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Problem „bezpośredniości” zmierzania do dokonania przy usiłowaniu 

nieudolnym 

Marcin Berent 

* * * 

Polski Kodeks karny z 1997 r.1 posługuje  

się jednolitym pojęciem usiłowania,               

a przepis art. 13 § 2 K.k.2 traktujący                

o usiłowaniu nieudolnym operuje formułą 

„usiłowanie zachodzi także wtedy […]”.   

Tym samym powstaje pytanie, czy 

usiłowanie nieudolne jest w istocie jedynie 

odmianą usiłowania zwykłego z tą tylko 

różnicą, że brak dokonania wynika 

z   obiektywnej niemożności wywołania 

skutku,3 czy też usiłowanie nieudolne jest 

zgoła odmienną kategorią i – jako takie – 

winno być traktowane jako samodzielna 

forma stadialna.4  

Autor niniejszej publikacji podziela – jako 

trafny – pierwszy pogląd uznając,                  

że usiłowanie nieudolne jest odmianą 

usiłowania jako kategorii szerszej.5 W końcu 

więc, „usiłowanie nieudolne jest 

usiłowaniem, zatem musi spełniać 

wszystkie znamiona usiłowania, trakto-

wanie go jako instytucji podobnej do 

                                                           
1 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.). 
2 Skrótem tym oznaczam Ustawę z dnia 6 
czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 
poz. 553 ze zm.). 
3 Chodzi o skutek rozumiany jako zmiana 
w świecie zewnętrznym, nie zaś w norma-
tywnym ujęciu skutku stanowiącego znamię 
czynu zabronionego. 
4 Por. A. Marek, Istota nieudolnego usiłowania 
przestępstwa, RPEiS 1968, nr 1. 
5 Por. ibidem. 

usiłowania prowadziłoby do tego, że 

znamiona określone w art. 11 § 1 [dziś art. 

13 § 1 K.k.] nie odnosiłyby się do usiłowania 

nieudolnego. Musi zatem wykazywać zamiar 

oraz zachowanie się, które musi                  

być «bezpośrednim».”6  

Innymi słowy, dla ukonstytuowania 

odpowiedzialności karnej za usiłowanie,     

w tym za usiłowanie nieudolne, które –     

jak powiedziano – jest także usiłowaniem, 

niezbędne jest wystąpienie trzech 

elementów, tj. zamiaru popełnienia czynu 

zabronionego (element podmiotowy), 

bezpośredniego zmierzania do dokonania 

(element przedmiotowy) i – naturalnie – 

braku tego dokonania (element 

przedmiotowy). 

Rozumowaniu powyższemu można by 

postawić zarzut zasadniczy, ogniskujący się 

w wątpliwości, czy sprawca usiłujący 

nieudolnie zachowaniem swym może 

zmierzać do dokonania w sposób 

bezpośredni. Rozstrzygnięcie tej kwestii 

będzie przedmiotem niniejszego artykułu. 

Jak przed momentem zasygnalizowano, 

autor tej publikacji podziela słuszność tezy, 

że do usiłowania nieudolnego odnieść 

                                                           
6 K. Buchała, Prawo karne materialne, Warszawa 
1989 r. 
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można wszystkie znamiona chara-

kteryzujące usiłowanie z art. 13 § 1 K.k.  

Jest to jednak pewne uproszczenie, gdyż 

usiłowanie nieudolne – jako wyjątkowa 

figura prawno-karna – niejednokrotnie 

wymyka się z ram klasyfikacyjnych                  

i domaga się szczególnego traktowania.    

Tak jest też w przypadku formuły 

„bezpośredniego zmierzania do dokonania”. 

Pojawia się bowiem problem, czy sprawca 

usiłujący nieudolnie, jakkolwiek zacho-

waniem swym zmierza do dokonania, to czy 

może zmierzać on w sposób bezpośredni. 

W poglądach przywołanego K. Buchały 

sprawa ta nie budziła wątpliwości. I z całą 

pewnością – z subiektywnego punktu 

widzenia – sprawca zmierza do dokonania 

w sposób bezpośredni. Jednakże kwestia    

ta domaga się szczególnej uwagi, zwłaszcza 

zaś w tym sensie, czy sprawca usiłujący 

nieudolnie może zmierzać do dokonania   

tak samo bezpośrednio, jak sprawca 

usiłujący udolnie. Innymi słowy idzie             

o to, czy na pewno jest tak, że sprawca przy 

usiłowaniu nieudolnym może swoim 

zachowaniem zmierzać bezpośrednio          

do dokonania w sposób obiektywny,              

a nie jedynie we własnych wyobrażeniach. 

Dla rozstrzygnięcia tej kwestii niezbędne 

jest dokonanie analizy pojęcia 

„bezpośredniości”, użytego w art. 13 § 1 K.k. 

Znamię tejże „bezpośredniości” w dużej 

mierze wyznacza granicę pomiędzy 

przygotowaniem a usiłowaniem, i z tego 

względu musi być interpretowane                   

z uwzględnieniem treści art. 16 § 1 K.k. 

Zachowanie sprawcy bowiem wchodzi          

w etap usiłowania dopiero wówczas,          

gdy podjęte przez niego działanie będzie 

zmierzało w sposób bezpośredni do zreali-

zowania znamion typu czynu zabronionego. 

Czynności podejmowane przez niego 

wcześniej, zwłaszcza „gdy sprawca w celu 

popełnienia czynu zabronionego podejmuje 

czynności mające stworzyć warunki 

do przedsięwzięcia czynu zmierzającego 

bezpośrednio do jego dokonania”,7 mogą 

być zaklasyfikowane co najwyżej jako 

przygotowanie, karalne zresztą tylko wtedy, 

gdy ustawa tak stanowi.  

Odnosząc się do pojęcia „bezpośredniości” 

użytego w art. 16 § 1 K.k. zauważyć trzeba, 

iż działanie sprawcy w warunkach tegoż 

artykułu przez podejmowanie czynności, 

które mają stworzyć jedynie okoliczności  

do zrealizowania czynu „zmierzającego 

bezpośrednio do jego dokonania” same       

w sobie nie są jeszcze „bezpośrednim 

zmierzaniem”, o którym mowa w art. 13 § 1 

K.k.8  

Ale wszystko to jest jeszcze 

niewystarczające do zdefiniowania pojęcia 

„bezpośredniości”. Okazuje się bowiem,      

że w dalszym ciągu pozostaje ono ocenne      

i relatywne w stosunku do tego, co można 

                                                           
7 Por. art. 16 § 1 K.k. 
8 Tak: J. Giezek, Etapy realizacji przestępstwa 
(formy stadialne), [w:] M. Bojarski [red.], Prawo 
karne materialne. Część ogólna i szczególna, 
Warszawa 2006, s. 197-198. 
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by określić mianem „bezpośredniego 

zmierzania do dokonania”.9 Jednocześnie 

wydaje się, że nie jest możliwe 

wypracowanie jakiegoś zgeneralizowanego 

kryterium, które pozwoliłoby oddać istotę 

owej „bezpośredniości”. 

Wniosek z tego musi wynikać taki, iż znamię 

„bezpośredniości” można trafnie zinter-

pretować tylko w odniesieniu do kon-

kretnego typu czynu zabronionego. Inna 

sprawa, że jedno i to samo zachowanie 

może być równocześnie usiłowaniem 

dokonania jednego czynu zabronionego         

i przygotowaniem do innego.10  

Podejmowane przez SN11 próby 

wprowadzenia jakiejś generalnej definicji 

„bezpośredniości” opartej na założeniu,       

że zachodzi ona wówczas, gdy sprawca         

z przedmiotowego punktu widzenia 

wykonał już ostatnią czynność, poza którą 

jest już tylko dokonanie, wydają się mało 

zadowalające i w dalszym ciągu nie 

rozwiązują problemu.12 

                                                           
9 Tak: ibidem, s. 198. 
10 Tak: E. Kunze, Przygotowanie przestępstwa 
w ujęciu polskiego prawa karnego, Poznań 1991, 
s. 83. 
11 Skrótem tym oznaczam Sąd Najwyższy. 
12 SN nie jest zresztą konsekwentny 
w rozumieniu pojęcia „bezpośredniości”. Uznał 
on bowiem np., że przybycie sprawcy pod czyjś 
dom z zamiarem dokonania rozboju 
i odpowiednimi ku temu narzędziami stanowi 
już usiłowanie. Trudno jednak zaaprobować 
pogląd, iż przybycie sprawcy pod dom ofiary, 
nawet z narzędziami, jest już ostatnią 
czynnością, poza którą jest już tylko dokonanie 
rozboju. Por. wyr. SN z dn. 22 stycznia 1985 r. 
(IV KR 336/86, OSNKW 1985, nr 9-10, poz. 71). 
Problemu nie rozwiązują również próby 
identyfikowania przygotowania z zagrożeniem 

W obliczu powyższych kłopotów, 

wypracowane zostały koncepcje mające      

na celu przynajmniej ułatwienie 

interpretacji pojęcia „bezpośredniości”, albo 

nawet dostarczenie kryteriów, do których 

można by się odwoływać przy ustaleniu,  

czy owa „bezpośredniość” zachodzi. 

Koncepcje te zasadniczo podzielić możemy 

na trzy grupy. 

Do pierwszej z nich należą koncepcje 

subiektywne, które decydujące znaczenie 

przy ocenie tego, czy zachowanie jest         

już „bezpośrednim zmierzaniem do doko-

nania” przypisują psychicznemu nastawie-

niu samego sprawcy do przedsiębranego 

czynu. Szczególna rola przypisywana jest 

przeświadczeniu sprawcy o tym, czy 

zmierza już prosto do dokonania. Innymi 

słowy, istotne jest to, jak swoje zachowanie 

postrzega sam sprawca.13 

Drugie z nich, koncepcje obiektywne, kładą 

nacisk na zrealizowanie znamion 

czasownikowych. Innymi słowy, z usiło-

waniem mamy do czynienia wówczas, gdy 

zachowanie sprawcy nie mieści się już 

w ramach przygotowania. A skoro pomiędzy 

przygotowaniem a usiłowaniem nie ma 

„pola niczyjego”, to każde zachowanie, które 

                                                                                    
abstrakcyjnym dla dobra prawnego, a usiło-
wania z zagrożeniem konkretnym. Jeszcze 
bardziej enigmatyczne są zabiegi łączące usiło-
wanie z zagrożeniem dla dobra prawnego 
bardziej realnym, aniżeli w przypadku przygo-
towania. Por. wyr. SN z dn. 9 września 1999 r. 
(III KKN 704/98, Prok. i Pr. 2000, nr 2, poz. 2). 
13 Zob. np. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 
2009, s. 107. 



Marcin Berent: Problem „bezpośredniości" zmierzania do dokonania przy usiłowaniu nieudolnym 

Wiedza Prawnicza nr 1/2012 Strona 6 

wykroczyło poza stadium przygotowania, 

musi być kwalifikowane jako usiłowanie.14 

Trzecie z nich, zwane koncepcjami 

mieszanymi, łączą w sobie kryteria 

subiektywne i obiektywne.15 

Przejść teraz należy do kwestii o znaczeniu 

pierwszorzędnym, mianowicie  do odpowie-

dzi na pytanie, czy znamię „bezpośre-

dniości” odnosi się także do usiłowania 

nieudolnego.  

Skoro przyjmujemy trafność tezy o istnieniu 

dwu różnych odmian usiłowania,                   

to, jak słusznie zauważa R. Zawłocki, „z tezy 

tej wynika [...] niemożność przeprowa-

dzenia prostego zabiegu interpretacyjnego, 

zgodnie z którym treść normy z § 2 stanowi 

dopełnienie normy z § 1. Wywołanie 

zagrożenia abstrakcyjnego (§ 2) nie może 

być bowiem szczególnym przypadkiem 

wywołania zagrożenia konkretnego (§ 1)”.16 

                                                           
14 Tak: A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, Tom 
I, Gdańsk 2000, s. 194. Por. też: post. SN z dn.  
1 kwietnia 2005 r. (IV KK 309/04), w którym SN 
powiedział: „Jeżeli w «pochodzie przestępstwa» 
czyn wykracza poza granice przygotowania (art. 
16 KK), to stanowi on co najmniej usiłowanie 
popełnienia tego przestępstwa”. Inna sprawa, że 
SN nietrafnie użył pojęcia „popełnia”, skoro 
sprawca działając w granicach karalnego 
przygotowania, tj. w warunkach art. 16 K.k. już 
na tym etapie popełnił przestępstwo. 
Jednocześnie, mechanizm ten – mimo pozornej 
atrakcyjności – wydaje się zawodny. Nie bardzo 
bowiem wiadomo, kiedy zachowanie sprawcy 
przestaje mieścić się w granicach przygo-
towania, stając się równocześnie usiłowaniem; 
wszakże to ma być dopiero ustalone, toteż 
koncept okazać musi się nieprzydatny. 
15 Por. J. Giezek, Etapy…, op. cit., [w:] M. Bojarski 
[red.], Prawo..., op. cit., s. 199. 
16 R. Zawłocki, Formy popełnienia przestępstwa, 
[w:] M. Królikowski, R. Zawłocki [red.], Kodeks 

Niemożność ta ogniskuje się więc w głównej 

mierze właśnie w problemie odniesienia 

pojęcia „bezpośredniości” z art. 13 § 1 K.k.               

do zachowania sprawcy usiłującego 

nieudolnie.  

Poza dyskusją pozostaje fakt, że człon 

odnoszący się do strony podmiotowej 

zawarty w przepisie art. 13 § 1 K.k. znajduje 

zastosowanie również przy określaniu 

strony podmiotowej sprawcy usiłującego 

nieudolnie. Natomiast już możliwość 

analogicznego zabiegu w przypadku członu 

odnoszącego się do strony przedmiotowej 

pod postacią pojęcia „bezpośredniości” 

budzi zastrzeżenia. Trzymając się kon-

sekwentnie założenia, iż przy usiłowaniu 

zwykłym zagrożenie dla dobra prawem 

chronionego ma charakter konkretny, zaś 

przy usiłowaniu nieudolnym tylko 

abstrakcyjny, możliwość taka musi zostać 

odrzucona.17 

Nie ulega również jednak wątpliwości,          

iż zachowanie sprawcy usiłującego 

nieudolnie wykracza poza ramy 

przygotowania, albowiem nie jest tylko 

„podjęciem czynności mających stworzyć 

warunki do przedsięwzięcia czynu 

zmierzającego bezpośrednio do jego 

dokonania”.  

Jednakże, w takiej sytuacji można by 

podnieść interesujący argument, że 

usiłowanie nieudolne obiektywnie nie 

                                                                                    
karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz 
do artykułów 1 – 31, Warszawa 2010, s. 583. 
17 Ibidem, s. 583. 
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zagraża dobru prawem chronionemu, 

przeto zachowanie sprawcy usiłującego 

nieudolnie nie może być uznane nawet        

na „stwarzanie warunków”, o których mowa 

w art. 16 § 1 K.k. Argument ten byłby jednak 

nietrafiony z tego względu, iż koncepcja 

pochodu przestępstwa nakazuje przyjąć,    

że usiłowaniu bliżej do dokonania aniżeli 

przygotowania, a tym samym usiłowanie 

nieudolne musi być wyznaczone przez 

zakres normowania przygotowania karal-

nego.18  

Ostatecznie więc, sprawca usiłujący 

nieudolnie w swym pochodzie przestępstwa 

uczynił coś więcej, aniżeli tylko się do niego 

przygotował. Sprawca taki zaczął już 

realizować swój zamiar, ale przez wzgląd 

na   nieudolny charakter usiłowania 

realizacja tego zamiaru jest wadliwa. Gdyby 

zachowanie jego ex ante nie było obarczone 

błędem, wtedy też usiłowanie byłoby 

udolne.19 Finalnie, zmierzanie przez niego 

do dokonania czynu zabronionego nie może 

mieć charakteru bezpośredniego, gdyż 

zmierza on nieudolnie, a jedno z drugim    

się wyklucza.20 

Odwołanie się do treści art. 16 § 1 K.k. 

również nie może wnieść nic nowego 

do powyższej materii, albowiem przygo-

                                                           
18 Ibidem, s. 583. 
19 Autor niniejszej publikacji podziela zdanie 
W. Woltera, zgodnie z którym także usiłowanie 
zwykłe obarczone jest błędem, tyle że innego 
rodzaju. 
20 Tak: R. Zawłocki, Formy…, op. cit., [w:] 
M. Królikowski, R. Zawłocki [red.], Kodeks..., 
op. cit., 584. 

towanie, o którym mowa w tym artykule, 

odnosi się wyłącznie do takich zachowań, 

które prowadzić mogą do skutku, a więc 

nieobarczonych nieudolnością.21 

Ostatecznie więc, „zmierzanie do doko-

nania” przy usiłowaniu nieudolnym 

pozbawione jest przymiotu „bezpo-

średniości” w takim sensie, że obiektywnie – 

nie mogąc naruszyć dobra prawem 

chronionego – nie może tym samym 

zakończyć się dokonaniem, a więc 

niemożliwe jest też bezpośrednie do niego 

zmierzanie.  

Niemniej jednak, bezpośredniość przy 

usiłowaniu polegać ma na podjęciu samych 

czynności, które zmierzać mają bezpo-

średnio do zrealizowania znamion typu 

czynu zabronionego. Innymi słowy, 

przymiot „bezpośredniości” przy usiłowaniu 

nieudolnym odnieść można tylko do samego 

przystąpienia do realizowania znamion 

określonego czynu zabronionego, nie zaś 

do realizowania samego dokonania. Z tego 

też względu pojęcie „bezpo-średniości” z art. 

13 § 1 K.k. nie może być odniesione 

do zmierzania ku dokonaniu przez sprawcę 

usiłującego nieudolnie.22 

Po przedstawieniu powyższego toku 

rozumowania przejść w końcu można          

do udzielenia definitywnej odpowiedzi       

na pytanie, czy zmierzanie do dokonania 

przez sprawcę usiłującego nieudolnie 

cechuje przymiot „bezpośredniości”. 

                                                           
21 Por. ibidem, s. 584. 
22 Tak: ibidem, s. 584. 
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Odpowiedź na to pytanie, sama w sobie     

nie prosta, udzielona może być, a nawet 

musi, na dwu płaszczyznach.  

Otóż przyjąć możemy, że znamię 

„bezpośredniości”, o którym mowa w art. 13 

§ 1 K.k. jak najbardziej odnosi się 

do sprawcy usiłującego nieudolnie. Dla 

zaakceptowania tak postawionej tezy 

niezbędne jest jednak uznanie trafności 

koncepcji subiektywnych, które rozstrzy-

gnięcie o bezpośredniości zmierzania 

opierają na subiektywnym przeświadczeniu 

sprawcy. Jeżeli więc zgodzimy się, że 

koncepcje te słusznie ujmują problem 

„bezpośredniości”, to nic nie stoi na przesz-

kodzie, ażeby „zmierzanie do do-konania” 

sprawcy działającego w warunkach art. 13 § 

2 K.k. określić mianem „bezpośredniego”, 

albowiem nie można wykluczyć sytuacji, 

w której sprawca usiłujący nieudolnie 

będzie subiektywnie przekonany, że 

zachowaniem swym „zmierza do doko-

nania” właśnie w sposób „bezpośredni”. 

Ostatecznie rację będzie miał K. Buchała, że 

usiłowanie nieudolne „musi [...] wykazywać 

zamiar oraz zachowanie się, które musi być 

«bezpośrednim».” 

Przyjmując przeciwną optykę, odrzucić 

można koncepcje subiektywne i podzielić 

racje podniesione powyżej. W takiej sytuacji 

„zmierzanie do dokonania” przy usiłowaniu 

nieudolnym nie może przybrać charakteru 

„bezpośredniego”, zaś ten element strony 

przedmiotowej nie znajdzie przełożenia     

na znamiona odnoszące się do art. 13 § 2 

K.k. Przy takim założeniu można by podać 

następującą definicję usiłowania z art. 13 § 

2 K.k.: „Odpowiada [także] za usiłowanie  

kto w zamiarze popełnienia czynu 

zabronionego swoim zachowaniem zmierza 

do jego dokonania, które jednak nie 

następuje [...]”.23 W takim wypadku, 

zmierzanie sprawcy usiłującego nieudolnie 

nie byłoby charakteryzowane przez 

przymiot „bezpośredniości”. 

Powyższe rozumowanie jest z całą 

pewnością trafne i nie sposób odmówić mu 

kunsztu. Niemniej jednak, nie może           

ono w sposób kategoryczny prowadzić        

do odrzucenia poglądu autora niniejszego 

artykułu, że sprawca działający w warun-

kach art. 13 § 2 K.k. może również zmierzać 

„bezpośrednio do dokonania”, przynajmniej 

z punktu widzenia koncepcji subie-

ktywnych, co – jak się wydaje – wykazane 

zostało w przedmiotowych treściach. 

 

Marcin Berent – doktorant w Katedrze 

Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej WPiA 

UMK w Toruniu, magistrant na kierunku 

Pedagogika (spec. Resocjalizacja) na WNS 

tegoż Uniwersytetu. 

                                                           
23 Ibidem, s. 584. 
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Czy orzeczenie arbitrażowe uchylone przez sąd miejsca jego wydania 

może zostać wykonane w innym państwie? Problematyka 

uznawalności uchylonych orzeczeń 

Monika Zajdler 

* * * 

Sąd Apelacyjny w Amsterdamie, decyzją z 28 

kwietnia 2009 roku, stwierdził wykonalność 

czterech orzeczeń arbitrażowych, uchylonych 

przez sądy arbitrażowe w Rosji, na podstawie 

przepisów zawartych w Konwencji 

Nowojorskiej z 1958 r. Sąd Apelacyjny swoją 

decyzję uzasadnił w następujący sposób: 

”Wyroki wydane przez sędziego rosyjskiego 

uchylające orzeczenia arbitrażowe nie mogą 

być uznane za wiążące w Holandii, gdyż       

są wynikiem procesu sądowego który uznaje 

się jako tendencyjny i stronniczy.                  

Tym samym, oznacza to, iż sąd musi 

zignorować fakt ich uchylenia przez            

sąd rosyjski, rozpoznając wniosek złożony 

przez Yukos Capital o stwierdzenie 

wykonalności [tych] orzeczeń arbitraż-

owych.1’’ 

I. Wstęp 

Sprawa dotyczy sporu, między Yukos 

Capital Sarl (Yukos Capital), a OAO Rosneft 

(Rosneft) dotyczącego czterech umów 

pożyczki pomiędzy Yukos Capital jako 

pożyczkodawcą, a OJSC Yuganskneftegaz 

(Yuganskneftegaz) jako pożyczkobiorcą. 

                                                           
1 Yukos Capital v. Rosneft, [w:] www. 
theyukoslibrary.com/index.php/netherlands-
cases/yukos-capital-sarl [28.11.2011]; 
Amsterdam Court of Appeal, Judgment, April28, 
2009, Case No. 200.005.269/01, s. 3.10. 

Umowy te zostały zawarte w czasie, kiedy 

Yukos Capital i Yuganskneftegaz tworzyły 

część grupy Yukos. Następnie, Rosneft 

(spółka skarbu państwowa) nabyła 

większość udziałów w Yuganskneftegaz,      

w następstwie czego wywiązał się spór 

dotyczący wspomnianych umów pożyczki. 

Yukos Capital złożył wniosek o arbitraż       

w Międzynarodowym Handlowym Sądzie 

Arbitrażowym przy Izbie Handlowo-

Przemysłowej Federacji Rosyjskiej2. 

Czterema orzeczeniami z 19 września 2006 

roku, sąd zdecydował, iż Yuganskneftegaz 

ma zapłacić Yukos Capital kwotę 13 

bilionów rubli. Yukos Capital wystąpił           

o stwierdzenie wykonalności wspomnia-

nych czterech orzeczeń arbitrażowych 

w Holandii3. W tym samym czasie, Rosneft 

wystąpił do sądu rosyjskiego o uchylenie 

tych orzeczeń arbitrażowych.  

Decyzją sądu z 23 maja 2007 roku, Stały Sąd 

Arbitrażowy dla Miasta Moskwy uchylił 

wspomniane orzeczenia arbitrażowe, a jako 

podstawę powołał naruszenie zasad 

równego traktowania, naruszenie zasad 

procedury, wcześniej ustalonej przez strony, 

                                                           
2 International Court of Commercial Arbitration 
at the Chamber of Trade and Industry of Russian 
Federation. 
3 W Holandii znajdowała się część aktywów 
Rosneft. 
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oraz brak bezstronności i niezależności       

ze strony arbitrów. Następnie, Federalny 

Sąd Arbitrażowy Okręgu Moskwa                 

jak i Sąd Najwyższy Arbitrażowy Rosyjskiej 

Federacji podtrzymały wyrok Stałego Sądu 

Arbitrażowego dla Miasta Moskwy. 

Wniosek Yukos Capital o stwierdzenie 

wykonalności w Holandii został oparty 

przede wszystkim na artykule 1075 

kodeksu postępowania cywilnego Holandii 

w związku z Konwencją Nowojorską              

o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych 

orzeczeń arbitrażowych z 10 czerwca 

1958r4. 

Sąd Pierwszej Instancji w Amsterdamie 

odmówił stwierdzenia wykonalności 

orzeczeń arbitrażowych, decyzją z dnia 28 

lutego 2008r., powołując się na artykuł 

V(1)(e) Konwencji Nowojorskiej5. Jednakże, 

Sąd Apelacyjny w Amsterdamie uchylił 

decyzję Sądu Pierwszej Instancji i przyznał 

stwierdzenie wykonalności czterech 

orzeczeń arbitrażowych uchylonych przez 

sądy Rosyjskie, wyrokiem z dnia 28 
                                                           
4Konwencja Nowojorska o uznawaniu 

i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń 

arbitrażowych z 10 .06.1958 r., została 

ratyfikowana przez 148 państw świata (Dz. U. 

z 1962 r., nr. 9, poz. 41); dalej jako: Konwencja 

lub KN. 

5Art. V(1)(e) stanowi, iż: „1. Na wniosek strony, 
przeciwko której orzeczenie jest skierowane, 
nastąpi odmowa uznania i wykonania orzeczenia 
tylko wówczas, jeżeli strona ta dostarczy 
właściwej władzy, do której skierowano żądanie 
uznania i wykonania, dowodów:… (e) że 
orzeczenie… zostało uchylone lub wstrzymano 
jego wykonalność przez właściwą władze kraju, w 
którym lub według prawa którego orzeczenie 
zostało wydane." 

kwietnia 2009 r. Rosneft złożył wniosek 

o kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego. Sąd 

Kasacyjny w Holandii 25 kwietnia 2010 r., 

stwierdził niedopuszczalność złożonego 

przez Rosneft wniosku.  

Przedstawiona powyżej sprawa stała          

się przyczynkiem do ponownego 

zastanowienia się nad problematyką 

uznawalności uchylonych orzeczeń,             

na arenie międzynarodowej. Kwestia 

wykonywania zagranicznych orzeczeń 

uchylonych w państwie ich wydania jest 

przedmiotem żywej dyskusji w świecie 

arbitrażu nie od dziś. Opisana powyżej 

sprawa stanowi kolejną jej odsłonę i próbę 

zmierzenia się z tą problematyką. Kwestia  

ta jest istotna ze względu na to, iż 

uznawanie i wykonywanie orzeczeń stanowi 

jeden z najistotniejszych elementów 

postępowań arbitrażowych. Efektywność 

międzynarodowego arbitrażu jest uza-

leżniona wyłącznie od tego czy orzeczenie 

arbitrażowe może być wykonane przeciwko 

stronie która przegrała postępowanie,                                 

czy też nie. Co więcej, brak możliwości 

strony, która wygrała postępowanie, 

żądania stwierdzenia wykonalności wyroku 

w państwie przez siebie wskazanym może 

uczynić całe postępowanie arbitrażowe 

bezcelowym.  

 Sytuacja, w której orzeczenie arbitrażowe 

zostaje uchylone czy też unieważnione          

w państwie jego pochodzenia, a strona         

na której korzyść zostało wydane 

orzeczenie próbuje uzyskać stwierdzenie 
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wykonalności takiego orzeczenia w innej 

jurysdykcji, niewątpliwie jest problema-

tyczna. 

Ogólnie przyjętą zasadą jest, iż w sytuacji 

gdy orzeczenie zostało uchylone w państwie 

jego wydania (z reguły miejsce 

postępowania arbitrażowego), takie 

orzeczenie nie może zostać wykonane           

w innym państwie6. Zasada ta stanowi 

przejaw poważania dla decyzji sądu który 

wydał dane orzeczenie. Trzeba jednak 

podkreślić, iż nie wszystkie państwa kierują 

sie tą zasadą, jako przykład można                

tu wymienić między innymi Francję7 i Stany 

Zjednoczone8. 

                                                           
6Albert Jan van den Berg, Enforcement 

of Annulled Awards?9ICC International Court 

of Arbitration Bulletin 15, November 1998. 

7 W świetle prawa francuskiego, uchylenie 
wyroku w państwie pochodzenia nie stanowi 
podstawy do odmowy jego wykonania 
we Francji, zgodnie z art. 1502 Francuskiego 
Kodeksu Cywilnego. Ze względu na to, że 
ustawodawstwo krajowe jest bardziej korzystne, 
uznawanie i wykonywanie zagranicznych 
wyroków arbitrażowych we Francji odbywa się 
na podstawie prawa krajowego a nie Konwencji 
Nowojorskiej. Jedną z głośniejszych spraw 
dotyczącą tego zagadnienia była spawa 
Hilmarton (Hilmarton Ltd. V. omnium 
de Traitement et de Valorisation (OTV), ICC case 
No. 5622. August 19, 1988, 1993 Rev. Arb. 327-
42). 
8 Jednym z pierwszych orzeczeń w Stanach 
Zjednoczonych dotyczącym tej tematyki była 
głośna sprawa Chromalloy z lat ‘90-tych. 
Wówczas Sąd Stanów Zjednoczonych stwierdził 
wykonalność orzeczenia arbitrażowego uchy-
lonego przez sąd w Egipcie. Od tamtej sprawy 
podejście sądów w Stanach Zjednoczonych 
znacznie się zmieniło. Sądy są bardziej niechętne 
stwierdzania wykonalności takich orzeczeń, 
a strona która szuka stwierdzenia wykonalności 
orzeczenia w  Stanach Zjednoczonych musiałby 

Podstawowym dokumentem, który             

ma zapewniać jednakowe uznawanie              

i wykonywanie zagranicznych orzeczeń 

arbitrażowych jest wspomniana wcześniej 

Konwencja Nowojorska z 1958r. Z tego      

też względu, stanowi ona punkt wyjścia      

do rozważań w kwestii wykonalności 

orzeczeń arbitrażowych uchylonych             

w państwie ich wydania.  

Idąc za doktryną, można rozważyć 

przynajmniej pięć możliwych wariantów 

odpowiedzi na pytanie, czy orzeczenie 

arbitrażowe uchylone w państwie jego 

wydania może być wykonane w innym 

państwie. Pierwsze trzy warianty dotyczą 

zastosowania Konwencji Nowojorskiej, 

wariant czwarty dotyczy podejścia poza 

Konwencyjnego i zmiana Konwencji 

Nowojorskiej jako piąta możliwość9. 

II. Trzy warianty wykładni Konwencji 

Nowojorskiej  

A. Wariant pierwszy: numerus clausus 

artykułu V(1)(e) KN 

Jednym z oczywistych wariantów jest 

odwołanie się do treści Konwencji. 

Konwencja wskazuje jako podstawę 

                                                                                    
udowodnić że dane orzeczenie narusza klauzule 
porządku publicznego Stanów Zjednoczonych. 
9 Albert Jan Van den Berg, Enforcement of 

Arbitral Awards Annulled In Russia: Case 

Comment on Court of Appeal of Amsterdam, April 

28, 2009, Journal of International Arbitration, 

June 2010, Vol. 27, No. 2, p. 181;  Ch. Koch, The 

enforcement of Awards Annulled In their Place of 

Origin, Journal of International Arbitration, April 

2009, Vol. 26, No. 2, p. 287. 
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odmowy uznania i wykonania orzeczenia 

fakt, iż „orzeczenie… zostało uchylone        

lub wstrzymano jego wykonalność przez 

właściwą władze kraju, w którym                 

lub według prawa którego orzeczenie 

zostało wydane”10. Bazując na tym zapisie 

sąd, do którego wpłynął wniosek                     

o stwierdzenie wykonalności orzeczenia 

arbitrażowego powinien odmówić jego 

wykonania, jeżeli strona przeciwko której 

orzeczenie jest skierowane, dostarczy 

dowodów na to, iż orzeczenie: (1) zostało 

uchylone; (2) przez właściwą władze kraju; 

(3) według prawa którego orzeczenie 

zostało wydane. 

Konwencja nie stawia żadnych 

dodatkowych, poza wskazanymi powyżej, 

podstaw do odmowy wykonania orzeczenia 

arbitrażowego uchylonego w państwie jego 

wydania. Co więcej, w protokołach prac 

przygotowawczych do KN nie istnieją żadne 

wzmianki wskazujące na istnienie dodat-

kowych podstaw przy stwierdzaniu 

wykonalności takich orzeczeń11. Również 

orzecznictwo na gruncie Konwencji prawie 

w pełni jest zgodne z podejściem zawartym 

w Art. V(1)(e) KN. W postępowaniach gdzie 

sprawa dotyczyła wniosku o stwierdzenie 

wykonalności orzeczenia arbitrażowego 

uchylonego w państwie wydania, sądy 

państw odmawiały ich wykonania 

powołując się właśnie na art. V(1)(e) KN. 

Jako przykład można przywołać chociażby 

                                                           
10 Artykuł V(1)(e) KN. 
11 Van den Berg, s. 183. 

sprawę Baker Marine12. W sprawie               

tej Sąd Apelacyjny USA dla Drugiego Okręgu, 

odmówił wykonania dwóch orzeczeń 

arbitrażowych wydanych w Lagos,                  

a uchylonych przez sąd w Nigerii. Jako 

podstawę uchylenia pierwszego orzeczenia 

sąd w Nigerii podał, między innymi: 

niewłaściwie orzeczone odszkodowanie, 

które wyszło poza zakres sporu 

przedłożonego arbitrom do rozstrzygnięcia; 

dopuszczenie w sprawie dowodu                  

na poparcie umowy nie mającego wpływu 

na istotę sprawy, a w konsekwencji wydanie 

niespójnej decyzji. Natomiast, decyzję            

o uchyleniu drugiego orzeczenia arbi-

trażowego, sąd w Nigerii oparł na braku 

poparcia orzeczenia w zgromadzonych         

w sprawie dowodach. 

W innej sprawie TermoRio13 Sąd Apelacyjny 

dla Okręgu Columbia również odmówił 

stwierdzenia wykonalności orzeczenia 

arbitrażowego rozstrzyganego przy 

Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC 

Arbitration Rules) w Bogocie, a uchylonego 

przez Radę Państwa Kolumbii. Podstawą 

uchylenia wspomnianego orzeczenia było 

to, iż rozstrzyganie według zasad 

obowiązujących przy Międzynarodowej 

Izbie Handlowej stanowiło naruszenie 

prawa obowiązującego w Kolumbii,                

                                                           
12 Baker Marine (Nig.) LTd. V. Chevron (Nig.) Ltd. 
& Chevron Corp., Inc., 191 F. 3d. 194 (2d Cir. 
1999), 24 Y.B. Commercial Arbitration 909-14 
(1999). 
13 TermoRio S.A E.S.P. v. Electrificadora del 
Atlantico S.A. E.S.P., 487 F. 3d 928 (D.C.C 2007), 
2007 (3) Review Arbitration 553. 
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a tym samym ich stosowanie było 

niedozwolone w tamtym czasie. 

 Podsumowując, w obu wspomnianych 

sprawach sądy w USA odmawiały 

wykonania orzeczeń arbitrażowych 

powołując się  właśnie na Art. V(1)(e) KN, 

wskazując, iż sam zapis Art. V(1)(e) KN musi 

być stosowany zawsze tam gdzie orzeczenie 

arbitrażowe zostało uchylone przez            

sąd państwa, w którym orzeczenie zostało 

wydane. Innymi słowy, art. V(1)(e) KN          

w swoim brzmieniu nie daje podstaw           

do wykonania orzeczenia uchylonego           

w państwie jego wydania. 

B. Wariant drugi: Dyskrecjonalne 

uprawnienia sądu na gruncie Artykułu V 

KN pozwalające stwierdzić wykonalność 

orzeczenia arbitrażowego pomimo 

istnienia przesłanek do odmowy jego 

wykonania. 

Jedną z cech charakterystycznych art. V KN 

jest to, iż zawarte w nim podstawy odmowy 

stwierdzenia wykonalności orzeczenia 

arbitrażowego stanowią zbiór zamknięty. 

Odmowa uznania i wykonania orzeczenia 

„nastąpi tylko wówczas, jeżeli…” Innymi 

słowy, odmowa stwierdzenia wykonalności 

nie może nastąpić z przyczyn innych           

niż wskazanych w Konwencji. Jest to ogólnie 

akceptowana zasada przy rozstrzyganiu 

spraw na gruncie Konwencji Nowojorskiej.  

Można spróbować postawić pytanie               

z drugiej strony tj., czy sąd do którego 

wpłynął wniosek o wykonanie orzeczenia 

musi, biorąc pod uwagę wszystkie 

okoliczności w sprawie, odmówić wyko-

nania orzeczenia jeżeli jedna z przesłanek 

wskazanych w Art. V(1) KN została 

udowodniona. Jeśli odpowiemy na to pyta-

nie przecząco, wówczas rodzi się kolejne 

pytanie, czy to uprawnienie rozciąga się 

na wszystkie przesłanki wymienione w Art. 

V(1).  

W kilku sprawach rozstrzyganych                 

na gruncie Konwencji sądy stały                    

na stanowisku, że zapis wynikający z Art. 

V(1) KN można interpretować w taki 

sposób, iż rozstrzygając o stwierdzeniu 

wykonalności orzeczenia, sąd może 

skorzystać z posiadanych uprawnień 

uznaniowości i wydać orzeczenie o jego 

wykonaniu pomimo, iż istnieją podstawy    

do odmowy jego wykonania14. 

Podejście to ma swoje korzenie w brzmieniu 

angielskiej wersji tekstu Konwencji, gdzie 

Art. V(1) KN stanowi, iż „odmowa uznania     

i wykonania orzeczenia może nastąpić…15”. 

Takie samo sformułowanie występuje          

w wersji chińskiej, rosyjskiej jak 

i hiszpańskiej tekstu KN.16 Dla odmiany, 

francuska wersja tekstu w Art. V(1) nie daje 

już takiej swobody uznaniowości, 

zawierając sformułowanie „seront refusées” 

(z ang. shall be refused), czyli „odmowa 

                                                           
14 Dotyczy to zwłaszcza spraw orzekanych przez 
sądy w Hong Kongu. 
15 „Recognition and enforcement of the award 
may be refused…” 
16Artykuł XVI KN stanowi, iż „teksty angielski, 
chiński, francuski, hiszpański i rosyjski są 
na równi autentyczne”. 
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uznania i wykonania nastąpi..”. Polska 

wersja tekstu Konwencji również nie daje 

sądowi takiej swobody jak angielska 

i zawiera sformułowanie „…odmowa… 

nastąpi…”. Zdaniem niektórych komenta-

torów autorzy projektu KN świadomie użyli 

sformułowania „może”. W protokołach 

z prac przygotowawczych do Konwencji, 

również i w tym przypadku, nie znajdziemy 

żadnej wzmianki dotyczącej dyskusji 

odnośnie użycia sformułowania „może 

odmówić” i „odmawia” w związku z Art. 

V(1) KN17. Również odwołanie się do treści 

Art. 33 (4) Konwencji Wiedeńskiej o Prawie 

Traktatów nie przynosi rozstrzygnięcia18.  

Praktyka sądów przy interpretacji zapisów 

Konwencji pokazuje, iż sądy Państw 

Sygnatariuszy KN korzystają z przysłu-

gującego im uprawnienia uznaniowości 

w ograniczonym zakresie i tylko w dwóch 

sytuacjach: (1) podstawa odmowy 

wykonalności orzeczenia miałaby dotyczyć 

naruszenie zasad procedury arbitrażowej 

nie mającej większego wpływu na samo 

postępowanie; (2) strona, która wystąpiła 

z  wnioskiem o odmowę wykonania 

orzeczenia nie przedstawiła w wyzna-

                                                           
17Zob. A.J. Van Der Berg, Residual Discretion and 
Validity of the Arbitration Agreement in the 
Enforcement of Arbitral Awards Under the New 
York Convention, in VIII Current Legal Issue in 
International Commercial Litigation (1996). 
18Art. 33(4) stanowi: „Z wyjątkiem wypadków, 
w których określony tekst zgodnie z ustępem 1 
jest rozstrzygający, gdy porównanie tekstów 
autentycznych wykazuje różnicę w znaczeniu, 
której nie usuwa zastosowanie artykułów 31 i 32, 
należy przyjąć znaczenie, które przy 
uwzględnieniu przedmiotu i celu traktatu 
najlepiej godzi te teksty”. 

czonym terminie dowodów na poparcie 

swojego żądania19. 

Wspomniane dwa przypadki zwykle 

odnoszą się do przesłanek z Art. V(1) od (a) 

do (d) KN (tj. brak ważnej umowy 

arbitrażowej, naruszenie zasady równego 

traktowania i możliwości przedstawienia 

sprawy przez jedną ze stron; naruszenie 

zasad procedury arbitrażowej). Również 

sama Konwencja nie zawiera żadnych 

zapisów odnoszących się do możliwości 

odstąpienia od zastosowania podstaw         

do odmowy wykonania orzeczenia 

arbitrażowego wymienionych w Art. V. 

Natomiast, jeżeli chodzi o punkt (e)            

Art. V(1) KN, warto zwrócić uwagę,               

iż w większości spraw rozstrzyganych          

w oparciu o ten artykuł sądy nie skorzystały 

z posiadanych uprawnień uznaniowości 

przy orzekaniu w sprawie stwierdzenia 

wykonalności orzeczenia uchylonego 

w państwie jego wydania. Podejście              

to wydaje się być jak najbardziej 

zrozumiałym, ze względu na to, iż w sytuacji 

gdy orzeczenie zostało uchylone w państwie 

jego wydania, z prawnego punktu widzenia 

przestaje ono istnieć. Nie wydaje się więc 

możliwym aby takie orzeczenie mogło 

wywierać jakiekolwiek skutki prawne         

po jego uchyleniu. Co więcej, aby takie 

orzeczenie mogło zostać przywrócone          

w procedurze stwierdzania wykonalności 

na gruncie Konwencji, zarówno w państwie 

jego wydania jaki i zagranicą.  

                                                           
19Van den Berg, s. 186. 
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Kolejnym argumentem przemawiającym     

za tym, iż uchylone orzeczenie nie może    

być wykonane w innym państwie jest Art. III 

w połączeniu z Art. V(1)(e) KN i użyty          

w nich termin „wiążące”. Artykuł III 

wprowadza obowiązek dla Państw 

Sygnatariuszy do „uznania orzeczenia 

arbitrażowego jako wiążące”. Artykuł 

V(1)(e) natomiast, zawiera pierwszą 

podstawę na odmowę uznania orzeczenia   

tj. „Orzeczenie nie stało się jeszcze dla stron 

wiążące”. W wielu krajach orzeczenie staje 

się wiążące w momencie jego wydania. 

Jednakże, w sytuacji kiedy orzeczenie 

arbitrażowe zostaje uchylone w państwie 

jego wydania, orzeczenie to przestaje         

być wiążącym dla stron, a tym samym 

obowiązek dla Państw Sygnatariuszy           

do uznania i wykonania takiego orzeczenia 

przestaje istnieć. Co więcej, taka sytuacja 

rodzi podstawę do odmowy wykonania 

takiego orzeczenia. W rezultacie, Artykuł III 

w związku z V(1)(e) nie daje swobody 

uznaniowości w odniesieniu do drugiej 

przesłanki zawartej w art. V(1)(e)                  

tj. orzeczenia arbitrażowego które zostało 

uchylone. 

Biorąc powyższe pod uwagę, przesłanki      

od (a) do (d) Artykuły V(1) KN nie dają 

sądowi możliwości skorzystania z posia-

danych uprawnień uznaniowości przy 

orzekaniu o wykonalności orzeczenia 

arbitrażowego uchylonego w państwie jego 

wydania. 

C. Wariant trzeci: nieuznanie orzeczenia 

sądu zagranicznego, uchylającego 

orzeczenie arbitrażowe na gruncie 

artykułu V(1)(e) KN 

 Sąd Apelacyjny w sprawie Yukos Capital 

wyraził opinię, iż „Sąd Holenderski nie jest 

w żaden sposób zobowiązany do odmowy 

wykonania orzeczenia arbitrażowego 

uchylonego w państwie jego wydania,           

w sytuacji gdy orzeczenie sądu 

zagranicznego uchylające orzeczenie 

arbitrażowe nie może być uznane                   

w Holandii”. Sąd holenderski w swoim 

rozumowaniu wyszedł z założenia,                 

iż najpierw należy rozważyć czy orzeczenie 

sądu rosyjski nie stoi w sprzeczności              

z wewnętrznym porządkiem prawnym 

Holandii. W tym wypadku sąd holenderski 

zbadał czy zachowana została właściwa 

procedura prawna przez sąd rosyjski.           

W dalszej kolejności sąd holenderski uznał, 

iż istotnie, została naruszona procedura 

prawna, przez wspomniany sąd, przy 

orzekaniu w sprawie Yukos Capital,                 

a tym samym uznanie takiego orzeczenia     

w Holandii jest sprzeczne z porządkiem 

publicznym tego kraju. W konsekwencji    

sąd holenderski stwierdził, iż orzeczenie 

sądu rosyjskiego uchylające orzeczenia 

arbitrażowe wyrokiem z dnia 19 sierpnia 

200620 nie podlega uznaniu w Holandii.       

W ten sposób, Sąd Apelacyjny, idąc                

za słowami A.J Van Den Berga, stworzył 

konstrukcję „odwróconego odbicia 

                                                           
20Ibidem, s. 190. 
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lustrzanego”, zgodnie z którą zagraniczne 

orzeczenie arbitrażowe może zostać uznane, 

jeżeli orzeczenie sądu zagranicznego 

uchylające to orzeczenie nie podlega 

uznaniu. Podejście to jest dalekie od tego 

jakie prezentuje Konwencja Nowojorska,    

co więcej jest to odwrócenie do góry nogami 

zapisów w niej zawartych. 

Sama Konwencja zakłada, iż orzeczenie 

arbitrażowe nie może zostać uznane              

w innym państwie, jeżeli władza państwa,   

w którym wydane zostało takie orzeczenie 

uchyliła je. Z tego też względu nie mają        

tu zastosowania ogólne zasady prawa. Sądy 

Państw Sygnatariuszy są zobowiązane 

stosować Konwencję Nowojorską                  

na gruncie prawa międzynarodowego, 

zgodnie z prawem traktatów. 

Podejście zaprezentowane przez Sąd 

Apelacyjny Holandii , tj. odwołanie się 

do ogólnych zasad prawa przy uznawaniu 

orzeczenia sądu zagranicznego stanowi 

pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. Każde 

państwo posiada własny reżim prawny 

odnoszący się do uznawania orzeczeń 

sądów zagranicznych. Reżimy te mogą się 

różnić w znaczącym stopniu pomiędzy 

Sygnatariuszami KN, co więcej może 

zdarzyć się i tak, że państwo nie będzie 

posiadało żadnego uregulowania prawnego 

dotyczącego uznawania takich orzeczeń. 

Taka sytuacji może doprowadzić                    

do niepożądanych rozbieżności: w jednym 

państwie nastąpi odmowa stwierdzenia 

wykonalności orzeczenia arbitrażowego, 

uchylonego w państwie jego wydania,          

na gruncie Art. V(1)(e) KN, podczas            

gdy w innym państwie nastąpi wykonanie 

tego samego orzeczenia, przy zastosowaniu 

krajowego ustawodawstwa do uznawania 

orzeczeń sądów zagranicznych, które            

to ustawodawstwo przewidywać będzie 

nieuznawanie orzeczeń sądów zagrani-

cznych uchylających orzeczenia arbitraż-

owe. 

W sytuacji gdy występują jakiekolwiek 

nieprawidłowości przy wydawaniu decyzji   

o uchyleniu orzeczenia arbitrażowego, 

państwo w którym zostało wydane                

to orzeczenie posiada odpowiednie 

uregulowania pozwalające dochodzić 

naprawienia lub zadośćuczynienia tym 

nieprawidłowością. Co więcej, takich 

sytuacji dotyczy Art. VI Konwencji 

Nowojorskiej, pozwalający na odroczenie 

decyzji o wykonalności orzeczenia przez 

władzę, przed którą dochodzi się praw           

z tego orzeczenia, jeżeli w kraju wydania 

tego orzeczenia został złożony wniosek        

z żądaniem jego uchylenia. Należy pamiętać 

również o tym, iż sąd zagraniczny nie może 

odgrywać roli sądu apelacyjnego państwa,  

w którym zostało wydane orzeczenie               

i rozstrzygać o jego uchyleniu stanowiąc 

tym samym ostatnią deskę ratunku             

dla strony szukającej wykonania takiego 

orzeczenia21. Było by to sprzeczne z duchem 

Konwencji Nowojorskiej która zakłada 

                                                           
21 Van Den Berg, s. 191. 
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jednakowe traktowanie wszystkich orze-

czeń arbitrażowych. 

 

III. Czwarta możliwość: Zastosowanie 

ustawodawstwa krajowego i wyjście 

poza zakres Konwencji Nowojorskiej 

(Artykuł VII(1)) 

Wspomniane powyżej trzy możliwości 

odnoszą się do możliwych interpretacji 

zapisów Konwencji Nowojorskiej. Niemniej, 

istnieje również możliwość, do rozważenia, 

znajdująca się poza zakresem stosowania 

KN. 

Artykuł VII (1) KN stanowi: „Postanowienia 

niniejszej Konwencji nie naruszają...              

ani nie pozbawiają strony zainteresowanej 

prawa do dochodzenia praw z orzeczenia 

arbitrażowego w takim trybie i w takim 

zakresie, jak na to zezwalają prawa i umowy 

międzynarodowe, obowiązujące w kraju,       

w którym dochodzi się praw z tego 

orzeczenia”. 

Zapis artykułu VII(1) odnosi                           

się do tzw., „bardziej korzystnych 

uregulowań prawnych”. Podstawą tego 

zapisu jest to, że jeżeli jakaś umowa 

międzynarodowa lub prawo krajowe          

ma bardziej korzystny reżim prawny 

odnoszący się do wykonywania zagra-

nicznych orzeczeń arbitrażowych, strona ma 

prawo powołać się na te zapisy. Niemniej 

należy pamiętać, iż strona która decyduje 

się na skorzystanie z krajowego reżimu 

prawnego, odnoszącego się do wykony-

wania zagranicznych orzeczeń arbitrażo-

wych, odwołując się tym samym do zapisu 

Art. VII(1) KN, reżim ten stosuje w całej jego 

rozciągłości. W ten sposób pozostawia się 

stronie wybór, prawa skorzystania z usta-

wodawstwa krajowego i jego bardziej 

korzystnych uregulowań prawnych, bądź 

też pozostać przy reżimie Konwencji i jej 

uregulowaniach dotyczących wykonywania 

zagranicznych orzeczeń arbitrażowych. 

Próba wyboru poszczególnych uregulowań 

z obu reżimów (tzw. z ang. cherry picking), 

nie jest dopuszczalne ze względu 

na istniejące powiązania tych uregulowań 

ze sobą. 

Jednym z państw, który stosuje 

uregulowania krajowe przy orzekaniu            

o wykonalności zagranicznych orzeczeń 

arbitrażowych jest Francja. Strona szukająca 

stwierdzenia wykonalności orzeczenia 

arbitrażowego we Francji, a wraz ze stroną 

sąd, powołają się na zapis Art. VII(1) KN, 

aby w dalszej kolejności zastosować 

krajowy francuski reżim prawny dotyczący 

wykonywania orzeczeń wydanych poza 

granicami Francji. W ten sposób problem 

uchylenia zagranicznego orzeczenia 

przestaje istnieć; sąd francuski może 

najzwyczajniej zignorować decyzję o uchy-

leniu orzeczenia arbitrażowego w kraju jego 

wydania, gdyż orzeczenie przez niego [sąd 

francuski] wydane nie wywiera skutku 
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międzynarodowego, zgodnie z rozumo-

waniem francuskim22. 

Niestety tworzenie krajowych uregulowań 

odnoszących się do wykonywania 

zagranicznych orzeczeń, które w konse-

kwencji prowadziłyby do pominięcia 

uregulowań Konwencji, jest całkowicie 

sprzeczne z jednym z najważniejszych 

założeń Konwencji, a mianowicie między-

narodową harmonizacją zasad wykony-

wania orzeczeń arbitrażowych.  

IV. Piąta możliwość: Zmiana Konwencji 

Nowojorskiej 

Z przedstawionych powyżej możliwych 

podejść wynika, iż na gruncie Konwencji 

Nowojorskiej stwierdzenie wykonalności 

orzeczenia arbitrażowego uchylonego           

w państwie jego wydania, nie jest możliwe. 

Aby można było, na gruncie Konwencji, 

stwierdzić wykonalność takiego orzeczenia, 

sama Konwencja musiałaby zawierać 

podstawy prawne pozwalające na takie 

działanie23. Przykładem takiego dokumentu 

jest Konwencja Europejska o Międzyna-

rodowym Arbitrażu Handlowym z 1961r24. 

Artykuł IX(2) Konwencji Europejskiej 

zawiera jasno sprecyzowane podstawy, 

w ramach których może nastąpić odmowa 

                                                           
22 Ch. Koch, The Enforcement of Awards Annulled 
in their Place of Origin: The French and U.S. 
Experience, Journal of International Arbitration, 
Vol. 26, No 2, April 2009. 
23Van den Berg, s. 196. 
24Konwencja europejska o międzynarodowym 
arbitrażu handlowym, sporządzona w Genewie 
dnia 21 kwietnia 1961 r., (Dz.U. 1964r., nr 40, 
poz. 270), dalej jako Konwencja Europejska. 

wykonania orzeczenia arbitrażowego 

uchylonego w państwie jego wydania, a tym 

samym stwierdza, iż w braku zaistnienia 

takich podstaw uchylone orzeczenie może 

zostać wykonane w innym państwie: 

„W stosunkach między państwami-stronami 

niniejszej Konwencji, które są jednocześnie 

stronami Konwencji nowojorskiej … ustęp 1 

niniejszego artykułu ogranicza stosowanie 

artykułu V ustęp 1 punkt „e” Konwencji 

nowojorskiej jedynie do wypadków, 

przewidzianych w ustępie 1 artykułu IX 

niniejszej Konwencji”. Wspomnianymi 

podstawami zawartymi w art. IX ust. 1 

Konwencji Europejskiej są: „a) strony 

umowy o arbitraż były według prawa 

mającego do nich zastosowanie(…) niezdolne 

do działań prawnych bądź umowa ta jest 

nieważna według prawa, któremu strony ja 

poddały(…); b)strona, żądająca uchylenia 

orzeczenia, nie była należycie powiadomiona 

o wyznaczeniu arbitra lub o postępowaniu 

arbitrażowym albo z innych przyczyn nie 

mogła złożyć swych wyjaśnień; c)orzeczenie 

zostało wydane w sporze nie objętym 

zapisem na arbitraż  lub nie podpadającym 

pod zasięg klauzuli arbitrażowej w umowie 

albo zawiera rozstrzygnięcie w kwestiach 

wykraczających poza granice zapisu 

na arbitraż lub klauzuli arbitrażowej (…); 

d)skład zespołu arbitrażowego lub procedura 

arbitrażowa nie były zgodne z umową stron, 

a w braku umowy nie były zgodne 

z postanowieniami artykułu IV niniejszej 

konwencji”. 
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Jeżeli żadna z przesłanek zawartych               

w art. IX nie wystąpi, wówczas orzeczenie 

arbitrażowe może być wykonane, mimo 

istnienia wyroku uchylającego to orzeczenie 

w państwie jego wydania. Jednocześnie     

art. IX(2) modyfikuje zakres stosowania    

art. V(1)(e) KN w taki sposób,                          

że w stosunkach między Państwami 

Sygnatariuszami Konwencji Europejskiej 

będącymi jednocześnie stronami KN 

uchylenie orzeczenia podlegającego 

Konwencji Europejskiej w jednym z państw 

stanowi przyczynę odmowy uznania           

lub wykonania tego orzeczenia w drugim 

państwie tylko wówczas, gdy uchylenie 

nastąpiło z jednego z powodów określonych 

w Konwencji Europejskiej25. Zasadniczo, 

podstawy uchylenia według Konwencji 

Europejskiej są zbieżne z podstawami 

zawartymi w KN, z tym, że Konwencja 

Europejska nie uwzględnia wśród podstaw 

uchylenia braku zdatności arbitrażowej     

ani sprzeczności z porządkiem publicznym 

państwa uchylenia orzeczenia. Oznacza       

to, że w zakresie orzeczeń, do których         

ma zastosowanie Konwencja Europejska       

i w stosunkach pomiędzy stronami              

tej konwencji, art. V(1)(e)KN wprost         

bez żadnych wątpliwości nie pozwala           

na odmowę uznania lub wykonania 

orzeczenia arbitrażowego, które zostało 

uchylone w państwie jego wykonania            

z przyczyn: braku zdatności arbitrażowej 

                                                           
25A. Szumański, System Prawa Handlowego, 
Tom 8, Arbitraż Handlowy, Warszawa 2010, 
s. 705. 

lub sprzeczności z porządkiem publi-

cznym26. 

W przypadku wspomnianej sprawy Yukos 

Capital, Konwencja Europejska nie ma 

zastosowania, ze względu na to, iż Holandia 

nie jest stroną tej Konwencji. 

Rozwiązanie istniejące na gruncie 

Konwencji Europejskiej jak najbardziej 

przydałoby się na gruncie KN. Stworzyłoby 

to pewne ograniczenia w zakresie  

odmawiania wykonalności uchylonych 

orzeczeń ale również uściśliłoby podstawy 

uchylania orzeczeń na gruncie art. V(1)(e) 

KN, gdyż obecnie artykuł ten daje 

możliwość powołania się na jakąkolwiek 

podstawę uchylenia orzeczenia arbitra-

żowego w państwie jego wydania jako 

podstawy do odmowy wykonania takiego 

orzeczenia w innym kraju27. 

Reasumując, bez rozwiązania zawartego      

w samej Konwencji, wydaje się iż 

z prawnego punktu widzenia nie jest 

możliwe uznanie i wykonanie zagrani-

cznego orzeczenia arbitrażowego uchylo-

nego w państwie jego wydania. 

                                                           
26Ibidem, s.706. 
27Van den Berg, s. 198. 
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Instytucje procesowe służące do weryfikacji aktów administracyjnych. 

Zagadnienia wybrane 

Bogusz Bomanowski, Tomasz Skuza 

* * * 

Legal opportunity of verification                       

of administrative acts gives their addressees 

a real chance to change an unfavorable 

settlements. The articles 127-163 of polish 

Administrative Procedure Code of 14. 06. 

1960 y. provides such opportunity and makes 

administrative proceedings compatible          

to the rule of legal state. This work                    

is intended to show selected advantages          

as well as some small disadvantages of such 

regulations. 

Wstęp 

Możliwość prawna weryfikacji aktów 

administracyjnych ma zapewnić ich adre-

satom faktyczną szansę na zmianę 

niekorzystnych rozstrzygnięć administracji. 

Władcze działanie organów niejednokrotnie 

godziłoby w prawny interes stron 

postępowania, ale ustawodawca w kodeksie 

postępowania administracyjnego, w art. 

127-163, stworzył „furtkę”, która 

w praktyce przyczynia się do realizacji 

zasady państwa prawnego1. Jednak 

rozwiązanie to nie jest wolne od drobnych 

wad, a wobec powszechnej ignorancji 

prawnej obywateli, może niekiedy zamykać 

lub przynajmniej komplikować im drogę 

do dochodzenia swoich racji w postę-

                                                           
1 L. L. Fuller, The morality of law, Warsaw 2004. 

powaniu przed sądami administracyjnymi, 

czy organami administracji. 

Rozwinięcie 

Środki umożliwiające tę weryfikację 

nazywane są między innymi przez                   

J. Starościaka2 tzw. środkami prawnymi. 

Instytucje te pozwalają uczestnikowi 

postępowania w toku instancji na uzyskanie 

weryfikacji rozstrzygnięcia administra-

cyjnego. Możemy wyróżnić dwie sfery ich 

przeznaczenia. Mogą one służyć stronie 

postępowania, aby usunąć wadliwość 

rozstrzygnięcia, które zapadło w jej 

sprawie administracyjnej oraz niejako 

wymuszeniu na organie prawidłowego 

ukształtowania stosunku prawno-

administracyjnego. Mogą także służyć 

organowi do przekonania strony, iż 

pozostaje ona w błędzie kwestionując dane 

rozstrzygnięcie i wykazaniu jej słuszności 

aktu.3 Zdaniem autorów można jednak 

przyjąć prostszą optykę, stwierdzając, że nie 

są to dwie różne sfery przeznaczenia, 

ale  jedno zastosowanie, z tym jednak 

zastrzeżeniem, że może okazać się 

                                                           
2 J. Starościak, O systemie środków prawnych 
w postępowaniu administracyjnym, PiP 1962, 
z. 3., s. 427. 
3 Zob.: J. Starościak, O systemie środków 
prawnych w postępowaniu administracyjnym, PiP 
1962, z.3., s. 427. 
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użyteczne dla obydwu stron. Wprawdzie 

uruchomienie procedury administracyjnej 

zależy w przypadku owych środków 

każdorazowo od złożenia stosownego 

wniosku przez stronę postępowania a organ 

nie jest władny by rozpocząć procedurę 

weryfikacyjną samodzielnie, jednak 

wskazany przez J. Starościaka cel, który 

strona i organ chcą osiągnąć, jest podobny - 

każdy z uczestników postępowania pragnie 

bowiem wykazać słuszność swego poglądu, 

z tą różnicą, że organ administracji może 

tego poglądu tylko bronić.  

Środki mogą być wnoszone przez 

legitymowane podmioty – strony 

postępowania oraz podmioty występujące 

na prawach strony postępowania, np. RPO. 

Te środki  prawne wymuszają na organie 

działanie mające na celu rozpatrzenie 

wniosku o weryfikację. Są także bardzo 

precyzyjnie od siebie oddzielone przepisami 

prawa, wyznaczającymi ściśle granice ich 

zastosowania.  

Środki prawne zwane są także „środkami 

zaskarżenia”.4  

Z uwagi na kryterium podyktowane 

instancyjnością postępowania można z kolei 

dokonać podziału na środki odwoławcze        

i inne środki zaskarżenia. 

Innym kryterium podziału środków 

prawnych służących weryfikacji rozstrzy-

                                                           
4 Zob.: B. Adamiak, Środki zaskarżenia decyzji 
administracyjnej służące obywatelowi, OMT 
1980, Nr 6. 

gnięć administracyjnych jest wyróżnienie 

środków prawnych zwyczajnych – 

do weryfikacji rozstrzygnięć nieostatecz-

nych, głównie wydanych w I instancji oraz 

środków prawnych nadzwyczajnych, 

które stosujemy w przypadku enumera-

tywnie wymienionych przesłanek 

kodeksowych do weryfikacji decyzji 

administracyjnych ostatecznych.5  

Z uwagi na kryterium przejścia kompetencji 

do weryfikacji na organ wyższej instancji 

środki dzielą się na bezwzględnie 

dewolutywne (157§1KPA), środki 

względnie dewolutywne – kompetentny 

do weryfikacji jest początkowo organ, który 

wydał dane rozstrzygnięcie, ewentualnie 

później kompetencja przechodzi na organ 

wyższy w toku instancji oraz 

niedewolutywne (127§3KPA).6  

W ocenie autorów na uwagę zasługuje 

szczególnie podział na środki prawne 

wewnętrzne, po których zastosowaniu 

sprawa wciąż rozpatrywana będzie 

w obrębie administracji publicznej (głównie 

decyzja) z jednej strony oraz środki prawne 

zewnętrzne, których wniesienie skutkuje 

skierowaniem postępowania poza obręb 

administracji publicznej, gdy właściwe do 

rozpatrzenia są organy sądownictwa 

administracyjnego. Pozwala on bowiem 

                                                           
5 Zob.: W. Chróścielewski, J. P. Tarno, 
Postępowanie administracyjne i postępowanie 
przed sądami administracyjnymi, Warszawa 
2004 r., s. 168. 
6 Zob.: M. Stahl, Tok instancji i środki prawne w 
Kodeksie postępowania administracyjnego, PiP 
1980, z. 9, s. 32-34. 
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wyraźnie wytyczyć zakres właściwości 

organów administracji w odniesieniu do 

środków prawnych w postępowaniu 

administracyjnym, co przyczynia się 

z drugiej strony do unaocznienia stopnia 

kontroli, jakiej można poddać działania 

administracji na drodze sądowej.    

Strona stosunku prawnoadminisracyjnego 

może skorzystać, zależnie od sytuacji 

prawnej, z odwołania, wniosku                     

o ponowne rozpatrzenie sprawy 

administracyjnej lub zażalenia. 

Odwołanie jest zwyczajnym środkiem 

prawnym, który umożliwia weryfikacje 

decyzji niedostatecznej wydanej przez 

organ I instancji. W myśl zasady 

dwuinstancyjności postępowania admini-

stracyjnego wyrażonej w art. 15 KPA 

w powiązaniu z art. 127 KPA strona może 

odwołać się do jednej tylko instancji. 

Podkreślić trzeba, że co do zasady 

właściwość do rozpatrzenia odwołania 

przysługuje organowi wyższego stopnia 

względem organu, który wydał decyzję 

będącą przedmiotem odwołania, lecz zasada 

ta doznaje wyjątków, co ustawodawca 

przewidział w art. 127§2 KPA, 

pozostawiając tym samym możliwość 

wskazania w przepisach rangi ustawowej 

innego organu odwoławczego niż wspo-

mniany organ wyższej instancji. 

Prawo strony do zaskarżenia orzeczenia 

uregulowane jest w art. 78 Konstytucji        

RP (Konstytucja RP 1997). Organ 

odwoławczy ma za zadanie kontrolę pełną,   

a zatem powinien, zgodnie z art. 138, 

ponownie rozpatrzyć całą sprawę,              

aby stwierdzić błąd w decyzji lub pomyłkę 

strony. Przedmiotem odwołania jest 

nieostateczna decyzja organu I instancji,        

a także akt, którego organ odmawia uznania 

za decyzję, ale noszący znamiona decyzji 

dające się stwierdzić ponad wszelką 

wątpliwość.7 Przedmiotem odwołania może 

być także uzasadnienie decyzji organu, 

nawet w przypadku, gdyby sama decyzja 

była dla strony korzystna.  

Podmiot uprawniony do odwołania         

się to strona postępowania admini-

stracyjnego (art. 127§1KPA) legitymowana 

na mocy art. 28-30 KPA. Strona ma prawo 

odwołać się niezależnie od uczestnictwa 

w postępowaniu administracyjnym oraz 

niezależnie od dostarczenia jej decyzji 

organu. Jeśli zaś organ skieruje decyzję 

do osoby, która stroną postępowania nie 

jest, to służy jej mimo wszystko prawo 

do odwołania, ponieważ może mieć interes 

prawny w obaleniu decyzji. Odwołać mogą 

się także uczestnicy postępowania, którzy 

występują na „prawach strony”8. 

Ustawodawca dąży do odformalizowania 

czynności odwołania. Dał temu wyraz        

art. 128 KPA. Odwołanie powinno zawierać 

przynajmniej dwa elementy: wskazywać     

                                                           
7 Zob.: Post. NSA z 7.10.1983 r. SA/Lu 172/83, 
OSPiKA 1985, Nr 7-8, poz 125 z glosą 
J. Borkowskiego. 
8 G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, 
Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 
2003, s.728 
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na decyzję organu I instancji oraz wyrażać 

niezadowolenie strony ze wskazanej decyzji. 

Oznacza to, że odwołanie nie wymaga 

szczegółowego uzasadnienia stanowiska 

odwołującej się strony. Nie jest koniecznym 

formułowanie w nim konkretnych 

zarzutów, czy żądań9, natomiast nadal w grę 

wchodzą wymogi formalne wyzna-czone w 

treści przepisu art. 63 KPA. Wymogi te 

jednak, choć bezsprzecznie potrzebne 

i zasługujące na aprobatę także ze względu 

na szerokie spektrum form i sposobów 

dostarczenia podania, wydają się autorom 

niewystarczające z punktu widzenia 

odwołania, o czym będzie jeszcze mowa 

dalej.  

Forma odformalizowana, czyli odwołanie, 

posiada pierwszeństwo przed nadzwy-

czajnymi środkami. Wszystko to razem 

wzięte zwiększa w sposób istotny szanse 

stron w staraniach o weryfikację decyzji 

nawet pomimo ignorancji prawnej strony. 

Kolejnym czynnikiem, który można uznać za 

odformalizowujący jest ugruntowane 

w orzecznictwie SN i NSA stanowisko, wedle 

których nazwa pisma    nie jest czynnikiem 

rozstrzygającym o kwalifikacji pisma. 

Kluczowa z tego punktu widzenia jest treść 

tego pisma, zatem nawet pismo 

zakwalifikowane błędnie może być uznane 

np.za odwołanie, jeśli w istocie jego treść 

o tym właśnie przesądza. Wydaje się jednak, 

że skoro w praktyce stronie powinno 

zależeć na jak najdokładniejszym 

                                                           
9  Zob.: T. Woś, Postępowanie sądowo-
administracyjne, Warszawa 1999, s. 119. 

sformułowaniu powodów odwołania, 

bowiem ułatwia ona pracę organowi 

weryfikującemu i daje mu szansę 

na wydanie rozstrzygnięcia korzystnego dla 

strony, to może warto rozważyć de lege 

ferenda wprowadzenie pewnych, choćby 

minimalnych wymogów formalnych. 

W dobie niemal powszechnego dostępu 

do Internetu i możliwości umieszczenia 

na stronach organów administracji prostych 

wzorów pism, warto poszukać większej 

równowagi pomiędzy interesem podmiotów 

korzystających z możliwości podważenia 

decyzji a potrzebami usprawniania 

i przyspieszania funkcjonowania aparatu 

administracyjnego. Bardziej precyzyjne 

i czytelne określenie tego, co podmiot 

wnoszący miał na myśli sprzyjać może też 

uniknięciu złamania zakazu reformationis in 

peius. Na podkreślenie zasługuje fakt, że 

pomimo dominującego w doktrynie 

zrozumienia samej idei odformalizowania 

postępowania odwoławczego, sceptyczny 

pogląd autorów niniejszego artykułu nie jest 

odosobniony. Można spotkać w piśmien-

nictwie obawę o to, że maksymalne 

wykorzystanie przez podmiot wnoszący 

odwołanie wygody, jaka zapewnia mu niski 

próg wymogów formalnych pociągnie 

za sobą niemożność po stronie organu 

administracji ustalenia choćby zakresu 

żądań strony. W takiej sytuacji powstać 

może zagrożenie zablokowaniem możli-

wości dokonania zarówno autoweryfikacji 
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(przez organ I instancji) jaki powtórnej 

weryfikacji (przez organ II instancji).10 

Odwołanie strona wnosi w postaci podania 

zgodnie z art. 63 KPA. Zasada 

odformalizowania odwołania doznaje 

jednak wyjątków. Przewidują je przepisy 

szczególne rangi ustawowej, które mogą 

nakazywać, stronie wskazanie istoty               

i zakresu żądań oraz przedstawienie 

dowodów. Na wniesie odwołania strona    

ma, zgodnie z art. 129§2, 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji stronie, a jeśli była        

ona ogłoszona ustnie – od dnia ogłoszenia 

jej stronie. Jeśli strona nie dotrzyma 

terminu, wniesienie odwołania jest 

bezskuteczne. Organ prowadzący postę-

powanie nie może terminu tego 

modyfikować, zarówno wydłużać,                

jak i skracać.11 Termin jednak można 

przywrócić w przypadku zaistnienia 

przesłanek art. 58 KPA. Odwołanie 

wstrzymuje, co do zasady, możliwość 

wykonania decyzji przez organ, który            

ją wydał. Nie oznacza to, że decyzji takiej   

nie może wykonać w tym 14-dniowym 

okresie strona. Może się jednak zdarzyć,      

co przewiduje art. 130§3 i §4, że decyzja 

podlega wykonaniu przed upływem okresu 

przewidzianego na odwołanie. Dzieje          

się to na przykład, gdy decyzji nadano rygor 

natychmiastowej wykonalności (art. 108 

                                                           
10 Zob.: W. Chróścielewski, J. P. Tarno, 
Postępowanie administracyjne i postępowanie 
przed sądami administracyjnymi, Warszawa 
2004 r., s. 170. 
11 Zob.: Zob. I SA 1823/98, ONSA 2000, Nr 2, poz. 
70. 

KPA), podlega ona natychmiastowemu 

wykonaniu z mocy ustawy, czy też jest 

zgodna z żądaniem wszystkich stron,         

tzn. osnowa decyzji jest obiektywnie zgodna 

z żądaniami stron postępowania.12 Z uwagi 

na środek prawny i zachowanie organu 

możemy, zatem podzielić odwołania            

na bezwzględnie i względnie suspensywne 

w stosunku do wydanych decyzji. 

Odwołanie zgodnie z art. 127§2 KPA 

rozpatruje organ wyższego stopnia             

nad organem I instancji, który wydał 

zaskarżoną decyzję. Jeśli przy rozpatry-

waniu odwołania stwierdzone zostanie 

naruszenie przepisów o właściwości, 

zgodnie z art. 156§1 pkt 1 KPA, konieczne 

jest stwierdzenie nieważności decyzji. 

Wniesienie odwołania zapoczątkowuje    

tzw. postępowanie odwoławcze. 

Względna dewolutywność odwołania 

pozwala nam wyróżnić dwa etapy 

postępowania odwoławczego. Pierwszym 

jest postępowanie przed organem I instancji 

w trybie z art. 132 lub 133 KPA. Drugim 

etapem jest postępowanie właściwe,             

tj. przed organem odwoławczym, które 

kończy się ustosunkowaniem się organu 

wyższej instancji do decyzji wydanej przez 

organ I instancji. W czasie postępowania 

przed organem I instancji dokonywany jest 

szereg czynności. W pierwszej kolejności 

organ zawiadamia strony o wniesieniu 

                                                           
12 Zob.: M. Święcki, Wykonalność decyzji nie-
ostatecznej według Kodeksu postępowania 
administracyjnego, Acta Universitatis Nicolai 
Copernici, Prawo XIV, Nauki Humanistyczno – 
Społeczne, Nr 75, Toruń 1976, s. 147-148. 
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odwołania (art. 131 KPA), tzn. zarówno 

strony w postępowaniu uczestniczące,        

jak i pominięte, gdyby organ się o takowych 

dowiedział. Odwołanie może wnieść każda 

ze stron i w zupełności wystarcza                  

do spełnienia przesłanki podmiotowej,        

by uczyniła to jedna z nich, a pozostałe 

wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę 

decyzji zgodnie z żądaniem odwołania (art. 

132§2 KPA). Organ I instancji ma 7 dni 

na ponowne rozpatrzenie sprawy i wydanie 

decyzji, a po upływie tego czasu obowiązany 

jest przekazać sprawę organowi odwo-

ławczemu wraz z aktami sprawy. Organ 

I instancji „nie jest uprawniony w żadnym 

wypadku do zwrócenia odwołania lub do 

nienadania mu biegu nawet, jeśli stronie, 

która wniosła odwołanie, w sposób 

najoczywistszy odwołanie nie przysłu-

guje.”13 Organ może zrealizować swoje 

kompetencje wydając nową decyzję 

administracyjną uchylającą bądź zmienia-

jącą dotychczasowe rozstrzygnięcie. Organ 

powinien w takiej decyzji uzasadnić, 

dlaczego tak zdecydował. Od takiej decyzji 

stronom w dalszym ciągu służy odwołanie, 

co KPA wyraźnie zaznacza w art. 132§3. 

Po przekazaniu sprawy organowi 

odwoławczemu (II instancji) ten ma miesiąc 

od momentu otrzymania odwołania 

na wydanie decyzji. W drugiej instancji 

kolejno podejmowane są czynności wstępne 

– badanie formalne odwołania, badanie 

odwołania pod względem materialnym, oraz 

                                                           
13 Zob.: E. Iserzon, J. Starościak, Komentarz…, 
s. 232. 

wydanie decyzji, która kończy postępo-

wanie odwoławcze. Ponieważ praca organu 

II instancji zależy w znacznej mierze od tego 

jak swoje zadanie wykona organ I instancji, 

nie można występować z zarzutem 

dopuszczenia się zwłoki w wydaniu decyzji 

przez organ II instancji, gdyby otrzymał on 

odwołanie z uchybieniem terminu.  

Wówczas 30 dni liczyć należy od momentu 

zgłoszenia przez stronę żądania wyjaśnienia 

przyczyny zwłoki. Wspomniana kontrola 

formalna odwołania sprowadza się 

do badania i oceny jego dopuszczalności. 

Organ bada, czy nie wystąpiły przed-

miotowe lub podmiotowe przesłanki 

niedopuszczalności odwołania. Odwołanie 

może być niedopuszczalne przedmio-

towo, gdy decyzja nie została stronie 

w ogóle ogłoszona (nie weszła do obrotu 

prawnego), strona domaga się weryfikacji 

czynności administracyjnej, która w istocie 

nie stanowi decyzji administracyjnej, 

wyczerpany został już wcześniej tok 

instancyjny lub, gdy ustawowo wykluczono 

możliwość zaskarżenia decyzji, a w grę 

wchodzi jedynie np. wystąpienie 

z  powództwem do sądu powszechnego. 

Prócz wymienionych przyczyn przedmio-

towych niedopuszczalności istnieją również 

przyczyny podmiotowe. Należą do nich 

wniesienie przez podmiot pozbawiony 

legitymacji do wystąpienia z takim 

żądaniem lub wniesienie przez stronę, która 

nie ma zdolności do czynności prawnych.  

Organ II instancji przeprowadza od nowa 

rozpoznanie sprawy i ocenia materiał 
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dowodowy, oraz bada ustalenia 

poczynione przez organ I instancji.14 Może 

także na podstawie art. 136 KPA 

przeprowadzić dodatkowe postępowanie 

dowodowe, które z tytułu uzupełniania 

dowodów i materiałów nazywa się „uzupeł-

niającym”. Takie dodatkowe postępowanie 

może być prowadzone na żądanie strony lub 

z urzędu.15 Przeprowadzanie takiego 

postępowania może także organ 

odwoławczy zlecić organowi, który 

prowadził to postępowanie w I instancji. 

Na podkreślenie w tym miejscu zasługuje, iż 

braki w materiale dowodowym są 

niezwykle istotne i mogą doprowadzić 

do wydania decyzji kasacyjnej na podstawie 

art. 138 KPA. Strona w toku postępowania 

odwoławczego ma możliwość cofnięcia 

odwołania. Jednak może to uczynić jedynie 

do momentu wydania decyzji przez organ 

odwoławczy (art. 137 KPA). Cofnięcie takie 

zawsze musi mieć charakter bezwa-

runkowy. Organ jednakże w sytuacji, gdyby 

strona cofnęła odwołanie, a to prowadziło 

do naruszenia prawa lub interesu 

społecznego, ma obowiązek takiego 

cofnięcia nie uwzględniać.16 W przypadku 

cofnięcia odwołania organ wydaje decyzję 

o umorzeniu postępowania (art. 138§1 pkt. 

3 KPA).  

                                                           
14 Zob.: L. Żukowski, Instytucje kontroli 
rozstrzygnięć w ogólnym postępowaniu admi-
nistracyjnym, Lublin 1985, s. 103. 
15 Zob.: J. Starościak, O systemie środków 
prawnych w postępowaniu administracyjnym, PiP 
1962, z. 3, s. 432. 
16 Zob.: NSA z 17.4.1985 r. (SA/Wr 111/85, 
ONSA 1985, Nr 1, poz. 21. 

Gdy organ II instancji rozpatrzy sprawę 

merytorycznie wówczas może zadecydować 

o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji 

(art. 138§1 pkt 1 KPA), uchyleniu                  

jej w całości lub części oraz orzec                    

w uchylonym fragmencie, co o istoty sprawy 

(art. 138§1 pkt 2 KPA – in principio), może 

również uchylić decyzję i umorzyć 

postępowanie I instancji (art. 138§1 pkt 2 

KPA – in fine), umorzyć postępowanie 

odwoławcze (art. 138§1 pkt 3 KPA)             

lub uchylić decyzję w całości i przekazać 

sprawę ponownie organowi I instancji         

do rozpatrzenia (art. 138§2 KPA). Każda 

decyzja, jaką podjąłby organ II instancji 

musi zawierać uzasadnienie (art. 107§4 

KPA). Organ odwoławczy jest jednakże 

ograniczony przy wydawaniu decyzji          

art. 139 KPA, który formułuje zakaz 

reformationis in peius, w odniesieniu        

do rozstrzygnięć zapadających w postępo-

waniu odwoławczym. Rozstrzygnięciem na 

niekorzyść jest w tym przypadku każde, 

które pogarsza sytuację strony w stosunku                              

do rozstrzygnięcia, które wydał organ             

I instancji.17 Wypada jednak zauważyć,         

że ów zakaz dotyczy jedynie sytuacji, gdy 

organ II instancji uchyla część decyzji 

organu I instancji i orzeka, co do istoty 

sprawy, nie mieszczą się zaś w kategorii 

spraw „reformowanych” sytuacje, w których 

organ odwoławczy uchyla decyzję 

zaskarżoną i cofa sprawę do ponownego 

                                                           
17 Zob.: J. Zimmermann, Zakaz reformationis in 
peius w postępowaniu administracyjnym 
i postępowaniu sądowo-administracyjnym, s. 359. 
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rozpatrzenia przez organ I instancji.18        

Nie narusza również organ odwoławczy 

zakazu art. 139 KPA, gdy orzeka                     

na niekorzyść strony w sytuacji rażącego 

naruszenia prawa lub interesu społecznego, 

którego dopuścił się organ I instancji 

wydając swoją decyzję. 

Wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy to instytucja, która pozwala             

na weryfikację decyzji organów, które to 

decyzje nie mogą być przedmiotem 

odwołania i zarazem stanowi wyjątek, 

ograniczenie w stosunku do zasady 

dwuinstancyjności, ponieważ weryfikację    

w postępowaniu administracyjnym prze-

prowadza wyłącznie organ, który decyzję 

wydał. Takimi organami są minister 

i samorządowe kolegium odwoławcze 

(SKO), gdy wydają decyzje w I instancji. 

Odwołanie od decyzji tych organów zostało 

wyłączone, ponieważ w przypadku 

ministrów to właśnie na nich kończy           

się tok instancji, z kolei samorządowym 

kolegiom odwoławczym nie chciano 

odbierać samodzielności, która wynika          

z charakteru tych organów określanych 

mianem samorządowych. Jak trafnie 

zauważają W. Chruścielewski i J. P. Tarno,   

„z uregulowania tego wynika, że kolegia 

[samorządowe kolegia odwoławcze - SKO - 

uwaga B. B i T. S.] są organami wyższego 

stopnia jedynie w znaczeniu funkcjonalnym 

i zostały powołane do sprawowania kontroli 

instancyjnej nad orzecznictwem organów 

                                                           
18 Zob.: SN z 6.4.2000 r., III RN 161/99, 
OSNAPiUS 2001, Nr 3, poz. 60. 

samorządu terytorialnego.”19 Powoływani 

przedstawiciele doktryny charakteryzują 

ponadto SKO wskazując na dysponowanie 

przez nie (co do zasady) kompetencjami 

merytorycznymi. Implikuje to zatem 

obowiązek SKO zbadania zaskarżonej 

decyzji nie tylko z punktu widzenia               

jej zgodności z prawem, ale kierując             

się również przesłankami celowości 

i słuszności.  

Wracając do głównego wątku podkreślamy 

raz jeszcze, że decyzje SKO i ministra mają 

charakter ostateczny, ponieważ, zgodnie       

z art. 16§1 KPA, taki charakter ma każda 

decyzja, od której nie służy odwołanie           

w toku instancji. Strona może wówczas,         

w przypadku niezadowolenia z decyzji, 

zaskarżyć ją wnosząc wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy do tego samego 

organu. Do istoty tego środka odnosi          

się stwierdzenie, że wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy w odróżnieniu              

od względnie dewolutywnego odwołania 

jest środkiem o charakterze niedewolu-

tywnym.  

W piśmiennictwie zwraca się uwagę            

na niejednoznaczność charakteru prawnego 

tego środka, spowodowaną tym, że ma on 

z jednej strony cechy środka nadzwy-

czajnego (zob. delimitacja na początku 

artykułu), ponieważ przeznaczono go 

do wzruszania rozstrzygnięć ostatecznych, 

                                                           
19 Zob.: W. Chróścielewski, J. P. Tarno, 
Postępowanie administracyjne i postępowanie 
przed sądami administracyjnymi, Warszawa 
2004 r., s. 170. 
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z drugiej jednak strony miejsce art. 127 § 3 

KPA (w Rozdziale 10 zatytułowanym 

„Odwołania”) oraz to, że środek ten jest, 

wraz z odwołaniem i zażaleniem, środkiem, 

którego wykorzystanie warunkuje skute-

czne wniesienie skargi do sądu admini-

stracyjnego (art. 52§2 PrPostSAdm) 

skłaniają do traktowania go jednak jako 

zwyczajnego środka prawnego.20 

Warto wspomnieć, że istnieją decyzje 

wydawane w I instancji  przez ministrów      

w rozumieniu KPA, które na podstawie 

przepisów szczególnych podlegają weryfi-

kacji na drodze odwołania do Sądu 

Okręgowego w Warszawie – sąd ochrony 

konkurencji i konsumentów. Taki tok 

odwołania służy od decyzji wydanych 

na przykład przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki, czy Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej. 

Ostatnim z wymienionych środków 

zaskarżenia jest zażalenie. Przysługuje   

ono w odniesieniu do postanowień 

nieostatecznych, które wydawane są 

w postępowaniu administracyjnym.  

                                                           
20 Zob.: W. Chróścielewski, J. P. Tarno, 
Postępowanie, op. cit., s. 172- 173. Wcześniej 
problem ten powodował niejednolitość 
orzecznictwa NSA, po czym przewagę zyskał 
pogląd, że wniosek o ponowne rozpatrzenie 
sprawy jest środkiem w rozumieniu art. 34 ust. 1 
i 2 ustawy o NSA, co pozostaje w zgodzie 
z twierdzeniem, że jest to środek, którego 
uprzednie złożenie daje możliwość wstąpienia 
na drogę sądową - zaskarżenia decyzji lub 
postanowienia - taki: uchwała NSA z dnia 
9 grudnia 1996 roku, OPS 4/96, OSP 1997, z. 6, 
poz. 109 z aprobująca glosą J. P. Tarny oraz glosa 
G. Borkowskiego („Glosa” 1997, z. 5, s. 14), 
podaję za: W. Chróścielewski, J. P. Tarno, 
Postępowanie, op. cit., s. 172. 

Zażalenie jest środkiem, co do którego 

kodeks nie zastrzega, iż można go stosować 

jedynie w I instancji. Wniesienie zażalenia 

uruchamia tok instancji podobny w trybie 

biegu do odwołania. J. Zimmermann 

wskazuje, że są to środki, które umożliwiają 

jedynie weryfikację rozstrzygnięcia.21 

Wydaje się jednak, że różnicą w większym 

stopniu zasługującą na podkreślenie jest     

ta, że  zażalenie różni się od odwołania    

tym, że jego przedmiotem jest materia 

właściwa nie dla decyzji  ale dla postano-

wień, które charakteryzują się tym, że nie 

mają wpływu na merytoryczne rozstrzy-

gnięcie sprawy. Odrębność postępowania 

odwoławczego i zażaleniowego podkreś-

lił także NSA.22 W zażaleniowym toku 

instancji nie można weryfikować posta-

nowień ostatecznych, czyli między innymi 

takich, o których ostatecznym charakterze 

przesądza przepis ustawy, czy w stosunku, 

do których upłynął już termin do wniesienia 

zażalenia i nie ma przesłanek do jego 

przywrócenia. Postanowienia, na które 

można składać zażalenia, można także 

zaskarżać do sądu administracyjnego, jak 

stanowi art. 3§2 pkt 2 PrPostSAdm. 

Jednakże warunkiem wniesienia skargi jest 

wyczerpanie toku instancji, czyli wniesienie 

uprzednio zażalenia. Istnieją postanowienia, 

na które nie można wnieść zażalenia, 

a można je zaskarżać w odwołaniu 

od decyzji. Instytucję tę przewiduje art. 142 

KPA. Aby zaskarżyć takie postanowienie, 
                                                           
21 Zob.: J. Zimmermann, Administracyjny tok 
instancji, Kraków 1986, s. 101-102. 
22 Zob.: I S.A. 1548/92, ONSA 1994, Nr 2, poz. 81. 
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na  które zażalenie nie przysługuje, 

koniecznym jest zawarcie w odwołaniu 

kwalifikowanych zarzutów procesowych. 

Sformułowanie art.142 KPA nie jest zbyt 

udane, jako że wskazuje jedynie drogę 

odwoławczą w odniesieniu do postanowień, 

nie regulując sytuacji, w której takie 

postawienie zostałoby wydane przez organ, 

od którego decyzji nie można się odwołać, 

a zatem, jak wskazano wcześniej, SKO lub 

ministra. W takim przypadku wydaje się 

uzasadnione stosowanie odpowiednio 

przepisów o wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy. 

Do podmiotów uprawnionych, czyli 

mogących wnieść zażalenie należą adresaci 

postanowień oraz wspomniani już przy 

odwołaniach uczestnicy postępowania        

na prawach strony. Zażalenie mogą wnieść 

także tzw. „zainteresowani” w myśl             

art. 58§1 KPA, ukarani grzywną uczestnicy 

postępowania dowodowego (art. 88§1 i 2 

KPA), ukarany grzywną uczestnik rozprawy 

(art. 96 KPA) oraz organ egzekucyjny (art. 

113§3 KPA). Na wniesienie zażalenia strona 

ma 7 dni od doręczenia jej postanowienia 

lub w przypadku, gdy zostało ono ogłoszone 

ustnie, wówczas 7 dni od ogłoszenia             

go stronie. Postanowienie takie powinno     

co do zasady zawierać pouczenie strony     

o sposobie wniesienia zażalenia (art. 

124§2 KPA). Należy wspomnieć, iż wniesie 

zażalenie nie wstrzymuje z mocy prawa 

wykonania postanowienia, które zostało 

zaskarżone. Może owo wykonanie zostać 

wstrzymane osobnym postanowieniem,      

na które jednak nie służy zażalenie. 

Konkluzja 

Tytułem podsumowania stwierdzić należy, 

że regulacja środków prawnych w polskim 

postępowaniu administracyjnym, jako 

całość nie budzi poważnych zastrzeżeń. 

Wyjątek stanowi tu wspomniany charakter 

prawny wniosku o ponowne rozpatrzenie 

sprawy oraz problem wymogów formalnych 

pod adresem podmiotu składającego 

odwołanie, czyli innymi słowy problem      

nie tyle zasadności w ogóle, co zakresu 

realizacji w postępowaniu administra-

cyjnym kodeksowej zasady odformali-

zowania tego postępowania. Jak już zostało 

powiedziane, nie budzą zastrzeżeń same 

podstawy zasady ani celowość poddania jej 

postępowania odwoławczego, podobnie jak 

praktycznie uzasadnione jest pierwszeń-

stwo formy odformalizowanej przed 

pozostałymi formami. Przypisanie zasadzie 

odformalizowania, zasadzie szybkości 

postępowania i wreszcie zasadzie - 

zakazowi reformationis in peius roli norm -

zasad (w opozycji do norm-reguł) każe 

przypomnieć, że nie są to w istocie normy,   

w odniesieniu do których stwierdzenie       

ich kolizji musi oznaczać rezygnację              

ze stosowania jednej na rzecz innej             

(jak to się dzieje w odniesieniu do norm-
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reguł), lecz implikuje konieczność wywa-

żania ich wzajemnej koegzystencji.23 

--- 
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23 Zob. T. Stawecki, P. Winczorek, Wstep 
do prawoznawstwa, Warszawa 2003, s. 84-85. 
Por.: T. Gizbert-Studnicki, Zasady i reguły 
prawne, PiP 1988, nr 3; P. Tuleja, Normatywna 
treść praw jednostki w ustawach konstytucyjnych 
RP, Warszawa 1997, s. 60-87. 
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„Granddad battering”1 czyli o przemocy wobec starych mężczyzn 

Joanna Paulina Kufel 

* * * 

 

Usiłowanie zdefiniowania pojęcia przemocy 

wobec ludzi starych742 w literaturze nie było 

proste, po pierwsze ze względu na potrzebę 

stworzenia definicji uniwersalnej, jak rów-

nież ze względu na różnorodność wielu 

czynników, które mogą być przemo-

cogenne, ustaleniem przemocy i jej natę-

żenia, a także konsekwencji, jakie za sobą 

pociąga3. 

Wyróżnia się obecnie trzy definicje 

przemocy wobec ludzi starych. Pierwsza, 

sformułowana przez National Center          

on Elder Abuse4, określa przemoc wobec 

ludzi starych jako: „jakikolwiek świadomy, 

                                                           
1   Z ang. bicie dziadziusia 
2 Współcześnie za próg starości najczęściej 
przyjmuje się 65 - 67 rok życia dla obu płci. Jest 
on identyfikowany z granicą wieku emery-
talnego. Koncepcji ustalenia wieku osoby starej 
jest jednak wiele. Tak na przykład Amerykańskie 
Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego proponuje 
dwudzielny podział wyróżniając:  
- do 75 roku życia - wczesną starość 
- po 75 roku życia -  późną starość. 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) sugeruje 
jeszcze inny podział:. 
- 60 -75 lat – wiek podeszły, 
- 75- 90 lat – wiek starczy, 
- powyżej 90 lat – wiek sędziwy. 
Dla potrzeb niniejszego artykułu, za starego 
mężczyznę  przyjmuję osobę w wieku 70 lat. 
3 B. Tobiasz -Adamczyk, Przemoc wobec osób 
starszych, Kraków 2009, s. 23. 
4 National Center on Elder Abuse ( NCEA) - 
amerykańskie centrum problematyki przemocy 
wobec osób starych, http://www.ncea.aoa.gov 
/NCEAroot/Main_Site/FAQ/Questions.aspx, data 
dostępu: 30.11.2008. 

zamierzony lub nieuważny czyn dokonany 

przez opiekuna bądź jakąkolwiek inną osobę, 

który powoduje szkodę lub poważne ryzyko 

szkody wobec bezbronnej osoby dorosłej”. 

Kolejna definicja sformułowana przez 

Państwowy Komitet Badań Naukowych        

w Stanach Zjednoczonych, określająca 

w mniejszym stopniu celowość, a skupiająca 

się na związku ofiary ze sprawcą, stanowi   

że przemocą wobec ludzi starych jest: 

„celowe działanie, które powoduje szkodę    

lub niesie ze sobą poważne ryzyko szkody       

( bez względu na to czy działanie jest 

intencjonalne czy też nie) wobec bezbronnej 

osoby starszej, dokonane przez opiekuna,    

lub jakąkolwiek inną osobę, która pozostaje 

w zaufanej relacji wobec tej osoby, bądź (2) 

zaniechanie zaspokojenia podstawowych 

potrzeb osoby starszej lub jej ochrony przed 

szkodą przez opiekuna”5.  

Trzecia z definicji, najbardziej popularna     

w literaturze, pojawiła się po raz pierwszy  

w Wielkiej Brytanii w 1995r. (Action on 

Elder Abuse) a następnie została 

zaadoptowana przez Światową Organizację 

Zdrowia (WHO) i Międzynarodową 

                                                           
5 R.J. Bonnie, R.B. Wallace, Elder Mistreatment: 
Abuse, Neglect, and Exploitation in an Aging 
America, Washington 2003, s.1. 
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Organizację Zapobiegania Przemocy wobec 

ludzi starych (INPEA). Przyjmuje                

ona, że przemoc wobec ludzi starych            

to: „jednorazowy lub powtarzający się akt, 

bądź brak odpowiedniego działania 

pojawiający się w wymagającej zaufania 

relacji, który powoduje krzywdę i cierpienie 

osoby starszej”6. Definicje przemocy wobec 

osób starych są niejednokrotnie kryty-

kowane z uwagi na jej niejednoznaczne 

określenie; angielskie terminy: abuse, 

maltreatment, violence są również 

nieprecyzyjne i bardzo często używane 

w różnym kontekście lub stosowane 

zamiennie do określenia tego samego 

zjawiska7. 

 

Problem przemocy wobec starych mężczyzn 

jest mało dostrzeganym i praktycznie 

niezbadanym dotąd zagadnieniem.             

Nie ma nic zaskakującego w tym, że 

przemoc wobec seniorów była postrzegana 

początkowo jako problem kobiet powyżej 

65 roku, bowiem znaczna część starszego 

pokolenia to kobiety8 a dysproporcja 

w długości trwania życia kobiet w stosunku 

do mężczyzn wzrasta wraz z grupą 

wiekową, zatem istniejąca przemoc wobec 

ludzi starych będąca, wynikiem badań 

statystycznych, obejmuje przede wszystkim 

kobiety. 

                                                           
6 WHO/INPEA, Missing Voices: Views of Older 
Persons on Elder Abuse, Geneva 2002, s. 3. 
7 B. Tobiasz - Adamczyk, op. cit. s.27. 
8 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PU-
L_Kobiety_w_Polsce.pdf,data dostępu:10.02.2012 

Wizerunek kobiet jako ofiar oraz mężczyzn 

jako oprawców jest istotnie powszechnym 

tematem poruszanym nieustająco w prasie 

popularnej, literaturze profesjonalnej 

i środkach masowego przekazu. Mężczyźni 

są postrzegani jako silniejsi fizycznie           

od kobiet, co poszerza różnicę pomiędzy 

starymi mężczyznami i kobietami.                  

A ponieważ to seniorki są widziane jako 

mające, często mogące mieć, mniejsze 

możliwości by się bronić lub uciec                

od wszelkiego rodzaju nadużyć, są także 

uważane za bardziej bezbronne i podatne   

na czyny niezgodne z prawem i normami 

społecznymi. 

Brak zwracania uwagi na złe traktowanie 

mężczyzn prowadzi do wniosku,                     

że nadużycia wobec ludzi starych dotyczą 

głównie, jeżeli nie całkowicie, kobiet.           

Co więcej, w środkach masowego przekazu 

kobiety są często ukazywane jako ofiary 

wszelkich przeciwności losu; dodatkowo 

często występuje w mass mediach 

obraźliwy i piętnujący humor skierowany 

na starych mężczyzn9. 

 

Przemoc wobec starych mężczyzn jest 

zróżnicowana i może przybierać różne 

postacie, wśród których wyróżnia                

się: przemoc fizyczną, przemoc psychiczną, 

wykorzystywanie finansowe, przemoc 

seksualną, zaniedbanie i porzucenie. 

Wskazać należy, że bardzo często przemoc 

                                                           
9 I. J. Kosberg, The abuse of elderly men, Journal 
of Elder Abuse and Neglect, 9 (3), ss. 69-88. 



Joanna Paulina Kufel:  „Granddad battering” czyli o przemocy wobec starych mężczyzn 

Wiedza Prawnicza nr 1/2012 Strona 33 

wobec seniorów jest kumulacją kilku            

jej rodzajów i tak np. przemoc psychiczna 

występuje razem z innymi formami 

przemocy w większości przypadków 

nadużyć wobec starych mężczyzn. 

Przemoc fizyczna jest definiowana jako 

użycie siły, które może skutkować urazami 

fizycznymi, bólem fizycznym lub uszko-

dzeniem ciała. Przemoc fizyczna zawierać 

może, co nie jest ograniczone, takie 

czynności jak: uderzanie, popychanie, bicie 

pięścią, duszenie, kopanie, policzkowanie, 

rzucanie w osobę przedmiotami, nadpalanie 

ciała. Za przemoc fizyczną uznaje się też 

nieodpowiednie użycie leków lub pow-

strzymywanie od dokonywania czynności 

fizjologicznych, przymusowe karmienie czy 

różnego rodzaju kary fizyczne10. Przemoc 

fizyczna może wystąpić zatem w postaci 

aktu popełnionego lub działania zanie-

chanego, przyjmując w skrajnych formach 

zachowania agresywne, szkodliwe dla zdro-

wia czy nawet życia.  

 Przemoc fizyczną wobec starych 

mężczyzn możemy rozpatrywać jako 

przemoc dorosłego dziecka względem ojca, 

przemoc żony, przemoc sprawujących 

opiekę. Nie wszystkie jednak przypadki 

użycia przemocy fizycznej są popełnianie 

przez członków rodziny czy opiekunów. 

Dlatego też warto dołączyć do tej typologii 

jeszcze jedną, dotyczącą zbrodni, do której 

                                                           
10 B. Brandl, C. B. Dyer. C. J. Heisler, Elder Abuse 
Detection and Intervention, New York 2007, s. 24. 

zaliczyć można np. zabójstwo, napad 

rabunkowy, czynną napaść11.  

 Przemoc psychiczna (emocjonalna) 

definiowana jest jako wyrządzanie 

cierpienia, bólu lub rozpaczy poprzez 

słowne bądź niesłowne akty. Przemoc taka 

może mieć postać ataku słownego, zniewagi, 

pogróżki, poniżenia, nękania. Za przemoc 

psychiczną można też uznać traktowanie 

starego mężczyzny jak małe dziecko, 

izolację seniora od rodziny, przyjaciół  

i codziennych czynności, jak również            

od towarzystwa. Przemoc psychiczna 

zawiera słowne ataki godzące w wartość 

seniora, zarówno jako jednostki indy-

widualnej oraz jako jej roli w grupie 

społecznej (w rodzinie, w grupie przyjaciół). 

Rezultatem przemocy psychicznej może być 

depresja, nerwica, niepokoje, poczucie 

strachu a nawet samobójstwo12. Przemoc 

psychiczna jest przez starych mężczyzn 

niejednokrotnie postrzegana jako zacho-

wanie akceptowane, rozumiane jak kara 

za swoje zachowanie13. Jest to mylne 

odczucie, które niesie ze sobą daleko idące 

skutki w postaci zmian w zachowaniu 

i psychice ofiary, skutkujące chorobami 

psychicznymi a nawet pozbawieniem się 

życia.  

                                                           
11 B. K. Payne, Crime and Elder Abuse, Illinois 
2005, s.71. 
12 B. Brandl, C.B. Dyer. C.J., op. cit.,  s.27. 
13 Stwierdzenie jest wynikiem przeprowadzo-
nych własnych badań metodologicznych doty-
czących przemocy wobec ludzi starych 
w województwie łódzkim. 
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 Przemoc finansowa definiowana jest 

jako nielegalne lub niedozwolone użycie 

pieniędzy, własności lub cennych nabytków 

osoby starej. Jest to jedna z najczęstszych 

form przemocy wobec seniorów, choć 

stanowi nie więcej niż 15% wszystkich 

nadużyć wobec nich14. W wielu przypadkach 

poszkodowany wie, że został oszukany,      

ale z różnych powodów przemilcza                

tą kwestię, w szczególności z powodu faktu, 

iż sprawcami są bardzo często członkowie 

rodziny. Często jednak starzy mężczyźni nie 

zdają sobie sprawy, ze zostali oszukani,          

a sprawcy najczęściej wykorzystują fakt 

nieudolności spowodowanej wiekiem15.  

Zaniedbywanie oznacza odmowę w wypeł-

nianiu jakiegokolowiek obowiązku lub 

powinności wobec osoby starej. Zwykle 

zaniedbywanie utożsamiane jest z zanie-

chaniem lub odmową dostarczenia 

potrzebnych do życia składników, takich 

jak np. pożywienie, woda, ubranie, higiena 

osobista, zapewnienie leków i innych 

niezbędnych rzeczy, za które odpowiada 

osoba sprawująca opiekę. Z różnymi 

formami zaniedbywania związane jest 

pojęcie porzucenia, oznaczające opuszczenie 

starszej osoby przez rodzinę, jej opiekuna 

lub inną, odpowiedzialną za seniora osobę16.  

                                                           
14 Dane ze strony NCEA. Stan na dzień 
26.11.2011r. 
15 K. H. Wilber, S. L. Reynolds, Introducing 
a frameworkfor defining financial abuse of the 
elderly, Journal of Elder Abuse and Neglect, 8 (2), 
ss. 61-80. 
16 B. K. Payne, op. cit., ss. 94 i nast. 

 Przemoc seksualna wobec starych 

mężczyzn jest definiowana jako każdy        

akt seksualny z seniorem bez jego zgody.   

Do pojęcia przemocy seksualnej zalicza       

się dotykanie erotyczne, napady na tle 

seksualnym czy naruszenia nietykalności 

cielesnej, takich jak gwałt, przymuszanie 

do nagości, robienie zdjęć lub nakręcanie 

filmów erotycznych z udziałem osób 

starych.  Przemoc seksualna stanowi 1% 

wśród wszystkich form przemocy wobec 

ludzi starych17 i dotyczy najczęściej kobiet. 

Bardzo mało - jeżeli w ogóle cokolwiek - 

zostało napisane na temat tego rodzaju 

nadużyć wobec starych mężczyzn. 

Podkreśla się, że w zasadzie przemoc na tle 

seksualnym w stosunku do starych 

mężczyzn może mieć miejsce w przypadku 

niesprawnych fizycznie i/ lub umysłowo 

seniorów przebywających w placówkach 

zbiorowych. Ten problem pojawić się tez 

może w rodzinnym otoczeniu, gdzie 

niedołężny stary mężczyzna może być 

napastowany przez członka rodziny, który 

jest  opóźniony umysłowo albo ma inną, 

podobną niepełnosprawność18. Ponadto 

tematyka przemocy seksualnej względem 

starych mężczyzn jest najczęściej opisywana 

przy problematyce homoseksualnej19, 

                                                           
17 T. Tatara, Understanding the nature and scope 
of domestic elder abuse witeh the use of state 
aggregate data: Summaries of the key finding of 
national survey of state APS and agong agencies, 
Journal fo Elder Abuse and Neglect, 5 (4), ss. 35-
57. 
18 G. Gutmann, C. Spencer, Aging, Ageism and 
Abuse, ss. 33 i 34. 
19 Ibidem. 
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co stanowi przedmiot odrębnego opraco-

wania. 

 

Istnieje wiele wyjaśnień dla przemocy 

wobec starych mężczyzn. Pierwszą 

przyczyną jest fakt, że niektórzy 

wykorzystywani starzy mężczyźni dopu-

szczali się nadużyć wobec swoich żon 

we wcześniejszych latach swojego małżeń-

stwa. Często młodsza żona może brać odwet 

wobec swojego (wcześniej agresywnego) 

męża, kiedy ten staje się niesprawny 

i bezbronny. Zdarzają się sugestie, iż starsze 

żony opiekując się niepełnosprawnymi  

i zależnymi od siebie starymi mężami mogą 

stać się urażone lub złe i oszacowywać 

swoje związki jako niesatysfakcjonujące20. 

Jeżeli dodatkowo  mąż jest prowokatorem 

(np. poprzez niewdzięczność lub nadmierne 

wymagania) i/lub dawnym oprawcą, żona, 

która czuje że jest poniżana w swoim 

małżeństwie, a do tego znacznie obciążona 

lub w stanie depresji, może zaangażować się 

w czyny będące obelżywymi zaniedbaniami 

lub nadobowiązkowością wobec swojego 

męża. Starzy mężczyźni, którzy są ofiarami 

przemocy swoich żon lub innych członków 

rodziny mogą być oskarżani w niektórych 

okolicznościach o to, że będąc wcześniej 

oprawcami powinni stawiać opór, bronić 

siebie lub dążyć do powstrzymania 

maltretującej osoby. Takie zjawisko zostało 

                                                           
20 S. S. Wallsten, Effects of caregiving, gender, and 
race on the health, mutuality and social supports 
of older couples, “Aging Health” nr 12 (1), ss. 90-
111. 

oznaczone jako „nadużycie zwrotne”21.         

W takich sytuacjach stary mężczyzna 

próbujący zaprzestać działania osoby, która 

dokonuje przemocy, może w tym procesie 

spowodować urazy lub w innym przypadku 

być oskarżonym o bycie oprawcą. Może 

zaistnieć również sytuacja, w której             

nie ma sprawcy przemocy ani jej ofiary.     

Nie do końca wiadomo, ale podejrzewa      

się, że część tego rodzaju przemocy 

przypisanej do starych mężczyzn może      

być rezultatem właśnie „nadużycia 

zwrotnego”22. 

  Starzy mężczyźni będący 

tradycjonalistami mogą akceptować swoje 

złe traktowanie ze stoickim spokojem             

i nie przyznawać się do niego przed innymi. 

W niektórych przypadkach będą wierzyć,    

że „spłacają dług” za wcześniejszą przemoc, 

w tym głównie zaniedbania wobec swoich 

dzieci czy żon, dlatego też nie powiedzą         

o swoich przeżyciach23. Ci, którzy                

byli wykorzystywani finansowo przez osoby 

żerujące na ich samotności, będą zbyt 

zawstydzeni swoją podatnością na oszustwa 

i również nie zgłoszą tego rodzaju 

przemocy. Ojcowie, którzy byli głowami 

swoich rodzin, i którzy są wykorzystywani 

przez swoje dorosłe dzieci mogą nie chcieć 

przyznać się (przed samymi sobą                 

lub innymi), że dzieci ich nie szanują. 

                                                           
21 G. Gutman, C. Spencer, Aging, Ageism and 
Abuse, Burlington 2010, ss.31 i nast. 
22 Ibidem. 
23 Stwierdzenie jest wynikiem przeprowadzo-
nych własnych badań metodologicznych 
dotyczących przemocy wobec ludzi starych 
w województwie łódzkim. 
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Niektórzy starzy mężczyźni nie potrafią 

przyznać się do stawiania czoła swemu 

losowi ofiary, ponieważ chcą zachować 

wizerunek władzy i kontroli nad swoją 

rodziną.  

  Może się zdarzyć, że starzy 

mężczyźni nie są w stanie zdefiniować 

zachowań związanych z przemocą, której 

doświadczają. Mogą na przykład widzieć      

je jako formę zadośćuczynienia za ich 

wcześniejsze zachowanie wobec innych. 

Jeżeli są religijni, mogą określać swoje 

aktualne traktowanie jako przesądzone 

z góry lub takie, które powinno mieć 

miejsce. Jeżeli są wykorzystywani przez 

osobę pozbawioną skrupułów, mogą 

wierzyć, że powinni się obwiniać za swoją 

własną głupotę i naiwność. Stąd też 

niektórzy seniorzy będący ofiarami 

przemocy mogą nie dopuszczać do siebie 

faktu, że są ofiarami i że powinni udać         

się po pomoc. W rzeczywistości, jako 

rezultat wcześniejszego uspołecznienia płci, 

starzy mężczyźni mogą nie być nauczeni 

przyznawania się że mają problemy. 

Powinni raczej dawać przykład stoicyzmu, 

polegania na sobie i odwagi, stawiając czoła 

takim sytuacjom24. Niektórzy z seniorów - 

zwłaszcza ci z określonych kultur, w których 

normą męskości jest przede wszystkim siła - 

mogą być niechętni, by przyznać się 

do bycia wykorzystywanymi. Będą oni 

                                                           
24 L. W. Kaye, Servie utylization and support 
provision of caregiving men, [w:] J.I. Kosberg, 
Elderly Men: Special Problems and Professional 
Responsibilities, New York 1997, ss. 359-378. 

negatywnie nastawieni do szukania pomocy 

w związku ze swoim złym traktowaniem.  

 

Jest wiele wytłumaczeń niedostrzegania 

problemu starych mężczyzn będących 

ofiarami przemocy oraz brak skierowanej 

na ten problem uwagi. Przede wszystkim 

widoczny jest niedostatek badań z nim 

związanych, co skutkuje brakiem literatury, 

która omawiałaby możliwość występowania 

tego rodzaju nadużyć. Seniorzy, którzy są 

ofiarami przemocy nie zgłaszają swoich 

przypadków z różnych przyczyn: obaw 

i lęków, że sprawca dowie się o tym, 

z zażenowania, wstydu czy z zahamowań 

(blokady wewnętrznej). Ponadto starzy 

mężczyźni będący ofiarami nadużyć nie 

wiedzą, gdzie udać się z prośbą o pomoc. 

Izolacja od otoczenia, samotność, wstyd 

i bezsilność powodują, że starsze ofiary nie 

potrafią sobie poradzić ze zjawiskiem 

przemocy25. Uspołecznienie roli płci starych 

mężczyzn powstałe we wcześniejszych 

przedziałach czasowych, w wielu 

tradycyjnych społeczeństwach, prowadzi do 

postrzegania przez nich swoich problemów  

w inny sposób niż czynią to stare kobiety26. 

Wyczulenie społeczeństwa na możliwość 

wystąpienia przemocy wobec seniorów 

może spowodować również zwiększenie 

świadomości starych mężczyzn, że ich 

                                                           
25 Wynik badań własnych. 
26 E. H. Thompson, Gender matters: aging men’s 
health. In special issue on older men’s health, 
Generations 32 (1), s. 47-52. 
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trudna sytuacja nie jest jedyna oraz że mogą 

liczyć na pomoc społeczeństwa.  

Ponieważ przemoc wobec starych mężczyzn 

może być rezultatem kombinacji dwóch 

czynników: bycia mężczyzną oraz bycia 

starym, ważne jest aby zrozumieć,                 

że redukcja przemocy względem starych 

mężczyzn może wymagać redukcji zarówno 

dyskryminacji ze względu na wiek,                

jak i seksizmu w społeczeństwie. W związku 

z tym nieodzowne jest zaproponowanie 

konkretnych działań, które mogłyby 

przyczynić się do wzrostu świadomości         

u ofiar przemocy, a także u sprawców, czego 

następstwem powinno być minimalizo-

wanie przejawów przemocy i jej skutków.  

Nadużycia wobec mężczyzn po 70 roku 

życia to problem wciąż domagający              

się analiz i badań na skalę ogólnopolską. Jest 

to przemoc bardzo trudna do rozpoznania - 

zarówno sprawca jak i ofiara mogą                 

ją inaczej postrzegać, czemu sprzyjają 

pewne kulturowe wzory zachowań.          

Aby rozpoznać przemoc, musi istnieć 

świadomość, co to zjawisko oznacza oraz 

znajomość czynników ryzyka i wskaźników 

przemawiających za przemocą. 

Przemoc wobec starych mężczyzn może   

być traktowana jako wyraz nierówności 

społecznych w odniesieniu do różnic             

w zależności od płci, a także jako 

wyznacznik różnic zależnych od statusu 

społeczno - ekonomicznego i wyznaczników 

strukturalnych, wiążących się bezpośrednio 

i pośrednio ze zróżnicowanym ryzykiem 

negatywnych zmian w stanie zdrowia. 

Ponadto problem nadużyć wobec osób 

starych, jako problem dotyczący jedynie 

kobiet, powinien być zakwestionowany 

i przeciwstawiony bardziej równemu 

i sprawiedliwemu podejściu w rozwiązy-

waniu kwestii przemocy27. 

Potrzebne jest zatem precyzyjne określenie 

czynników ryzyka złego traktowania 

seniorów, który to jest warunkiem sine     

qua non stworzenia racjonalnych podstaw 

programu, który będzie chronił i zapobiegał 

przemoc wobec tej grupy wiekowej. Dlatego 

należy uważnie słuchać, co chce nam 

powiedzieć senior będący ofiarą przemocy 

lub nią zagrożony. Jeśli odkrycie czynników 

ryzyka złego traktowania starych mężczyzn 

okaże się możliwe, przyczynić się może 

do redukcji niekorzystnych zjawisk, a może   

i nawet je wyeliminuje. 

Rozpoznanie problemu przemocy wobec 

starych mężczyzn stanowi dobry początek 

dla dalszych inicjatyw  badawczych i działań 

utylitarnych z myślą o osobach starych  

i z myślą o zapewnieniu własnej bezpiecznej 

starości28.  

                                                           
27 B. Tobiasz - Adamczyk, op. cit., ss. 11 i nast. 
28 M. Halicka, J. Halicki, Przemoc wobec ludzi 
starych, Białystok 2002, s. 306. 
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Dopuszczalność wycofania uznania w prawie międzynarodowym 

Agata Kleczkowska 

* * * 

1. Wstęp 

Prawo jest pojęciem wielopłaszczyznowym, 

dotykającym zjawisk o bardzo zróżnico-

wanym charakterze1. Stwierdzenie to jest 

prawdziwe zarówno w odniesieniu 

do   prawa wewnętrznego, jak i prawa 

międzynarodowego.  

Zgodnie z tym, prawo międzynarodowe 

będzie obejmowało różnorodne zagad-

nienia, poczynając od podmiotów prawa 

międzynarodowego na prawie konfliktów 

zbrojnych kończąc. Mimo tego, że 

powszechnie uważa się pogląd mówiący, iż 

prawo międzynarodowe reguluje stosunki 

tylko między państwami za nieaktualny2, 

to nadal państwa pozostają najważniejszymi 

podmiotami prawa międzynarodowego,        

o największej możliwości oddziaływania 

m.in. na jego rozwój i powstanie nowych 

podmiotów.  

Państwo definiuje się jako „społeczność 

złożoną z terytorium i ludności, poddaną 

                                                           
1 L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 
2006, s. 26-28. 
2 W sprawie statku Lotus Stały Trybunał 
Sprawiedliwości Międzynarodowej zdefiniował 
prawo międzynarodowe jako regulujące 
stosunki między niepodległymi państwami 
(International law governs relations between 
independent States), http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_A/A_10/30_Lotus_Arret.pdf, 
9.01.2012 r.; R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo 
międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005, 
s. 18.  

zorganizowanej władzy państwowej”3. 

Wydaje się, że stwierdzenie istnienia tych 

trzech elementów nie powinno nastręczać 

większych trudności, bo łatwo, obserwując 

działalność państwa w sferze stosunków 

międzynarodowych, ale też sposób 

wewnętrznej organizacji, przypisać danej 

jednostce wspomniane cechy. Niemniej 

jednak, jest to zadanie proste w odniesieniu 

do istniejących już państw, których 

stabilność polityczna i prawna nie budzi 

wątpliwości, ale niekoniecznie jest to już 

takie oczywiste w stosunku do państw 

nowopowstających. Pozostałe państwa 

wyrażają swoją wolę przyjęcia danej 

struktury jako państwa do społeczności 

międzynarodowej za pomocą instytucji 

uznania.  

 

1.1. Uznanie w prawie międzynarodowym 

Uznanie w prawie międzynarodowym jest 

to „akt prawny, w którym podmiot prawa 

międzynarodowego (…) stwierdza istnienie 

pewnych faktów oraz przyznaje im okreś-

lone skutki prawne”4. W doktrynie poja-

wiają się dwa główne spory jeśli chodzi 

o teorię uznania.  
                                                           
3 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo 
międzynarodowe publiczne - zagadnienia 
systemowe, Warszawa 2004, s. 133.  
4 R. Bierzanek, J. Symonides, op. cit., s. 140. 
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Pierwszy spór różnicuje skutki uznania        

w zależności od przyjęcia teorii konstytu-

tywnej lub deklaratoryjnej. Zgodnie 

z  pierwszą z nich, państwo staje się 

podmiotem prawa międzynarodowego 

z momentem uznania jego istnienia przez 

inne państwa, druga teoria z kolei mówi,      

że dana jednostka staje się państwem             

z chwilą spełnienia wymaganych do tego 

przez prawo międzynarodowe warunków,    

a uznanie będzie tylko stwierdzeniem 

istniejącego stanu rzeczy5. Prawo 

międzynarodowe nie formułuje normy, 

która pozwoliłaby jednoznacznie rozstrzy-

gnąć ten spór, ale współcześnie odrzuca się 

raczej teorię konstytutywną6. W praktyce 

podział ten nie ma większego znaczenia. 

Jeśli nie ma żadnej normy rozstrzygającej 

taki konflikt, to nie ma też powodu, żeby 

państwa były związane tym, że jedno 

decyduje się dokonać uznania, a drugie                        

nie, a oba wiążą ze swoją praktyką 

odmienne skutki.7 

Na gruncie tej pracy o wiele większe 

znaczenie ma rozróżnienie między 

uznaniem de facto i de iure. Uznanie de iure, 

zwane też wyraźnym, może zostać 

dokonane w drodze uroczystej deklaracji, 

gratulacji przesłanych nowo powstałemu 

rządowi czy z powodu uzyskania 

niepodległości8. Uznanie de facto (per facta 

                                                           
5 Ibidem, s. 143; J. Gilas, Prawo między-
narodowe, Toruń 1999, s. 143. 
6 W. Czapliński, A. Wyrozumska, op. cit., s. 292. 
7 J. Crawford, The Creation of States in Inter-
national Law, Oxford 2006, s. 20-21. 
8 A. Wyrozumska, W. Czapliński, op. cit., s. 296. 

concludentia, uznanie dorozumiane) ma 

miejsce przez zawarcie umowy dwu-

stronnej, nawiązanie stosunków dyplo-

matycznych czy dopuszczenie urzędników 

konsularnych do wykonywania czynności 

urzędowych9. 

Na gruncie podziału uznania na de iure           

i de facto toczy się dyskusja o możliwości 

wycofania uznania. 

 

2. Wycofanie uznania 

Można wyobrazić sobie sytuację, w której 

państwo wobec którego dokonano uznania, 

traci efektywną kontrolę nad swoim 

terytorium albo następuje zmiana rządu 

powodująca radykalną zmianę kierunku 

polityki wewnętrznej i międzynarodowej 

państwa, a jednocześnie nie miało miejsca 

uznanie przedwczesne, czyli dokonane      

gdy obiektywnie nie można było jeszcze 

mówić o stabilności terytorialnej10. 

Wycofanie uznania stanowi zagadnienie 

bardzo kontrowersyjne w prawie 

międzynarodowym. Niekiedy mówi się 

o generalnym zakazie wycofania uznania, 

innym razem wskazuje się na zakaz 

wycofania uznania de iure. Niemniej jednak, 

ponieważ materialnym źródłem prawa 

międzynarodowego jest wola państw11,        

w rzeczywistości może mieć miejsce 

praktycznie każda sytuacja. 

                                                           
9 Ibidem. 
10 R. Bierzanek, J. Symonides, op. cit., s. 142. 
11 http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_10/30_ 
Lotus_Arret.pdf, 8.01.2012 r., s. 31. 
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Odmienne od większości autorów stano-

wisko na temat wycofania uznania zajmuje 

Hans Kelsen. Uznanie jest stwierdzeniem 

faktu, a „Stwierdzenie faktu nie może być 

wycofane, może być tylko zastąpione innym 

stwierdzeniem, że poprzednio stwierdzony 

fakt już nie istnieje” 12. Wycofanie uznania            

w takim razie „to (…) actus contrarius           

w porównaniu z aktem uznania”13. Niemniej 

jednak, w przedmiotowej pracy przyjęty 

został pogląd większości autorów, 

stanowiący, że istnieje pojęcie odwołania 

uznania w prawie międzynarodowym. 

 

2.1. Wycofanie uznania de facto 

Przy uznaniu de facto padają takie 

określenia jak: ograniczone, niepełne, 

tymczasowe, warunkowe14. Wynika to 

z tego, że państwo posługując się uznaniem 

de facto stwierdza, że istnieją przesłanki 

do uznania danej struktury za podmiot 

prawa międzynarodowego, ale jednocześnie 

ma wątpliwości zwłaszcza co do tego 

„czy nowy porządek jest trwale efektywny 

i niezależny”15. Jeżeli obawy państwa 

uznającego co do stabilności tego podmiotu 

potwierdzą się, uznanie de facto może 

zostać wycofane16. Przyjmuje się wówczas, 

                                                           
12 H. Kelsen, Recognition in international law. 
Theoretical observations, The American Journal 
Of International Law, t. 35, nr 4, s. 613. 
13 Ibidem. 
14 R. Bierzanek, J. Symonides, op. cit., s. 140; 
Ibidem, s. 612. 
15 Ibidem. 
16 W. Czapliński, A. Wyrozumska, op. cit., s. 297-
298. 

że uznanie wyrażało wstępną aprobatę dla 

danego porządku politycznego, a ponieważ 

zmieniły się czynniki składające się na ten 

porządek, uznanie może zostać wycofane17. 

Przykładem odwołania uznania de facto 

może być casus Francji i Finlandii. 

4.01.1918r. Francja dokonała uznania 

de facto Finlandii, ale proniemiecka postawa 

fińskiego rządu doprowadziła do zerwania 

stosunków dyplomatycznych 14.10.1918 r.18, 

a tym samym do wycofania uznania. 

Wznowienie relacji nastąpiło 1.02.1919 r., 

kiedy to Francja dokonała kolejnego 

uznania de facto. W opinii komentatorów, 

taki akt miał powstrzymać rozwój wpływów 

niemieckich w Finlandii i uprzedzić uznanie 

dokonane przez Wielką Brytanię19. Na tym 

przykładzie świetnie widać, jak bardzo 

politycznym gestem jest uznanie, a jak mało 

mającym wspólnego z oceną prawną 

sytuacji.  

Innym przykładem może być uznanie           

de facto w styczniu 1920 r. Gruzji                      

i Azerbejdżanu przez Wielką Brytanię,          

w obawie przed wejściem bolszewików       

na Zakaukazie20. Kiedy podbój tego regionu 

                                                           
17 M. N. Shaw, International Law, Cambridge 
2008, s. 466. 
18 W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynaro-
dowe publiczne w zarysie, Warszawa 2006, 
s. 151. 
19 D.G. Kirby, Finland in the Twentieth Century: 

A History and an Interpretation, University of 

Minnesota 1979, s. 55-58. 
20 Audrey L. Altstadt, The Azerbaijani Turks: 
power and identity under Russian rule, Stanford 
1992, s. 102. 
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przez Rosję stał się faktem w 1922 r., Wielka 

Brytania wycofała swoje uznanie.  

 

2.2. Ocena dopuszczalności wycofania 

uznania de facto 

Oceniając dopuszczalność wycofania 

uznania de facto z punktu widzenia prawa 

międzynarodowego, należałoby odwołać    

się do form dokonywania uznania.  

Jeśli sposobem stwierdzenia istnienia 

powstania nowego państwa byłaby umowa 

dwustronna, to wycofanie uznania powinno 

odbyć się w drodze wypowiedzenia umowy, 

co doprowadzi do jej wygaśnięcia21. Jeżeli 

umowa milczy na temat możliwości              

jej wypowiedzenia nie oznacza to, że takie 

wypowiedzenie będzie od razu stanowić 

naruszenie prawa międzynarodowego, 

bowiem dopuszcza się możliwość domnie-

mania intencji stron co do możliwości 

wypowiedzenia umowy. Dotyczy to zwłasz-

cza traktatów o przyjaźni, za pomocą 

których dokonuje się niekiedy uznania 

de facto22. Na tej podstawie można przyjąć, 

że jeżeli umowa dwustronna miała na celu 

potwierdzenie istnienia państwa, to zmiana 

okoliczności politycznych dotyczących 

państwa uznawanego może wywołać wolę 

jednostronnego wypowiedzenia takiej 

umowy. Gdyby uznanie dokonane za jej 

pomocą tworzyło obowiązki prawne, 

                                                           
21 J. Gilas, op. cit., s. 90. 
22 W. Czapliński, A. Wyrozumska, op. cit., s. 504-
505. 

trudniej byłoby jednostronnie ją wycofać. 

Ale ponieważ samo „zadeklarowanie chęci 

przystąpienia do normalnych politycznych                               

i ekonomicznych relacji z nowym państwem 

nie tworzy obowiązku prawnego”23, można 

przyjąć, że wycofanie w ten sposób uznania 

de facto jest możliwe. 

Innym przykładem dokonania uznania          

de facto jest nawiązanie stosunków 

dyplomatycznych. „W prawie międzyna-

rodowym nie istnieje prawo do utrzymy-

wania stosunków dyplomatycznych. 

Stosunki oparte są na wzajemnej zgodzie 

zainteresowanych państw”24. Tak więc 

państwo, które dokonuje uznania, decyduje 

się na posiadanie swojej reprezentacji          

w uznawanym państwie, tym samym 

stwierdzając, że taka nowo powstała 

struktura nabrała cech stabilności                    

i potrzebne jest zapewnienie ochrony 

interesów państwa uznającego i jego 

obywateli na terytorium państwa 

uznawanego. Podobnie jak w przypadku 

umowy dwustronnej, jeżeli dojdzie              

do zmiany okoliczności wpływających        

na decyzję o uznaniu, państwo wysyłające, 

zgodnie z art. 9 Konwencji wiedeńskiej          

z 1961 r. o stosunkach dyplomatycznych, 

może odwołać członka misji dyploma-

tycznej25. Wycofanie uznania wobec 

państwa w taki sposób jest więc  

też dopuszczalną praktyką. Podobnie rzecz 

                                                           
23 H. Kelsen, op.cit., s. 612. 
24 W. Czapliński, A. Wyrozumska, op. cit., s. 263. 
25 http://www.msz.gov.pl/Konwencja,Wiedens-
ka,o,stosunkach,dyplomatycznych,1132.html, 
9.01.2012 r. 



Agata Kleczkowska: Dopuszczalność wycofania uznania w prawie międzynarodowym 

Wiedza Prawnicza nr 1/2012 Strona 42 

ma się z dopuszczeniem urzędników 

konsularnych do wykonywania czynności 

urzędowych. Państwo przyjmujące może  

nie wyrazić zgody na wykonywanie przez 

konsula jego funkcji bez podania 

podwodów26, tak więc utrata przez państwo 

wysyłające, wobec którego uznanie jest 

dokonywane, cech stabilności i efekty-

wności może również być przyczyną takiego 

aktu państwa uznającego. Biorąc pod 

uwagę, że konsul zajmuje się wyko-

nywaniem funkcji administracyjnych 

państwa wysyłającego, gdy wątpliwości 

zaczyna budzić, czy dana struktura aby 

na pewno ma efektywną władzę na swoim 

terytorium i posiada skutecznie działające 

organy, państwo dokonujące uznania przez 

dopuszczenie urzędników konsularnych 

do działania w swoich granicach ma prawo 

cofnąć exequatur, czyli upoważnienie dane 

urzędnikowi do wykonywania swoich 

funkcji27. 

 

2.3. Wycofanie uznanie de iure 

Jeżeli można mówić o zakazie wycofania 

uznania w prawie międzynarodowym,  

to na pewno będzie można odnieść  

to do uznania de iure. Jako nieodwracalne 

zostało ujęte np. w Konwencji o prawach  

i obowiązkach państw amerykańskich28. 

                                                           
26   W. Czapliński, A. Wyrozumska, op. cit., s. 279. 
27 http://www.msz.gov.pl/Konwencja,Wieden-
ska,o,stosunkach,konsularnych,1133.html, 
9.01.2012 r. 
28 A. Klafkowski, Prawo międzynarodowe 
publiczne, Warszawa 1981 r., s. 153. 

Trudno jednak mówić o tym, że zakaz  

ten ma charakter absolutny.  

Określanie uznania de iure jako 

nieodwracalnego ma raczej podkreślić 

większą wagę tego rodzaju uznania jako 

tego, z którym wiąże się jakieś podstawy  

i konsekwencje prawne29, a zatem trudniej 

jest wycofać się z niego powołując się tylko 

na względy polityczne. Wiązanie jednak 

uznania de iure z absolutnym zakazem 

odwołania uznania jest niezrozumieniem 

natury uznania, bowiem decyduje o nim 

wyłącznie wola państw (poparta czy nie 

stosownymi argumentami prawnymi) 

i w tym sensie uznanie jest zawsze aktem 

politycznym, bo dobrowolnym30. Państwo 

zawsze przy uznaniu, także de iure, będzie 

kierowało się głównie swoim interesem 

politycznym, nawet gdy nada swojemu 

stwierdzeniu charakter aktu zawierającego 

prawnie wiążące obowiązki. Także wówczas 

istnieje mimo wszystko możliwość zatrzy-

mania skutków wynikających z takiego aktu. 

Przykładów wycofania uznania de iure jest 

znacznie mniej niż przy uznaniu de facto.  

W literaturze wskazuje się na casus Etiopii. 

W 1936 r. Włochy, dokonawszy podboju 

Etiopii, ogłosiły jej aneksję31. W 1938 r. 

Wielka Brytania udzieliła uznania de iure 

nowemu nabytkowi Włoch, ale wraz 

                                                           
29 P. Malanczuk, M. B. Akehurst, Akehurst's 

modern introduction to international law, 

London 1997, s. 88. 
30 I. Brownlie, Principles of Public International 
Law, Oxford 2003, s. 89. 
31 Ibidem, s. 97. 
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z destabilizacją sytuacji w kraju 

i intensyfikacją walk, wycofała swoje 

uznanie w 1940 r.32 Najbardziej spek-

takularnym przykładem wycofania uznania 

de iure było odwołanie uznania 

dla Republiki Chin, jako konsekwencji 

uznania za jedyną reprezentację państwa 

rządu Chińskiej Republiki Ludowej 

w 1979 r.33 

 

2.4. Ocena dopuszczalności wycofania 

uznania de iure  

Jak zostało już powiedziane, uznanie de iure 

jest uznaniem wyraźnym, zawierać więc 

będzie deklarację wprost w przedmiocie 

stosunków z nowo powstałym państwem. 

Na przykład uchwała Rady Ministrów 

Rzeczpospolitej Polskiej z 26.02.2008 r. 

w sprawie uznania Kosowa rozpoczyna się 

od słów: „Rzeczypospolita Polska uznając 

niepodległość Republiki Kosowo (…)”34. 

Akty uznania de iure będą miały formę 

jednostronnych aktów państwa. Intencją 

państw musi być w takim przypadku wola 

związania się obowiązkami prawnymi35. 

Jednostronne akty państw nie są co prawda 

źródłem prawa w rozumieniu art. 38 Statutu 

Międzynarodowego Trybunału Sprawiedli-

wości, co nie oznacza że nie mogą być 

źródłem zobowiązań prawnomiędzy-

                                                           
32 M. N. Shaw, op. cit., s. 467. 
33 Ibidem, s. 467. 
34 http://www.premier.gov.pl/rzad/uchwaly/ 
uchwaly/uchwala_w_sprawie_uznania_prze,691
/, 9. 01. 2012 r. 
35 M. N. Shaw, op. cit., s. 122. 

narodowych. Skoro więc pod pewnymi 

warunkami akty te mogą być uznane 

za źródło prawa międzynarodowego, 

do wycofania uznania nie wystarczy 

po prostu chęć państwa, żeby dostosować 

swoje stosunki z innymi państwami 

do zmienionych okoliczności politycznych.  

Sprawą aktów jednostronnych zajęła  

się Komisja Prawa Międzynarodowego, 

której efektem pracy jest dokument 

„Guiding Principles applicable to unilateral 

declarations of States capable of creating 

legal obligations”36 z 2006 r. Zgodnie  

z „Zasadami”, państwa, których dotyczy  

akt jednostronny mają prawo oczekiwać,  

że został wydany w dobrej wierze (artykuł 

1). Bardzo ważnym elementem, oprócz 

wypełnienia deklaracji wiążącymi zobo-

wiązaniami, jest pochodzenie aktu 

od władzy, która ma prawo taki akt wydać 

(artykuł 4). Stawia im się także wymaganie 

zgodności z normami peremptoryjnymi 

(artykuł 8). Najbardziej interesujący  

z punktu widzenia wycofania uznania jest 

artykuł 10., który dotyczy możliwości 

odwołania aktu jednostronnego. Stawia  

on w zasadzie tylko jeden, aczkolwiek 

istotny warunek - odwołanie nie może  

być arbitralne. Należy w szczególności 

ocenić odwołanie pod kątem zawartych  

w akcie stwierdzeń, obowiązków 

powstałych wobec innych państw  

w związku z aktem oraz zasadniczej zmiany 

okoliczności. Jak wskazuje się w komen-

                                                           
36 http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments 
/english/commentaries/9_9_2006.pdf,9.01.2012 
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tarzu do „Zasad”, „zasadniczą zmianę 

okoliczności” należy interpretować zgodnie 

z rozumieniem tej przesłanki w Konwencji 

wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969 r. 

(art. 62). 

Jeżeli więc państwo, dokonawszy uznania  

de iure, będzie chciało odwołać je, będzie  

to możliwe, ale nie w sytuacji gdy po prostu 

przestaną odpowiadać państwu tylko 

poglądy polityczne danego rządu. Zgodnie  

z Konwencją wiedeńską, zasadnicza zmiana 

okoliczności może być powołana jako 

przyczyna wygaśnięcia traktatu, gdy 

istnienie danych okoliczności stanowiło 

podstawę zgody strony albo przekształcił 

się znacznie zakres obowiązków pozo-

stałych jeszcze do wykonania na podstawie 

traktatu. Odnosząc to do aktu jedno-

stronnego i uznania de iure, będzie można 

akt odwołać, gdy państwo oparło swoją 

intencję stworzenia norm prawnie 

wiążących na okolicznościach związanych  

z powstaniem nowego państwa, które 

zasadniczo zmieniły się (np. władza 

najwyższa utraciła efektywną kontrolę  

nad swoim terytorium, doszło do konfliktu 

wewnętrznego). W odniesieniu do drugiego 

rozumienia zasadniczej zmiany okolicz-

ności, ponieważ „państwo uznane 

ma roszczenie do państwa uznającego  

o realizację wszystkich skutków prawnych 

wynikających z dokonanego uznania”37, 

gdyby realizacja tych skutków okazała  

się zbyt dużym niż było spodziewane 

                                                           
37 A. Klafkowski, op. cit., s. 153. 

obciążeniem dla państwa uznającego, 

można rozważyć dopuszczalność wycofania 

uznania. 

Wykorzystanie aktów jednostronnych  

do uznania ma jeszcze jeden interesujący 

aspekt. W 2003 r. ukazał się w ramach prac 

Komisji „Sixth report on unilateral acts  

of States”, którego autorem jest specjalny 

sprawozdawca Victor Rodríguez Cedeño. 

Jako wymóg ważności aktu jednostronnego 

stawia się tam także obowiązek jego 

zgodności z aktami pochodzącymi  

od struktur międzynarodowych, takich  

jak na przykład Organizacja Narodów 

Zjednoczonych38. W tym świetle, należa-

łoby więc zastanowić się w ogóle  

nad dopuszczalnością uznania za pomocą 

aktu jednostronnego, gdy pojawia  

się rezolucja Rady Bezpieczeństwa 

potępiająca zmiany terytorialne, które 

prowadzą do powstania nowego państwa, 

będącego następnie przedmiotem uznania. 

Zgodnie z Raportem, taki brak zgodności 

powoduje, że akt jednostronny staje  

się nieważny i traci moc wywoływania 

skutków prawnych (w tym świetle jeśli 

przyjąć, że wspomniana aneksja Etiopii 

przez Włochy jest nielegalna, to akty 

uznania jej przez państwa trzecie nie miały 

żadnych konsekwencji w prawie między-

narodowym)39. W takiej sytuacji można 

zastanawiać się, czy wycofanie uznania jest 

w ogóle konieczne, skoro i tak akt nie będzie 

                                                           
38 http://untreaty.un.org/ilc/documentation/    
english/a_cn4_534.pdf, 25.01.2012, s. 19. 
39 Ibidem.  
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mieć znaczenia prawnego. Jego wycofanie 

wówczas może być uznane za demonstrację 

czysto polityczną, więc to czy państwa będą  

się go podejmować będzie zależeć od tego 

jakie zachowanie przyniesie im ad casum 

więcej korzyści.  

Oczywiście, powyższe uwagi odnoszą  

się do sytuacji, gdy państwo dokonując 

uznania w postaci aktu jednostronnego chce 

wytworzyć obowiązki prawne. Może 

bowiem zdarzyć się też, że państwo chce 

tylko taką drogą wyrazić swój pogląd  

co do np. sytuacji politycznej w stosunkach 

międzynarodowych. Wydaje się wówczas,  

że należy do takiej niewiążącej prawnie 

deklaracji odnieść uwagi związane  

z wycofaniem uznania de facto. 

Jak zostało pokazane, odwołanie uznania  

de iure, mimo że obłożone poważniejszymi 

wymaganiami niż wycofanie uznania  

de facto, jest jednak możliwe. 

3. Podsumowanie 

Państwa są najważniejszymi podmiotami 

prawa międzynarodowego. To one mają 

prawo decydowania o źródłach zobowiązań 

i uprawnień w tej gałęzi prawa, to one swoją 

wolą mogą dowolnie kształtować stosunki 

międzynarodowoprawne. Jeżeli więc wolno 

im dokonać uznania nowej struktury  

za podmiot w prawie międzynarodowym,  

to nie można im też odmówić możliwości 

wycofania tego uznania. Niemniej jednak, 

żeby nie doprowadzić do możliwości 

lekceważenia zobowiązań prawnych  

i naruszania suwerenności innych państw, 

należy tę swobodę działania w niezbędnym 

stopniu ograniczyć, nadać jej kształt, który  

z jednej strony powinien pozwolić  

na nieskrępowane wyrażanie swojej woli, 

ale z drugiej strony stworzyć jasne zasady 

dopuszczalności działania każdego rodzaju. 

Niewątpliwie odwołanie uznania jest 

możliwe, zarówno gdy mowa o uznaniu  

de facto, jak i de iure, niemniej jednak  

nie powinno to nigdy dziać się kosztem 

innych podmiotów prawa międzynaro-

dowego.  

 

 

 

 

 

 

 


