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Ciągnące się
latami procesy,
anonimowość
prokuratorów,
taśmowo tworzone
prawo, słaby
poziom kształcenia
zawodów
prawniczych
– to tylko niektóre
z grzechów Temidy,
nad którymi
pochylili się
uczestnicy debaty
zorganizowanej
przez „Dziennik
Gazetę Prawną”
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Opinie, wydarzenia, sylwetki

Twórczość legislacyjna
parlamentu psuje prawo
O niedociągnięciach obowiązującej dziś
ustawy o prokuraturze świadczy chociażby
ostatnio szeroko komentowana sytuacja
dotycząca inicjatywy odwołania przez
prokuratora generalnego jednego z zastępców,
gen. Krzysztofa Parulskiego

Jacek Skała
wiceprzewodniczący
Związku
Zawodowego
Prokuratorów
i Pracowników
Prokuratury RP

Od wielu miesięcy prokuratorzy i sędziowie alarmują opinię publiczną, wskazując na coraz gorszą
jakość stanowionego przez parlament prawa. Już
w maju ubiegłego roku w Warszawie Związek
Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wraz ze Stowarzyszeniem Sędziów
„Iustitia” podpisały porozumienie, które miało
być odpowiedzią na „psucie prawa” przez władzę
wykonawczą i ustawodawczą.
W porozumieniu tym wymieniono przykłady ustaw, które w ocenie sędziów i prokuratorów praktyków stanowią jaskrawe przykłady
niskiej jakości twórczości legislacyjnej. Jedną
z wymienionych w dokumencie ustaw była
nowela do ustawy o prokuraturze, która dokonała historycznego rozdziału urzędów prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości.
Ustawa ta skupiła się na realizacji pewnych,
politycznych postulatów, ale nie rozwiązała
najważniejszych problemów, pozostawiając
prokuraturę w opakowaniu pochodzącym jeszcze z 1985 roku. Podnoszony wówczas postulat,
aby stworzyć po prawie 30 latach i rozlicznych
nowelizacjach nowe prawo ustrojowe dla prokuratury, okazał się wyzwaniem zbyt trudnym
dla legislatorów. Podobny scenariusz zrealizowano, nowelizując po raz kolejny w ubiegłym
roku ustawę o ustroju sądów. Nie pomogły
nawet protesty połączonych środowisk, które w lipcu i wrześniu korzystały z urlopów na
żądanie i honorowo oddawały krew.
O niedociągnięciach dziś obowiązującej ustawy o prokuraturze świadczy chociażby ostatnio szeroko komentowana sytuacja dotycząca
inicjatywy odwołania przez prokuratora generalnego jednego z zastępców. Okazało się, że
szef prokuratury, chcąc dobrać sobie najważniejszych współpracowników, jest całkowicie
uzależniony od polityków – rządu i prezydenta.
W rezultacie siłą rzeczy musi wchodzić w swojego rodzaju polityczną grę, której rezultat do

końca nie jest przesądzony. Cała historia obnażyła brak niezależnej pozycji prokuratora
generalnego wśród pozostałych organów państwowych, a przy okazji prawdziwe intencje
polityków, którzy zaczęli chóralnie akcentować
konieczność dalszego osłabiania i tak nikłych
gwarancji niezależności szefa prokuratury.
Wracając jednak do „psucia prawa”, jako jego
strażnicy musieliśmy sobie zadać pytanie, czy
i w jaki sposób można się temu zjawisku przeciwstawić w ramach dostępnych dla nas instrumentów. Okazało się, że jest to niezwykle trudne.
Ani pisemne opinie związku i stowarzyszeń, ani
argumenty podnoszone w trakcie prac w sejmowych komisjach i akcji protestacyjnych przeciwko
„psuciu prawa” nie były uwzględniane. Wydawałaby się, że w tej sytuacji nie pozostaje nam nic
innego tylko wywiesić białą flagę i przyznać się
do bezsilności wobec jakości stanowionego prawa. Jako prokuratorzy skupieni wokół związku
zawodowego postanowiliśmy we współpracy
z sędziami z Iustitii skorzystać z przysługującego
nam uprawnienia do wystąpienia z wnioskami
do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów
dwóch z wymienianych przez nas jako przykłady
„psucia prawa” ustaw – okołobudżetowej i zmieniającej ustrój sądów powszechnych.
Na początku stycznia skierowaliśmy pierwszy z nich, dotyczący ustawy, która zamroziła wynagrodzenia sędziów prokuratorów oraz
pracowników zatrudnionych w obu instytucjach w 2012 r. Ustawa ta, w naszej ocenie, jest
sprzeczna z konstytucją w co najmniej czterech
elementach. W pierwszej kolejności narusza konstytucyjnie gwarantowaną ochronę praw nabytych. Zarówno prokuratorzy, jak i sędziowie
z chwilą ogłoszenia przez prezesa GUS wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w drugim kwartale 2011 r. uzyskali maksymalnie ukształtowaną ekspektatywę będącą usprawiedliwionym i racjonalnym oczekiwaniem nabycia prawa do otrzymywania wynagrodzenia
w określonej wysokości w 2012 r. Uzasadnione
wydaje się twierdzenie, że prokuratorzy w oparciu o zasady przyjęte w 2009 r. mogli niezależne
od bieżących decyzji budżetowych układać swoje decyzje życiowe w zaufaniu, że zasady te będą
szanowane przez ustawodawcę. Ponadto trzeba
zauważyć, że rozwiązania wprowadzone w 2009 r.
odnośnie wynagrodzeń sędziów i prokuratorów
miały w istocie na celu względne uniezależnienie
wynagrodzeń tych grup zawodowych od wahań
koniunktury gospodarczej przekładającej się na
stan budżetu państwa. Wprowadzona wówczas
reguła waloryzacyjna zakładała, że ich wzrost
następuje jedynie wówczas, gdy rośnie średnie
wynagrodzenie, ale jednocześnie ulegają one samoistnemu zamrożeniu w sytuacji rzeczywistego kryzysu.
Warto też podkreślić, że ustawodawca w założeniach do projektu ustawy budżetowej na
rok 2012 prognozuje 2,5-proc. wzrost produktu
krajowego brutto. Założenie takie zdaje się przeczyć tezie o istnieniu zagrożenia drastycznego
załamania równowagi budżetowej, a więc przesłanki, którą Trybunał Konstytucyjny uznaje za

warunek ograniczenia praw nabytych. Niezależnie od braku zasadności odstąpienia od zasady
ochrony praw nabytych w przypadku waloryzacji
wynagrodzeń prokuratorów należy także wyraźnie podkreślić, że w dotychczasowym orzecznictwie TK ograniczenie ochrony praw nabytych
było usprawiedliwiane wówczas, gdy stworzone
zostały jednocześnie gwarancje proceduralne dla
osób dotkniętych takim ograniczeniem. Taką
gwarancją jest wymóg zachowania odpowiedniego vacatio legis, a więc okresu dostosowawczego służącego w założeniu do przygotowania
się jej adresatom do nowej regulacji.
Niezapewnienie adresatom nowej regulacji
takiej możliwości, oceniane jest w orzecznictwie
TK zasadniczo jako naruszenie zasady demokratycznego państwa prawnego, wyrażonej w art. 2
konstytucji i wynikającej z niej zasady zaufania
obywateli do państwa i do stanowionego przezeń
prawa. Wobec faktu, że ustawa została uchwalona 22 grudnia i opublikowana w Dzienniku
Ustaw z 30 grudnia 2011 r., adresatom norm
w niej zawartych, przyznano zatem formalnie
jedynie dwa dni (piątek i sobota) na dostosowanie się do treści nowych przepisów. Oznacza to
zatem, że w praktyce takiej możliwości zostali
oni pozbawieni, zwłaszcza mając na względzie
fakt, iż ustawę drukowano w późnych godzinach
popołudniowych 30 grudnia, co potwierdza tezę
o niedochowaniu przez ustawodawcę wymogu
odpowiedniego vacatio legis.
Należy również zauważyć, że projekt ustawy
okołobudżetowej został złożony 24 listopada,
zaś ustawa została uchwalona 22 grudnia 2011,
podczas gdy projekt ustawy budżetowej złożono
dopiero 7 grudnia 2011 r. Jeśli uznać, że ustawa
okołobudżetowa jest normatywną konsekwencją

prowadzone będą też warsztaty dla radców
prawnych case-studies oraz zostanie otwarty
punkt obsługi radców prawnych, gdzie będą
oni mogli załatwić sprawy związane z członkostwem w samorządzie. Podczas otwarcia
filii dziekan OIRP Michał Stępniewski podpisał
z prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz nowe porozumienie w sprawie prowadzenia działalności pro bono na terenie stolicy.

Nowości wydawnicze

Ustawa o prokuraturze
skupiła się na realizacji
pewnych politycznych
postulatów, ale
nie rozwiązała jej
problemów
założeń ustawy budżetowej, to zastanawiająca
jest kolejność złożenia przez Radę Ministrów
projektów obu ustaw. Z normatywnego punktu
widzenia mamy do czynienia z sytuacją, w której dochodzi do uchwalenia ustawy wykonującej
ustawę, która nie została jeszcze uchwalona,
czyli ustawę budżetową na rok 2012. Racjonalne
byłoby w związku z tym ustalenie vacatio legis
w przypadku ustawy okołobudżetowej, tak by
ustawa wchodziła w życie wraz z ustawą budżetową. Tak się jednak nie stało.
W ubiegłym tygodniu zaprezentowaliśmy
w Gdańsku kolejny wniosek do TK, tym razem zawierający 5 zarzutów wobec sztandarowej reformy Ministerstwa Sprawiedliwości z poprzedniej
kadencji, jaką była obszerna nowelizacja – Ustawy o ustroju sądów powszechnych. Jest to kolejny odcinek serialu pod tytułem „psucie prawa”.

krótko o wydarzeniach

Złote Blachy rozdane
Koalicja Antypiracka uhonorowała Złotymi
Blachami przedstawicieli jednostek policji,
które w ubiegłym roku szczególnie wyróżniły się skuteczną walką z piractwem muzycznym, filmowym i komputerowym. Wyróżnione zostały: Komenda Stołeczna Policji
oraz dwie komendy wojewódzkie – w Opolu i Białymstoku. Złote Blachy to honorowe
nagrody Koalicji Antypirackiej przyznawane
corocznie jednostkom policji w uznaniu ich
zasług w zwalczaniu kradzieży dóbr własności intelektualnej.

Nowa kancelaria
na rynku
Na rynku usług prawnych rozpoczęła działalność kancelaria Alior Doradztwo Prawne
P. Tokarz i Wspólnicy Spółka Komandytowa.
Kancelaria, która powstała przy współpracy
z Alior Bankiem, integruje usługi bankowe
z doradztwem prawnym. Liczący niemal
trzydzieści osób zespół ekspertów świadczy

usługi zarówno przedsiębiorcom, jak i klientom indywidualnym. Oferta jest skierowana
także do osób, które nie są klientami banku. W ofercie znajdują się usługi doradztwa
prawnego z zakresu: prawa pracy, windykacji
należności, sporów i postępowań sądowych,
bankowości i finansów, postępowań administracyjnych, negocjacji handlowych i opiniowania umów, IT i e-commerce, ochrony
konsumentów i prawa o konkurencji, prawa
handlowego, reklamy i własności intelektualnej, a także przestępstw gospodarczych.

Radcowie otworzyli filię
w Warszawie
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie otworzyła nową filię swojego biura. Nowo
otwarta placówka przy pl. Konstytucji 5 ma zapewnić członkom samorządu, jak i mieszkańcom Warszawy wyższą jakość usług. Od lutego
w lokalu działać będzie Centrum Pomocy Prawnej Pro
Więcej na
Bono przy Okręgowej Izbie
www.
Radców Prawnych w Waroirpwarszaszawie. Przy pl. Konstytucji
wa.pl

„Prawnik” powstaje we współpracy z

Naczelną Radą Adwokacką

Spór o kontrakt
zakończony
Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła odwołanie koncernu Alstom, który zakwestionował
decyzję o powierzeniu budowy dwóch nowych
bloków energetycznych Elektrowni Opole konsorcjum firm Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa. Inwestycja jest warta 11,5 mld
zł. Wniosek o odrzucenie odwołania w imieniu
zamawiającego złożyła na posiedzeniu KIO mec.
Aldona Kowalczyk z kancelarii Salans. Prawnicy z kierowanego przez nią zespołu zamówień
publicznych zgromadzili dokumenty wykazujące, że odwołanie od wyniku przetargu złożyła
spółka, która nie uczestniczyła w postępowaniu.

Krajową Radą Komorniczą

W księgarniach jest już dostępna w sprzedaży książka „Własność lokali. Komentarz. Wzory pozwów
i wniosków sądowych” autorstwa Romana Dziczka,
sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Publikacja uwzględnia wszystkie
dotychczasowe zmiany
stanu prawnego związane z przepisami ustawy o własności lokali,
w tym uchwaloną 16 września 2011 r. ustawę
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Autor omawia
zagadnienia związane z ustanawianiem prawa
własności lokali, zarządzaniem nieruchomością wspólną i funkcjonowaniem wspólnoty
mieszkaniowej oraz prawami i obowiązkami
właścicieli lokali. Komentarz jest adresowany
przede wszystkim do adwokatów, radców prawnych i sędziów, osób dysponujących prawami
do lokali oraz członków zarządów wspólnot
mieszkaniowych i zarządców nieruchomości
zabudowanych.
AM

Krajową Izbą Doradców Podatkowych
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Płk. Artymiak,
Intelektualista
w mundurze

Zmiany
w kancelariach
i instytucjach

Patryk Laskorzyński
Nowym partnerem kancelarii prawniczej Magnusson został Patryk Laskorzyński, doktor nauk prawnych specjalizujący
się w bankowości, finansach korporacyjnych, rynkach kapitałowych i pieniężnych.
Laskorzyński przed dołączeniem do kancelarii Magnusson kierował działem bankowości i finansów kancelarii DLA Piper
w Polsce, a wcześniej pracował w Allen
& Overy, gdzie m.in. uczestniczył w transakcji nabycia Banku Zachodniego WBK SA
przez Banco Santander SA, doradzał Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu
oraz Europejskiemu Bankowi Odbudowy
i Rozwoju. Patryk Laskorzyński jest adwokatem oraz radcą prawnym. Ukończył
także studia Executive Master of Business
Administration Instytutu Nauk Ekonomicznych.

Radek Pasterski/Fotorzepa

Jako wieloletni współpracownik generała Krzysztofa
Parulskiego za miesiąc miał oficjalnie zostać jednym
z jego zastępców. Wszystko wskazuje jednak na to,
że na tym stanowisku pozostanie wakat

Luiza Zalewska
luiza.zalewska@infor.pl

– Bardziej intelektualista niż służbista. Otwarty na ludzi i ich argumenty. Zupełnie inny typ
człowieka niż dotychczasowy szef Naczelnej
Prokuratury Wojskowej generał Krzysztof Parulski – opowiada jeden z naszych rozmówców.
Drugi natomiast dodaje: – Od lat był blisko
związany z generałem Parulskim. I jest w tym
swojego typu paradoks, że stał się kandydatem
na jego następcę dla środowisk, które nie wyobrażają sobie dalszej współpracy z generałem.
Płk Jerzy Artymiak do wojska wstąpił zaraz
po studiach (prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim) – jako 25-latek zaczął służbę w prokuraturze wojskowej. Rok później, w 1988 r.,
zdał egzamin prokuratorski i rozpoczął karierę w wojskowej prokuraturze w Rzeszowie.
Najpierw jako asesor, potem wiceprokurator,
a następnie prokurator Wojskowej Prokuratury
Garnizonowej w Rzeszowie.
W kwietniu 1999 r. awansował i przeniósł się
do stolicy, do Wojskowej Prokuratury Okręgowej. I tu szybko zdobywał kolejne nominacje
– w latach 2003 – 2005 był naczelnikiem wydziału nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym, a potem naczelnikiem wydziału
postępowania sądowego.
W grudniu 2007 r. z rekomendacji ówczesnego ministra sprawiedliwości – prokuratora
generalnego Zbigniewa Ćwiąkalskiego trafił do
Naczelnej Prokuratury Wojskowej. – Bardzo
rzetelny i konkretny. Dobry merytorycznie. Nigdy nie mówił nic zbędnego. Już wtedy cieszył
się bardzo dobrą opinią – wspomina Ćwiąkalski.
Jak dodaje były minister, kontakty w tamtych czasach między nimi były częste, bo płk
Artymiak przychodził do szefa resortu zwykle
razem z gen. Parulskim. Zaczął być też znany szerzej, bo od razu objął funkcję rzecznika
prasowego. Dziennikarze wspominają go do
dziś: – To był jeden z najbardziej rozsądnych
ludzi w prokuraturze wojskowej – ocenia Edyta
Żemła z „Rzeczpospolitej”.
Od razu został rzucony w wir obowiązków,
bo wybuchła afera z polskimi żołnierzami
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w Afganistanie – bezprecedensowa w historii
polskiej armii. Wojskowa prokuratura postawiła zarzut zbrodni wojennej polskim żołnierzom, którzy ostrzelali wioskę Nangar Khel.
Podczas tej akcji zginęli cywile, w tym kobiety i dzieci. Płk Artymiak znalazł się w grupie
prokuratorów, którzy prowadzili tę sprawę.
– Spotkaliśmy się na sali sądowej kilka razy
i zrobił na mnie pozytywne wrażenie – przypomina sobie mec. Piotr Kruszyński, który
w tym procesie bronił jednego z oskarżonych.
Jednak samą sprawę, a zwłaszcza akt oskarżenia wojskowej prokuratury mecenas ocenia
wyjątkowo ostro: – To była wielka kompromitacja prokuratury.
(W czerwcu ub.r., po czterech latach, sąd I instancji uniewinnił żołnierzy, w listopadzie Naczelna Prokuratura Wojskowa złożyła apelację
do Izby Wojskowej Sądu Najwyższego).
W maju 2009 r. płk Artymiak stanął na czele oddziału ds. przestępczości zorganizowanej
Naczelnej Prokuratury Wojskowej. Wnioskował
o to gen. Parulski. Minionej jesieni również on
złożył wniosek o kolejny awans – na zastępcę
naczelnego prokuratora. Prokurator Generalny
i szef MON już się zgodzili, nowe stanowisko
miało czekać od 1 marca. Wygląda jednak na
to, że nadal będzie tam wakat. I choć płk Artymiak ma stanąć na czele Naczelnej Prokuratury
Wojskowej w czasie jej największego kryzysu,
to zdaniem naszych rozmówców nie zanosi się
na to, że stanie się on grabarzem tej instytucji.
Najbardziej prawdopodobne jest, że pomoże
włączyć ją do prokuratury powszechnej, tyle
że w formie osobnego pionu. – Prokuratura
wojskowa jest bardzo potrzebna, czego dowiodła sprawa z Nangar Khel. Cywilni prokuratorzy mieliby z nią poważny problem – uważa
Ćwiąkalski.
Wniosek prokuratora generalnego Andrzeja
Seremeta o powołanie płk. Jerzego Artymiaka
na stanowisko szfa NPW został pozytywnie zaopiniowany przez ministra obrony narodowej
Tomasza Siemoniaka. Ostateczna decyzja jest
w gestii prezydenta RP.
1 kwietnia tego roku pułkownik skończy 50
lat, jest żonaty i ma troje dzieci.

Sławomir Uss
Do grona partnerów kancelarii Sołtysiński
Kawęcki & Szlęzak dołączył Sławomir Uss,
który specjalizuje się w transakcjach M&A
oraz międzynarodowym arbitrażu. Prawnik
doradzał przy szeregu projektów restrukturyzacyjnych, procesach łączenia, podziału
i przekształcania spółek, a także przy transakcjach kredytowych. Brał także udział
w wielu międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych w Wiedniu, Londynie,
Paryżu i Genewie pod regułami wiedeńskimi, LCIA, UNCITRAL i ICC. Sławomir
Uss uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Ukończył również studia
w Centrum Prawa Amerykańskiego przy
UW (we współpracy z University of Florida)
oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego przy UW (we współpracy z University of Cambridge).

Krzysztof Kwiatkowski
Były minister sprawiedliwości Krzysztof
Kwiatkowski został nowym członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. W styczniu stanął
też na czele powołanej przez Sejm nadzwyczajnej komisji do spraw zmian w kodyfikacjach. Komisja ma pracować m.in. nad
zmianami w kodeksach cywilnym, karnym,
rodzinnym, spółek handlowych. Najważniejszym zadaniem komisji będą prace związane ze znowelizowaniem procedury karnej.
Zmiany mają na ceru skrócenie procesów sądowych. Krzysztof Kwiatkowski rozpoczynał
swoją karierę jako samorządowiec. Był wiceprezydentem Zgierza i radnym sejmiku łódzkiego. W 2007 r. został wybrany na senatora
i kierował komisją ustawodawczą. W latach
2009 – 2011 r. stał na czele resortu sprawiedliwości. W 2011 odznaczony Orderem
Zasługi Republiki Węgierskiej. 
AM
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Debata na temat wymiaru sprawiedliwości

Oprócz reform Potrzebn
Mówi się o prokuraturze, że jest niezależna, jednak ostatnie wydarzenia, tj. konflikt
między pionem wojskowym a cywilnym, skłaniają do refleksji nt. tej instytucji.
Ryszard Kalisz: Uważam, że dyskusję należy

zacząć od zwrócenia uwagi na to, że tak naprawdę przez ostatnie 22 lata istota ustrojowa polskiej prokuratury pozostawała
bez zmian. Symboliczne jest również to, że
dzisiaj obowiązująca ustawa o prokuraturze
pochodzi z 1985 roku. Wracając do tematu, nasza prokuratura jest hierarchicznie
podporządkowana. Oczywiście prokuratorzy wprawdzie działają jako dookreślone
osoby, ale pracują w imieniu urzędu, czyli
prokuratury. Nie odpowiadają zatem bezpośrednio za postępowanie przygotowawcze, bo odpowiada za to urząd. To powoduje, że prokuratorzy mają do postępowania
różny stosunek emocjonalny. Rzeczą powszechną jest również to, do czego większość osób się już przyzwyczaiła, że prokuratorzy kończą działalność w konkretnej
sprawie wraz z aktem oskarżenia – to, co
się dalej dzieje ze sprawą, już ich nie obchodzi. Na wokandę na wszystkie sprawy karne w danym dniu przychodzi jeden
prokurator, który we wszystkich sprawach
oskarża i mówiąc wprost, nie w każdej jest
zorientowany.
Stanisław Dąbrowski: Moim zdaniem nieza-

leżność prokuratury powinna być jak najszersza. Pamiętajmy, że niezależność ta ma
dwa aspekty – niezależność wewnętrzna,
z którą prokuratura, moim zdaniem, ma
problem, oraz niezależność zewnętrzna,
czyli niezależność od innych organów.
W moim przekonaniu niezależność zewnętrzna prokuratury jest na tym samym
poziomie co niezależność sądów powszechnych. Warto jednak dodać, że kwestia niezależności w dużym stopniu zależy też od
wewnętrznej siły poszczególnych prokuratorów. Obawiam się, że ze względu na
historyczne przesłanki, o których mówił
pan Ryszard Kalisz, w prokuraturze występują problemy bardziej mentalne niż instytucjonalne. Żeby nastąpiła wewnętrzna
zmiana w tym środowisku, musi upłynąć
trochę czasu. Musi też zmienić się pokolenie prokuratorów.
Grzegorz Wałejko: Mówiąc o niezależności pro-

kuratury, warto również przypomnieć, że
urząd prokuratora generalnego został oddzielony od ministra sprawiedliwości właśnie w reakcji na zbyt duży wpływ polityczny na jej działalność. Po dwóch latach tego
funkcjonowania należy zadać sobie pytanie,
czy wszystkie rozwiązania instytucjonalne
się sprawdzają.
Krzysztof Karsznicki: Ja od samego początku

byłem entuzjastą rozdzielenia prokuratury
od Ministerstwa Sprawiedliwości oraz od
władzy wykonawczej. Ostatnie dwa lata po
rozdzieleniu prokuratury pokazały jednak
słabość ustawy o prokuratorze, nad którymi należy się pochylić. Dla funkcjonowania prokuratury ważne są również względy
mentalne prokuratorów, o których mówił
pan prezes Dąbrowski, gdyż decydują one
o naszej niezależności, a także o naszym
zachowaniu.
Andrzej Zwara: Mówiąc o niezależności pro-

kuratury, należy podkreślić, że nie może

być ona wykorzystywana jako narzędzie
niszczenia przeciwników politycznych czy
pewnych grup społecznych. Gdy dziś mówimy o prokuraturze i o jej niezawisłości w zakresie jej podstawowych funkcji
oskarżania, to przede wszystkim uważam,
że należałoby wprowadzić odpowiedzialność danego prokuratora za wynik konkretnej sprawy. Jeżeli prokurator podpisuje
się pod aktem oskarżenia, to od początku
do końca powinien być za niego personalnie odpowiedzialny. Prokurator nie może
się chronić za anonimową fasadą odpowiedzialności zbiorowej instytucji. Nie może
być tak, że prokurator jest urzędnikiem,
który na polecenie przełożonego prowadzi sprawę i niezależnie od tego, jakie ma
zdanie w tej sprawie. W efekcie sporządza akt oskarżenia niezależnie od tego,
czy się z tym aktem oskarżenia zgadza, czy
nie. Należy zatem wzmocnić odpowiedzialność indywidualną członków korpusu za to,
co robią. Muszą być również w jakiejś części niezależni od swych przełożonych. Muszą mieć bowiem pewność, że jeżeli chcą
oskarżać, to będą to robić zgodnie ze swym
sumieniem. Powinien być również wprowadzony nadzór wewnętrzny nad korpusem prokuratorskim, który pilnowałby, czy
prokuratorzy, którzy mają ogromną władzę
i mogą obywatelowi wyrządzić olbrzymie
szkody czy straty, postępują praworządnie.
Oskarżanie to taka funkcja publiczna, która
powinna być bezstronna. Czyli prokurator
powinien brać pod uwagę wszystkie okoliczności, również te przeciwko oskarżeniu.
Wśród prokuratorów nie powinna pokutować myśl, że zakończenie postępowania
przygotowawczego brakiem oskarżenia
jest ich klęską.
Czy zmiana funkcjonowania prokuratury powinna być połączona ze zmianami
w procedurze karnej?
Andrzej Zwara: Oczywiście, sama reforma

ustroju prokuratury bez reformy proce-

Ryszard Kalisz,
przewodniczący sejmowej
komisji sprawiedliwości i praw człowieka

Stanisław Dąbrowski,
pierwszy prezes Sądu Najwyższego

Podkreślam, że wzmocnienie odpowiedzialności prokuratury ma służyć temu, by
procesy karne stały się tańsze. Powiedzmy
otwarcie, nic tak nie podraża i nie przedłuża
procesów karnych, jak źle skonstruowane
akty oskarżenia. Koszty, które ponoszą podatnicy i koszty społeczne, jakie ponoszą
sędziowie borykając się ze źle sporządzonymi aktami oskarżenia, są ogromne. Żeby je
obniżyć, trzeba koniecznie podnieść poziom
aktów oskarżenia.

mięźliwości. Uważam, że przygotowując
projekty, powinien też pytać specjalistów
o zdanie. To pozwoliłoby mu ustrzec się
od popełniania ciągle tych samych błędów.

Ryszard Kalisz: Zgadzam się z prezesem Zwa-

rą, w tym miejscu muszę jednak powiedzieć
o najnowszej kodyfikacji kodeksu postępowania karnego, która nie odnosi się do kwestii
niezwykle istotnych dla ochrony praw człowieka. Niestety nad częścią kodeksu postępowania karnego dotyczącą postępowania
przygotowawczego pochylono się jedynie

Sama reforma ustroju prokuratury bez
przeprowadzenia reformy procedury karnej,
a zwłaszcza działu poświęconego postępowaniu
przygotowawczemu, nie ma sensu
dury karnej, a zwłaszcza działu poświęconego postępowaniu przygotowawczemu, nie ma sensu. Dzisiaj postępowanie
przygotowawcze jest tak skonstruowane,
że prokurator może postawić obywatelowi zarzut, który eliminuje oskarżoną
osobę z życia społecznego czy gospodarczego. I co potem? Obywatel może stracić nawet pięć lat, zanim postawiony
zostanie mu konkretny zarzut. Niestety,
to nie koniec problemów. Bo zanim akt
oskarżenia trafi wreszcie do sądu, obywatel
może czekać kolejne pięć lat, by w końcu
zapadła decyzja, czy jest winny, czy nie.
Z punktu widzenia budowania zaufania
społecznego ta sytuacja jest niedopuszczalna. Moim zdaniem powinniśmy się
więc zastanowić nad wprowadzeniem
12-miesięcznego terminu, w którym prokurator będzie zobligowany do sformułowania aktu oskarżenia. Jeżeli tego nie
zrobi, wówczas sprawa powinna zostać
umorzona. Wprowadzając tę zasadę, nie
pozbawimy państwa mechanizmów ścigania przestępców.

Wojciech GÓrski

Problemy prokuratury

Wojciech GÓrski

Polski wymiar sprawiedliwości powinien
być sprawny, wydolny i... sprawiedliwy.
Nad tym, czy taki jest, a raczej co powoduje,
że tak wiele brakuje mu do ideału, zastanawiali
się uczestnicy debaty zorganizowanej
przez DGP

w minimalnym zakresie. Nad postępowaniem przygotowawczym, jak słusznie wskazał pan mecenas, musimy bardzo głęboko popracować. Trzeba je bowiem unowocześnić.
Nowy ustrój prokuratury musi być skorelowany z nowym myśleniem o postępowaniu
przygotowawczym.

Inflacja prawa
Czy nie jest błędem, że obecnie prawo
tworzone jest doraźnie, czego przykładem
jest chociażby ustawa refundacyjna. Po
protestach lekarzy postanowiono ją szybko
znowelizować. Ale to nie oznacza, że za
tydzień, dwa nie zostanie znów zmieniona.
Teraz protestują aptekarze.

Andrzej Zwara: Potężna inflacja naszego pra-

wa wynika z przekonania, że za pomocą
zmian w aktach prawnych można zmieniać
rzeczywistość. Tymczasem prawo powinno
być zmieniane tylko wtedy, gdy generuje więcej problemów, niż ich rozwiązuje,
bądź wtedy kiedy jest puste i żadnych problemów nie rozwiązuje. Tam, gdzie prawo
odgrywa swoją społeczną rolę, nowelizacja jego przepisów daje zawsze złe efekty.
Krzysztof Karsznicki: Dodatkowy element, któ-

ry wpływa negatywnie na jakość stanowionego prawa, to pośpiech w jego stanowieniu. Tego typu postępowanie wynika jednak
z tego, że chce się jak najszybciej spełnić
oczekiwania danej grupy społecznej. Problemem jest też generalizowanie pojedynczych przypadków przez media i późniejsze
oczekiwanie, że nastąpi odpowiednia interwencja prawna. Tymczasem opisywane
sytuacje nie powinny w ogóle powodować
zmian w prawie, ponieważ często wynikają jedynie ze złej interpretacji i stosowania
jego przepisów.
Stanisław Dąbrowski: W moim przekonaniu

w Polsce tworzy się za dużo aktów prawnych. Proszę tylko zobaczyć, ile miejsca
zajmuje obecnie forma papierowa Dziennika Ustaw, a ile zajmowała ona jeszcze
dziesięć lat temu. Z roku na rok tworzy
się coraz więcej stron Dziennika Ustaw.
Ta ilość powoduje pogorszenie jakości
prawa. Przy takiej inflacji prawa, jaką
mamy dzisiaj, legislatorzy nie są w stanie panować nad całą tą materią. Moim
zdaniem powinno się zmniejszyć liczbę
aktów normatywnych uchwalanych przez
parlament.

Stanisław Dąbrowski: Ustawodawca powinien

zachować wstrzemięźliwość, tymczasem
projekty ustaw się dziś mnoży.

Czy powinno się zatem przejrzeć materię
aktów prawnych, jakie obecnie funkcjonują
w obrocie, dokonać stosownych weryfikacji?
Czy dokonywanie takich przeglądów ustaw
i rozporządzeń powinno stać się regułą?

Ryszard Kalisz: Rząd, tworząc prawo, powi-

Krzysztof Karsznicki: Tak, bo kultura stanowie-

nien na pewno zachować trochę wstrze-

nia prawa jest niska, a przykłady udowad-

prawnik
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ne są zmiany mentalne
Kontrola zawodów prawniczych
Od dłuższego czasu trwa dyskusja dotycząca
otwarcia zawodów prawniczych oraz modelu
pomocy prawnej. Czy tu także potrzebne są
zmiany?

Wojciech GÓrski

Wojciech GÓrski

Wojciech GÓrski

Andrzej Zwara: W ostatnich ośmiu latach

Grzegorz Wałejko,
wiceminister sprawiedliwości

Krzysztof Karsznicki,
prokurator Prokuratury Generalnej

Andrzej Zwara,
prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

niające tę tezę można mnożyć w nieskończoność. Przyczyną tego są różnorakie akcje
podejmowane przez polityków. Niedawno
mieliśmy akcję z dopalaczami, gdy zaś doszło do zabójstwa jednego z funkcjonariuszy policji, to za panaceum uważano to, że
należy wprowadzić specjalny przepis kwalifikowany, który spowoduje uzdrowienie
tego typu sytuacji.

Grzegorz Wałejko: Zastanawiając się nad

tak duże, że kwalifikują się do postępowania dyscyplinarnego. Przewodniczący
wydziału powinien na bieżąco kontrolować sprawy.
Dziwi mnie również postawa prezesów
sądów, którzy się nie zgadzają, aby orzekać
po godzinach urzędowania sądu. Co jest zatem obecnie ważniejsze: dochowywanie go-

Długość procesów sądowych
Procesy w Polsce potrafią trwać latami.
Dlaczego tak się dzieje?
Stanisław Dąbrowski: Powiem krótko, nie moż-

na mówić o konstytucyjnym prawie do sprawiedliwego sądu, jeżeli na rozprawę trzeba
czekać latami.
Grzegorz Wałejko: Wskazać jednak należy, że

problem przewlekania spraw dotyczy głównie dużych ośrodków oraz części spraw.
Z tym problemem oczywiście należy się
zmierzyć.
Ryszard Kalisz: W moim przekonaniu przedłu-

żanie się postępowań w sądach rejonowych
wynika z niewiedzy sędziów i z ich słabego
przygotowania merytorycznego. Sędzia boi
się wydać wyrok albo obawia się krytyki. To
zaś jest związane z obniżaniem poziomu
studiów i aplikacji. I to jest kolejne zjawisko społeczne, które może przynieść bardzo złe konsekwencje w przyszłości. Niestety rozmontowywanie przed laty środowisk
prawniczych, przyniosło negatywne efekty.
Spowodowało, że dzisiaj mamy do czynienia
z rynkiem aplikantów szukających patronów,
co w znaczący sposób obniża poziom środowiska prawniczego. W sposób tak znaczący,
że obserwując dziś środowisko prawnicze,
nie widzę adwokatów czy radców, tylko zwykłych załatwiaczy.

poziomem kształcenia prawników, jasne
jest dla mnie, że przy tej masie chętnych
i studentów poziom musi spadać. Nie uważam jednak, że poziom kształcenia sędziów
obecnie spada. Proszę zwrócić uwagę, że
szkoła krakowska jeszcze nie wypuściła
żadnego rocznika po nowej aplikacji sędziowskiej.

Przedłużanie się postępowań w sądach rejonowych
wynika z niewiedzy sędziów i z ich słabego
przygotowania merytorycznego. Wpływ na to ma niski
poziom studiów i aplikacji

Stanisław Dąbrowski: Niezależnie od poziomu

kształcenia, czy to na studiach, czy to na
aplikacji, obserwuję też problem osobowości. Są osoby, które mają po prostu trudności
z podejmowaniem decyzji. Z tego biorą się
problemy. Niestety nie mamy obecnie takiej
instytucji, jak sędzia na próbę. Przydałaby się
i na pewno ułatwiłaby życie Krajowej Radzie
Sądownictwa, która ponosi odpowiedzialność za mianowanie sędziów.
Niektórzy twierdzą, że przyczyną przedłużających się procesów są problemy
organizacyjne sądów.
Stanisław Dąbrowski: Tak, moim zdaniem bar-

dzo duże możliwości tkwią w zmianach
organizacyjnych. W tej chwili szwankuje praca przewodniczących wydziałów,
których stanowisko zrobiło się bardziej
ozdobne niż merytoryczne. Sędzia przewodniczący powinien czuwać nad tym,
czy sędziowie sprawozdawcy na bieżąco podejmują decyzje w swoich sprawach. Przecież wszystkie pisma przechodzą właśnie
przez przewodniczących wydziałów i to
przewodniczący wydziału nie powinien
dopuścić, aby sprawa miesiącami leżała,
bo sędzia sprawozdawca nie załatwił jakiegoś wniosku. Jeżeli sędzia sprawozdawca
coś przeoczy albo po prostu jest leniwy i mu
się nie chce, to przewodniczący wydziału
powinien przeprowadzić z nim rozmowę.
W tej chwili tą kwestią nikt się zanadto
nie przejmuje, dopóki zaległości nie są

Nieetyczny prawnik, podobnie jak lekarz, może
wyrządzić obywatelowi niepowetowane szkody.
Żadne normalne państwo nie rezygnuje dobrowolnie
z kontroli dyscyplinarnej tych dwóch grup
zawodowych

zbudowano taki model pomocy prawnej
w Polsce, że poza sądem wszystkie sprawy
może dziś obsługiwać każdy – nawet weterynarz czy stolarz. Jeżeli chodzi o tzw.
rynek pozasądowy, państwo polskie zrzekło
się jakiejkolwiek kontroli dyscyplinarnej
nad osobami świadczącymi pomoc prawną polskim obywatelom i wyrządzają im
szkodę wprost na masową skalę.
Dzisiaj pomoc prawną może świadczyć
każdy, niezależnie od poziomu wykształcenia. Zrobiono to pod hasłami wolnego
rynku. Niestety zapomniano przy tym, że
obowiązkiem państwa jest pilnowanie obywateli przed nierzetelną obsługą prawną.
Nieetyczny prawnik, podobnie jak lekarz,
może wyrządzić obywatelowi niepowetowane szkody. Żadne normalne państwo
nie rezygnuje z kontroli dyscyplinarnej
tych dwóch grup zawodowych. U nas pod
hasłem liberalizmu gospodarczego zlikwidowano tego typu nadzór.
Obywateli pozbawiono także elementarnego uprawnienia cywilizacyjnego, jakim
jest tajemnica zawodowa. Przeciętny obywatel nie wie, że idąc do osoby, która ma
kancelarię prawną a nie jest adwokatem
czy radcą, nie może od niej wymagać zachowania tajemnicy zawodowej.
Polska w przeciwieństwie do innych krajów europejskich pozbyła się również całkowitej kontroli nad prawnikami zagranicznymi. W warszawskich kancelariach
czy w instytucjach finansowych są wszędzie nazwiska zagraniczne. A na liście
prawników zagranicznych zarejestrowało się tylko 58 osób na nasz cały kraj – to
oznacza, że nasze państwo kontroluje
tylko tych 58. Co zatem się dzieje z setkami tych osób, które falami napływają do
Polski? Oni mają przecież dostęp do informacji bardzo istotnych z punktu widze-

dzin urzędowania czy opanowanie wpływu
spraw do sądu?
Również wprowadzanie nakazu, że każdy
sędzia ma wyznaczać na wokandę minimum
10 spraw, jest zastanawiające. Taki obowiązek powoduje, że sędzia dzieli jedną sprawę.
A nie może być tak, że sędzia, wiedząc, że
ma do przesłuchania 15 świadków, na pierwszy termin wzywa tylko pięciu. Tymczasem
z góry wie, że sprawę będzie trzeba odroczyć,
żeby tylko wyrobić limit sprawozdawczości
na wokandzie. Gdzie tu jest koncentracja
materiału dowodowego?

Kognicja sądów
Może, aby przyspieszyć postępowanie,
należałoby zmniejszyć liczbę spraw, którymi
zajmują się sędziowie?
Grzegorz Wałejko: Jeśli chodzi o kognicję sę-

dziów, to faktycznie można dużo zrobić.
Szczególnie w postępowaniach nieprocesowych i cywilnych. Na przykład sprawy spadkowe wcale nie muszą być rozpoznawane przez sędziego na rozprawie,
podobnie sprawy działowe, które tylko
w nielicznych przypadkach przeradzają
się w spór. Oczywiście pozostaje jeszcze
dyskusja o kognicji referendarza w postępowaniu wykroczeniowym czy karnym
wykonawczym. I tu jest pole do zmniejszania kognicji sędziego.
Stanisław Dąbrowski: Jest to bardzo cenna ten-

dencja.

nia obywateli. Niestety to świadczy tylko
o tym, że Polska jest jak durszlak i to na
własne życzenie.

Wynagrodzenie sędziowskie
Sędziowie twierdzą, że ich uposażenia są
niskie. Czy faktycznie tak jest? Czy należy je
podnosić, jeżeli borykamy się z kryzysem?
Andrzej Zwara: Za stołem sędziowskim po-

winni zasiadać jak najlepsi ludzie. Dlatego
należy oderwać się od tej carskiej metody,
która mówiła, że sędziowie powinni być nisko wynagradzani. Jeżeli państwo polskie
nie postawi na dobre sfinansowanie i wyposażenie infrastrukturalne sądów, a także
i na dobre uposażenie sędziów, to niestety
zawsze będzie w europejskim i światowym
ogonie. Sprawne, dobrze wyposażone finansowo sądownictwo jest nie tylko warunkiem
rozwoju gospodarczego i społecznego, ale
przede wszystkim odbudowy zaufania obywatelskiego do Polski.
Grzegorz Wałejko: Podzielam tezy wypowie-

dziane przez poprzednika. Nie mogę powiedzieć, że polscy sędziowie są tymi, którzy
w Europie najlepiej zarabiają. Inne stwierdzenie to zwyczajna nieprawda.
Debatę prowadziła
Jadwiga Sztabińska,
redaktor naczelny „Dziennika Gazety Prawnej”
Relację przygotowała
Anna Krzyżanowska
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Pod ostatnią instancją

Tępe narzędzia do walki
z dyskryminacją?
PROf. Ewa
Łętowska

AP

rzecznik praw
obywatelskich w latach
1987 – 1992, sędzia
Naczelnego Sądu
Administracyjnego
w latach 1999 – 2002
i Trybunału
Konstytucyjnego
w latach 2002 – 2011

Najlepsze światowe sądy na ogół starają się każde nowe orzeczenie umieścić w nurcie dotychczasowego orzecznictwa

Przed kilkoma laty
w Berlinie istniała
knajpa z jeszcze
kajzerowskimi
tradycjami. Słynęła
z pożywnej, nieco
ciężkawej kuchni,
w której królowały
bogate potrawy
wieloskładnikowe
– analiza ich składu
stanowiła dodatkową
atrakcję. Restauracja ta
nosiła dumną nazwę
„Zur letzten Instanz”,
czyli „Pod Ostatnią
Instancją”, jako że
mieściła się w pobliżu
kilku sądów

Ta właśnie nazwa wydała mi się stosowna dla
prawniczego felietonu. Po pierwsze dlatego, że
gdy pisuje się o orzecznictwie, zazwyczaj dotyczy to właśnie sądów instancji najwyższych.
A po drugie orzeczenia sądowe przypominają
potrawę, do której przygotowania użyto wielu
różnych ingrediencji, które trudno rozpoznać
w ostatecznym efekcie i które nie zawsze wskazano w recepturze – przepraszam – w uzasadnieniu. I już nie wspomnę, że ani w recepturze,
ani w uzasadnieniu próżno szukać objaśnień co
do metody kucharzenia. Tymczasem bez wiedzy
na ten temat trudno czasem zrozumieć sens,
znaczenie i oddziaływanie wyroku, które wszak
rozciąga się nie tylko na strony uczestniczące
w postępowaniu.
Cóż bowiem – aby zacząć od kwestii podstawowej – z lektury nawet obszernego uzasadnienia, gdy nie wiadomo, czy sam wyrok
jest – żeby tak rzec – mainstreamowy, czy też
mamy tu do czynienia z sytuacją, gdzie znamienny szczegół stanu faktycznego spowodował, że sąd uznał tę sytuację za odbiegającą od
głównego nurtu, wymagającą innego podejścia
i innej interpretacji. W każdym z tych przypadków wyrok inaczej wpływa na kształtowanie
praktyki i zachowań adwokatów, sędziów, stron
obrotu prawnego. Najlepsze światowe sądy na
ogół się starają, aby każde nowe orzeczenie
gdzieś umieścić w nurcie dotychczasowego
orzecznictwa: w jego środku lub na obrzeżach.
I stosowną o tym informację starają się umieścić na samym początku uzasadnienia. Wtedy łatwiej jest adwokatom, radcom, stronom,
samym sądom wreszcie (i tym najwyższym,
i tym niższych instancji, na które orzecznictwo
sądów wyższych promieniuje) wymodelować
własne działania. Niestety tradycja panująca
w Polsce i dominujący styl pisania uzasadnień
takiej oceny nie ułatwiają. W konsekwencji
trudno jest u nas ustalić standard orzeczniczy.
wyznaczający na przyszłość pewność praktyki.
W konsekwencji zamiast powoływania się na
standard, w orzeczeniu (albo w piśmie procesowym) powołuje się dogodnie dla autora zebrane
(a raczej wybrane, bo podchodzące pod założoną
tezę) judykaty, wymieszane historycznie i nie-

uporządkowane pod względem relacji „reguła”
– „wyjątek”. Dotyczy to także powoływania się
na Strasburg i Luksemburg, na Sąd Najwyższy
czy Trybunał Konstytucyjny. Z takich powołań nie ma żadnego pożytku, poza zapisanym
papierem, i wartość argumentacyjna takiego
zabiegu nie jest taka, jak to się ich autorom
wydaje. Szkoda, bo w ten sposób traci się szansę na podniesienie poziomu pewności prawa
na rynku orzeczniczym i w obrocie prawnym
w ogólności, a także na podniesienie wiedzy
i samowiedzy o możliwościach interpretacyjnych tkwiących w prawie.
Bez wykształcenia standardu, co orzeczenie,
to pojedyncza decyzja konkretnego składu. Standard to wzorzec wynikający z uogólnienia i uporządkowania praktyki stosowania prawa, coś pomiędzy konkretnym wyrokiem a abstrakcyjnie
istniejącym przepisem. Bo może być na przykład prawo, które ma bardzo piękne potencjalne
możliwości, ale na skutek powtarzalnej, stałej,
źle ukształtowanej praktyki, standard ochrony
przyznawanej przez to prawo jest znacznie niższy, niż to, co w tym prawie jednak tkwi.
Weźmy przykład. Zarówno europejska konwencja praw człowieka (art. 14), jak i liczne unijne przepisy dotyczące zakazu dyskryminacji
w różnych sferach życia i z różnych przyczyn,
doprowadziły do wykształcenia się standardu
(na poziomie europejskim) dotyczącego sądowej oceny zjawiska dyskryminacji (kwalifikowane naruszenie równości prawa). Otóż
sądy nie powinny w takim wypadku oczekiwać
na inicjatywę stron, na sformułowanie przez
stronę stosownego wniosku czy zarzutu, lecz
rozpatrując jakąś sprawę w granicach swych
kompetencji, winny wyłapywać sytuacje dyskryminacyjne.
Panujący w polskim myśleniu prawniczym
i praktyce sądowej sposób rozumienia zasady
legalizmu, kontradyktoryjności i skargowości
utrudniają jednak w praktyce polskich sądów
i trybunałów osiągnięcie takiego właśnie standardu traktowania dyskryminacji, wyrobionego
na tle praktyki europejskiej.
Polska konstytucja zawiera artykuł 32 ust. 1
i bynajmniej nie gwarantuje materialnoprawnej

równości czy jednakowości tego, co obowiązujące prawo przyznaje poszczególnym grupom
ludzi daje. Natomiast nakazuje jednakowe traktowanie podmiotów w obrębie tego prawa. Jedynie w dwóch artykułach (art. 25 dotyczącym
kościołów) i art. 33 (mówiącym o relacji praw
kobiet i mężczyzn) konstytucja w odniesieniu
do podmiotów tam wskazanych gwarantuje materialnoprawną równość praw (równouprawnienie). W ustępie drugim tego przepisu
jest zawarty zakaz dyskryminacji z uwagi na
jakiekolwiek cechy – a więc zakaz arbitralnie
(to jest z przyczyn nieuzasadnionych, niedających się konstytucyjnie racjonalnie usprawiedliwić) nierównego traktowania – z jakichkolwiek
przyczyn. To jest otwarty katalog, dotyczący
wszelkich sfer życia i wszelkich czynników dyskryminujących, dotyczący zarówno zachowania ustawodawcy (a więc treści stanowionego
prawa), jak i administracji czy sądownictwa
(a wiec sfery stosowania prawa).
Co więcej, zakaz dyskryminacji zobowiązuje władzę nie tylko do powstrzymania się od
własnych działań dyskryminujących wobec
jednostki, ale także do pilnowania (nadzór,
kontrola, działania organizatorskie, stosowna wykładnia prawa), aby dyskryminacji nie
stosowano także horyzontalnie, np. w zakresie stosunku pracodawca – pracownik. Albo
aby identyczne zachowania, skądinąd same
w sobie niedyskryminacyjne, skierowane do
osób znajdujących się w różnych sytuacjach
faktycznych – nie powodowały bardziej dotkliwych skutków wobec pewnej grupy. Np.
identyczne pobłażliwe zachowanie aparatu
ścigania, policji wobec zjawiska przemocy
rodzinnej godzi w kobiety, stanowiąc ich dyskryminację. I tak np. w sprawie Opuz przeciw
Turcji (Strasburg 2009) państwo uznano za
winne dyskryminacji kobiet. Brak skutecznej
reakcji policji, organów ścigania na rodzinne maltretowanie prowadzący do zabójstwa
uznano za tolerowanie praktyki skierowanej
z reguły przeciw kobietom. (Podobny zarzut
dałoby się pewnie u nas skonstruować wobec policji, prokuratury czy sądu, na tle kilku
głośnych spraw, gdzie zwolniony z więzienia
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sprawca, uprzednio karany za przemoc, pojawił się u swej nieostrzeżonej ofiary i ją zabił).
Dlaczego na tle obowiązujących w Polsce przepisów jakoś nie może się u nas ukształtować przyzwoity standard? Problem tkwi w tradycji prawniczego myślenia. Jak wiadomo, uważa się u nas
(nad czym zresztą zawsze ubolewałam), że sądy
nie powinny bezpośrednio stosować konstytucji. Tak więc nawet w kwestiach dyskryminacyjnych poszukują one wzorca nie w konstytucji,
lecz w ustawach zwykłych. Tymczasem zarzut
nierównego traktowania pojawia się zazwyczaj
nie w samej osnowie pozwu, wniosku czy skargi,
ale w ich tle. Idzie tu o stan faktyczny (!), okoliczności stosowania przepisów mówiących o czymś
zupełnie innym niż równość czy dyskryminacja. Sądy zaś nie mają śmiałości, aby sięgnąć po
instrument konstytucyjny, choćby w związku
z innymi przepisami i choćby po to, aby dać interpretację tych innych przepisów. Z kolei przepisy
stanowiące rzekomo implementację unijnego
prawa antydyskryminacyjno-równościowego
(ustawa z 3 grudnia 2010 r., ustawa o wdrożeniu
niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie
równego traktowania), pisane pod presją terminu grożącego koniecznością płacenia sankcji za
brak implementacji, są bardzo niewydarzonym
instrumentem walki z dyskryminacją. Ustawa
nie wdraża nawet wszystkich sygnalizowanych
w tytule niektórych przepisów, nawet tych, które
powinny być tym wdrożeniem objęte. Jej niejasności i fasadowość (choćby w zakresie odszkodowań) czynią z niej narzędzie pozorne. Zwłaszcza
dla sądów, których brak doświadczenia w zwalczaniu dyskryminacji, wymagałby szczególnie
przyjaznego w obsłudze narzędzia. Klasyczna
loi-spectacle, jak to nazywają Francuzi, tworząca
złudę załatwienia problemu.
Trybunał Konstytucyjny ma zaś wielki, ciągle
daleki od wykorzystania potencjał oddziaływania
na prawo i jego stosowanie przez sądy w kwestiach równościowych i antydyskryminacyjnych.
Jakże by się tu przydało jasne, precyzyjnie sformułowane stanowisko w kwestii rozgraniczenia
obu ustępów art. 32 i stosunku tego przepisu do
art. 25 i 33! Bo konia z rzędem temu, kto wskaże
w tym zakresie trybunalski standard. Tu trybunałowi trochę przeszkadza sposób rozumienia
własnej zasady skargowości. Trybunał uznaje
mianowicie, że wiąże nie tylko przedmiot zaskarżenia (co oczywiste), ale i konstytucyjny wzorzec, wskazany we wniosku lub skardze. Tyle że
wtedy to, co wynika z wyroków TK o równości,
nie tyle odzwierciedla poglądy samego Trybunału na tę kwestię, ile jest echem tego, co myślały
strony powołujące wzorzec. A gdy to jeszcze źle,
wcale albo niedostatecznie uzasadniły? Wtedy
mimo efektywnego istnienia dyskryminacji, nie
zostanie ona oficjalnie konstytucyjnie potępiona,
a postępowanie – umorzone.
Gdzieś w orzecznictwie konstytucyjnym, i to
nawet w pełnych składach, pojawia się inna myśl
ograniczająca równościowe promieniowanie konstytucji. Czasem bowiem konstytucyjny zakaz
dyskryminacji ogranicza się do nierównego traktowania z uwagi na prawa i wolności tylko uregulowane w konstytucji, a nie w ustawach zwykłych.
Natomiast w innych wypadkach (dyskryminacja
pojawiająca się w ustawie zwykłej) powołania na
art. 32 nie uważało się za podstawę wystarczającą
orzeczenia niekonstytucyjności. Ale jeżeli tekst
konstytucji buduje otwarty katalog przyczyn, z powodu których występuje naganna dyskryminacja,
a orzecznictwo jako nierówność przyjmuje nierówne traktowanie tylko w odniesieniu do praw
i wolności uregulowanych w samej konstytucji,
no to mamy standard ukształtowany poniżej poziomu wynikającego z tekstu prawa. I wreszcie
taka drobna, prozaiczna przyczyna utrudniająca
sądom, prawnikom, adwokatom zdobycie wiedzy na temat tego, jak Trybunał Konstytucyjny rozumie standard równości. Sprawozdania
z działalności TK. Gdy poszukać w nich wiedzy
o stosowaniu art. 32 konstytucji, natrafimy na
powtarzające się od lat stwierdzenia o równym
traktowaniu równego i – w najlepszym razie – o
braku konieczności równości w nierówności. Natomiast o co w sprawie chodziło, jaką nierówność
wobec kogo i ze względu na co zarzucano, a także
co trybunał aprobował, a co odrzucił – tego się już
nie dowiemy. Tymczasem problem dyskryminacji
i równości zawsze jest problemem sytuacyjnym.
Dlatego abstrahowanie od tej okoliczności w relacjonowaniu wyroku decyduje o braku zbudowania
czytelnego standardu w tych akurat sprawach.
Nie wspominając już także, że szkodzi zrozumieniu i legitymizacji orzecznictwa trybunału.
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Komornicy mogą odciążyć sądy,
trzeba tylko zmienić prawo
Rafał Fronczek
Znowelizowane przepisy procedury egzekucyjnej jeszcze
nie weszły w życie, a komornicy już się na nie skarżą.
Twierdzą, że tylko w minimalnym stopniu przyspieszą
postępowania. Efekt jest taki, że Krajowa Rada Komornicza
domaga się kolejnych zmian w kodeksie cywilnym
Organ egzekucyjny wraz z odpisem protokołu
zajęcia przesyła do właściwego organu prowadzącego rejestr ruchomości wniosek o dokonanie w ewidencji wpisu o wszczęciu egzekucji.
Dla określenia skutków zajęcia przepis art. 925
k.p.c. stosuje się odpowiednio”. Komornicy powinni mieć też możliwość dokonania takiego
zajęcia drogą elektroniczną.

Wszyscy czekają na wejście w życie obszernej
nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, która w sposób istotny zmieniła również
postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Dlaczego komornicy nie są zadowoleni
z nowelizacji?

Zawiera ona wiele ważnych zmian, ale nie
uwzględniono szeregu propozycji Krajowej
Rady Komorniczej, które w sposób istotny wpłynęłyby na usprawnienie postępowania egzekucyjnego. Proponowaliśmy np. modyfikację
instytucji skargi na czynności komornika przez
wprowadzenie katalogu czynności zaskarżalnych. Ten pomysł ma racjonalne uzasadnienie
– obecnie można zaskarżyć wszystkie czynności, co znacznie przedłuża postępowanie.
Krytykuje pan również obowiązek pisania przez
komorników uzasadnień podjętych czynności
po każdym otrzymaniu odpisu skargi na te
czynności.

Zgodnie z obecną regulacją zaskarżone może
być również postanowienie, które zawiera już
uzasadnienie. Po co więc po raz kolejny pisać
uzasadnienie do pisma, które ma już uzasadnienie. Komornik zamiast je pisać, powinien
móc ustosunkować się do zarzutów podniesionych w skardze. Ponadto proponujemy, by
skargę na czynność komornika wnosić bezpośrednio do komornika, a nie do sądu. Wówczas
komornik miałby możliwość uwzględnienia
tej skargi na wzór postępowania zażaleniowego określonego w art. 395 par. 2 k.p.c. Naszym
zdaniem skarga do sądu powinna trafiać tylko
wówczas, gdy komornik nie podzieli argumentów skarżącego. Gdyby wprowadzono tę zmianę, wówczas procedura byłaby o wiele prostsza,
a sądy zostałyby odciążone.
Wierzyciele skarżą się, że postępowanie egzekucyjne trwa zbyt długo. Czy widzi pan możliwość
przyspieszenia i usprawnienia tych procedur?

Tak. Możliwe jest m.in. wprowadzenie możliwości odstąpienia od konieczności wysłuchania
stron przed umorzeniem postępowania, a także
skrócenie okresu potrzebnego do umorzenia
postępowania z mocy samego prawa z jednego roku do sześciu miesięcy, odstąpienie od
konieczności każdorazowego składania pełnomocnictwa i dokumentów wykazujących
umocowanie pełnomocników w określonych
warunkach czy wprowadzenie rozstrzygania
zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej
z mocy ustawy. Oczywiście przy założeniu, że
dalsze prowadzenie obu egzekucji przejmuje
organ sądowy.
A przepisy dotyczące egzekucji z ruchomości?
Czy one też wymagają jeszcze zmian?

By usprawnić egzekucję z nieruchomości, należy rozważyć wprowadzenie możliwości obniżenia ceny wywołania już w trakcie drugiej
licytacji. Byłoby to możliwe tylko w przypadku
braku chętnych do kupna. Postulujemy ponadto poszerzenie sposobów sprzedaży ruchomości o inne formy, np. licytację internetową lub
przetarg pisemny. Konieczne jest też wprowadzenie zmian w sposobie zajmowania ruchomości wpisywanych do rejestrów. Naszym
zdaniem zajęcie powinno następować przez
wpis wzmianki o tym do rejestru. Umożliwienie zajęcia ruchomości w inny sposób niż ma
to miejsce obecnie powinno zostać powiązane
z zapewnieniem komornikom bezpośredniego
dostępu do baz danych i rejestrów ruchomości
(CEPiK). Dlatego moim zdaniem art. 845 k.p.c.
powinien być uzupełniony o dodatkowy paragraf 21 w brzmieniu: „Zająć można również
ruchomości dłużnika, których prawo własności zostało ujawnione we właściwym rejestrze.

Rafał Fronczek
prezes Krajowej
Rady Komorniczej

Czy nowelizacja usprawni prowadzenie egzekucji z rachunków bankowych?

Tu na razie nie ma wielkich zmian. Proponowaliśmy wprowadzenie do przepisów o zajęciu rachunku, które w odpowiedzi na zajęcie
zobowiązałyby banki do przedstawiania zestawienia operacji na rachunku bankowym dłużnika. Na szczęście duże zmiany w tym zakresie
przewiduje kolejna duża nowelizacja kodeksu
postępowania cywilnego przygotowana przez
Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego.
Wracając do egzekucji z nieruchomości, słyszałam że Krajowa Rada Komornicza postuluje, by
komornikom powierzyć wydawanie postanowień w przedmiocie przybicia na rzecz licytanta.

Tak. Zasadne byłoby nie tylko wprowadzenie
przepisów umożliwiających zmiany w sposobie
sprzedaży, o czym już wspominałem, ale także
poszerzenie uprawnień komornika. Uważamy,
że powierzenie komornikowi prawa do wydawania postanowień w sprawie udzielania
z przybicia, co obecnie leży w gestii wyłącznie
sądów, znacznie przyspieszyłoby procedurę.
Chcę przypomnieć, że w przypadku uproszczonej egzekucji, jeżeli sprzedaż nieruchomości nie
nastąpi w trybie z wolnej ręki, wówczas podlega
ona sprzedaży w drodze licytacji. W tej procedurze, do której stosuje się przepisy o licytacji
w egzekucji z ruchomości, przybicia udziela
komornik. Celowe jest również powierzenie
komornikom przysądzenia własności, tak jak
to jest w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Otóż o przyznaniu własności w tej
procedurze rozstrzyga organ egzekucyjny, czyli
naczelnik urzędu skarbowego. Zmiany wymaga
też przepis art. 1035 k.p.c., wywołujący w praktyce wiele wątpliwości.
Co proponujecie?

Należałoby jednoznacznie określić, że plan
podziału sumy uzyskanej z egzekucji sporządza komornik, zaś sąd rozstrzyga zarzuty przeciwko takiemu planowi podziału. Te
zmiany znacząco odciążyłyby sądy. Wątpliwości wywołuje także ustalenie zakresu pojęcia
„szacowanie nieruchomości dla potrzeb obrotu rynkowego”. Literalne brzmienie przepisu wskazywałoby na możliwość posłużenia
się w postępowaniu egzekucyjnym wyłącznie operatem szacunkowym sporządzonym
poza egzekucją. W praktyce często bywa, że
po dokonaniu opisu i oszacowania, a nawet po
przeprowadzeniu pierwszej licytacji, dochodzi
do umorzenia postępowania egzekucyjnego,
np. na wniosek wierzyciela. Przy ponownym
wszczęciu egzekucji zasadne byłoby wprowadzenie możliwości posłużenia się uprzednio
sporządzonym opisem i oszacowaniem nieruchomości, tak jak to zostało przewidziane
w odniesieniu do postępowania dotyczącego
bezskutecznej drugiej licytacji. W dodatku
komornik jest teraz zwolniony jedynie z obowiązku powołania biegłego w celu oszacowania nieruchomości, nie zaś z obowiązku
ponownego dokonania opisu i oszacowania
nieruchomości. Celowe jest również wydłużenie terminu wykorzystania takiego operatu
z sześciu miesięcy do roku.
Dziękuję za rozmowę



Rozmawiała Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz
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Porozumienie w sprawie ACTA

Ryzykowna umowa
dr Ryszard Piotrowski
konstytucjonalista, wykładowca Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Umowy handlowe zawierane przez Unię muszą być zgodne z jej celami, do których należy
wspieranie wartości Unii. W myśl art. 3 TUE celem społecznej gospodarki rynkowej jest postęp
społeczny, Unia zwalcza wyłączenie społeczne
oraz wspiera sprawiedliwość społeczną. Karta Praw Podstawowych Unii – która „ma taka
samą moc prawną, jak traktaty” (art. 6 ust. 1 TUE)
– stanowi w art. 7, że „Każdy ma prawo do poszanowania życia prywatnego, domu i komunikowania się”, co nie jest respektowane w postanowieniach umowy ACTA. Karta stwierdza też,
że każdy ma prawo do wolności „otrzymywania
i przekazywania informacji i idei bez ingerencji
władz publicznych i bez względu na granice państwowe” (art. 11). Umowa, traktując informacje
i idee jak towar, ignoruje ich wolnościowy sens.
Tymczasem karta nakazuje szanować „wolność
i pluralizm mediów” (art. 11).
Umowa ACTA jako rezultat tajnej dyplomacji (w
2009 roku Biały Dom oświadczył, że udostępnienie projektu zagrażałoby bezpieczeństwu narodowemu USA), obejmującej rokowania państw
i korporacji, których przedstawiciele uczestniczyli w tajnych rokowaniach, stanowi zaprze-

Sposób ewentualnego
wdrożenia umowy
w Unii Europejskiej
to przykład
prania polityki
ustawodawczej
czenie wielu deklarowanych wartości i reguł
europejskich, co zasługuje na ocenę Trybunału
Sprawiedliwości. Należałoby zatem „uzyskać
opinię Trybunału Sprawiedliwości w sprawie
zgodności przewidywanej umowy z traktatami” w trybie art. 218 ust. 11 TFUE. Z wnioskiem
do Trybunału Sprawiedliwości może wystąpić
Państwo Członkowskie. W myśl tego przepisu
„W przypadku negatywnej opinii Trybunału,
przewidywana umowa nie może wejść w życie,
chyba że nastąpi zmiana lub rewizja Traktatów”.
Zwalczanie poszczególnych potężnych udostępniaczy sieciowych, którzy wyzyskują producen-

tów chronionych prawem i pomniejszają ich
zyski, niekiedy nieproporcjonalne do zysków
twórców, nie może prowadzić do odcięcia dostępu do kultury użytkowników internetu, dla
których zapoznanie się z utworem w sieci może
być jedyną szansą zapoznania się z nim w ogóle,
zwłaszcza w okresie kryzysu gospodarczego powodującego dotkliwe skutki społeczne.
Zasadnicza nieproporcjonalność środków, których stosowanie wymusi ACTA, polega na tym,
że mogą być one trudniejsze do zniesienia dla
pojedynczych osób – jak to wynika z oceny podobnych rozwiązań stosowanych już w USA, dokonanej przez Electronic Frontier Foundation,
aniżeli dla potężnych producentów towarów
podrobionych, których umowa ma zwalczać.
Wdrożenie przewidzianych w ACTA rozwiązań
może prowadzić do zwalczania jednych i drugich, ze szkodą dla powszechności dostępu do
kultury, stanowiącej podstawę społeczeństwa
obywatelskiego, co pogłębi istniejące nierówności i stworzy nowe. Nieokreśloność postanowień
ACTA czyni przewidywane w niej ograniczenia
nieproporcjonalnymi, a wcześniejsze wersje tej
umowy ujawniają zagrażające prawom człowieka
intencje, które są przecież zapowiedzią kierunku interpretacji nieprecyzyjnych postanowień
i kierunku rozwoju niniejszej umowy przez
ustanowiony w niej Komitet ds. ACTA, mający
podejmować decyzje dotyczące zasięgania rady
pozarządowych osób lub grup. Kierunki te będą
zapewne zgodne z oczekiwaniami promotorów
umowy i mogą niestety odzwierciedlać kryzysogenną żądzę zysku i egoistyczną, kontkulturową
władzę pieniądza, określaną niekiedy mianem
terroryzmu finansowego.
Umowa ACTA i sposób postępowania towarzyszący jej ewentualnemu wdrożeniu w UE, stanowią przykład opisanego w literaturze politologicznej tzw. prania polityki ustawodawczej.
Polega ono na tym, że najpierw w drodze poufnych negocjacji zawierane jest porozumienie
międzynarodowe, mające w istocie ukryty cel
(niekiedy konstytucyjnie wykluczony), lub wprowadzające metody osiągania celu (w przypadku
ACTA niezgodne z Konstytucją RP) trudne do
narzucenia społeczeństwu, zwłaszcza w drodze parlamentarnej (np. zwiększenie kontroli
nad obywatelami, ograniczenie ich praw). Etap
negocjacji uniemożliwia – zdaniem rządzących,
którzy negocjują – jakiekolwiek konsultacje. Następnie, kiedy umowa zostanie już podpisana,
trzeba zrealizować jej postanowienia w prawie
wewnętrznym, konsultacje nie są już potrzeb-

MichaŁ Dyjuk/Reporter

Wykonanie ACTA ograniczy przestrzeń wolności. Proponowana wersja prawnej regulacji
internetu może się okazać też pułapką blokującą rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Od ponad tygodnia internauci protestują przeciwko porozumieniu

ne, bo nie mogą być skuteczne. System prawa
europejskiego sprzyja stosowaniu tej metody.
Obywatele nie są jednak poddanymi rządu ani
krajowego, ani unijnego. Na tym polega Europa. To właśnie na zrozumieniu tej szczególnej
sytuacji obywateli przez rządzących, ale także
rządzonych, polega także postęp, którego nie
sposób – jak wskazuje doświadczenie – zatrzymać za pomocą przepisów, nawet wyrażających
potężne interesy.
W świetle konstytucji dialog społeczny, jako
podstawa ustroju Rzeczypospolitej, jest współistotny procesowi prawotwórczemu. Organizatorem tego dialogu w sprawach europejskich
powinien być rząd i parlament, a także deputowani do Parlamentu Europejskiego. Sprzeciw
wobec umowy ACTA wskazuje, że nie wzięto
pod uwagę niezbędności dialogu w tej właśnie
sprawie. Niektóre postanowienia umowy charakteryzują się znaczną nieokreślonością („domniemana działalność naruszająca prawo”,
„majątek uzyskany pośrednio z działalności
naruszającej prawo”, „pośrednia korzyść ekonomiczna”), inne stanowią nieproporcjonalną
ingerencję („nakaz konfiskaty majątku... uzyskanego pośrednio w wyniku domniemanej
działalności naruszającej prawo”, polegającej na
kopiowaniu „dzieł kinematograficznych podczas seansu filmowego”), także w prawo do prywatności (strona zapewnia organom sądowym
prawo do nakazania domniemanemu sprawcy

naruszenia, by przekazał posiadaczowi praw
lub organom sądowym informacje „dotyczące
dowolnej osoby zaangażowanej w jakikolwiek
aspekt domniemanego naruszenia”). Interpretacją umowy zajmie się Trybunał Sprawiedliwości. Na ogół w Polsce nie pisze się prawa
w ten sposób, zwłaszcza prawa karnego. Nowe
prawa mogą być stanowione, jeżeli dotychczasowe wymagają zmiany. Wykonanie umowy
ACTA może utrudnić i ograniczyć dostęp do
kultury, spowoduje, że kontakty z siecią staną
się ryzykowne. Posiadacze praw, jeśli zechcą
korzystać ze środków wynikających z realizacji
umowy, przysporzą pracy sądom i prawnikom,
przybędzie osadzonych, a niejednoznaczność
prawa zwiększy grono potencjalnych przestępców, zredukuje zaufanie do prawa, a także podwyższy poziom nieufności społecznej. Odpowiednie służby otrzymają lub odnajdą nowe
zadania inwigilacyjne.
Przestrzeń wolności zostanie ograniczona, a proponowana wersja prawnej regulacji internetu może okazać się pułapką blokującą rozwój
społeczeństwa obywatelskiego. Nie wydaje się,
by warto ponosić tego rodzaju ryzyko tylko dlatego, że posiadacze praw nie potrafią odnaleźć
się w środowisku cyfrowym, akcjonariuszy rozmaitych korporacji niepokoją zbyt małe zyski,
deputowanych w różnych krajach czekają kosztowne kampanie wyborcze, które przecież mogą
nie zakończyć się reelekcją.
PROMOCJa

Najnowsze zmiany w prawie znajdziesz w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej
Tylko w prenumeracie e-wydania otrzymasz szybki i łatwy dostęp do:
bieżącego wydania „Dziennika Gazety Prawnej”
dodatków specjalistycznych z informacjami o zmianach w prawie
porad, komentarzy, opinii ekspertów oraz interpretacji przepisów

Zamów dostęp do e-wydania i czytaj codziennie na ekranie swojego komputera
Więcej informacji na stronie www.edgp.gazetaprawna.pl, 801 626 666 oraz 22 761 30 30, e-mail: edgp@gazetaprawna.pl
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