coraz częściej pojawiająca się konkurencja w postaci spółek
remontowo-budowlanych zakładanych
przez obcokrajowców (w tym Polaków)
przy współpracy z Włochami. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej wielu rodaków samodzielnie zakłada takie spółki
(włoski rynek pracy całkowicie otworzył
się na obcokrajowców unijnych od 2006
roku), stając się prawdziwą konkurencją
dla rodzimych firm, oferując lepszą jakościowo i tańszą pracę. Dla nich z kolei
konkurencję zaczęli stanowić Rumuni,
jeszcze bardziej obniżający ceny w tym
sektorze. Okazało się też szybko, że Polacy, wzorem i praktyką Włochów, zatrudniają swoich bez umowy o pracę, stosując
w wielu przypadkach zaniżone stawki
płacowe oraz wydłużają czas pracy nie
podnosząc wynagrodzenia. Coraz częściej
też, stosując rachunek ekonomiczny wolą
zatrudniać obcych (Rumunów, Bułgarów,
Ukraińców) płacąc im na podobnych warunkach jeszcze mniej niż swoim. W tym
sektorze również wśród Polaków zdarzały
się osoby skrajnie nieuczciwe, sprowadzające i zatrudniające swoich nie wypłacając
im wynagrodzenia. – Wprost 24 – „Na
Sycylii i w Polsce prowadzone będzie po-

stępowanie wyjaśniające w sprawie polskiej firmy, która sprowadzała na wyspę
Polaków do pracy na budowie, a następnie
oszukiwała ich nie wypłacając wynagrodzeń13”. Łatwość oszukiwania rodaków (ta
sama mentalność) powoduje, że jest ono
praktykowane przez nieuczciwe osoby za
granicą (choć nie jest to tylko polska specjalność), zawsze wzbudzając szczególnie
negatywne odczucia i reakcje.
Wraz z ujawnieniem obozów pracy na
południu Włoch rozpoczęto poszukiwania
zaginionych Polaków mogących tam pracować. Dziennik „La Republica” zamieścił
w dniu 13.09.2006 roku zdjęcia 40 zaginionych, próbując ułatwić ich odnalezienie.
Pochodziły one z szerszej listy 119 osób,
które w Internecie umieściła polska policja.
W miarę postępującego czasu większość
poszukiwanych odnalazła się i zgłosiła do
polskiej ambasady lub poinformowała o sobie poszukujące rodziny. Część osób jednak
nie odnalazła się.
Problem zaginięć Polaków we Włoszech
(i nie tylko w tym kraju) jest częściowo
związany z handlem ludźmi i są to osoby
będące ofiarą nieuczciwych pośredników
i nieuczciwych ofert pracy. W większości
jednak przypadków są to tzw. zaginięcia
dobrowolne dokonywane z różnych powodów.
„Któregoś dnia żegnają się z rodziną,
jadą w świat szukać pracy i szczęścia. Potem
tęsknią, dzwonią, piszą listy i e-maile. Albo
wsiąkają, gubią się, milczą przez całe lata,
a rodzina przy stole ogląda zdjęcia z ich
dzieciństwa i omawia sny na ich temat14”.
Na ogół przyjmuje się, że każdy przypadek jest inny, ponieważ ludzie się różnią,
13
14

www.wprost.pl
M. Kołodziejczyk, Pustki w domu, Polityka
2006, Nr 44.
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jednak w sytuacjach zaginięć wśród imigrantów można doszukać się znacznych
podobieństw.
Obok przykładów tragicznych, gdy zaginięcia są z powodu porwań, zniewoleń,
tajemniczych śmierci, w większości przypadków przyczyną jest świadomy, na ogół
dobrowolny wybór spowodowany trudnościami wynikającymi z utraty pracy. Fakt
ten najczęściej powoduje utratę mieszkania
i pozostawia dylemat – powrót lub pozostanie i szukanie kolejnego zajęcia. Większość
pozostaje i próbuje dalej, najczęściej z powodzeniem, i zawsze mają łatwiej ci, którzy mogą na kogoś liczyć (są z rodziną lub
partnerem) niż osoby pojedyncze. Niestety
wielu sięga w takich przypadkach po alkohol, który ściąga niektórych na margines
emigracyjnego życia. Te osoby najczęściej
zrywają kontakty z najbliższymi w Polsce, robiąc to tylko na jakiś czas w nadziei
szybkiej odmiany losu, nie chcą bowiem
martwić bliskich swoim niepowodzeniem,
którego się wstydzą. Codzienne sięganie
po alkohol powoduje jednak, że wielu rezygnuje z walki i poddaje się przedłużając swój pobyt na ulicy. Napotykając sobie
podobnych, łączą się w grupy i wybierają
miejsca gdzie mogą w miarę bezpiecznie
egzystować. Najczęściej są to dworce kolejowo-autobusowe lub tereny w pobliżu
punktów żywieniowych, prowadzonych
przez parafie i Caritas.
Zjawisko bezdomności Polaków na
ulicach miast włoskich było większe
w latach 90. i na początku lat dwutysięcznych, ulegając stopniowemu
zmniejszaniu w miarę otwierania się
rynków pracy innych państw europejskich, zwłaszcza Anglii i Irlandii.
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Dzisiaj są to na ogół niewielkie już
grupy zadomowionych weteranów,
do których coraz rzadziej dołącza
ktoś nowy.
W większości to ludzie młodzi, rzadko przekraczający 40 lat i zdecydowanie
częściej mężczyźni niż kobiety. Utrzymują
się w rozsianych w miastach darmowych
punktach żywieniowo-noclegowych, gdzie
obok posiłku mogą skorzystać z łaźni, a nawet zmienić ubranie. W trudnych przypadkach mogą otrzymać pomoc medyczną lub
psychologiczno-prawną.
By zdobyć pieniądze przesiadują najczęściej pod sklepami lub udają się na
skrzyżowania ulic, gdzie krążąc pomiędzy
czekającymi na zmianę świateł samochodami proszą o monety, które następnie
przeznaczają na alkohol. Dokonują też
drobnych kradzieży (często w supermarketach) i są to zawsze jakieś alkohole lub
jedzenie, które później dzielą między siebie. Otępienie alkoholowe powoduje, że
kradną nie kryjąc się zbytnio, że coś biorą.
Często też z tego powodu są zatrzymywani przez ochronę i raczej wypuszczani
z powodu niskiej wartości kradzionych
rzeczy. Wyrabia to jednak i utrwala negatywną opinię.
Dane statystyczne dotyczące kradzieży
(pospolitych) we Włoszech, dokonywanych
przez różne grupy etniczne w latach 1994-1997, opracowane przez ISTAD (Włoski
Narodowy Instytut Statystyk)15.

15

www.altrodiritto.unifi.it
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L. p.

Kraje

Kradzież (furto) w %

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Była Jugosławia
Maroko
Algieria
Albania
Rumunia
Tunezja
Polska
Nigeria
Chiny
Inne

38,43
12,07
10,98
7,81
6,17
3,13
2,83
0,24
0,04
18,27

Jak wynika z tych zestawień Polacy nie
przodują w kradzieżach we Włoszech, często jednak zatrzymywani otrzymują łatkę,
której trudno się pozbyć. Ci, którzy decydują
się na życie na ulicy, fundują sobie bezsens
egzystencji, alkoholizm, agresję i autoagresję, która często doprowadza ich do śmierci.
Wielu odeszło w sposób, który można nazwać charakterystyczny dla kloszardów polskich – zapijając się na śmierć. W ostatnich
dwóch dekadach w Italii zanotowano kilkadziesiąt takich przypadków i zawsze przedstawiane były z pewnym zażenowaniem,
jako sytuacje nienormalne i patologiczne.
Bywają osoby, które wracają do normalności, lecz są to na ogół ci, których odnalazły poszukujące rodziny (Itaka) lub którzy
znaleźli się w szpitalu i to odmieniło ich
życie.
Włoskie media opisując wydarzenia z udziałem imigrantów bardzo
szybko, w miarę ich napływu, zmieniły nastrój prezentowanych opinii.
Dotyczyło to również Polaków, którzy przedstawiani początkowo często jako ofiary nieuczciwości, stali
się szybko bohaterami artykułów
opisujących różne przestępstwa
z ich udziałem.

„Wystarczy prześledzić same tytuły
krótkich notatek: „Polak spłonął w pożarze swojego legowiska pod mostem”; „Polak
nie żyje, śledztwo w sprawie morderstwa”;
„Villa Borghese, przemoc dwóch Polaków
wobec chłopca”; „Polak rani Mołdawianina,
zatrzymany przez carabinieri”; „Carabinieri
patrolują lasek piniowy i znajdują zwłoki
Polaka”; „Polak clandestino [nielegalny] zabity, zatrzymany jego rodak”; „Wielka bijatyka pomiędzy cudzoziemcami w pubie.
W kajdankach Polacy i Rumuni”; „Kajdanki dla dwóch polskich clandestini. Ukradli
auto ze składu”, „Uprowadzają psy i żądają
okupu. Aresztowani czterej Polacy”. Tytułów tych chyba nie trzeba komentować16”.
Również prasa polskojęzyczna ukazująca się we Włoszech jak „Nasz Świat”, coraz
częściej zamieszcza artykuły przedstawiające łamanie prawa przez Polaków. Celem
tego jest zaznajomienie polskojęzycznym
przekazem tej części Polonii, która nie czyta
prasy włoskiej, o różnych przypadkach patologii wśród rodaków i o konsekwencjach
prawnych wynikających z ich popełniania.
Jest to działanie przemyślane (prewencyjne), ponieważ większość popełniająca różne przestępstwa czy wykroczenia to nie są
16

K. Golemo, Obraz …, op. cit., s. 225.
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tylko osoby zmarginalizowane społecznie,
lecz tzw. osoby przeciętne, nie uważające się
za przestępców. Wykazują przy tym wiele pomysłowości jak (opisywana w prasie
włoskiej i polskiej) para Polaków – kobieta i mężczyzna, kradnąca drogie perfumy
i markową odzież przy użyciu toreb wyłożonych aluminiową folią zabezpieczającą
przed alarmem; czy ostatnimi laty grupy
młodych mężczyzn kradnących miedź uzyskiwaną z odcinanych w różnych miejscach
przewodów elektrycznych, niszczących
przy okazji wiele cennych urządzeń.
„Kiedy Włosi ruszyli za pracą do Ameryki, pojawiła się tam Cosa nostra. Za
Chińczykami w świat ruszyły triady, za Japończykami Yakuza. Za Polakami, którzy
masowo ruszyli w Europę, także pociągnęli
nasi przestępcy, próbując się dorobić kosztem rodaków17”.
Polscy przestępcy szybko odkryli, że łatwo jest ukryć się i żyć w takich państwach
jak Włochy, gdzie śródziemnomorski klimat
oraz dobrze zorganizowany i nieźle funkcjonujący system pomocy dla imigrantów
pozwala się szybko zadomowić. Nie wszyscy jadą się ukryć, wiele osób po odbyciu
różnych kar szuka szczęścia na obczyźnie
nie widząc perspektyw w kraju rodzinnym.
Anonimowi w nowym środowisku, próbują ułożyć sobie życie od nowa i nie chcą
wracać do dawnych praktyk. Wielu się to
udaje, ale są wśród nich również tacy, którzy kontynuują w różny sposób dawny styl
życia. Włochy to matecznik przestępczości
zorganizowanej i rozwinięcie tutaj skrzydeł w nielegalnej działalności nie jest łatwe
i zawsze wymaga akceptacji lub współpracy
miejscowego półświatka. Polscy przestępcy
bardzo chętnie nawiązują taką współpracę
i to najczęściej w procederze związanym
17
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P. Pytlakowski, Gangster za chlebem, Polityka
2006, s. 28.

z przemytem i rozprowadzaniem narkotyków, który daje szybki i duży dochód. Notatki prasowe nie pozostawiają złudzeń, jak
znaczne jest zaangażowanie Polaków w ten
proceder.
 Interia PL – Fakty; „Powiązany z kamorrą międzynarodowy gang handlarzy
narkotyków, z liczną grupą kierowanych
przez Polkę polskich kurierów, rozbili karabinierzy z Neapolu18”.
 WP.Pl. polonia – PAP; „Polsko-włoska
mafia handlowała amfetaminą. Zatrzymano
pięciu powiązanych z kamorrą handlarzy
narkotyków, w tym dwóch Polaków19”.
Wiadomości, PAP; „29-letnia Polka
kierowała gangiem kalabryjskiej mafii, kiedy jej partner, boss klanu Michele Bruni był
w więzieniu20”.
Okazuje się, że w tego typu działalność
coraz częściej angażują się Polki, a niektóre
z nich osiągają wśród przestępców (dzięki
przyjaźni z mafijnymi bossami) wysokie,
kierownicze pozycje. Włoski biznes narkotykowy to system międzynarodowych
powiązań, które kontroluje mafia dzieląc między siebie rynki zbytu i osiągając
ogromne zyski. Polacy na ogół zajmują się
tzw. czarną robotą, czyli rozprowadzaniem
i sprzedażą najczęściej wśród swoich; na
dyskotekach, w barach, w restauracjach
a nawet pod kościołami, do których uczęszczają rodacy. Włoskie prawo penalizuje posiadanie, produkcję i handel narkotykami
oraz uczestnictwo w nielegalnych organizacjach przestępczych zajmujących się tym
procederem. Specjalna ujednolicona ustawa o środkach odurzających – „Testo unico
sulla droga”, dekret prezydenta Republiki
(DPR) nr 309 z 31.10.1990 r., w artykułach 73 i 74, wyszczególnia przestępstwa
18
19
20

www.fakty.interia.pl
www.polonia.wp.pl.
www.wiadomości.gazeta.pl
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związane z narkotykami i przewiduje wysokie kary sięgające 20 lat więzienia oraz
wysokie grzywny21. Obok rozprowadzania
narkotyków polscy przestępcy prowadzą
nielegalne i oszukańcze pośrednictwo pracy, sprowadzają kobiety do tzw. sex-biznesu
oraz organizują przemyt i sprzedaż papierosów osiągając znaczny zysk dzięki wysokim cenom we Włoszech na te wyroby.

Kradną też samochody luksusowe, najczęściej i najchętniej na tzw. zamówienie, co
powoduje, że nie mają problemu z ich zbytem, ale proceder ten nie jest tutaj bardzo
rozpowszechniony.
Dane statystyczne dotyczące danych
rodzajów przestępstw popełnianych przez
różne grupy etniczne we Włoszech w latach
1994-1997 r. opracowane przez ISTAD.

Kraje

Rozbój
(rapina)

Wymuszenie
(estorsione)

Morderstwo
(omicidio
volontario)

Uszkodzenie
ciała
(lesioni
volontarie)

Przemoc
seksualna
(violenze
sessuali)

Przemoc
(violenze)

Maroko

22,86

15,68

17,82

27,67

13,45

27,81

Jugosławia

19,70

10,12

10,18

11,16

21,22

9,49

Algieria

9,44

2,17

5,80

4,27

6,20

6,21

Albania

9,26

24,89

24,80

7,02

23,93

5,20

Tunezja

6,87

12,65

12,60

12,75

8,67

13,14

Rumunia

4,36

1,47

1,49

1,04

4,06

1,33

Polska

3,47

2,53

2,52

1,81

1,62

2,08

Nigeria

1,19

0,63

0,64

2,41

1,53

3,91

Chiny

0,36

5,43

0,42

1,20

0,36

0,62

Inne

22,45

29,27

23,62

30,12

22,49

30,14

Rodzaje przestępstw (dane w %)22.

Jak wynika z zestawień, Polacy we
Włoszech nie są liderami w popełnianiu przestępstw, zwłaszcza tych
ciężkich, zagrożonych wysokimi
karami i mimo upływu lat można
ten zestaw liczbowy przyjmować
(z niewielkimi, korzystnymi odchyleniami) jako aktualny.
21
22

www.altalex.com
www.altrodiritto.unifi.it

Niekorzystne statystyki mają inne europejskie grupy etniczne, jak Rumuni,
Bułgarzy, obywatele byłej Jugosławii czy
Mołdawii, którzy napływając lawinowo
(zwłaszcza po rozszerzeniu o niektóre
z tych krajów Unii Europejskiej po 2006
roku) do Italii, znacznie zwiększyli liczbę
przestępstw.
Częstym łamaniem prawa wśród Polaków we Włoszech jest prowadzenie pojazdów (samochodów, motocykli) po spożyciu
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alkoholu w ilości przekraczającej dopuszczalny tutaj limit 0,5 promila. Włosi dość
często korzystają z restauracji, gdzie np. do
kolacji wypijają znaczne ilości wina, jednak
później zachowują szczególną ostrożność,
świadomi grożących konsekwencji. Tradycyjna bowiem tutaj tolerancja stróżów
prawa dla przekroczenia ustalonego limitu
kończy się zazwyczaj w momencie spowodowania jakiegoś wypadku.
Ta niepisana tradycja została przerwana
przez imigrantów, którzy stając się użytkownikami dróg zaczęli powodować coraz
więcej tragicznych w skutkach wypadków
drogowych, będąc po spożyciu alkoholu
znacznie przewyższającym dopuszczalny
limit.
Niestety, obok Rumunów najczęściej
autorami takich wypadków byli i są Polacy. Spowodowało to nowelizację włoskiego
kodeksu drogowego i zaostrzenie sankcji
za różne wykroczenia drogowe oraz zwiększenie prewencyjnej kontroli przez policję.
Dla obcokrajowców wprowadzono obowiązek natychmiastowej regulacji nakładanego
mandatu pod rygorem zatrzymania samochodu aż do czasu uiszczenia wymaganej
kwoty.
Również często nie są przestrzegane
przez Polaków przepisy pobytowe, które
zakładają legalny pobyt na terenie Włoch
do trzech miesięcy – wymagane jest jedynie w ciągu 48 godzin złożenie meldunku przez osoby goszczące. Pobyt powyżej
tego okresu wymaga przedstawienia szeregu dokumentów warunkujących zgodę na
otrzymanie wpisu do rejestru mieszkańców
i otrzymanie dokumentu potwierdzającego
pobyt czasowy. Dokumenty te to potwierdzenie legalnego zatrudnienia albo prowadzenia na terenie Włoch zarejestrowanej
działalności gospodarczej. Wymagane jest
też posiadanie środków pieniężnych (po-
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wyżej pięciu tys. euro na dwie osoby) na
utrzymanie siebie i rodziny, poświadczenie
pobierania emerytury lub wyciąg z konta
bankowego. Po 5-letnim nieprzerwanym
okresie pobytowym, można starać się o pobyt stały23.
Wymagania prawne dające przedłużenie pobytu są dla imigranta zarobkowego
zatrudnionego w Italii, często bez umowy
o pracę, nie do zrealizowania. Dlatego też
najczęściej po 3 miesiącach, jeśli nie zdecyduje się na opuszczenie Włoch, staje się
osobą nielegalnie przebywającą w tym kraju
(clandestino), a więc łamiącą prawo. Takich
clandestini wśród Polaków (zwłaszcza wśród
mężczyzn) pracujących w Italii jest bardzo
dużo i to oni najczęściej są bezwzględnie
eksploatowani przez pracodawców (również przez rodaków), godząc się na wiele,
by móc zarobić potrzebne pieniądze.
Innym zjawiskiem wśród polskich imigrantów jest agresja ujawniana tak w stosunku do siebie nawzajem, jak i wobec
innych ludzi. Często bezdomni Polacy
(i nie tylko bezdomni) spożywają alkohol
w miejscach publicznych, wszczynając
awantury i bójki kończące się nieraz poważnymi uszkodzeniami ciała. Również
napięcia w środowisku włoskim, spowodowane dużą liczbą bezrobotnych obcokrajowców, wpływają na zadrażnienia
i kłótnie z imigrantami, które w przypadku Polaków kończą się najczęściej rękoczynami i interwencją policji. Bywa, że
w wyniku takich zdarzeń dochodzi do tragedii, jak nagłośniona szeroko przez włoskie media (06.05.2007 r.) przypadkowa
śmierć polskiej dziewczynki w miejscowości San Paolo Bel Sito na południu Włoch.
Sprawcą tej śmierci był młody Włoch,
który po kłótni i bójce w barze z dwo23

www.msz.gov.pl.
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ma Polakami, szukając zemsty, strzelił do
mieszkania niezwiązanej z wcześniejszym
zdarzeniem rodziny polskiej, zabijając ich
5-letnią córkę.
Takie spektakularne tragedie to zdarzenia incydentalne, ukazujące jednak
jaskrawo wysoki poziom niezadowolenia
społeczeństwa włoskiego w stosunku do
imigrantów zarobkowych. Ten wzrastający
na przestrzeni lat poziom ksenofobii wynika po trosze z obawy przed konkurencją
na rynku pracy, a głównie ze strachu przed

rosnącą przestępczością imigrantów, kojarzoną z patologiami i biedą. Włochy stają
się dzisiaj państwem wielonarodowym,
gdzie na około 60 milionów obywateli
przypada już prawie 5 milionów zdolnych
do aktywności zawodowej obcokrajowców
i do którego w celach zarobkowych cały
czas napływa znaczna ich liczba z całego
świata.
Poniższe zestawienie obrazuje masowość tego zjawiska w przypadku niektórych krajów.

Kraj

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rumunia

796.477

887.763

968.576

Maroko

403.592

431.529

452.424

Albania
Chiny

Ukraina

441.396
170.265
153.998

466.864
188.352
174.129

482.627
209.934
200.730

Ilość napływających do Włoch
imigrantów (w tysiącach).
24

Polacy przebywający we Włoszech są
tylko jedną z kilkudziesięciu grup etnicznych
występujących tutaj w charakterze imigrantów zarobkowych. Według włoskiego Caritas-migrantes było nas w Italii w 2011 roku
około 100 tys. osób, z tendencją malejącą.
Mimo wielu przypadków i różnych
form łamania prawa przez naszych
obywateli, nie stanowimy tutaj jakiegoś specjalnego zagrożenia
dla stabilizacji czy praworządności państwa włoskiego, a charakter
popełnianych przestępstw nie jest
ciężki. Okazuje się, że częściej sami
stajemy się ofiarą przestępczej
działalności, tak ze strony miejsco24

M. Caritas, Dossier Statistico Immigrazione-21
rapporto, Wyd. ”Arti Grafiche”, Pomezia-Roma
2011, s. 12.

wych, jak i obcych, niż sami je popełniamy. Również zaangażowanie
Polaków w przestępczość zorganizowaną, jak na standardy włoskie,
nie jest specjalnie wysokie.
Złamanie prawa we Włoszech rodzi
odpowiedzialność miejscową, czyli przed
sądem włoskim i według włoskiego prawa
karnego, wraz z odbyciem kary w miejscowych zakładach karnych.
Według wykazu administracji penitencjarnej – dane z dnia 29.02.2012 r., we
włoskich więzieniach znajdowała się następująca ilość osadzonych z wyszczególnionych państw, w tym z Polski25.
25

www.giustizia.it . „Ministero della Giustizia. Statistiche. ”Detenuti stranieri presenti-aggiornamento
al 30 aprile 2012 r. Ministerstwo spraw wewnętrznych, statystyki, obecnie zatrzymani obcokrajowcy
- zaktualizowane 30.04.2012 r.

83

Piotr Kasprzyk

Kraj

Kobiety

Mężczyźni

Łącznie

Albania

32

2.788

2.820

Czechy

2

20

22

Bułgaria
Chiny

Maroko

Mołdawia
Nigeria
Polska

Rumunia
Tunezja

Ukraina

była Jugosławia

38
31
48
12

157
27

256
22
24
51

To zestawienie obrazuje nam, jakie
społeczności w ostatnich latach najczęściej
dopuszczały się łamania prawa we Włoszech. Polacy nie występują tutaj licznie, co
pozwala na duży optymizm oraz na zaprzeczenie tym, którzy twierdzą o rzekomej
skłonności Polaków (a szerzej Słowian) do
łamania prawa.
„Trzeba mieć świadomość, że każdy
człowiek może w pewnych okolicznościach
uwikłać się w przestępczość, ale jej ciężar
gatunkowy i uporczywość podlegają kontroli sumienia. W tym przede wszystkim
należy upatrywać przyczyny zjawiska zaskakującej odporności większości populacji
ludzkiej na pokusy i demoralizujące czynniki inherentne we współczesnej cywilizacji”26.
Zjawiska negatywne
i pozytywne
„Zdajemy sobie sprawę z tego, że cechy
psychiczne danego narodu nie mają cha26
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A. Mościskier, Natura ludzka i problem przestępczości, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2001,
s. 194.

232
314

4.785
193
986
168

3.408
3.053
175
404

270
345

4.833
205

1.143
195

3.664
3.075
199
455

rakteru absolutnych i powszechnie w jego
ramach występujących właściwości wszystkich jego członków. Każdy naród reprezentuje całą bogatą gamę typów osobowych.
Jedyne, co możemy powiedzieć o obliczu
psychicznym czy charakterze narodowym
danego narodu, to to, iż pewne cechy są
w danym narodzie bardziej rozpowszechnione niż inne i w sensie statystycznym
dominują. W żadnym zaś razie nie będzie
to oznaczało, iż cechy takie muszą wystąpić
u każdego członka tego narodu”27.
Trudności, jakie napotykają Polacy na
włoskim rynku pracy, sprowadzają się najczęściej do problemów ze znalezieniem
pracy, niskich zarobków, zagubienia w nowym środowisku, a nawet odrzucenia, co
rodzi frustracje, agresję i może doprowadzić do popełnienia różnych przestępstw.
Do negatywnych zjawisk występujących
często wśród rodaków na emigracji można
zaliczyć zachowania agresywne, kierowane
do siebie nawzajem lub innych osób, po27

J. J. Wiatr, Charakter narodowy, kultura polityczna
i ideologia, [w:] Socjologia polityki, EWSPA, Warszawa 2009, s. 185.
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wodujące różne zdarzenia zakłócające tzw.
porządek publiczny i naruszające obowiązujące normy prawne.
W tle takich zachowań prawie zawsze
występuje alkohol, który na ogół w sytuacji
imigrantów polskich nie rozładowuje stresu (jak sądzą niektórzy), lecz wzmacnia go,
przyczyniając się do sytuacji konfliktogennych. Wzorce kulturowe, wzorce zachowań
Polaków nabyte w kraju ojczystym wędrują
wraz z nimi i w nowym, np. włoskim otoczeniu, mimo pewnych dostosowań żyją
dalszym życiem, odróżniając nas od innych.
Jesteśmy na ogół dość emocjonalni
i większość przypadków łamania prawa
powodujemy pod wpływem emocji, o czym
świadczy wiele przestępstw popełnionych
w afekcie. Większość sprawców to ludzie
zachowujący się dość poprawnie w swoim
kraju, którzy wyrywając się z norm społecznych tam obowiązujących nie dostosowują
swoich zachowań do nowych norm prawnych i zasad przyjętych w kraju docelowym
lub je lekceważą z różnych powodów, np.
pod wpływem własnych, wzajemnych oddziaływań subkulturowych.
Włochy to kraj o mniejszym i łagodniejszym niż w Polsce działaniu prewencyjno-kontrolnym policji i innych służb
porządkowych; brak tutaj (w przeciwieństwie do Polski) odczuwalnej reakcji społecznej na różne, widoczne na co dzień
zachowania patologiczne imigrantów. Stanowi to zachętę dla niektórych Polaków
do postępowań sprzecznych z prawem lub
niepożądanych społecznie i wyrabia wśród
nich poczucie bezkarności.
Innym ujemnym zjawiskiem wśród imigrantów polskich we Włoszech, mimo istnienia dość dużego poczucia przynależności
narodowej, jest brak tzw. więzi imigracyjnej.
Przejawia się to najczęściej w niechęci do
niesienia pomocy w znalezieniu pracy z po-

wodu wzajemnej obawy przed sobą, co nie
znaczy, że taka pomoc nie istnieje.
Polski imigrant zarobkowy na zagranicznym rynku największe zagrożenie
swojego miejsca pracy widzi w rodaku,
co nie jest bezpodstawne, bo rodak często
nie ma najmniejszych skrupułów, by go tej
pracy pozbawić. Dzisiejsza imigracja polska we Włoszech mimo kilkudziesięciu lat
obecności na tym rynku nie wypracowała
solidarnych, uczciwych i skutecznych form
w pośredniczeniu i pomocy w znalezieniu pracy napływającym tutaj dość licznie rodakom. To co istnieje, bywa często
nieuczciwe lub oparte jest na kupczeniu
(też bez gwarancji), choć bywają chwalebne wyjątki, potwierdzające jednak regułę.
Większą solidarność na tym polu i chęć
pomocy wykazują tylko ci, których los tutaj w różny sposób doświadczył, przez co
sami odczuli jego skutki np. stracili kiedyś
pracę, doznali upokorzeń itp. Z kolei ci,
którzy dobrze sobie radzą i prosperują, nie
pomagają raczej nigdy, sami często posuwając się do nadużyć i wyzysku rodaków.
Wielu polskich imigrantów po przyjeździe do Włoch czuje się zdezorientowana,
często już na starcie wpadając w ręce nieuczciwych Polaków – pseudopośredników
w załatwianiu pracy.
Problem alkoholizmu wśród Polaków
we Włoszech to podobnie jak wszędzie
tam, gdzie zdążyliśmy wyemigrować, problem numer jeden, poważny, wstydliwy
– zwłaszcza na obcym gruncie i ściśle związany z łamaniem prawa. W ojczyźnie raczej
tolerowany, mający często jakieś oparcie, co
pozwala nieraz dość długo egzystować. Za
granicą staje się powodem totalnej i szybkiej degeneracji i w perspektywie kalectwa
lub śmierci. Jest to zjawisko wyjątkowo negatywne i przez swą widoczność jednocześnie degradujące nas w oczach wszystkich.
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Jest też powodem większości problemów
Polaków w tym kraju, tak osobistych, jak
i zawodowych.
Bardzo ważną i pozytywną rolę dla
Polaków przebywających na emigracji we
Włoszech pełni tzw. przestrzeń parafialna.
Religijność w ostatnich latach bardzo wyróżnia mieszkańców naszego kraju na tle
innych narodów Europy Zachodniej, a we
Włoszech, gdzie znajduje się centrum katolicyzmu, jest ona szczególnie widoczna.
Polacy (nie tylko katolicy) bardzo chętnie
integrują się wokół Kościoła, ponieważ
spełnia on tutaj wiele funkcji (nie tylko
religijnych), które tak naprawdę powinny
pełnić wobec swoich rodaków placówki
dyplomatyczne. Kościół wchodząc w rolę
tych placówek udostępnia swoją przestrzeń
– zaplecze, gdzie bezpłatnie i wiarygodnie
można uzyskać różną pomoc, np. porady
i pomoc prawną, psychologiczną, edukacyjną, czytelniczą, informacyjną, charytatywną
i inną. Takie przestrzenie są w prawie każdym większym mieście we Włoszech tworząc namiastkę polskości, a najsłynniejsza
mieści się przy polskim Kościele na via delle Botteghe Oscure 15 w Rzymie. Spotykają się tam dwa razy w tygodniu anonimowi
alkoholicy (AA). Z parafiami kościelnymi
współpracuje Wspólnota Sant’ Egidio (św.
Idzi to patron m.in. grzeszników, żebraków
i zbłąkanych) oraz jej oddział Amici per
la strada (Przyjaciele w drodze), gdzie pomoc znajdują najbardziej zmarginalizowani
i żyjący na ulicy Polacy.
Ostatnie 10 lat to okres pozytywnych
przemian w Europie, sprzyjających także
Polakom we Włoszech. Status obywateli
Unii Europejskiej dodał wszystkim tutaj
pewności siebie uwalniając u wielu zdolności i siły twórcze (zwłaszcza po otwarciu
rynku pracy), co zaowocowało samodzielną
działalnością gospodarczą.
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Do Włoch napływają ludzie młodzi
w celach nie tylko zarobkowych, ale też
edukacyjnych, o innym myśleniu i nastawieniu do życia, wpływając na odświeżenie i częściową zmianę profilu Polaka.
Następuje parcie do pogłębiania wiedzy,
czemu naprzeciw wyszła polska Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
w Warszawie, organizując w Rzymie nauczanie na poziomie średnim licealnym
i wyższym magisterskim o profilu prawniczym – (2008 r.).
Dzisiejsza Polonia we Włoszech to
ludzie reprezentujący prawie wszystkie
możliwe zawody i poziomy wykształcenia.
Obok przeważającej liczby osób z przygotowaniem zawodowym coraz więcej jest
z wykształceniem wyższym, które często
wykonują profesje cenione i poszukiwane
(adwokat, inżynier, lekarz, nauczyciel akademicki).Coraz trudniej też spotkać tutaj
Polaka przypominającego zagubionego
i zakompleksionego imigranta zarobkowego z lat 80., czy 90., częściej natomiast możemy się natknąć na człowieka znającego
swoją wartość.
Zakończenie
Narastanie tempa rozwoju cywilizacji, jakie obserwujemy zwłaszcza od zakończenia drugiej wojny światowej, nie
idzie w parze z biologicznymi możliwościami wszystkich ludzi. Różnice w zakresie akceptacji tego tempa są widoczne
we współczesnym świecie i ujawniają się
w nasilającej się agresji międzyludzkiej oraz
w pojawianiu się i wzroście różnych zagrożeń dla porządku publicznego. Jednym
z takich zagrożeń jest szeroko rozumiana
przestępczość, a zwłaszcza przestępczość
zorganizowana, która znacznie rozwinęła
się na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat
w Europie. Przyczyniły się do tego zmiany,
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jakie zaszły w państwach byłego, komunistycznego bloku wschodniego, upadek
ZSRR oraz wojna w Jugosławii i jej rozpad.
Wydarzenia te z kolei wpłynęły na przyśpieszenie procesu nowej, pełnej integracji
europejskiej, w wyniku której została utworzona Unia Europejska.
Włochy, które dla wielu Polaków stały
się drugą ojczyzną, miejscem powodzenia
życiowego i dużych pieniędzy, dla innych
stały się miejscem bezprawia, degradacji
społecznej, poniżenia, cierpienia, a nawet
śmierci.
Opisując przyczyny takich zdarzeń,
zwróciłem uwagę na różne uwarunkowania, które przyczyniają się
do łamania prawa przez niektórych
Polaków we Włoszech, akcentując
nadużywanie alkoholu jako jedną
z głównych przyczyn prowadzących do zachowań przestępnych
oraz do degradacji społecznej
i marginalizacji.

Zwróciłem też uwagę, że bardzo często sami jesteśmy ofiarami, a nie sprawcami, co wynika czasem z naszej niewiedzy,
może trochę naiwności, czasem z braku
innej możliwości, a najczęściej (w większości) z braku skłonności do zachowań
przestępnych. Zgrzytem są stosunki pomiędzy Polakami, gdzie występuje brak

zaufania do siebie w tzw. interesach (często bowiem ma miejsce nieuczciwość),
zamykanie się na siebie oraz występująca
wzajemna agresja, a nawet wrogość. Cechy negatywne zanikają częściowo u osób
z dłuższym stażem we Włoszech, na rzecz
(okazywanej) większej życzliwości i sympatii, co wynika z przejęcia stylu zachowań
właściwego Włochom, a także w jakimś
procencie ich mentalności.
Proces integracyjny społeczeństw Europy wydaje mi się dzisiaj najważniejszym
działaniem, ponieważ daje szansę na ograniczenie przestępczości, przełamanie barier
i uprzedzeń i powstanie nowego społeczeństwa europejskiego o bardzo zbliżonej
mentalności, pozbawionego obciążeń politycznych, historycznych czy rasowych. Bardzo ważna jest tutaj działalność Trybunałów
tak w Strasburgu, jak i w Luksemburgu, ponieważ wynikiem jej jest kreowanie prawa
humanitarnego i wprowadzanie go wszędzie tam, gdzie obowiązują jeszcze mniej
lub bardziej normy prawne oparte na uprzedzeniach, partykularnych interesach czy
zabobonach. Ten proces jest nieodwracalny
dla współistnienia i rozwoju społeczeństw
europejskich i wydaje się bardziej czytelny
dla tych Polaków w kraju i za granicą, którzy myślą empatycznie o innych narodach
i o wysokim miejscu Europy we współczesnym świecie.
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Immunitet RFN w świetle
wyroku MTS z 2012 r.
i sądów krajowych

W

zasługującym na szczególną
uwagę wyroku Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z 3 lutego 2012 r.1. dotyczącego sporu między
Włochami i Niemcami2 odrzucono w nim
stanowisko powoda, według którego przysługujący państwu niemieckiemu immunitet jurysdykcyjny nie ma zastosowania
wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, popełnionych przez armię jednego kraju na terytorium innego
państwa3. W ww. sporze Włochy zarzuciły
Sprawa - Jurisdictional Immunities of the State
(Germany v. Italy: Greece intervening) Judgment
of 3 February 2012; Orzeczenie MTS pod przewodnictwem prezesa Trybunału Hisashi Owada
zapadło stosunkiem głosów 12-3, stronę niemiecką reprezentował Christian Tomuschat, były członek i przewodniczący Komisji Prawa Międzynarodowego, emerytowany profesor publicznego prawa
międzynarodowego na Uniwersytecie Humboldta
w Berlinie.
2
Jako podstawę jurysdykcji Trybunału RFN powołała się na art. 1 Europejskiej Konwencji o pokojowym rozstrzyganiu sporów przyjętej przez członków
Rady Europy w dniu 29 kwietnia 1957 r. i ratyfikowanej przez Włochy w dniu 29 stycznia 1960,
a przez Niemcy w dniu 18 kwietnia 1961 r.
3
Włochy były podczas drugiej wojny światowej sojusznikiem Niemiec, armia niemiecka internowała
wielu obywateli włoskich zmuszonych do niewol-

naruszenie przez RFN pre-emptory norm
(ius cogens) prawa międzynarodowego publicznego4.
Zagadnienia pogwałcenia przez suwerenne państwo normy ius cogens, zasady
jurysdykcji uniwersalnej oraz praktyki ograniczenia immunitetu w oparciu o koncept
prawa międzynarodowego są obecnie silnie
zaznaczone w praktyce sądów krajowych,
którą MTS poddał dokładnej analizie. Sędziowie Trybunału uwzględnili wyrok SN

1

4

niczej pracy, jednakże MTS zawsze podkreślał, że
“a sovereign state that has committed, or is alleged to
have committed, grave violations of the rules with
which it is bound to comply still remains a sovereign
state with all of its attributes”.
MTS podkreślił, że w świetle międzynarodowego
prawa zwyczajowego państwo nie jest pozbawiony
immunitetu ze względu na fakt, że jest pozwane
o poważne naruszenia międzynarodowych praw
człowieka lub międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych. MTS de facto zajął się tylko immunitetem jurysdykcyjnym państwa i nie szukał
odpowiedzi na pytanie, czy i ewentualnie w jakim stopniu immunitet może mieć zastosowanie
w postępowaniu karnym przeciwko urzędnikom
państwa, ponieważ to nie było przedmiotem sporu w niniejszej sprawie. Zob. sprawy rozpatrywane przez sądy angielskie Pinochet (nr 3) [2003]
1 AC 147 i Jones v. Arabia Saudyjska [2007] 1 AC
270).
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w Polsce z 2010 r., szerzej omówionego
w ostatniej części artykułu. MTS doszedł
do wniosku, że immunitet jurysdykcyjny
państwa nie chroni w pełni interesu jednostek i osób prywatnych przed skutkami
naruszenia bezwzględnie obowiązujących
norm prawa międzynarodowego ius cogens5.
Naruszenie norm ius cogens nie powinno
skutkować usunięciem immunitetu jako
przeszkody do rozpoznania sprawy o naruszenie tych norm, tak jak orzekł to Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
w sprawie Kongo przeciwko Belgii z 14
lutego 2002, w którym potwierdził oparty
na prawie zwyczajowym immunitet osób
sprawujących najwyższe funkcje państwowe i nie stwierdził istnienia wyjątku od immunitetu jurysdykcyjnego6.
Normy międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych, nakazujące oszczędzanie
ludności cywilnej na terytorium okupowanym i zakazujące deportacji ludności cywilnej do pracy przymusowej oraz jeńców
do niewolniczej pracy, mają co prawda cha5

6

90

Immunitet suwerenny, przysługujący głowie państwa ratione personae w zakresie jego czynności iure
gestionis, podczas pobytu na terytorium drugiego
państwa, z którego korzystać nie mogą byłe głowy
państwa w zakresie ich aktów prywatnych, w przeciwieństwie do przedstawicieli organizacji międzynarodowych, którzy korzystają nawet po opuszczeniu miejsca pracy z immunitetu jurysdykcyjnego
w zakresie ich oficjalnych czynności. I tak np. artykuł 20 brytyjskiej ustawy o immunitecie państwa
British State Immunity Act z 1978 r. przyznaje
ten sam immunitet i przywileje, jakie przysługują
szefowi misji dyplomatycznej pod rządami ustawy
o przywilejach dyplomatycznych UK;
Zupełnie odmienne stanowisko zajmuje doktryna
amerykańska, odmawiająca przyznania państwu
immunitetu w przypadku naruszania norm ius cogens, zob. A Belsky/ M Merva/ N Roht-Arriaza,
Implied Waiver Under the FSIA: A Proposed Exception to Immunity for Violations of Peremptory Norms
of International Law, 11 Cal. L. Rev. (1989) 365 et
seq.

rakter ius cogens, jednakże, zdaniem MTS,
nie ma konfliktu między tymi przepisami
a normami dotyczącymi immunitetu państwa.
Zasady immunitetu państwa mają charakter proceduralny i ograniczają się do
ustalenia, czy sądy jednego państwa mogą
sprawować jurysdykcję w odniesieniu do innego państwa. Nie zajmują się one kwestią,
czy wszczęte postępowanie było zgodne
z prawem lub niezgodne z normami prawa
międzynarodowego. Immunitet, jak słusznie podkreślił profesor I. Brownlie, zwalnia
spod jurysdykcji sądów krajowych, a nie od
odpowiedzialności państwowej7 i zakłada
w określonych sytuacjach niemożność wykonywania posiadanej przez sąd krajowy
jurysdykcji8.
7

8

I. Brownlie, Principles of Public International Law,
6th ed. OUP 2003; uważa on, że jurysdykcja jest
aspektem suwerenności odnoszącym się do sądowej, legislacyjnej i administracyjnej kompetencji państwa. Według zaś Steibergera jurysdykcja
w stosunku do immunitetu oznacza całość władzy
państwowej, w szczególności władzę terytorialną
w tworzeniu prawa i wymiaru sprawiedliwości oraz
inne dziedziny organów władzy sadowej i administracyjnej [w:] Encyclopaedia of Public International
Law 1992, ed. Rudolf Bernhard, Max Planck Institute for Comparative and International Law.
Immunitet suwerennego państwa jest opisany
jako zezwolenie państwa forum polegające na traktowaniu immunitetu przez sądy jako kompetencji
prawa wewnętrznego; w opinii Brownliego immunitet stanowi wyjątek od jurysdykcji państwa,
jest licencją pozwalającą przedstawicielom innego
państwa na podjęcie działań suwerennych na terytorium państwa sądu orzekającego. Licencja nie
ma zastosowania do działań wykraczających poza
zakres swojego umocowania lub stanowiących
naruszenie norm prawa międzynarodowego [w:]
I. Brownlie, Principles of Public International Law,
6th ed. Oxford University Press 2003; Podobnie
jak Brownlie i Lauterpacht uważa także Dominice,
który przedstawia podejście Szwajcarii do immunitetu: ”En vertu de l'immunite de juridiction, l’Etat
etranger est exemple de la assujetisssement au pouvoir
des tribunaux et autres Jurisdictionnels etatiques”.
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W podobnej sprawie Eiriny Lechouritou i inni przeciwko Republice Federalnej
Niemiec Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej w wyroku z 15.05.2007 r.
stwierdził, że o uznaniu sprawy za cywilną
lub handlową decyduje charakter stosunku
prawnego będącego podstawą sporu, a operacje zbrojne prowadzone przez państwo
niemieckie w czasie II wojny światowej
stanowiły emanację suwerenności państwa,
bowiem decyzje w tym zakresie były podejmowane jednostronnie i bezwzględnie
wiążąco przez organy władzy publicznej
w związku z prowadzoną polityką zagraniczną.
Analizując umowy międzynarodowe
MTS uznał, że treść artykułu 12 konwencji Narodów Zjednoczonych o immunitecie jurysdykcyjnym państw i jego majątku
ma zastosowanie w niniejszej sprawie oraz
że praktyka państwa, ustawodawstwo krajowe i wyroki sądów krajowych wskazują na
objęcie immunitetem działania suwerennego państwa o charakterze acta iure imperii, które rozciąga się na czyny skutkujące
śmiercią, obrażeniami ciała lub uszkodzenia mienia, popełnione przez siły zbrojne
podczas konfliktu zbrojnego. Za acta iure
imperii uznano działania niemieckich sił
zbrojnych i innych organów państwowych,
wykonywanych w sprawowaniu suwerennej władzy, a międzynarodowe prawo zwyczajowe wymaga, żeby państwu przyznano
immunitet obejmujący wszystkie czyny popełnione przez jego siły zbrojne w czasie
konfliktu zbrojnego na terytorium państwa
forum.
Niedawny wyrok MTS jest istotny dla
wspólnoty międzynarodowej, ponieważ
potwierdza tradycyjną zasadę prawa międzynarodowego, że w przypadku rozpatrywania roszczeń odszkodowawczych za
zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko

ludzkości można zastosować immunitet jurysdykcyjny państwa9. W sytuacji składania
powództwa osób fizycznych o odszkodowanie przeciwko pozwanemu państwu, jako
państwu ponoszącemu odpowiedzialność
cywilną za działania lub zaniechania jego
sił zbrojnych, w przypadku kiedy działania
takie lub zaniechania wystąpiły podczas
okupacji miejsca zamieszkania powodów
wskutek agresji wojennej państwa pozwanego, należy dokonać prawidłowej oceny
takich działań jako acta iure gestionis.
Warto zauważyć, że sąd nie rozpatrywał zagadnienia odpowiedzialności
Rzeszy Niemieckiej za naruszanie prawa
humanitarnego w czasie II wojny światowej, lecz ograniczył się jedynie do analizy
orzecznictwa sądów krajowych. W konkluzji sędziowie stwierdzili, że ani praktyka
państw ani opinio iuris nie potwierdziły
zarzutu Włoch odmawiającego pozwanej
stronie immunitetu.
Niemcy w pozwie skierowanym do
MTS wyraźnie zaznaczyli, że w sporze nie
ma zastosowania art. 259 TFUE (dawny
art. 227 TWE), bowiem w świetle ostatnich
orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (m.in. sprawa 301/81 Komisja
v. Królestwo Belgii) Niemcy nie mogłyby
wnieść takiej skargi do Trybunału Europejskiego. Strona niemiecka powołała się
na Europejską konwencję o pokojowym
rozstrzyganiu sporów z 1957 r. (European Convention for the Peaceful Settlement
of Disputes), której stronami są zarówno
Niemcy, jak i Włochy.
MTS uznał, że Włochy naruszyły zasadę prawa międzynarodowego suwerennej
równości państw poprzez rozpatrywanie
9

Zob. orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Ontario,
Kanada z 2004 r. w sprawie Bouzari przeciwko Iranowi, Bouzari v Iran, 71 OR (3d) 675, 2004 CanLII 871 (ON CA).
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pozwów przeciwko suwerennemu państwu
niemieckiemu za naruszanie międzynarodowego prawa humanitarnego popełnionych przez Rzeszę Niemiecką w latach
1943-1945. Inne pogwałcenie norm prawa
międzynarodowego obejmowało dokonanie zajęcia majątku Niemiec znajdującego
się na terytorium Włoch (m.in. Villa Vigoni, centrum wymiany kulturalnej Goethe
Instytut w Rzymie), jak również uznanie
przez sąd włoski wyroku sądów greckich
dotyczącego zajęcia majątku pozwanego
państwa niemieckiego. Powyższe stanowiłoby w świetle art. 21 konwencji Narodów
Zjednoczonych o immunitecie jurysdykcyjnym państw i jego majątku naruszenie normy zabraniającej egzekucji nieruchomości
będących własnością misji dyplomatycznej
lub konsularnej służących do prowadzenia
określonych konwencją funkcji dyplomatycznych10.
Środki egzekucji podjęte przeciwko
niemieckiej własności we Włoszech wykorzystywanej dla celów niekomercyjnych,
celem realizowania funkcji publicznych
suwerennego państwa naruszyły, zdaniem
składu orzekającego, immunitet egzekucyjny państwa. Rejestracja w księgach wieczystych nieodpłatnego prawa korzystania
z niemieckiej własności, używanie dla celów państwowych (jako centrum wymiany
kulturalnej włosko-niemieckiej) stanowiło
naruszenie przez Włochy obowiązku poszanowania tego immunitetu. Dodatkowo
Niemcy w żaden sposób nie zrzekły się immunitetu lub zgodziły się na podejmowanie
10
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szerzej August Reinisch, “European Court Practice Concerning State Immunity from Enforcement
Measures” (2006) 17 Eur. J. Int’l L. 803; Jeremy
Ostrander oraz “The Last Bastion of Sovereign
Immunity: A Comparative Look at Immunity from
Execution of Judgments” (2004) 22 Berkeley J. Int’l
L. 541.

przeciwko nim środków przymusu egzekucyjnego. W opinii trybunału realną opcją
rozstrzygnięcia sporu w najbliższej przyszłości może być rozpoczęcie dwustronnych negocjacji między rządami Grecji
i Niemiec w celu rozstrzygnięcia reparacji11.
Warto zaznaczyć, że trzech sędziów
wyraziło odrębną opinie, co podtrzymuje
tezę, że w tak trudnej materii immunitetu suwerennego państwa nawet MTS nie
zajmuje jednolitego stanowiska. Sędzia
Jusuf nie zgadza się z propozycją MTS
rozwiązywania problemu na drodze dyplomatycznej i sugeruje znalezienie formuły
prawnej12. Warto zauważyć, że sędzia potwierdził słuszność zajętego przez ETPCZ
stanowiska w sprawach Waite & Kennedy
v. Germany i Beer & Regan v. Germany,13
który uznał uprawnienie powoda do ochrony sądowej oraz prawa do odszkodowania
od suwerennego państwa.
W odrębnej opinii sędzia Trindade
wyraził przekonanie, że deportowania do
pracy przymusowej były niedozwolone już
przed II wojną światową w świetle IV konwencji haskiej dotyczącej praw i zwyczaKilka lat temu grecki rząd odmówił wykonania
wyroku egzekucyjnego greckich sądów wobec majątku państwa niemieckiego, na podstawie przyznanego ministrowi sprawiedliwości swobodnego uznania realizacji takich postanowień wobec
państw, z którymi rząd pragnie utrzymywać poprawne stosunki dyplomatyczne.
12
Dissenting Opinion of Judge Yusuf in the case of
jurisdictional immunities of the state brought by
Germany before the ICJ, 03 February 2012 ; sędzia
również stwierdza, że immunitet państwa jest jak
szwajcarski ser, pełen dziur - State immunity is, as
a matter of fact, as full of holes as Swiss cheese. zob.
iLawyer – A newsletter on International Justice,
February – March 2012 issue, s. 8 I n.
13
ECHR, Case of Waite and Kennedy v. Germany
(Application No. 26083/94, Judgment, 18 February 1999, and ECHR, Case Beer and Regan
v. Germany (Application No. 28934/95, Judgment,
18 February 1999.
11
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jów wojny lądowej z 1907 r., jak również
konwencji Międzynarodowej Organizacji
Pracy z 1930 r. o pracy przymusowej. Dalej
sędzia stwierdza, że zbrodnie międzynarodowe popełniane przez państwa nie mogą
być zaliczane w kategorii acta iure gestionis czy też acta iure imperii, lecz po prostu
stanowią delicta imperii, kiedy w żadnym
wypadku immunitet nie przysługuje14.
Należy podkreślić, że kwestia greckich roszczeń reparacyjnych wobec Niemiec może być wniesiona do Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w następstwie postępowania prejudycjalnego,
niedawno zainicjowanego przez włoski
Trybunał w Brescii.
Zagadnienie ochrony ludności cywilnej
na terenach objętych zamieszkami, przewrotami, wojnami domowymi, tak jak to
miało miejsce w Libii i Syrii, nabiera obecnie szczególnego znaczenia. Wyrok MTS
powinien być dodatkowo rozpatrywany
w kontekście współczesnych konfliktów
zbrojnych w Izraelu, Iraku i Afganistanie,
gdzie doszło do poważnych naruszeń praw
człowieka przez wszystkie strony uczestniczące w konflikcie. Jeżeli MTS zezwoliłby na uchylenie immunitetu suwerennego
państwa w przypadku rażącego łamania
praw człowieka przez siły zbrojne, to prawdopodobnym efektem byłoby wydłużenie
działań wojennych przedłużające wszczęcie
postępowania sądowego.
MTS dokonał wnikliwej analizy orzeczeń sądów krajowych, w tym także wyroku
Sądu Najwyższego w Polsce z 2010 r., jak
również wybrane decyzje ETPCz. Wydaje
się, pomimo znaczenia omawianego wyroku MTS, że w dalszym ciągu ze względu
14

Dissenting Opinion of Judge Cançado Trindade
in the case of jurisdictional immunities of the state
brought by Germany before the ICJ, 03 February
2012.

na brak uregulowań międzynarodowych
immunitet państwa kształtowany będzie
poprzez praktykę sądów krajowych.
Współczesne prawo międzynarodowe
zakazuje dopuszczania się zbrodni wojennych oraz chroni przyrodzone prawa
człowieka15, jednocześnie praktyka sądowa
wskazuje na stosowanie w odniesieniu do
zbrodni wojennych popełnionych w okresie II wojny światowej zasady suwerennej
równości państw i wywodzony stąd immunitet jurysdykcyjny państwa. Treść zwyczajowej normy prawa międzynarodowego
publicznego statuującej immunitet jurysdykcyjny państwa należy ustalać według
kryteriów, które zgodnie z art. 38 ust. 1
lit. b statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości decydują o istnieniu
prawa zwyczajowego jako źródła prawa
międzynarodowego publicznego. Kryteriami tymi są: powszechna praktyka oraz
poczucie obowiązku prawnego stosowania
się do określonego sposobu postępowania.
Materiał do ustaleń w tym względzie stanowią w szczególności postanowienia konwencji bazylejskiej i konwencji Narodów
Zjednoczonych o immunitecie jurysdykcyjnym państwa i jego majątku z 2004 r.16,
orzecznictwo sądów międzynarodowych,
rozstrzygnięcia sądów krajowych, teksty
zagranicznych aktów prawnych oraz wyWprawdzie zgodnie z pierwotnym założeniem,
wyrażonym w art. 53 konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969 r., zasięg oddziaływania ius
cogens miał ograniczać się do prawa traktatów; por.
A. Orakhelashvili: Peremptory Norms in International Law, Oxford 2006.
16
Szerzej Hazel Fox, In Defence of State Immunity: Why the UN Convention on State Immunity Is
Important, 55 INT’L & COMP. L.Q. 399, 405
(2006) (autor uważa, że immunitet suwerennego
państwa w dalszym ciągu ma rację bytu w prawie
międzynarodowym; Richard Gardiner, UN Convention on State Immunity: Form and Function, 55
INT’L & COMP. L.Q. 407, 407–09 (2006).
15
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powiedzi doktryny. MTS w swoim orzeczeniu stwierdził, że państwo niemieckie
jest chronione immunitetem przed pozwami ofiar zbrodni nazistowskich, składanymi
w sądach krajowych17.
Warto przypomnieć, że RFN była
pozywana nie tylko na terenie Europy,
ale także wiele spraw było rozpatrywane przez sądy francuskie i amerykańskie.
I tak francuski Sąd Apelacyjny w sprawie
z 2003 r. zajął stanowisko, że wywożenie
obywateli Francji do prac przymusowych
było nadzorowane i organizowane przez
władze III Rzeszy, i zgodnie z praktyką
sądowniczą, Niemcom przysługuje immunitet.18 W sprawie z 1994 r. rozpatrywanej
przez sąd okręgowy dla stanu Waszyngton
D.C. Princz v. Federal Republic of Germany19 dotyczącej pozwu o odszkodowaPodobne stanowisko do MTS wyraża profesor
Christian Tomuschat, który stwierdza, że “state
immunity has fully kept its raison d’être and should
not be abandoned on account of narrow considerations which do not take into account the comprehensive structure of the rules and mechanisms of
international law” [w]: “The International Law of
State Immunity and Its Development by National
Institutions, Vanderbilt Journal of Transnational
Law vol 44/ 2011 s. 1105.
18
Cour de cassation [Cass.] le civ., Dec. 16, 2003,
Bull. Civ. I, No. 258 (Fr.), zob. Florence Poirat,
Jurisprudence francaise en matiere de droit international public, 108 Revue Generale de Droit International Public 259, 260 (2004); sądy francuskie
wywodzą immunitet jurysdykcyjny z zasady suwerenności państwa; w innych sprawach, gdzie
pozwaną stroną była RFN, sądy belgijskie (wyrok
sądu pierwszej instancji w Ghent z 2000 r. w sprawie Botelberghe v. German State, serbski sąd pierwszej instancji w Leskovac, orzeczenia z 1 października 2001 r.) oraz brazylijski sąd federalny w Rio
de Janeiro w sprawie Barreto v. Federal Republic of
Germany, przyznały immunitet.
19
Princz v. Federal Republic of Germany, 26 F. 3d
1166 (D.C. Cir 1994), cert. Denied, 513 U.S. 1121
(1995), pomimo odrzucenia przez sąd niższej instancji powództwa, powód uzyskał częściową re17
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nia wojenne osoby, która przeżyła obóz
koncentracyjny w Brzezince-Auschwitz,
sędzia Wald wypowiedział się, że zgodnie
z § 1605(a)(1) ustawy o immunitecie państwo niemieckie poprzez naruszenie normy
ius cogens (zarzucano popełnianie czynów
bestialskich i okrucieństwa przez żołnierzy
Waffen SS stanowiących obsługę obozu)
zrzekło się immunitetu jurysdykcyjnego20.
Sędzia wyraził pogląd, że ustawa o immunitecie może działać wstecz oraz uznał, że
przemysł zbrojeniowy III Rzeszy odniósł
materialne korzyści z pracy więźnia21. Jednakże większość składu orzekającego odrzuciło stanowisko, że naruszenie normy
ius cogens jest równoznaczne z dorozumianym zrzeczeniem się immunitetu przyjętym przez ustawę o immunitecie22. Sąd
kompensatę pieniężną z utworzonego w drodze
porozumienia przez rząd Niemiec specjalnego funduszu w wysokości 2 milionów USD, zob. “Agrement Concerning Final Benefits to Certain United
States Nations”; por. A. Reimann, Human Rights
exception to Sovereign Immunity: Some thoughts on
Princz, Michigan Journal of International Law
1995, nr 16, s. 421. Balcerzak M., Immunitet
Państw i Organizacji Międzynarodowych a Ochrona
Praw Człowieka, Kwartalnik Prawa Publicznego
2003 nr 3, s. 115 i 116.
20
Szymon Janczarek, Immunitet jurysdykcyjny państwa a bezwzględnie obowiązujące normy prawa
międzynarodowego, PIP 12 / 2009 s. 139 i n.
21
Princz v. Federal Republic of Germany, 26 F.3d
1166, 1182 (D.C. Cir. 1994); należy zgodzić się
z pierwszą częścią wywodu, że Niemcy naruszyły
normy prawa narodów. Nie można zgodzić się ze
stanowiskiem, że poprzez naruszenie przez obce
państwo dokonuje ono w sposób dorozumiany immunitetu jurysdykcyjnego, co w świetle § 1605(a)
(1) jest nie do przyjęcia. W orzecznictwie sądów
brak było wyroku, który w jakikolwiek sposób potwierdzałby wyrażony przez powoda pogląd.
22
Hugo Princz, 26 F.3rd 1166 (D.C. Cir. 1994),
ILM nr 33/1994, s. 1483. Wypada podkreślić, że
FSIA została uchwalona w 1976 r. i istotne jest
ustalenie działania tej ustawy; sąd federalny nie
zgadzając się z poglądem sędziego Walda trafnie
zauważył, że ustawa ta nie działa wstecz i na pod-
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Federalny w orzeczeniu z 1997 r. w sprawie
Sampson v. Federal Republic of Germany23
ustalił, że pomimo naruszenia przez państwo niemieckie ius cogens nie stanowi to
wystarczającej podstawy dla unieważnienia
przepisów ustawy o immunitecie. Wynikiem tej sprawy było podpisanie 17 czerwca
2000 r. między rządami USA i Republiki
Federalnej Niemiec porozumienia dotyczącego utworzenia specjalnego funduszu dla
pokrzywdzonych Żydów amerykańskich
w okresie II wojny światowej24.
Dla właściwego zrozumienia stanowiska
zajętego przez MTS warto krótko przypomnieć zdarzenia poprzedzające wydanie przez MTS ważnego dla społeczności
międzynarodowej orzeczenia. Całe postępowanie w MTS zaczęło się od wszczęcia
23.XII.2008 przez Republikę Federalną
Niemiec postępowania przeciwko Republistawie praktyki sądowej począwszy od orzeczenia
SN w sprawie The Schooner aż do ogłoszenia listu
Tate w 1952 r. należy przyjąć, że sąd przyznałby
pozwanemu obcemu państwu immunitet absolutny (takie też stanowisko zajął SN w sprawie
Verlinden z 1983 r.), nawet przyjmując, że FSIA
ma charakter wsteczny i Republika Federalnych
Niemiec nie może powołać się na immunitet, to
sąd federalny nie posiada jurysdykcji nad roszczeniem Princza, ponieważ wynika ono z quasi-kontraktu, który nie jest objęty zapisem ustawodawczym; podobne stanowisko zajął sąd Federalny
w sprawie: Sampson v. Federal Republic of Germany, 250 F.3d 1145 (7th Kir. 2001).
23
Jacob Sampson v. Federal Republic of German and
Claims Conference Article 2 Fund, 975 F. Sups. 1108
(N.D. Ilj 1997) US Court of Appeals 7th Circuit
No. 97-3555; w podobnej sprawie Wolf v. Federal
Republic of Germany, 95 F.3d 536 (7th Cir. 1996);
ten sam sąd przyznał immunitet FRN; podobnie
w sprawie Hirsch v. State of Israel, 962 F. Sups. 377,
(S.D.N.Y.), aff ’d, 133 F.2d 907 (1997).
24
Agreement between the Government of the United
States of America and the Government of the Federal
Republic of Germany concerning the Foundation ‘Remembrance, Responsibility and the Future. Umowa
weszła w życie 19 listopada 2000 r.

ce Włoskiej, serii orzeczeń sądów włoskich
dotyczących odpowiedzialności Niemiec
za pogwałcenia przez Rzeszę Niemiecką
międzynarodowego prawa humanitarnego w czasie II wojny światowej. Wyroki sądów włoskiego i greckiego, na które
powoływał się skarżący, zapoczątkowały
powolny proces zmierzający do wykluczania immunitetu państwa we wszelkich
sprawach związanych z poważnymi naruszeniami praw człowieka. Ale inne wyroki
nie pozwalają przyjąć, że reguła taka już się
ukształtowała.
Sprawa rozpatrywana przez MTS
w 2008 r. dotyczyła odszkodowania za straty
spowodowane deportacją oraz przymusową
pracą w czasie II wojny światowej włoskiego jeńca wojennego Luigiego Ferriniego,
który pracował w Niemczech podczas II
wojny światowej w 1944 r. jako robotnik
przymusowy w przemyśle zbrojeniowym.
Niemcy nie były jedynym państwem, które
przymuszało do pracy obywateli tymczasowo okupowanych terytoriów; przecież Stany Zjednoczone i były ZSRR korzystały
z przymusowej pracy niemieckich jeńców
wojennych i cywilów po okupacji Niemiec
hitlerowskich.
Luigi Ferrini w 1997 r., jako były robotnik przymusowy, wystąpił w Republice Federalnej Niemiec o przyznanie renty.
W listopadzie 1997 r. niemiecki Urząd
Opieki Społecznej (Versorgungsamt) odrzucił podanie o rentę, wskazał właściwy
organ do rozpatrzenia sprawy, którym było
Stowarzyszenie ds. wypadków górniczych
(Tiefbau-Unfallgenossenschaft). Pozew
o odszkodowanie od Republiki Federalnej
Niemiec Ferrini skierował do sądu rejonowego w Arezzo (Tribunale di Arezzo). Sąd
włoski wyrokiem z 2. XI. 200025 odrzucił
25

Wyrok Tribunale di Arezzo z 2 listopada 2000 r
zob. Wyrok Corte di Cassazione Cass., sez. un., 11
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pozew i stwierdził, że w pozwach o odszkodowanie składanych przez osoby prywatne suwerennemu państwu przysługuje
immunitet jurysdykcyjny26. Sąd apelacyjny
we Florencji Corte di Cassazione wyrokiem z 16. XI. 2001r. utrzymał orzeczenie
sądu pierwszej instancji, podkreślając brak
włoskiej jurysdykcji in personam, ponieważ
działania Niemiec stanowiły formę sprawowania władzy suwerennej, i w konsekwencji RFN może korzystać w tym zakresie
z immunitetu.
Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego
Włoch – Corte Suprema di Cassazione, który w sprawie Ferrini v. Republica
Federale di Germania27, z marca 2004 r.
uznał instytucję immunitetu za normę
międzynarodowego prawa zwyczajowemarzo 2004, n. 5044 (It.), reprinted in 87 RIVISTA
DI DIRITTO INTERNAZIONALE 53 (2004),
tłumaczenie sprwy w Ferrini v. Federal Republic of
Germany, 128 I.L.R. 658, 659.
26
Podobne stanowisko zajęto w sprawie FILT-CGIL
Trento, Cass no 530/00, Giust civ, 2000, I, 2540;
ILDC 18 (IT 2000), 3 August 2000), gdzie sędziowie przyznali Stanom Zjednoczonym immunitet jurysdykcyjny i uznali, że działania państwa
podczas operacji wojennych nie podlegają ocenie
sądowej ponieważ stanowią one działania władcze
suwerennego państwa.
27
Ferrini v. Republica Federale di Germania, Sentenza della Corte aps. Firenze del 14 I 2002, Sentenza
della Corte di cassazione italiana (Sezioni Unite)
n. 5044 del 6 Nov. 2003, registered 11 Mar. 2004,
Rivista di diritto internazionale 2004 n. 87, s. 546;
Za błędne należy uznać zaliczenie tych czynności
III Rzeszy do kategorii prawa międzynarodowego
jako zbrodnie przeciwko ludzkości naruszajace ius
cogens oraz oparcia się na przeciwnych orzeczeniu ECHR opiniach sędziego Rozakis i Caflisch
w sprawie Al.-Adsani v. UK, ECHR Application
37553/97, Judgment of 21 XI 2001; [w:] Bianchi
A., Ferrini v. Federal Republic of Germany, AJIL
2004, nr 99, s. 242; Carlo Focarelli, Federal Republic of Germany v. Giovanni Mantelli and Others,
Order No. 14201, 103 American Journal of International Law 122 (2009).
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go28 i niesłusznie odmówił przyznania
immunitetu Federalnej Republice Niemiec. Zdaniem sędziów należało znaleźć
równowagę między zakazem popełniania
zbrodni przeciwko ludzkości oraz nakazem respektowania suwerenności innych
państw, którą to suwerenność chroni także
immunitet jurysdykcyjny. Jednakże zarzuty
stawiane Niemcom były w opinii sądu
włoskiego tak istotne, że okoliczność taka
przesądza o odmowie zastosowania zasady
immunitetu jurysdykcyjnego W uzasadnieniu słusznie stwierdzono, że operacje
wojskowe podejmowane przez państwa są
przejawem ich władzy suwerennej i jako
takie korzystają z immunitetu jurysdykcyjnego. Z zarzutu braku jurysdykcji nie
można jednak korzystać, kiedy w toku
tego rodzaju operacji zostanie popełnione
przestępstwo wojenne, jak miało to miejsce
w badanej sprawie. Tego rodzaju przestępstwa naruszają wartości uniwersalne, wspólne
dla całej społeczności międzynarodowej,
jak również w opinii sądu normy ius cogens.
Stanowisko zajęte w wyroku w sprawie
Ferrini przeciwko Republice Federalnej
Niemiec podtrzymane zostało w późniejszych wyrokach włoskiego Sądu Kasacyjnego, m.in. w wyroku z 21 października 2008 r.
w sprawie karnej, w której potomkowie ofiar
pacyfikacji miejscowości Civitella dochodzili odszkodowań od Republiki Federalnej
Niemiec. Sąd Kasacyjny Włoch w orzeczeniu z 2008 r. przyznał rodzinom dziewięciu
cywilów, zamordowanych przez hitlerowskich żołnierzy w Toskanii, odszkodowanie
od RFN w wys. 800 tys. euro29.
Ferrini v Germany, Appeal decision, no 5044/4;
ILDC 19 (IT 2004) 11 March 2004.
29
Orzeczenie dotyczyło masakry dokonanej 29
czerwca 1944 roku w wioskach Civitella, Cornia
i San Pancrazio. Zginęły wówczas łącznie 203 osoby, w tym wiele kobiet i dzieci. Był to odwet za
28

Immunitet RFN w świetle wyroku MTS z 2012 r. i sądów krajowych

Szkoda tylko, że sąd nie wziął pod uwagę faktu wypłacania od lat 50. przez stronę niemiecką w ramach systemu reparacji
odszkodowań na podstawie dwustronnej
umowy pomiędzy Niemcami i Włochami
z 1961 r.30. Na mocy porozumień Niemiec
i Grecji z 10 lutego 1947 r i z 2 czerwca
1961 r.31 RFN została zwolniona z finansowej
odpowiedzialności za zbrodnie, popełnione
przez oddziały Wehrmachtu na okupowanych terenach. Zgodnie z umową zawartą
między Niemcami a Grecją w 1960 r. państwo to otrzymało w ramach rekompensat od
Niemiec kwotę 115 milionów marek. Druga
umowa, która weszła w życie z dniem 31 lipca 1963, dotyczyła postępowania w sprawie
odszkodowania dla obywateli włoskich prześladowanych w okresie III Rzeszy. Na mocy
umowy RFN zobowiązała się do wypłacenia odszkodowania obywatelom, którzy byli
przedmiotem represji hitlerowskich Niemiec
i zapłaciła 4 miliony DM.
zabicie trzech Niemców przez włoskich partyzantów.
30
Szczególne znaczenie posiada umowa londyńska
London Agreement on German External Debt, 27
February 1953, ratyfikowana przez Włochy Italy
19 lipca 1966 r. oraz postanowienia bilateralnej umowy pomiędzy RFN I Republiką Włoch
z 2 czerwca 1961 r., na mocy której wypłacono
obywatelom włoskim 40 milionów DM. Zob. Gesetz zu dem Abkommen vom 2. Juni 1961 zwischen
der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen
Republik über die Regelung gewisser vermögensrechtlicher, wirtschaftlicher und finanzieller Fragen.
31
German-Greek Treaty on Mutual Recognition
and Execution of Court Judgments, Settlements
and Public Documents in Civil and Commercial
Matters of 4 November 1961,16; na szczególną
uwagę zasługuje klazula art. (1)) The Italian Government declares all outstanding claims on the part
of the Italian Government or Italian natural or legal persons against the Federal Republic of Germany
or German natural or legal persons to be settled to the
extent that they are based on rights and circumstances
which arose during the period from 1 September 1939
to 8 May 1945.

Problem odszkodowań wojennych oraz
wywłaszczenie majątku przez rządy państw
komunistycznych był przedmiotem bilateralnych umów między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami, Austrią oraz traktatu
pokojowego z Japonią. Warto odnotować,
że między Austrią i USA zawarto 24 listopada 2000 r. umowę o specjalnym funduszu
pojednawczym Austrii32, która stworzyła
podstawę do wypracowania pozasądowych
metod rozstrzygania sporów w drodze rezolucji regulującej problem roszczeń wojennych.
Sąd dodatkowo przyjął, że zarzuty stawiane przez powoda nie stanowiły pojedynczego przypadku wykorzystywania siły
roboczej pochodzącej z podbitych państw,
lecz były częścią państwowej strategii stosowanej przez Trzecią Rzeszę33.
Agreement Concerning the Austrian Found “Reconcilliation, Peace and Cooperation”, United States –
Austria, Oct. 24, 2000, State Dep’t No. 01-13, 2000
WL 33125445 [hereinafter Austrian Agreement],
warto zauważyć, że podczas prezydentury Billa
Clintona State Department zawarł dodatkowe
dwie międzynarodowe umowy z Francją i Niemcami, na podstawie których rozstrzygnięto sprawę wniesionych pozwów Żydów amerykańskich
o odszkodowania za straty poniesione podczas
II wojny światowej i holocaustu zob. Agreement
Concerning the Foundation “Remembrance, Responsibility and the Future” United States – Federal Republic of Germany, July 17, 2000, State
Dep’t No. 00-129, 2000 WL 1863131 [hereinafter German Agreement]; Agreement Concerning Payments for Certain Losses Suffered During
World War II, United States – France, Jan. 18,
2000, State Dep’t No. 01-36, 2000 WL 416465
[hereinafter French Agreement].
33
por. też Villiger Mark E, Articles 31 and 32 of the
Vienna Convention on the law of treaties in the caselaw of the European Court of Human Rights, Internationale Gemeinschaft und Menschenrechte: Festschrift für Georg Ress zum 70. Geburtstag am 21.
Januar 2005, herausgegeben von Jürgen Bröhmer
[et al.] – Köln Berlin München; Klein Eckart,
Menschenrechte und ius cogens; Internationale Ge32
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Sędziowie prawidłowo odrzucili argument użyty przez sąd najwyższy Grecji
w sprawie Prefecture of Voiotia v. Federal
Republic of Germany34, że pozwany poprzez naruszenie fundamentalnych praw
człowieka zrzekł się w sposób dorozumiały immunitetu i nie przysługują mu żadne przyznane prawem międzynarodowym
przywileje i uprawnienia. Sąd w dalszej
części odwołał się do wniesionej w 1996 r.
poprawki do amerykańskiej ustawy o immunitecie, której niektóre postanowienia
zostały przyjęte z dużą rezerwą przez międzynarodową społeczność35.
meinschaft und Menschenrechte: Festschrift für Georg Ress zum 70. Geburtstag am 21. Januar 2005,
herausgegeben von Jürgen Bröhmer [et al.]. - Köln
Berlin München; por. też W. Czapliński, Concepts of
jus cogens and obligations erga omnes in international
law in the light of recent development, Polish International Law 1997/1998 nr 23, s. 87-97.
34
Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of Germany, Case No. 11/2000, Areios Pagos Judgment of
4 V 2000, AJIL nr 96/2001, SS, które 10 czerwca
1944 r. w odwecie za atak greckich partyzantów
dokonały akcji pacyfikacyjnej w wiosce Distomo
niedaleko Delf. Por. też A. Bianchi, L’imunite des
Etats et les violations gravesdes droits de l’homme:
la function de l’interprete dans la determination du
droit international, RGDIP 2004 nr 108, s. 63; zob.
sprawę Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of
Germany, Court of First Instance of Leivadia Case
No. 137/1997, Judgment of 30 October 1997, excerpts reprinted, 50 Revue Hellenique de Droit International 595-602; por też I. Bantekas, 92 AJIL
1998 nr 92 765-768; Orzeczenie ETS w sprawie
Case C-292/05 Irini Lekhoritou, V. Karkoulias, G.
Pavlopoulos, P. Bratsikas, D. Sotiropoulos and G. Dimopoulos v the State of the Federal Republic of Germany Reference for a preliminary ruling from the
Efetio Patron by order of that court of 8 June 2005.
35
W sprawach rozpatrywanych przez sądy brytyjskie i kanadyjskie przyznano immunitet państwom naruszającym normy ius cogens, zob. kazusy
Bouzari v. Iran, 114 A.C.W.S. 3d 57 (Ont. Super.
Ct. Justice 2002), aff ’d 71 O.R.3d 675 (Ont. Ct.
Bouzari v. Islamic Republic of Iran (Ontario Superior Court of Justice), 2002 OJ No. 1624, Court
file No. 00-CV-201372) App. 2004), 128 ILR 586,
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Ponieważ Republika Federalna Niemiec odmówiła wypłacenia odszkodowania, skierowano pozew przeciwko państwu
niemieckiemu do sądu włoskiego, który
przyznał, że pozwanemu przysługuje immunitet jurysdykcyjny i nie może on być
pozywany w sądach krajowych, ale ponieważ podczas wojny państwo niemieckie
popełniało zbrodnie przeciwko ludzkości,
więc nie może powołać się na immunitet36.
Włoscy sędziowie, zgodzili się, żeby egzekucja wyroku nastąpiła z majątku państwa niemieckiego we Włoszech poprzez
zajęcie Instytutu Goethego37. Sąd uznał
o dopuszczeniu do ustanowienia zabezpieczenia na majątku Republiki Federalnej
Niemiec (Villa Vigoni) położonym na terenie Włoch, a służącym zdaniem sędziów do
realizacji przez Instytut celów o charakterze niekomercyjnym – sytuacja, kiedy państwo nie może powołać się na immunitet
jurysdykcyjny38.
W dniu 12 stycznia 2011 r. włoski
sąd kasacyjny odrzucił apelację wniesioną przez Republikę Federalną Niemiec
(RFN) przeciwko decyzji Sądu Apelacyj587-590; Al-Adsani v. Government of Kuwait and
Others, CA,,12 March 1996, 07 ILR 536, 537; Jones
v. Ministry of Interior of the Kingdom of Saudi Arabia, [2006] UKHL 26 ( June 14, 2006), Bucheron
v. Federal Republic of Germany, Cass. 1e civ., Dec. 16,
2003, Bull. civ. 02-45961, szerzej Sevrine Kuchel,
State immunity and the prospect of ius cogens, Northwestern Journal of International Human Rights
Volume 9, Number 2 (Spring 2011), s. 18 i n.
36
Na tej samej podstawie sądy włoskie przyznały
800 tys. euro odszkodowania rodzinom 200 mieszkańców prowincji Arezzo zabitych w 1944 r. przez
Niemców w odwecie za ataki partyzantów.
37
Por. też wyrok sądu brytyjskiego w sprawie NML
Capital Ltd przeciwko Argentynie [2011] UKSC 31).
38
w sprawie Rahimtoola V. Nizarn of Hyderabad, doszło do wyodrębnienia dwóch kategorii zdarzeń:
podejmowanych przez państwo iure gestionis oraz
iure privatorum.
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nego z Florencji, nadającego tytuł egzekucyjny na podstawie wyroku nr 137/97
greckiego trybunału Livadia, przyznającego odszkodowania krewnym ofiar masakry
w Distomo39.
W styczniu 2011 r. Grecja, na podstawie art. 62 statutu Międzynarodowego
Trybunału Sprawiedliwości, zwróciła się
do Trybunału z prośbą o pozwolenie na
interwencję w sprawie immunitetów jurysdykcyjnych państwa - Niemcy przeciwko
Włochom. Statut MTS zezwala co prawda
państwu mającemu interes natury prawnej,
który mógłby być naruszony wyrokiem
Trybunału w danej sprawie, na wniesienie
wniosku o uczestniczenie w procesie w charakterze interwenienta40, ale bardzo rzadko
wydaje takie decyzje. I tak w maju 2010 r.
MTS odmówił w sprawie Sporu Terytorialnego i Gospodarki Morskiej Nikaragua
przeciwko Kolumbia żądania interwencji
Hondurasowi i Kostaryce41.
Zakres przedmiotowy interwencji
obejmował wyroki sądów greckich42 dotyczących tych samych wydarzeń z okresu II
wojny światowej, które rozpatrywały sądy
włoskie.
Areios Pagos [A.P.] [Sąd Najwyższy 11/2000,
p. 201–04 (Grecja), Tłumaczony z greckiego Prefecture of Voitotia v. Federal Republic of Germany,
129 I.L.R. 514; Bernard H. Oxman et al., Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of Germany,
95 American Journal of International Law 198,
201–04 (2001).
40
Art. 62 MTS.
41
Nikaraguańsko-kolumbijski spór o wyspy San Anders
i Providencia, ICJ case: Certain Activities carried
out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica
v. Nicara, 2010).
42
m. in. wyrok dotyczący ofiar pacyfikacji dokonanej
przez niemieckich żołnierzy we wiosce Distomo
z 1944 r., gdzie w odwecie za ataki partyzantów
esesmani zabili 218 osób. Krewni pomordowanych
wystąpili z pozwem o odszkodowanie i w 1997 r.
grecki sąd przyznał krewnym pomordowanym ofiar
27 mln euro.
39

Art. 28 Konstytucji Grecji stanowi, że
generalnie akceptowane zasady (m.in. dotyczące immunitetu) prawa międzynarodowego są integralną częścią systemu prawa
Grecji.
W 1998 r. sąd grecki Polymeles Protodikeio Kalavriton, przed którym Republika
Federalna Niemiec nie stawiła się, oddalił
powództwo43, prawidłowo uzasadniając to
tym, że sądy greckie nie mają jurysdykcji
do rozpoznania tej sprawy, gdyż pozwane
państwo, które jest państwem suwerennym, korzysta z immunitetu zgodnie z art.
3 ust. 2 greckiego kodeksu postępowania
cywilnego. Sąd Kasacyjny we Francji zajął
w sprawie Bucheron44 podobne stanowisko,
przyznając Niemcom immunitet jurysdykcyjny w sprawie dotyczącej odszkodowań
osobom wywożonym w okresie II wojny
światowej na roboty przymusowe.
W styczniu 1999 r. skarżący w postępowaniu przed sądem krajowym wnieśli
apelację od tego orzeczenia przed Efeteio
Patron, który zawiesił postępowanie do czasu wydania przez Anotato Eidiko Dikastirio
(szczególny sąd najwyższy) orzeczenia w toczącej się równolegle sprawie dotyczącej wykładni przepisów prawa międzynarodowego
w przedmiocie immunitetu jurysdykcyjnego suwerennego państwa i ich kwalifikacji
Wyrok ETPCz w sprawie C‑292/05 z 15 lutego
2007 r.; powództwo o naprawienie przez Republikę Federalną Niemiec szkody majątkowej oraz
zadośćuczynienie za krzywdę oraz cierpienia psychiczne spowodowane działaniami niemieckich sił
zbrojnych.
44
Wyrok SK Cour d’appel [CA] [regional court of
appeal] Paris, 10e ch., Sep. 9, 2002, Gaz. Pal. 2002.
6, 1773. consistant à contraindre des personnes requises au titre du service du travail obligatoire, à travailler en pays ennemi, avaient été accomplis à titre de
puissance publique occupante par le Troisième Reich,
dont la RFA est successeur... n’étaient pas de nature
à faire échec au principe de l’immunité juridictionnelle
de la RFA selon la pratique judiciaire française.
43
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jako powszechnie uznawanych zasad przez
wspólnotę międzynarodową.
W wyroku nr 6/2002 z 17 września
2002 r. sąd grecki Anótato Eidikó Dikastírio orzekł, że „na aktualnym etapie
rozwoju prawa międzynarodowego nadal
powszechnie uznawaną zasadą tego prawa
jest ta, zgodnie z którą państwo nie może
być pozywane przed sądem innego państwa
o odszkodowanie w odniesieniu do wszelkiego rodzaju czynów niedozwolonych,
które miały miejsce na terytorium państwa
sądu, a z którymi powiązane były działania
sił zbrojnych pozwanego państwa, niezależnie od tego, czy miały one miejsce w czasie
działań wojennych, czy w czasie pokoju”45,
bowiem pozwane państwo korzysta w takim przypadku z immunitetu.
W orzeczeniu w sprawie Prefecture of
Voiotia v. Federal Republic of Germany
z 4 maja 2000 r. o reparacje wojenne za akcje odwetowe sił zbrojnych Wehrmachtu na
terenie Grecji podczas II wojny światowej,
Sąd Najwyższy stwierdził, że stosownie do
art. 31 Konwencji Europejskiej i Art. 12
projektu Komisji Prawa Międzynarodowego ONZ z 1991 r. działaniom sił zbrojnych
obcego państwa przysługuje immunitet46.
Art. 11 Europejskiej Konwencji o immunitecie państw – podpisanej w Bazylei
w dniu 16 maja 1972 r., której stroną nie
jest Republika Grecka, wyłącza możliwość
Wyrok Trybunału (Druga Izba) z dnia 15 lutego
2007r. C-292/05 Eirini Lechouritou, Vasileios Karkoulias, Georgios Pavlopoulos, Panagiotis Brátsikas,
Dimitrios Sotiropoulos, Georgios Dimopoulos przeciwko Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis
Germanias.
46
Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of Germany Case No. 11/2000, Areios Pagos, Hellenic SC
Judgment of 4 May 2000, masakry cywilów dokonali żołnierze Zweite Kompanie des Siebten SS-Polizei
Panzergrenadier-Regiments [w:] Judicial Decisions:
Sovereign Immunity, AJIL nr 95/2001, s. 198.
45
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powołania się przez pozwane państwo na
immunitet jurysdykcyjny w sprawach o zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała lub
naprawienie szkody wyrządzonej w mieniu, jeżeli uszkodzenie to lub szkoda wynikły wskutek zdarzeń, które miały miejsce
na terytorium państwa sądu orzekającego,
a sprawca był obecny na tym terytorium,
kiedy doszło do tych zdarzeń47.
Grecki sąd pierwszej instancji w swoim orzeczeniu z 30. X. 1997 r. stwierdził, że
zgodnie z art. 10 kodeksu karnego z 1984 r.48
oraz art. 5 konwencji brukselskiej z 1968 r.49
posiada jurysdykcje ratione loci i ratione materiae nad obcym państwem oraz że Niemcom nie przysługuje prawo powołania się
na immunitet w tej sprawie i że stosownie
do art. 3 konwencji haskiej z 1907 r.50, która
nie została przez Grecję ratyfikowana, pozew został prawidłowo złożony.
Sąd błędnie założył, że mógł on przyjąć pozew przeciwko Niemcom pomimo
istnienia umowy londyńskiej z 1953 r. do„Umawiające się państwo nie może przed sądem innego Umawiającego się państwa powoływać się na
immunitet jurysdykcyjny w postępowaniach o zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała lub naprawienie wyrządzonej szkody materialnej, jeśli zdarzenia
wywołujące te uszkodzenia lub szkodę miały miejsce
na terytorium państwa sądu orzekającego oraz jeżeli
sprawca uszkodzenia lub szkody był obecny na tymże
terytorium w czasie, gdy zdarzenia te miały miejsce.”
48
Penal Code Art. 10 and the Penal Act of April 19,
1984 [ w:] Prefecture of Voiotia v. Federal Republic
of Germany, Case No. 137/19997, Court of First
Instance of Leivadia, Greece, Judgment of 30 X
1997, AJIL nr 92/1998, s. 765.
49
Art. 5 of the Brussels Convention on Jurisdiction
and the Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters, Sept. 27, 1968, 1990 O.J.
(C 189) 2; podobne uregulowania zostały przyjęte
przez państwa UE w Konwencji z Lugano z 1988 r.
50
Art. 3 Konwencji Haskiej (Hague Convention
No. IV, 1907), Respecting the Laws and Customs
of War on Land, Oct. 18, 1907, 36 Stat. 2277,
1 Bevans 631.
47
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tyczącej zobowiązań Niemiec wobec innych państw51, której Grecja jest stroną52.
Umowa londyńska stanowi w art. 5(2), że
roszczenia reparacyjne dotyczące działań
Niemiec w czasie II wojny światowej mogą
być dochodzone dopiero po podpisaniu
traktatu pokojowego, co nastąpiło dopiero
w 1990 r. (4 + 2 agreement). Sąd grecki uznał, że porozumienie moskiewskie53
z 1990 r. spełnia warunek art. 5(2) wspomnianej umowy londyńskiej, tzn., że jest
takim traktatem i w związku z czym sąd
posiadał jurysdykcję in rem.
Specjalny Sąd Najwyższy w sprawie X.
v. Federal Republic of Germany54 z 2002 r.
w oparciu o art. 100 Konstytucji Grecji zdecydował, że wobec braku normy międzynarodowego prawa zwyczajowego regulującej
Art. 5 of the London Agreement Concerning
German Foreign Debts, Feb. 27, 1953, 4 UST 443,
333 UNTS 3, które Grecja podpisała 22 IV 1956r.;
zob.Sabine Pittrof, Compensation Claims for Human Rights Breaches Committed by German
Armed Forces Abroad During the Second World
War: Federal Court of Justice Hands Down Decision in the Distomo Case, German Law Journal,
vol. 5 / 2004 oraz Markus Rau, State Liability for
Violations of International Humanitarian Law - The
Distomo Case Before the German Federal Constitutional Court, German Law Journal, vol. 5/2006.
52
Treść art. 5 paragraf 2 London Debt Agreement
(v. 04.07.1956, BGBl II, p. 864) “an examination of
claims arising from the Second World War, from states,
which were at war with Germany or whose territory
was occupied by Germany, and by nationals of these
countries against the Reich and agencies acting on behalf of the Reich or persons... until the final settlement
of the reparations set aside.
53
Moscow Treaty, podpisany 12 września 1990 r.,
stronami tej umowy są Niemcy, byłe NRD, były
ZSRR, Francja, Wielka Brytania i USA.
54
X. v. Federal Republic of Germany Special Supreme
Court Judgment 6/2002 Archiwum Orzeczeń
Archeion Nomologias 2003 Anotato Eidiko Dikastirio [A.E.D.] [Special Supreme Court] 6/2002
(Greece), sprawę tę określa się także jako Germany
v. Margellos, 129 I.L.R. 526 (2002).
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odpowiedzialność państwa za delikty popełnione przez jego siły zbrojne w okresie
pokoju i w czasie działań wojennych, suwerenne państwo nie może być pozwane
przed sądami cywilnymi. Jednocześnie sąd
podkreślił, że wymóg z art. 923 kodeksu
postępowania cywilnego wyrażenia przez
ministra sprawiedliwości zgody na egzekucję majątku Niemiec na terenie Grecji nie
narusza art. 6 ust. 1 Europejskiej konwencji
praw człowieka i obywatela. Odmowa ministra w tej materii może być podyktowana
chęcią utrzymywania stosunków międzynarodowych z innymi państwami lub jest
podyktowana charakterem działań obcego
państwa – acta iure imperii. Jednakże powód
nie był w stanie wszcząć postępowania egzekucyjnego, ponieważ zgodnie z prawodawstwem greckim55, wykonanie wyroku wobec
suwerennego państwa jest uzależnione od
uzyskania uprzedniej zgody ministra sprawiedliwości, który uznał zarzuty pozwanej
strony. Dlatego bezskutecznie złożono skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka56 zarzucając, że decyzja sądu greckiego
powołująca się na przepisy greckiego kodeksu postępowania cywilnego (art. 923)
stanowi naruszenie art. 6 (1) Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka.
Sądy greckie w przypadku podejmowania przez obce państwo acta iure gestionii w zasadzie nie przyznają immunitetu,
czego wyrazem może być orzeczenie sądu
apelacyjnego w sprawie X. v. Casa d’ Italia57.
Art. 923 greckiego kodeksu postępowania cywilnego.
56
Sprawa Kalogeropoulou przeciwko Grecji i Niemiec,
App Nr 59021 / 00 Kalogeropoulou v. Greece,
2002-X Eur. Ct. H.R. 415.
57
Sprawa X. (Professor of the Italian language)
v. (Casa d’ Italia) Athens Court of Appeals Judgment 5288/1993, Greckie Czasopismo Prawa
Gospodarczego Epitheorisi Emborikou Dikaiou
1994 nr 53, s. 763.
55
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Warto zauważyć orzeczenie niemieckiego Trybunału Federalnego w Karlsruhe w sprawie Distomo Massacre Fall
z 2003 r., w którym nie uznano wyroku
Sądu Najwyższego Grecji, przyznającego
powodowi odszkodowania za zbrodnie
wojenne przeciwko Republice Federalnej Niemiec58. Sąd odwołał się do uznanej w prawie międzynarodowym zasady
immunitetu suwerennego państwa, która
obejmuje tylko działania acta iure imperii,
m.in. akcje podejmowane przez siły zbrojne III Rzeszy. Pomimo podejmowanych
prób ograniczenia stosowania tej zasady
poprzez wyłączenia z jej zakresu naruszenia norm iuris cogens, nie doprowadziły
one, zdaniem sądu, do wykształcenia się
norm prawa międzynarodowego, dlatego
też władze greckie nie posiadały jurysdykcji in personam i jego orzeczenie nie może
być uznane przez sądy niemieckie, które
mogą rozpatrywać sprawę de nouveau59.
W uzasadnieniu powołano się na immunitet państwowy i podkreślono, że RFN od
swego powstania w 1949 r. dążyła do zadośćuczynienia za nazistowskie zbrodnie,
i tak, zgodnie z zawartą w 1960 r. umową,
Grecja otrzymała reparacje wojenne w wysokości 115 mln marek.
Greek Citizens v. Federal Republic of Germany/
Distomo Massacre Case, Entscheidung des Bundesgerichtshof (BGH) Urteil v. 26.6.2003 III ZR
245/98, ILM 2003, nr 42; SN Grecji w swojej
orzeczenia powołał się m.in na art. 11 ECSI, której
Grecja nie jest stroną oraz treść art. 12 projektu
ILC [w:] Dörr O., Staatliche Immunität auf dem
Rückzug, A R V 2003 nr 41, s. 208.
59
Entscheidung des BGH, Urteil vom 26 June 2003,
III ZR 245/98, NJW 2003, s. 3488 i n.; por. też
R. Geimer, Völkerrrechtliche Staatenimmunität gegenüber Amtshaftungsansprüchen ausländischer Opfer
von Kriegsexzessen, LMK 2003, Bettina Friedrich,
Federal Constitutional Court Grants Interim Legal
Protection Against Service of a Writ of Punitive Damages Suit, German Law Journal 2003 nr 4, s. 12.
58
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Wyrok MTS jest ostateczny i wiążący
dla państw, ale nie wiąże innych organów
sądowych, takich jak Europejski Trybunał Sprawiedliwości60, który wielokrotnie
podkreślał niedopuszczalność roszczeń
odszkodowawczych w stosunku do działań o charakterze publicznym suwerennego
państwa (acta iure imperii), czy też Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Europejski Trybunał Praw Człowieka
12 grudnia 2002 odrzucił pozew, w którym
poszkodowani Grecy domagali się odszkodowania i podtrzymał decyzję sądów niższych instancji, że nie należy im się żadne
odszkodowanie od państwa niemieckiego
za zbrodnie dokonane w czasie wojny61. Sędziowie uznali, że Europejska Konwencja
Praw Człowieka nie zobowiązuje żadnego
kraju do wypłacania poszkodowanym rekompensat za doznaną niesprawiedliwość,
jeżeli dokonane one zostały przez władze
III Rzeszy. Na mocy decyzji z 31 maja
2011 r. ETPCz odrzucił wniosek o apelację, którą pełnomocnik strony greckiej
wniósł 7 czerwca 2006 r.62.
Sprawy: C–171/91, 21 kwiecień 1993; C-814/79,
16 grudzień 1980; C-29/76, 14 październik 1976).
61
O odszkodowanie wystąpiło czterech Greków,
których rodziny zostały 10 czerwca 1944 roku zamordowane przez niemieckie jednostki Waffen SS
podczas masakry 218 mieszkańców wsi Distomo.
Niemieckie sądy wszystkich instancji odrzuciły
wniosek o wypłatę jakichkolwiek odszkodowań.
Sprawa Kalogeropoulou i inni przeciwko Grecji
i Niemcom, nr skargi 59021/00, ETPCz 2002-X.
(case IV M - 4 C 69/2001 9470/2 - 4 E (2077);
zob. także wyrok ETPCz w sprawie Grosz przeciwko Francji (Application No. 14717/06, Decision of
16 June 2009) nawiązujący do decyzji francuskiego
sądu kasacyjnego Cour de cassation (Judgment 0447504).
62
Wyrok ETPCz z 31 maja 2011 r. w sprawie
S. i inni przeciwko Niemcom (skarga nr 24 120/06
F-67075 Strassbourg - Cedex).
60
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Na uwagę zasługuje także powołany
wcześniej wyrok Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka w sprawie Lechouritou
i in. z 15 lutego 2007 roku63. E. Lechouritou i inni wnieśli powództwo przeciwko Republice Federalnej Niemiec do sądu
pierwszej instancji w Kalavrita (Polymelés
Protodikeío Kalavriton)64.
Skarżący, będący obywatelami Grecji,
wnieśli apelację do sądu Efeteío Patron,
który w dniu 12 stycznia 2001 r. wydał
pierwsze postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu wydania orzeczenia
przez Specjalny Sąd Najwyższy Anótato
Eidikó Dikastírio. SN Grecji miał zdecydować o przyznaniu pozwanej stronie immunitetu jurysdykcyjnego, na podstawie
art. 11 Europejskiej konwencji o immunitecie państw z 1972 r.
ETPCz odrzucił skargę powoda i uznał,
że decyzje dotyczące operacji zbrojnych
prowadzone przez Niemcy w czasie drugiej wojny światowej były podejmowane
jednostronnie i bezwzględnie wiążąco
przez organy władzy publicznej w związku
z prowadzoną polityką zagraniczną, przez
co decyzje takie mają charakter acta iure
imperii.

Trybunał w uzasadnieniu odwołał się
również do dwóch rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej65, w których wyraźnie wyłączono
z zakresu ich zastosowania sprawy dotyczące odpowiedzialności państwa za działania
lub zaniechania w wykonywaniu władzy
publicznej (acta iure imperii) niezależnie
od tego, czy działania te lub zaniechania
podejmowano zgodnie z prawem. Jest to
zasada międzynarodowego prawa zwyczajowego stanowiąca, że sąd jednego państwa
nie ma jurysdykcji w sprawie, w której stroną pozwaną jest inne suwerenne państwo
(par in parem non habet imperium).
MTS w uzasadnieniu wyroku z 2012 r.
odwołuje się m. in. do wyroku SN z 29 października 2010 r.66, w sprawie Winicjusz
Natoniewski przeciwko Republice Federalnej Niemiec – Federalnemu Urzędowi
Kanclerskiemu w Berlinie67, dotyczącej naruszeń prawa humanitarnego i zadośćuczynienia za krzywdy związane z działaniami
III Rzeszy, w której SN oddalił skargę
kasacyjną powoda o zapłatę z tytułu odszkodowania. W polskim prawie brak jest
uregulowania zwolnienia państw obcych

C-292/05 sprawa dotyczyła sporu pomiędzy obywatelami greckimi, powodami w postępowaniu
przed sądem greckim przeciwko Republice Federalnej Niemiec w przedmiocie naprawienia szkody
majątkowej i zadośćuczynienia za krzywdy spowodowane działaniami niemieckich sił zbrojnych
w miejscowości Kalavrita w czasie okupacji Grecji
podczas drugiej wojny światowej.
64
Wyrok Trybunału (druga izba) z 15 lutego 2007
Eirini Lechouritou i inni przeciwko Dimosio Dimokratias Omospondiakis Germanias; powodowie
wnosili o o naprawienie szkody majątkowej oraz
zadośćuczynienie za krzywdę oraz cierpienia psychiczne poniesione w wyniku masakry, jakiej dokonali żołnierze Wermachtu w dniu 13 grudnia
1943 r. w Kalavrita w czasie najazdu na Grecję
w okresie drugiej wojny światowej.

65

63

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 805/04 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie
utworzenia europejskiego tytułu egzekucyjnego
dla roszczeń bezspornych (Dz. Urz. UE L 2004,
nr 143, s. 1); rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1896/06 z dnia 12 grudnia 2006
r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz. Urz. UE L 2006, nr
399, s. 1).
66
MTS dokonał również analizy wyroku Sądu Federalnego w Rio de Janiero z dnia 9 czerwiec 208r.
oraz decyzji Sądu Rejonowego w Tel Aviv - Jaffa
z dnia 31 grudnia 2008 r.
67
Powód został dotkliwie poparzony podczas pacyfikacji dokonanej przez niemieckich żołnierzy
w podlubelskiej miejscowości w czasie II Wojny
Światowej Wyrok SN 29 X 2010r. - Sygn. akt IV
CSK 465/09.
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spod jurysdykcji krajowej. W praktyce Sądu
Najwyższego stosuje się doktrynę immunitetu absolutnego wyrażającego zasadę zwyczajowego prawa międzynarodowego, która
stanowi, że żadne suwerenne i niepodległe
państwo jako podmiot prawa międzynarodowego nie jest podporządkowane prawu
innego państwa68.
Słusznie SN zwrócił uwagę, że immunitet jurysdykcyjny państwa oparty jest
na zasadzie równości państw, zakładający
niepodleganie suwerennych państw swojej
wzajemnej jurysdykcji i służy utrzymaniu
przez państwa przyjaznych stosunków.
Winicjusz Natoniewski 29 października
2007 r. wystąpił z powództwem przeciwko państwu obcemu, Republice Federalnej
Niemiec – Urząd Kanclerski w Berlinie,
o odszkodowanie w wysokości 1 mln PLN
za szkody wywołane działaniami sił zbrojnych tego państwa.
Sąd I instancji, powołując się na treść
z art. 1 Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej (WE) 44/2001 z 2 grudnia 2000 r.
o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonaniu
orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych, odrzucił pozew bez doręczenia tego
postanowienia pozwanemu, gdyż stwierdził
brak jurysdykcji.
Postanowienie to zostało zaskarżone,
a sąd II instancji próbował bezskutecznie dokonać doręczenia odpisu pozwu
68

W literaturze polskiej występuje pogląd, że państwo obce nie korzysta z immunitetu w zakresie
swoich czynności dokonywanych iure gestionis,
szerzej W. Siedlecki, Powództwo obcego państwa
i przeciw obcemu państwu przed sądami polskimi,
Palestra 1936, nr 5/1936, s. 451; por. też E. Wengerek, Immunitet egzekucyjny państw obcych, SP
1967, nr 17, s. 124; H. De Fiumel, Prawnomiędzynarodowa odpowiedzialność majątkowa państw,
Ossolineum 1979; Polska ratyfikowała konwencję
brukselską z 1926 r. i protokół w 1933 r. Po II wojnie światowej rząd zdecydował się na odstąpienie,
a przystąpił ponownie w 1976 r.
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pozwanemu i zażalenie powoda oddalił.
Powód złożył na to postanowienie skargę
kasacyjną, i wtedy sąd apelacyjny ponownie podjął próbę doręczenia postanowienia i skargi pozwanemu. Ponieważ próba
znowu się nie powiodła, sąd zwrócił się do
MSZ, które zwróciło całość korespondencji
i zauważyło, że dokonane doręczenie mimo
prawidłowości postanowienia Sadu Apelacyjnego narusza immunitet jurysdykcyjny
Republiki Federalnej Niemiec ze względu
na przynależność sprawy do sfery imperium,
czyli działań władczych państwa69.
Sąd Okręgowy w Gdańsku oraz Sąd
Apelacyjny stwierdziły o niemożności rozpatrywania pozwu przeciwko Republice
Federalnej Niemiec, dotyczącego odszkodowania w wysokości 1 mln zł tytułem
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
jakiej dopuściły się w stosunku do powoda siły zbrojne III Rzeszy, z powodu
braku jurysdykcji in personam, ponieważ
sąd krajowy nie może pozywać innego suwerennego państwa. Inne stanowisko zajął powód, który argumentował, że polskie
sądy w tej sprawie powinny mieć prawo do
sądzenia państwa niemieckiego, albowiem
przestępstwa popełnione przez III Rzeszę,
której sukcesorem jest RFN, stanowią na69

Doręczanie pism sądowych i procesowych państwu pozwanemu drogą dyplomatyczną jest szeroko akceptowane w praktyce międzynarodowej,
czego potwierdzeniem są nie tylko powołane wyżej
umowy międzynarodowe dotyczące immunitetu
państwa (konwencja bazylejska i konwencja Narodów Zjednoczonych), ale i przepisy ustaw krajowych (np. art. 12 ust. 1 brytyjskiej ustawy o immunitecie państwa z 1978 r. - załącznik nr 12 do
pisma Ministerstwa Sprawiedliwości z 26.2.2010
r., art. 24 australijskiej ustawy o immunitecie państwa z 1985 r. - załącznik nr 15 do pisma Ministerstwa Sprawiedliwości z 26.2.2010 r., oraz art. 13
ust. 1 południowoafrykańskiej ustawy o immunitecie państw z 1981 r. – pkt II pisma Ministerstwa
Sprawiedliwości z 26.2.2010 r.).
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ruszenie praw człowieka - 29 października
2010 r.
W ocenie SN, zbliżonej do stanowiska
MTS, państwu pozwanemu przed sąd innego państwa w zakresie czynów popełnionych przez siły zbrojne państwa pozwanego
w czasie konfliktu zbrojnego na terenie
państwa sądu przysługuje cywilnoprawny immunitet jurysdykcyjny. Obecnie nie
istnieją podstawy do stwierdzenia wyjątku
wyłączającego spod immunitetu państwa
sprawy o roszczenia z tytułu objętych działaniami zbrojnymi czynów niedozwolonych
popełnionych na terytorium państwa orzekającego, które były wynikiem naruszenia
praw człowieka.
Sąd Najwyższy stwierdził, że art. 1103
pkt 3 kpc, mimo istnienia przesłanki pozytywnej w postaci miejsca popełnienia
czynu (terytorium polskie), nie może znaleźć zastosowania. Prawo międzynarodowe
nakazuje dokonywanie ocen według prawa obowiązującego w dacie dokonania się
zdarzenia, w związku z czym zastosowanie
normy zwyczajowej, która nie obowiązywała w dacie przeprowadzenia pacyfikacji
przez niemieckie siły zbrojne w czasie II
wojny światowej, było niemożliwe. Pomimo

tego że pacyfikacja stanowiła pogwałcenie
międzynarodowego prawa wojny oraz prawa humanitarnego, sprawy o roszczenia odszkodowawcze przeciwko RFN nie mogą
być uznane, w opinii SN, w świetle zwyczajowej normy prawa międzynarodowego publicznego, za wyłączone spod immunitetu
jurysdykcyjnego państwa.
Sąd Najwyższy odwołał się do swojego
wcześniejszego orzeczenia z 1979 r70, kiedy
orzekł, że brak jurysdykcji krajowej lub jej
istnienie należy oceniać według daty wydania orzeczenia.
Z powodu oddalenia przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej w sprawie Winicjusza
Natoniewskiego przeciwko Niemcom na
podstawie art. 398 k.p.c., złożył on pozew
przeciwko Polsce i RFN w 2011r. do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
w którym zarzucił naruszenie przez pozwane strony czterech przepisów konwencji
o ochronie praw człowieka i domaga się od
Polski i RFN łącznie 250 tys. euro zadośćuczynienia.
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Wyrok Sądu Najwyższego z 27.02.1979r., sygn.
akt III CRN 306/79, OSP z 1980r., poz. 174 z glosą T.Erecińskiego, Kodeks postępowania cywilnego pod redakcją K.Piaseckiego, Warszawa 1997,
s. 1273.
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Stanisław Bieleń,
Andrzej Skrzypek (red.)

O

Geopolityka w stosunkach
polsko-rosyjskich
Warszawa: Oficyna Wydawnicza
ASPRA-JR 2012., stron 221

d kilku lat literaturę naukową poświęconą Rosji systematycznie
wzbogacają publikacje działającej w ramach Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego Pracowni Badań nad
Rosją i Państwami Proradzieckimi. Wyróżniająca cechą tych publikacji jest
dążenie do zrozumienia Rosji i gotowość przeciwstawiania się antyrosyjskim
uprzedzeniom wciąż jeszcze silnym w znacznej części polskiej publicystyki
poświęconej temu państwu.
Kolejna publikacja tej pracowni skupia uwagę na geopolitycznych aspektach wzajemnych stosunków między Polską i Rosją. Jest to ważny punkt widzenia i oczywista zaleta tej książki. Od czasu głośnej przed stuleciem pracy Romana Dmowskiego Niemcy, Rosja i kwestia polska (1908) świadomość
uwarunkowań geopolitycznych stanowi nieodzowny element rozważań nad
stosunkami między obu państwami na narodami.
Geopolityka zmienia się, gdyż jej istotą jest układ sił politycznych w ich
przestrzennym rozmieszczeniu, a nie sama tylko geografia. Geograficznie Polska po drugiej wojnie światowej przesunięta została na zachód, ale
podstawowa zmiana, dezaktualizująca paradygmat Dmowskiego nastąpiła
w ostatnim dziesięcioleciu ubiegłego stulecia, gdy Polska stała się członkiem
Sojuszu Atlantyckiego, a Rosja – wskutek rozpadu ZSRR – cofnęła się do swoich granic z połowy XVII wieku.
W tych nowych warunkach stary paradygmat („między Rosją i Niemcami”) stracił aktualność, a próby jego odświeżania w postaci politycznie motywowanego zarzutu o istnieniu „kondominium rosyjsko-niemieckiego” nad
Polską nie są poważnie traktowane w literaturze naukowej.
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Co więc obecnie oznacza geopolityczny wymiar stosunków polsko-rosyjskich? W recenzowanym tu tomie przewija się myśl, że współcześnie najważniejszym geopolitycznym uwarunkowaniem tych stosunków jest sprzeczność między „tożsamością imperialną” Rosji i jej dążeniami do ekspansji
a silnym i nieodwracalnym zakotwiczeniem Polski we wspólnocie atlantyckiej i w Unii Europejskiej. Wydaje mi się jednak, że takie ujęcie zagadnienia
nie w pełni oddaje istotę problemu. Rosja dzisiejsza, w odróżnieniu do ZSRR,
nie wykazuje dążenia do ekspansji w skali globalnej, lecz dąży do skonsolidowania wokół siebie większości dawnych republik radzieckich i do zbudowania silnych sojuszy (bardziej zresztą ekonomicznych niż wojskowych)
w Azji – zwłaszcza z Chinami i Indiami. Politycy rosyjscy nie podejmują próby
(skazanej zresztą na niepowodzenie) odbudowania hegemonii nad Polską.
Nie czynią tego nie tylko dlatego, że są realistami i rozumieją nierealność
takiej hegemonii, ale także dlatego, że ich strategicznym celem w Europie są
dobre, partnerskie stosunki z Unią Europejską, której znaczenie prezydent
Władimir Putin docenia bardziej niż jego poprzednik.
Czy znosi to całkowicie geopolityczne rozbieżności w interesach Polski
i Rosji? Nie, gdyż istnieje obszar, w stosunku do którego oba państwa mają
własne, odmienne interesy. Jest nim Ukraina, a potencjalnie także byłaby
Białoruś, gdyby zmieniła się jej wewnętrzna sytuacja polityczna.
Rosyjski interes narodowy, zakotwiczony w geopolityce i w tradycji politycznej skłania to mocarstwo do działań zmierzających do wzmacniania więzi między Rosją a jej dwoma słowiańskimi sąsiadami – Ukrainą i Białorusią.
Zarazem interes narodowy Polski dyktuje kolejnym ekipom kierowniczym
naszego kraju opowiadanie się za polityką zbliżania Ukrainy do Zachodu.
Nie ma nic dziwnego, że w tej sytuacji między geopolitycznymi interesami
Polski i Rosji występuje sprzeczność. Nie powinno się jej demonizować, przypisując Rosji pielęgnowanie „projektu wielkomocarstwowego” nad Ukrainą
(Agnieszka Bryc, s. 39). Warto natomiast zdawać sobie sprawę z tego, że niezgodność interesów w tej sprawie nie musi prowadzić do konfliktu. W ostatecznym rachunku to Ukraińcy i Białorusini zdecydują, w jakim stopniu chcą
wiązać swe losy z Rosją, a w jakim wybiorą kurs ku Zachodowi. Polska może
pomagać im w dokonaniu wyboru, ale musi być gotowa zaakceptować wybór odmienny od naszych oczekiwań. Dlatego w tym geopolitycznym konflikcie interesów nie dopatrywałbym się zasadniczego zagrożenia dla stosunków polsko-rosyjskich.
Zagrożenie to tkwi nie w sferze geopolityki, lecz w sferze ideologii i tak
zwanej pamięci historycznej. Stanisław Bieleń w bardzo wartościowym rozdziale ukazuje trudności na drodze do pojednania polsko-rosyjskiego i pisze,
że „od lat w stosunkach z Rosją sprawy przeszłości dominują zdecydowanie
nad teraźniejszością i przyszłością” (s. 216). Dodałbym, że dzieje się tak za
sprawą tych sił politycznych, które w kultywowaniu antyrosyjskich emocji
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widzą oręż w walce o władzę w Polsce. Stanisław Bieleń ma rację, gdy przypomina, że „pełna symetria w traktowaniu Niemców i Rosjan w stosunku
do całej II wojny światowej byłaby niesłuszna i nieuczciwa” (tamże). To
mądry i odważny głos. Dodałbym, że w ocenie tragicznej przeszłości należy mocno podkreślać wspólnotę cierpienia obu narodów, które tak wiele
ucierpiały w wyniku zbrodni stalinowskiego totalitaryzmu. Symbolem zrozumienia tej wspólnoty było wspólne złożenie kwiatów przez premierów
Polski i Rosji na cmentarzu polskich i rosyjskich ofiar stalinizmu w Katyniu
7 kwietnia 2010. Takiej wspólnoty cierpienia nie ma w stosunkach polsko-niemieckich, a jednak pojednanie polsko-niemieckie stało się faktem. To
nie geopolityka, lecz ideologia powoduje, że pojednanie polsko-rosyjskie
napotyka na większe trudności.
Autorzy recenzowanej pracy rozszerzają pole widzenia tradycyjnej geopolityki. Pokazują znaczenie „geoekonomiki” (Szymon Kardaś, a zwłaszcza Maciej Raś) i „geopolityki religii” (Alicja Curanović). Otrzymaliśmy w sumie publikację bardzo interesującą, pobudzająca do myślenia i ważną dla
budowania lepszych stosunków polsko-rosyjskich.
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Państwo i prawo wobec
współczesnych wyzwań.
Księga jubileuszowa
Profesora Jerzego Jaskierni,
Ryszard M. Czarny,
Kamil Spryszak
(red. nauk.)

t. I: Teoria i filozofia państwa i prawa oraz
aksjologia systemów politycznych i instytucji międzynarodowych; t. II – Współczesne ustroje państwowe i rozwój demokracji
w Polsce, t. III – Zagadnienia prawa konstytucyjnego; t. IV: Problemy administracji, zarządzania i ekonomii; t. V: Integracja
europejska i stosunki międzynarodowe,
Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2012.

J

ubileusz 40-lecia pracy naukowej obchodzi w 2012 r. prof. zw. dr
hab. Jerzy Jaskiernia, dyrektor Instytutu Ekonomii i Administracji
oraz kierownik Zakładu Administracji i Nauk Prawnych Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach, wybitny specjalista prawa konstytucyjnego,
działacz państwowy. Z tej okazji grono przyjaciół wystąpiło z inicjatywą wydania księgi jubileuszowej. Chodziło o to – jak podkreślił w słowie wstępnym przewodniczący Komitetu Honorowego, prof. Ryszard M. Czarny – aby
uczcić zarówno wybitny dorobek naukowy jubilata, ale też jego wkład do
działalności państwowej. Prof. J. Jaskiernia był posłem na Sejm pięciu kadencji, ministrem sprawiedliwości, a także sprawował liczne funkcje społeczne i polityczne. Odegrał istotną rolę w pracach Komisji Konstytucyjnej
Zgromadzenia Narodowego. Pełnił szereg istotnych funkcji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy.
Laudację zaprezentował prof. Marian Grzybowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Wyeks-
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ponował on kolejne stadia kariery naukowej, zapoczątkowane na Uniwersytecie Jagiellońskim, w którego Zakładzie Prawa Państwowego J. Jaskiernia pracował w latach 1972-1981 i gdzie w 1977 r. uzyskał stopień doktora
nauk prawnych za dysertację pt. „Prawnoustrojowa pozycja stanów USA
i ich rola w realizacji zadań państwa”, przygotowaną pod kierunkiem prof.
Witolda Zakrzewskiego. Kolejne stopnie kariery wyznacza habilitacja w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, w oparciu o książkę „Zasada
równości w prawie wyborczym USA” (1974 r.) i tytuł profesora nauk prawnych, uzyskany w 2000 r., w oparciu o dorobek ze szczególnym uwzględnieniem monografii „Zasady demokratycznego państwa prawnego w sejmowym postępowaniu ustawodawczym”, na wniosek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie. Od 1995 r. J. Jaskiernia związany jest
z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach – najpierw jako prof.
nadzwyczajny, a od 2002 r. – profesor zwyczajny. Prof. J. Jaskiernia jest
autorem ponad 350 opracowań naukowych – monografii, studiów i recenzji. Zostały one wyeksponowane w „Sylwetce naukowej Profesora Jerzego
Jaskierni” oraz w „Wykazie prac naukowych Profesora Jerzego Jaskierni”,
opracowanych przez mgr. Kamila Spryszaka.
Prace nad księgą jubileuszową prof. J. Jaskierni zrodziły szeroki rezonans w środowisku naukowym, o czym świadczy rekordowa liczba przygotowanych opracowań. Zostały one pomieszczone w pięciu tomach.
Tom I nosi nazwę „Teoria i filozofia państwa i prawa oraz aksjologia
systemów politycznych i systemów międzynarodowych”.
W części I, poświęconej teorii i filozofii państwa i prawa”, znalazło się
wiele istotnych tekstów teoretycznych. M.in. prof. Stanisław Kaźmierczyk
napisał o związkach prawa z moralnością w refleksji nad prawem. Prof.
Waldemar Wołpiuk wyeksponował główne problemy badawcze w naukach
prawnych. Prof. Jerzy Oniszczuk poddał analizie zainteresowania racjonalnością. Prof. Walerij Bebik (Ukraina) zaprezentował rozważania o politycznej prakseologii. Z kolei przemyślenia prof. Karola B. Janowskiego
o schematach ujmowania bliskiej i dalszej przyszłości mają charakter metodologicznej refleksji historyczno-teoriopolitycznej. Opracowanie prof.
Marka Rembierza dotyczy intelektualnych i politycznych oblicz marksizmu
w PRL-u jako aktualnego problemu badawczego. Prof. Stanisław R. Bryl
przedstawił tekst „Rozumienie pojęcia »metoda« w filozofii poznania Thomasa Hobbesa h, a dr Łukasz Pikuła opracowanie „Sfera ludzkiego psyche
jako warstwa niosąca i konieczna podstawa bytowa fenomenu prawa pozytywnego h. Znaczenie sfery publicznej w procesie tworzenia prawa z perspektywy teorii działania komunikacyjnego zaprezentował dr Grzegorz
J. Wąsiewski. Dr Bartosz Skwara opublikował tekst: „Drittwirkung jako
przejaw publicyzacji prawa prywatnego h. Ważne jest też opracowanie
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dr. Artura Borcucha dotyczące ekonomicznej analizy prawa. Mgr Michał
Długosz przedstawił krytykę filozoficznej metody prawa. Z kolei ks. Prof.
Marian Rusiecki poddał analizie rolę światopoglądu w życiu współczesnego człowieka, a prof. Wojciech Pomykało - kierunki rozwoju osobowości
człowieka. Dr Uri Huppert (Izrael) zaprezentował opracowanie dotyczące fundamentalizmu religijnego. Prof. Roman Tokarczyk poddał analizie
science fiction i utopię w świetle literatury medycznej. Na uwagę zasługuje także opracowanie dra Ryszarda Stefańskiego „The Peculiarity of Jerzy
Jaskiernia h, analizujące referaty J. Jaskierni na konferencjach antropologicznych, opublikowane w czasopiśmie „The Peculiarity of Man h.
W części II, zatytułowanej „Teoria państwa i podstawy demokracji” dr
Krystyna Chojnacka przedstawiła studium „Współczesne państwo w dobie
globalizacji – jego rola i funkcje”. Prof. Irina Alebastrova (Rosja) zaprezentowała artykuł o roli konstytucji w warunkach kryzysu. Na uwagę zasługuje
studium prof. Ryszarda M. Małajnego: „Zasada rozdziału władzy państwowej
– prolegomena”. Istotne są również rozważania prof. Stanisława L. Stadniczeńki o dialogu jako wartości w demokratycznym państwie prawa, a także prof. Stanisława Walukiewicza o debacie jako rynku wymiany informacji.
Prof. Jan Maciejewski pisze o potrzebie badań socjologicznych w grupach
dyspozycyjnych. Prof. Jerzy Kornaś zaprezentował dylematy państwa w myśli współczesnej socjaldemokracji, a dr Ryszard Balicki i dr hab. Artur Ławniczak ukazali wizję narodu w konstytucjach państw europejskich. Prof. Jerzy
Kuciński przedstawił studium na temat form bezpośredniego sprawowania
władzy prze naród. Społeczeństwo obywatelskie znalazło się w centrum
analizy dra Michała Gołosia, a także Prof. Henryka Sasinowskiego i dra Michała Lisowskiego. Dr Lidia Owczarek podjęła problem ewolucji od demokracji bezpośredniej do demokracji przedstawicielskiej. Mgr Agnieszka Kos
przedstawiła istotę wyborów w kontekście realizacji zasady suwerenności
narodu, a mgr Kamil Spryszak ukazał wolne i uczciwe wybory jako przesłankę demokratycznych systemów politycznych.
Wreszcie w części III, zatytułowanej „Aksjologia ochrony praw człowieka”, prof. Elzbieta Weiss ukazała prawa człowieka jako podstawę rozwoju
społeczno-gospodarczego, a mgr Mirosław Kałużny wyeksponował globalny wymiar ochrony praw człowieka. Warto tu też zwrócić uwagę na studium
prof. Krystiana Complaka na temat godności człowieka, a także opracowanie prof. Pasquale Policastro dotyczące wolności i godności w kontekście
zabezpieczenia przed wojną jądrową. W interesującym opracowaniu prof.
Leszek Garlicki, sędzia ETPCz, ukazał wyzwania stojące przez Europejskim
Trybunałem Ochrony Praw Człowieka, a dr Hanna Machińska – ekologiczną
perspektywę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Dr Hubert Kaczmarczyk poddał analizie prawa dzieci w poglądach Murraya Rothbarda. Warto
tu też zasygnalizować opracowania prof. Piotra Tulei dotyczące nauczania
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prawników o prawach człowieka, a także prof. Adama Jamroza o podręcznikach prawa konstytucyjnego we Francji.
Tom II, zatytułowany Współczesne ustroje państwowe i rozwój demokracji w Polsce” rozpoczyna dział „Współczesne ustroje państwowe”,
gdzie zamieszczono szereg opracowań dotyczących współczesnych systemów ustrojowych: Rosji (prof. Oleg Bogomołow, dr Jacek Zaleśny), Słowacji
(dr Jerzy Rychlik, prof. Ján Svák, dr Boris Balog), Białorusi (prof. Aleksander Waszkiewicz), Litwy (dr hab. Krzysztof Prokop), Ukrainy (dr Krzysztof
Eckhardt, prof. Stanisław Hoc, sędzia Robert Pelewicz, dr Andrij Kosyło),
Węgier (dr Witold Brodziński, prof. Timea Drinóczi, dr Nikolet Hadi), Rumunii (dr Sabina Grabowska, dr Radosław Grabowski), Wielkiej Brytanii
(dr Joanna Radowicz, prof. Andrzej Bisztyga, dr Monika Florczak-Wątor),
Hiszpanii (prof. Jan Iwanek, dr Andrzej Jackiewicz), Norwegii (prof. Wiesław Skrzydło, doc. Wojciech Zakrzewski), Danii (prof. Stanisław Sagan, dr
Victorija Serzhanova), Finlandii (prof. Marian Grzybowski), Szwecji (prof.
Ryszard Czarny), Armenii i Azerbejdżanu (prof. Ireneusz C. Kamiński), Kazachstanu (prof. Saule K. Amandykova), Izraela (prof. Stanisław Bożyk),
Stanów Zjednoczonych (dr Iwona Małajny, prof. Longin Pastusiak, dr Bogdan Mucha, dr Łukasz Urbański), Kanady (dr Iwona Wrońska), Australii (dr
Łukasz Jakubiak) i Brazylii (prof. André Ramos Tavares).
W części II, zatytułowanej „Ewolucja ustroju Polski” mgr Bartosz Żmuda
przedstawił rys historyczny samorządu terytorialnego, a dr hab. Bolesław
Sprengel ukazał funkcjonariuszy Policji Państwowej w oczach społeczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej. Dr hab. Zbigniew Siemiątkowski zaprezentował próbę portretu kadr Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Doc.
Andrzej Kurz przybliżył sylwetkę prezydenta Krakowa Zbigniewa Skolickiego. Prof. Janusz Jarosiński ukazał spory wokół problemów współzarządzania przedsiębiorstwami w warunkach kryzysu polityczno-gospodarczego
lat 1956-1958. Refleksje Kazimierza B. Morawskiego dotyczą polityki Edwarda Gierka wobec Kościoła w Polsce. Warto też odnotować interesujący esej
prof. Mariusza Gulczyńskiego o kantowaniu okrągłego stołu w kontekście
w kontekście konfliktu narodoburczej interpretacji z narodotwórczą. Z kolei sędzia Trybunału Stanu, Sylweriusz M. Królak, ukazał zmiany modelu
ustroju sądów powszechnych w latach 1989-1990.
Część III nosi tytuł „Rozwój demokracji w Polsce”. M.in. prof. Janusz
Sztumski ukazał szanse i zagrożenia demokracji w Polsce w XXI wieku,
a prof. Andrzej Antoszewski dokonał analizy polskiego systemu partyjnego, wskazując, że wszedł on w fazę stabilizacji. Dr Mariusz Paździor ukazał partie polityczne w świetle zasad naczelnych Konstytucji RP, a dr Piotr
Uziębło skoncentrował się na finansowaniu partii politycznych w Polsce.
Dr Joanna Kielin-Maziarz zaprezentowała konstytucyjna ochronę organi-
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zacji społecznych. Ważne opracowania dotyczą problematyki wyborczej:
wykorzystania bilbordów (dr Anna Rakowska, prof. Krzysztof Skotnicki)
i głosowania przez pełnomocnika (dr Grzegorz Koksanowicz).
Tom III zatytułowany jest „Zagadnienia prawa konstytucyjnego”.
Część pierwsza dotyczy podstaw konstytucyjnych. Prof. Andrzej Bałaban zaprezentował nową koncepcję periodyzacji konstytucyjnych dziejów Polski. Dr Anna Chmielarz i dr Jarosław Sułkowski omówili funkcję
polityczną Konstytucji RP. Prof. Bogusław Banaszak zaprezentował uwagi
w kwestii zgodności z Konstytucją nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym, natomiast prof. Bogdan Zdziennicki podjął kwestię konstytucyjności
ustawowych rozwiązań dotyczących polskiej spółdzielczości
W części drugiej ukazane zostały problemy władzy ustawodawczej.
Prof. Jacek M. Majchrowski przedstawił opracowanie „Senat w polskim
systemie ustrojowym 1922-1997). Dr hab. Jarosław Szymanek opublikował tekst „Bikameralizm w procesie zmian (problematyka polska i europejska)”. Dr Benedykt Zientarski zaprezentował prawną pozycję Marszałka
Senatu. Dr Sławomir Patyra podjął problematykę poselskich poprawek do
tzw. rządowych ustaw szczególnych. O wątpliwościach, jakie niesie polskie
postępowanie ustawodawcze, piszą prof. Wojciech Sokolewicz i prof. Andrzej Szmyt. Z kolei prof. Małgorzata Masternak-Kubiak (wraz z dr. Pawłem
Kuczmą) podjęli kwestię ogłaszania krajowych aktów normatywnych. Problem odpowiedzialności politycznej posłów i senatorów przed Trybunałem Stanu stał się przedmiotem opracowania prof. Ryszarda Mojaka. Natomiast prof. Danuta Waniek przedstawiła studium dotyczące Parlamentarnej Grupy Kobiet.
Część trzecia poświęcona jest władzy wykonawczej. Prof. Marian Kallas
podjął problem przysięgi Prezydenta w projektach konstytucji. Dr Ryszard
Piotrowski poddał analizie konstytucyjne uwarunkowania polityki zagranicznej, a dr Grzegorz Kościelniak skoncentrował się na sprawie reprezentowania Polski na forum Rady Europejskiej. Prof. Kazimierz Działocha
(wraz z dr Grzegorzem Kosierowskim) przedstawili studium poświęcone
Prezydentowi jako „osobie wezwanej”, a dr Anna Szyszka poddała analizie
podstawy odpowiedzialności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowanie dr Piotra Czarnego dotyczy niektórych problemów proceduralnych związanych z „wielką” i „dużą” ratyfikacją.
Część czwarta dotyczy władzy sądowniczej. Sędzia Marek Przysucha
przeanalizował prawo do sądu w kontekście zasady równości i zasady sprawiedliwości. Dr Magdalena Kornak podjęła problem tzw. małej delegacji
sędziowskiej. Interesujące studium zaprezentował prof. Paweł Chmielnicki:
„Jak zachęcać sędziów do wydajnej pracy?”. Ważne są też studia dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego: jego charakteru (prof. Jan Galster oraz

113

Ewa Gdulewicz

dr Danuta Hryniewicz), kontroli trybu uchwalania ustaw (prof. Mirosław
Granat), sporu z Sądem Najwyższym o wykładnię (prof. Bogumił Szmulik),
prawa do wysłuchania w postępowaniu kontroli norm (prof. Krzysztof Wojtyczek) czy legitymacji procesowej jednostek samorządu terytorialnego
(prof. Marek Zubik). Sędzia Grzegorz Tyrka zaprezentował skutki orzeczeń
Trybunału Konstytucyjnego w sferze obowiązywania i stosowania prawa,
a dr Anna Derlatka skoncentrowała się na problemie skargi konstytucyjnej
jako kompetencji współczesnego sądu konstytucyjnego. Nie zabrakło odniesień do Kodeksu prawa kanonicznego: instytucji promotora sprawiedliwości (dr Krystyna Sitkowska) i krzywoprzysięstwa (dr Tadeusz Stępień).
Część piąta dotyczy problemów prokuratury. Warto zwrócić uwagę na
opracowania dotyczące konstytucjonalizacji prokuratury (prof. Paweł Sarnecki) i Krajowej Rady Prokuratury (prof. Halina Zięba-Załucka). Z kolei
pos. Ryszard Kalisz przedstawił uwagi de lege ferenda w kwestii roli i miejsca prokuratury w systemie organów demokratycznego państwa prawnego.
Szósta część dotyczy wolności i praw obywatelskich. Mgr Stanisław Paruch ukazał prawa człowieka jako obszar regulacji konstytucyjnej. Opracowanie dr Pawła A. Leszczyńskiego dotyczy regulacji stosunków między
państwem a nierzymskokatolickimi związkami wyznaniowymi. Warto wyeksponować studium prof. Jacka Sobczaka, sędziego SN, dotyczące naruszenia prawa do publicznego wykonywania kultu religijnego w polskim
systemie prawnym. Dr hab. Mariusz Jagielski skoncentrował się na regulacji własności w Konstytucji RP. Prof. Jerzy Ciapała poddał analizie konstytucyjne prawo dostępu do informacji publicznej, a Prof. Elżbieta Ura przedstawiła konstytucyjne prawo dostępu do służby publicznej. Dr Piotr Ruczkowski podjął problem utraty obywatelstwa polskiego w świetle obecnej
i nowej regulacji. Mgr Bartosz Mendyk zajął się ewolucja korelacji ochrony
praw człowieka do prawa patentowego. Wreszcie dr hab. Mariusz Załucki
poddał analizie konstytucyjne podstawy prawa spadkowego.
Tom IV zatytułowany jest: „Problemy administracji, zarządzania
i ekonomii”.
W części pierwszej zaprezentowano problemy prawa administracyjnego i nauki administracji. Prof. Grzegorz Rydlewski ukazał nowe modele paradygmatu rządzenia. Mgr Wiktor Lesiński podjął kwestię nowoczesnych
metod badania biurokracji. Dwa opracowania (prof. Marek Chmaj, dr Monika Chlipała) dotyczą pozycji wojewody w ustroju administracji publicznej.
Warto też zwrócić uwagę na interesujące studium prof. Cezarego Kosikowskiego pt. „Finanse publiczne – społeczeństwo – władza publiczna – demokracja (kilka refleksji krytycznych)”. Ważnego problemu dotyczy studium
prof. Marka Mazurkiewicza dotyczące regulacji długu jednostek samorzą-
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du terytorialnego z punktu widzenia zgodności z konstytucją. Z kolei dr
Andrzej Adamczyk przedstawił kwestię odpowiedzialności z tytułu szkód
wyrządzonych przez bezprawie urzędowe. Istotne teksty dotyczą problemów postępowania administracyjnego: pojęcia i funkcji akt sprawy (prof.
Grzegorz Łaszczyca), odpowiedzialności cywilnoprawnej za bezczynność
organów administracji publicznej (dr Jan Antoni Prochowski) i pozycji wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym (dr Anna Gumieniak). Z kolei mgr
Wojciech Kasprzyk zaprezentował problemy wdrażania Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz Kierowców.
W części drugiej zaprezentowane zostały problemy zarządzania bezpieczeństwem i polityki penalnej. Szereg studiów dotyczy różnych aspektów
bezpieczeństwa (prof. Stanisław Pieprzny, prof. Kazimierz Rajchel, prof.
Andrzej Kozera, prof. Paweł Soroka, dr hab. Marek Leszczyński, dr Krzysztof Janik, dr Bogusław Purski, dr Ryszard Piwowarczyk). Studium prof.
Zbigniewa Lasocika dotyczy innego sensu tzw. community policing. Z kolei
mgr Judyta Węgłowska zaprezentowała główne problemy prawa do rzetelnego procesu cywilnego. Warto też odnotować studium prof. Elżbiety Dyni
dotyczące ochrony osób pozbawionych wolności w świetle prawa międzynarodowego praw człowieka, natomiast mgr Anna Kotowska poddała
analizie realizację przez państwa art. 9 EKPCz. Dr Ryszard Mochocki ukazał
charakterystykę sprawców zabójstw na przykładzie województwa świętokrzyskiego, a rozważania dra Damiana Gila dotyczą nowych rozwiązań
technicznych w obszarze prawa karnego. Natomiast gen. dr Jacek Pomiankiewicz podjął problem wykonania tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności wobec kobiet w Polsce.
W części trzeciej („Problemy ekonomii i gospodarki”) znalazły się istotne teksty dotyczące różnych aspektów rozwoju gospodarczego. Problematyki ekonomicznej dotyczą opracowania prof. Zbigniewa Gazdy o osobowych związkach prawa i ekonomii w pierwszych okresach jej istnienia,
a także studium prof. Mieczysława Poborskiego o kapitalizmie i komunizmie jako nowej wersji starej alternatywy. Istotne są rozważania prof. Andrzeja Szplita dotyczące społecznej gospodarki rynkowej. Prof. Krzysztof
Szaflarski ukazał znaczenie globalizacji i lokalizmu dla przedsiębiorstw. Dr
Paweł Dykas i prof. Tomasz Tokarski uogólnili dwukapitałowy model wzrostu gospodarczego Mankiwa – Romera – Weila. Dr hab. Barbara Zbroińska
przedstawiła niekonwencjonalne interpretacje zachowań ekonomicznych
w teorii Gary’ego Beckera. Dr Paweł Dzikański przeanalizował efektywność
organizacji w warunkach nowej ekonomiii. Dr Andrzej Pawlik zademonstrował Europejską Tablicę Punktową jako narzędzie oceny innowacyjności. Prof. Janusz Kot (wraz z dr Anną Dybałą) przedstawili polską gospodarkę w świetle podstawowych danych makroekonomicznych w latach
1990-2010. Prof. Piotr Bury (wraz z mgr Olgą Braziewicz-Kumor) ukazali
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sposoby wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Dr Agata SzydlikLeszczyńska zajęła się polityką państwa na rynku pracy. Dr Jan Sieńko
podjął problem marginalizacji i wykluczenia społecznego. Prof. Jerzy Mączyński (wraz z dr. Dariuszem Wyspiańskim) zaprezentowali cechy i zachowania polskich menadżerów.
Wreszcie w części czwartej nalazły się tu studia dotyczące problemów
rozwoju województwa świętokrzyskiego. Prof. Wojciech Saletra ukazał
kryteria delimitacji regionu świętokrzyskiego. Dr Bartosz Jarosiński podjął wybrane problemy demograficzne, a dyrektor Grzegorz Orawiec ukazał rozwój regionalny województwa świętokrzyskiego w perspektywie lat
2014-2020).
Tom V zatytułowany jest „Integracja europejska i stosunki międzynarodowe”.
Część pierwsza („Problemy integracji europejskiej”) obejmuje szereg
studiów dotyczących różnych aspektów integracji europejskiej. Prof. Leszek Moczulski ukazał integrację i dezintegrację europejską, a prof. Zbigniew Witkowski zaprezentował recepcję idei wspólnej Europy we Włoszech po II wojnie światowej. Dr Artur Preisner ukazał genezę państwa federalnego w bońskiej konstytucji z 1949 r. Natomiast dr Magdalena Molendowska zaprezentowała ewolucję idei europejskiej od Europy federacyjnej
do Europy „dwóch prędkości”.
Część druga dotyczy Unii Europejskiej – jej struktury i funkcji. Studium
dotyczące władzy państwowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej
przedstawił prof. Jan Filip (Czechy). Mgr Andrzej Szejna ukazał kompetencje budżetowe Parlamentu Europejskiego. Prof. Jan Wawrzyniak zaprezentował partie polityczne w Parlamencie Europejskim. Z kolei dr hab. Robert
Grzeszczak przedstawił studium o poszukiwaniu locus wykonawczej w Unii
Europejskiej. Miękkie prawo w państwie członkowskim Unii Europejskiej
poddała analizie prof. Ksenya Smirnova (Ukraina). Prof. Artur Życki (wraz
z dr Anną Kaczor) ukazali równość płci w prawie wspólnotowym, a mgr
Katarzyna Sierakowska zaprezentowała rynek pracy jako obszar kształtowania relacji płci. Mgr Marcin Nowotka ukazał współpracę między Radą
Europy a Unią Europejską w kontekście ochrony praw człowieka. Europejski wymiar sprawiedliwości po Traktacie z Lizbony poddała analizie prof.
Genowefa Grabowska. Natomiast prof. Heribert Franz Koeck (Austria) podjął analizę granic aktywizmu sędziowskiego w zakresie tworzenia prawa
w Unii Europejskiej. Prof. Andrzej Wróbel przedstawił analizę trybunałów
konstytucyjnych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dr Adam Kirpsza zastanawiał się, czy struktura filarowa Unii Europejskiej została zlikwidowana w odniesieniu do Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Szereg prac dotyczy polityki bezpieczeństwa Unii
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Europejskiej (prof. Zdzisław Nowakowski, prof. Jerzy Menkes, prof. Dariusz
Wojciszko, prof. Ryszard Zięba, dr Agnieszka Dybowska). Mgr Alekszander
Szalecki zaprezentował zmiany w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej wprowadzone przez Traktat lizboński. Rozważania prof. Edwarda Molendowskiego dotyczą Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Warto
też zwrócić uwagę na studium prof. Elżbiety Trafiałek dotyczące spójności
socjalnej i solidaryzmu pokoleń w UE, a także na rozważania prof. Janusza
Ruszkowskiego na temat stosunku Unii Europejskiej wobec procesów globalizacji. Szczególne walory prognostyczne niosą opracowania prof. Marii
Kruk („Gdyby Unia była federacją… czyli kilka refleksji o federacji i federalizmie”) oraz prof. Zbigniewa Doliwa-Klepackiego („Quo vadis Unio Europejska? Prognoza dla Unii Europejskiej na najbliższe 20-30 lat”).
Część trzecia zatytułowana jest „Polska w Unii Europejskiej”. Istotne
znaczenie mają rozważania prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego pt.
„Polska w Europie”. Problem suwerenności i tożsamości narodowej Polski po akcesji do UE podjął prof. Józef A. Fiszer. Prof. Jan Czaja zaprezentował meandry polskiej demokracji z Unia Europejską w tle. Z kolei prof.
Jan Barcz nawiązał w swym artykule do wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego Traktatu z Lizbony. Natomiast prof. Ryszard Chruściak
przedstawił konstytucyjne warunki członkostwa Polski w Unii Europejskiej
w kontekście dyskusji nad klauzulą imitacyjną. Rozważania dra Janusza
Szymańskiego dotyczą natomiast konsekwencji członkostwa w Unii Europejskiej dla relacji traktatowych Polski.
W części czwartej („Współczesne stosunki międzynarodowe”) na uwagę zasługuje studium dra hab. Jerzego J. Kolarzowskiego dotyczące dwóch
stuleci międzynarodowego prawa w Europie. Były premier dr Józef Oleksy
przeanalizował zmiany instytucjonalne we współczesnym świecie. Obszerne
opracowanie nt. celów milenijnych ONZ przedstawił prof. Uwe Holtz (Niemcy). Mgr Krystyna Kołodko zaprezentowała Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu. Zwraca uwagę studium prof. Tadeusza Iwińskiego,
poświęcone zmianie władzy we Francji w połowie 2012 r. i jej wpływie na
sytuację w Europie. O roli Hiszpanii w Europie w Iberoamerykańskiej Wspólnocie Narodów pisze prof. Eugeniusz Górski. Prof. Witolda Małachowski zaprezentował perspektywy społecznej gospodarki rynkowej w Niemczech.
Dr Janusz Mrowiec ukazał rolę krajów arabskich na arenie międzynarodowej. Ważne studium prof. Jerzego J. Wiatra dotyczy demokratyzacji w Turcji w kontekście „czwartej fali” w krajach arabskich. Dr Katarzyna Gruszko
przedstawiła politykę Stanów Zjednoczonych wobec Europy poprzez organizacje międzynarodowe w dobie kształtowania nowego ładu międzynarodowego. Interesujące artykuły dotyczą polityki zagranicznej USA w okresie
administracji George’a W. Busha (dr hab. Karol Karski wraz z dr Katarzyną
Myszona-Kostrzewą) oraz Baracka Obamy (dr hab. Andrzej Młynarski).
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Już tylko ta z konieczności ogólna prezentacja wskazuje, że mamy tu do
czynienia z dziełem wieloaspektowym, gdzie podniesione są istotne dylematy współczesnego państwa i prawa. Walorem książki jest interdyscyplinarność spojrzenia na analizowane zagadnienia. Zderzyły się tu bowiem
m.in. metodologie: prawnicze, filozoficzne, socjologiczne, politologiczne,
ekonomiczne i historyczne. Istotne jest również to, że w polu badawczym
autorów znalazły się aktualne zagadnienia, a zaprezentowane analizy
mają istotny walor poznawczy, o nowatorskim charakterze. Swe teksty
przedstawiły zarówno uznane autorytety naukowe, jak również przedstawiciele młodego pokolenia naukowców. Zwraca też uwagę znacząca liczba
opracowań zagranicznych.
Recenzowana praca jest więc nie tylko godnym uczczeniem jubileuszu
prof. Jerzego Jaskierni, ale stanowi też ważny wkład do nauki. Można się
więc spodziewać, że spotka się ona z dużym zainteresowaniem w środowiskach naukowych.
Ewa Gdulewicz
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