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Fałszerstwa dzieł sztuki na gruncie przestępstwa oszustwa  

z art. 286 K.k. 

Bartosz Jastrzębski 

 

Uwagi ogólne 

Zagadnienie odpowiedzialności kar-

nej za podrabianie i przerabianie dzieł sztu-

ki, w związku z rozwojem kolekcjonerstwa  

i – co za tym idzie – rynku sztuki, cieszy się 

coraz większym zainteresowaniem nie tylko 

prawników, lecz również kolekcjonerów, 

czy ekspertów w dziedzinie sztuki. W ciągu 

ostatnich lat wyraźnie wzrósł popyt na dzie-

ła sztuki, głównie z powodu traktowania ich 

jako formy inwestycji. Dzieła sztuki z roku 

na rok osiągają coraz wyższe ceny, co stwa-

rza silną pokusę nie tylko dla złodziei, ale 

również dla fałszerzy. 

Ogólnie rzecz ujmując, można przy-

jąć, że fałszerstwo dzieła sztuki polega  

na świadomym jego odtworzeniu w celu 

wprowadzenia osób trzecich w mylne prze-

konanie o jego autentyczności. Sprawcy 

dopuszczają się fałszerstw dzieł sztuki 

głównie w celu uzyskania korzyści mająt-

kowych, lecz nie zawsze jest to jedyny  

cel przyświecający fałszerzom, ponieważ 

powód podrobienia lub przerobienia dzieła 

sztuki może stanowić m.in. chęć zaspokoje-

nia ambicji czy zemsty. 

Przed wejściem w życie ustawy  

z dnia 24 lutego 2006 roku zmieniającej 

ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochro- 

nie zabytków i opiece nad zabytkami1,  

tj. do dnia 23 kwietnia 2006 r. nie było  

w systemie polskiego prawa karnego, prze-

pisów, które w sposób wyraźny kryminali-

zowały zjawisko fałszerstw dzieł sztuki.  

Do tego czasu polski wymiar sprawiedliwo-

ści wykształcił praktykę kwalifikowania 

przedmiotowego zachowania jako przestęp-

stwa oszustwa, stypizowanego w art. 286 

K.k., który stanowi, iż „Kto w celu osiągnię-

cia korzyści majątkowej, doprowadza inną 

osobę do niekorzystnego rozporządzenia 

własnym lub cudzym mieniem za pomocą 

wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania 

błędu lub niezdolności do należytego poj-

mowania przedsiębranego działania, podle-

ga karze pozbawienia wolności od 6 miesię-

cy do 8 lat”.  

Fałszerstwa dzieł sztuki na tle 

przepisu 286 K.k. 

Przedmiot ochrony prawnej z art. 

286 K.k. stanowią prawa majątkowe – mie-

nie. Pojęcie „mienia” występuje na płasz-

czyźnie Kodeksu cywilnego, który w art. 44 

definiuje je jako „własność i inne prawa  

majątkowe”. Kodeks karny przepisom chro-

niącym mienie poświęca rozdział XXXV  

i na jego gruncie, w zależności od typy czynu 

                                                           
1 Tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. 
zm. 
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przestępczego, termin „mienie” pojawia się 

w szerszym lub węższym znaczeniu poję-

ciowym. Zgodnie z kierunkiem wyznaczo-

nym przez doktrynę oraz orzecznictwo Sądu 

Najwyższego należy przyjąć, iż w przypadku 

przestępstwa oszustwa, termin „mienie” 

należy rozumieć szeroko. Sąd Najwyższy  

w uchwale z dnia 24 stycznia 1973 roku  

(VI KZP 69/72), stwierdził, iż „przy prze-

stępstwie oszustwa przedmiotem ochrony 

jest mienie w szerokim rozumieniu tego 

pojęcia, obejmującym wszelkie prawa mają-

tkowe, rzeczowe i obligacyjne, w tym także 

usługi, świadczenia, zyski lub pożyczki sta-

nowiące majątek”2. Swoje stanowisko Sąd 

Najwyższy podtrzymał w postanowieniu  

z dnia 15 czerwca 2007 roku (I KZP 13/07) 

na gruncie, którego wyjaśnia, że „termin 

<<mienie>> zawarty w treści art. 286 §1 

k.k., oznacza całokształt sytuacji majątko-

wej, obejmującej wszelkie prawa, zarówno 

rzeczowe, jak i obligacyjne, zaś niekorzystne 

nim rozporządzenie może nastąpić zarówno 

przez rzeczywisty uszczerbek, jak i przez 

utratę należnych korzyści”3. W związku  

z powyższym, na gruncie omawianego prze-

pisu, termin „mienie” stanowi synonim ma-

jątku i należy go rozumieć jako ogół praw 

majątkowych przysługujących określonemu 

podmiotowi4. Ponadto, przedmiotem wyko-

nawczym oszustwa jest mienie obejmujące 

zarówno uszczerbek majątkowy (damnum 

                                                           
2 OSNKW 1973, nr 4, poz. 42. 
3 OSNKW 2007, nr 7-8, poz. 56. 
4 Tak: A. Szczekala, Fałszerstwa dzieł sztuki. 
Zagadnienia prawnokarne, Warszawa 2012,  
s. 179. 

emergens), jak i utracone korzyści (lucrum 

cessans), jeżeli są one następstwem nieko-

rzystnego rozporządzenia mieniem5. Warto 

podkreślić, iż przedmiotem ochrony z art. 

286 K.k. jest nie tylko majątek osoby, która 

dokonuje niekorzystnego nim rozporządze-

nia, lecz każde mienie jakiegokolwiek pod-

miotu. 

Czynnością sprawczą w przypadku 

przestępstwa oszustwa jest doprowadzenie 

innej osoby do niekorzystnego rozporzą-

dzenia mieniem własnym lub cudzym.  

M. Kulik przez „doprowadzenie” rozumie 

wywołanie niekorzystnej dla pokrzywdzo-

nego decyzji rozporządzającej w odniesieniu 

do jego mienia. Należy jednak podkreślić,  

że doprowadzenie do niekorzystnego roz-

porządzenia mieniem wypełnia znamiona 

czynu zabronionego z art. 286 K.k. tylko 

wówczas, gdy następuje poprzez jedną  

z trzech form wskazanych przez ustawo-

dawcę, a zatem poprzez wprowadzenie  

w błąd, wyzyskanie błędu lub wyzyskanie 

niezdolności do należytego pojmowania 

przedsiębranego działania. Każda inna for-

ma czynności, której skutkiem jest nieko-

rzystne rozporządzenie mieniem przez oso-

bę trzecią, nie stanowi przestępstwa oszu-

stwa w myśl Kodeksu karnego6.  

Poprzez pojęcie błędu – za A. Mar-

kiem – należy rozumieć rozbieżność między 

obiektywną rzeczywistością a wyobraże-

niem o niej lub jej odbiciem w świadomości 

                                                           
5 Zob. np. A. Marek, Prawo karne, Warszawa 
2009, s. 557 i nast. 
6 Por. np. A. Szczekala, Fałszerstwa…, op. cit.,  
s. 180. 
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podmiotu. Błąd może polegać zarówno  

na urojeniu istnienia okoliczności albo cech 

pewnego stanu rzeczy, które nie występują 

w obiektywnej rzeczywistości, jak również 

na nieświadomości istniejących okoliczności 

lub cech7. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia  

2 grudnia 2002 roku (IV KKN 135/00)  

na gruncie omawianego przepisu, podniósł, 

iż „jeżeli chodzi o dwa pierwsze sposoby 

działania, to zawsze przy ich stosowaniu 

warunkiem zrealizowania skutku jest błąd 

po stronie pokrzywdzonego. Może to być 

błąd co do osoby, błąd co do rzeczy, błąd  

co do zjawiska lub zdarzenia”8. A. Szczekala 

dodaje, iż przedmiotem błędu mogą być 

ponadto fakty, stosunki, okoliczności doty-

czące osób, jakości, liczby i wartości rzeczy 

oraz istniejące przepisy prawa9. 

Wprowadzenie w błąd (zwane także 

oszustwem „czynnym”) polega na tym,  

iż sprawca – własnymi, podstępnymi zabie-

gami – doprowadza pokrzywdzonego  

do mylnego wyobrażenia o określonym sta-

nie rzeczy10. Podobną definicję zapropono-

wał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 paź-

dziernika 1986 roku (II KR 134/86)11. Nale-

ży podkreślić, iż na gruncie analizowanego 

przepisu, błąd u pokrzywdzonego musi  

wystąpić dopiero po podjęciu przez sprawcę 

czynów zmierzających do jego wywołania. 

Ustawodawca w art. 286 K.k., nie określa 

formy, w jakiej sprawca ma dokonać wpro-

                                                           
7 Zob. tenże, Prawo…, op. cit., s. 148. 
8 Zob. Prok. i Pr. – wkładka 2003, nr 6, poz. 8. 
9 Tak: taż, Fałszerstwa…, op. cit., s. 180 i nast. 
10 Zob. np. A. Marek, Prawo…, op. cit., s. 557. 
11 OSNPG 1987, nr 7, poz. 80. 

wadzenia w błąd, zatem należy przyjąć,  

iż może to zrobić w sposób dowolny, np. sło-

wem, pismem, gestem. Ponadto, wprowa-

dzenie w błąd musi mieć wpływ na rozpo-

rządzenie mieniem przez pokrzywdzonego, 

zatem musi dotyczyć okoliczności istot-

nych12. 

Drugą formą doprowadzenia do nie-

korzystnego rozporządzenia mieniem, 

wskazaną przez ustawodawcę w art. 286 

K.k. stanowi wyzyskanie13 błędu, polega-

jące na wykorzystaniu istniejącego już  

u pokrzywdzonego błędnego wyobrażenia 

co do rzeczywistości i niewykazaniu aktyw-

ności w celu jego skorygowania. W niniej-

szej materii wypowiedział się również Sąd 

Najwyższy w przytaczanym już wyroku  

z dnia 2 grudnia 2002 roku (IV KKN 

135/00), gdzie stwierdził, iż „w przypadku 

wyzyskania błędu […] rozbieżność już ist-

nieje, a sprawca nie koryguje jej, lecz korzy-

sta z tego błędu dla uzyskania przez siebie, 

w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, 

niekorzystnej dla pokrzywdzonego decyzji 

majątkowej”14. Dla wypełnienia znamion 

przestępstwa oszustwa nie ma znaczenia  

to, w jaki sposób u osoby rozporządzającej 

mieniem zaistniało błędne przekonanie  

co do rzeczywistości, natomiast ważnym 

                                                           
12 Zob. A. Szczekala, Fałszerstwa…, op. cit., s. 182. 
13 Według „Słownika języka polskiego PWN” 
termin „wyzyskać – wyzyskiwać” oznacza „zasto-
sować coś dla osiągnięcia pożytku […], osiągnąć 
jakąś korzyść, obciążając kogoś nadmiernymi 
obowiązkami lub zadaniami, których wykonanie 
do niego nie należy”. Zob. http://sjp.pwn.pl/ 
slownik/wyzyskać, stan na dzień: 29 sierpnia 
2014 r.  
14 Prok. i Pr. – wkładka 2003, op. cit. 
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jest, iż fakt ten został wykorzystany przez 

sprawcę15. 

Ostatnią formą popełnienia czynu 

zabronionego z art. 286 K.k. jest wyzyskanie 

niezdolności do należytego pojmowania 

przedsiębranego działania, które polega  

na doprowadzeniu do niekorzystnego roz-

porządzenia mieniem osoby nieposiadającej 

zdolności do prawidłowej oceny swoich 

działań. Niezdolność owa może mieć dwoja-

ki charakter, a mianowicie stały (np. choro-

ba psychiczna, wiek starczy), bądź przemija-

jący (np. zaburzenia wynikające z przej-

ściowej choroby lub odurzenia alkoholem). 

Należy podkreślić, iż ustawodawca nie 

ogranicza przesłanek niezdolności do poj-

mowania znaczenia przedsiębranego dzia-

łania, zatem może ono wynikać również  

z ciemnoty, czy zabobonu, czego doskona-

łym przykładem jest sytuacja, w której  

pokrzywdzony nie zdaje sobie sprawy  

z wartości kupowanego dzieła sztuki, które 

jest falsyfikatem16. Ponadto, dla zaistnienia 

przestępstwa stypizowanego w art. 286 K.k. 

nie ma znaczenia fakt, w jaki sposób doszło 

do powstania przedmiotowej niezdolności. 

Wprowadzenie w błąd może być  

dokonane zarówno poprzez działanie (np. 

sprawca udziela osobie rozporządzającej 

mieniem informacji niezgodnych ze stanem 

faktycznym), jak i przez zaniechanie (np. 

sprawca zataja przed pokrzywdzonym 

istotne dla okoliczności fakty). Natomiast 

wyzyskanie błędu charakteryzuje się zanie-

                                                           
15 Tak: A. Szczekala, Fałszerstwa…, op. cit., s. 183. 
16 Por. A. Marek, Prawo…, op. cit., s. 557. 

chaniem przez sprawcę działania mającego 

na celu wyprowadzenie z niezgodnego  

z rzeczywistością przeświadczenia osoby 

rozporządzającej mieniem. Z kolei wyzyska-

nie niezdolności do należytego pojmo- 

wania przedsiębranego działania polega  

na oddziaływaniu na psychikę osoby nie-

zdolnej do właściwej oceny podejmowanych 

przez siebie decyzji17. 

Słownik języka polskiego definiuje 

termin „doprowadzić – doprowadzać” jako 

„przyprowadzić do jakiegoś miejsca, przy-

wieść do celu […], stać się przyczyną czegoś, 

przyprawić kogoś o coś, spowodować coś, 

wywołać coś […]”18. Odnosząc się do powyż-

szego, przez doprowadzenie – na gruncie 

przepisu z art. 286 K.k. – należy uznać  

wywołanie/spowodowanie przez sprawcę 

niekorzystnej decyzji rozporządzającej mie-

niem u pokrzywdzonego. Warto zwrócić 

uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 

15 listopada 2002 roku (IV KKN 618/99),  

w którym stwierdził, iż „Znamię <<dopro-

wadza>> zakłada nie tylko istnienie związku 

przyczynowego między zachowaniem 

sprawcy a zachowaniem pokrzywdzonego  

i rezultatem w postaci niekorzystnego roz-

porządzenia mieniem przez tego ostatniego, 

lecz także wzajemną aktywność sprawcy  

i pokrzywdzonego. Nie jest zatem możliwe 

popełnienie oszustwa przez zaniechanie  

po stronie sprawcy, jak i nie jest możliwe 

popełnienie tego przestępstwa poprzez nie-

korzystne rozporządzenie mieniem przez 
                                                           
17 Por. A. Szczekala, Fałszerstwa…, op. cit., s. 185. 
18 M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, 
Warszawa 1978, s. 430. 
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pokrzywdzonego, które dokonuje się bez 

jego wiedzy bądź udziału, a więc niejako 

<<poza jego plecami>>”19. Mając na wzglę-

dzie orzecznictwo Sądu Najwyższego, jak 

również powszechny pogląd doktryny, nale-

ży przyjąć, iż czyn zabroniony określony  

w art. 286 K.k., mimo iż poszczególne jego 

elementy mogą zaistnieć poprzez zaniecha-

nie, całościowo może być dokonany wyłącz-

nie poprzez działanie. Wskazuje na to zasto-

sowany w konstrukcji przedmiotowego 

przepisu termin „doprowadza”, który dowo-

dzi, że oprócz błędu lub wyzyskania nie-

zdolności do należytego pojmowania przed-

siębranego działania przez osobę rozporzą-

dzającą mieniem, niezbędny jest również 

pewien akt woli ze strony sprawcy, a zatem 

wykonanie pewnej czynności mającej  

na celu spowodowanie owego niekorzyst-

nego rozporządzenia mieniem. Słusznie 

zatem zauważa A. Szczekala, że nie wypełnia 

znamion przestępstwa oszustwa skorzysta-

nie przez sprawcę z podjętego spontanicz-

nie rozporządzenia mieniem, na które  

ów sprawca nie miał żadnego wpływu20. 

Czyn określony w art. 286 K.k. jest 

przestępstwem materialnym (skutkowym), 

którego skutek stanowi niekorzystne rozpo-

rządzenie mieniem. Ponadto oszustwo jest 

przestępstwem kierunkowym (dolus colora-

tus), bowiem jego znamię stanowi cel  

w postaci osiągnięcia korzyści majątkowej. 

Należy również podkreślić, że przesłanki 

czynu zabronionego z art. 286 K.k. mogą 

                                                           
19 Prok. i Pr. – wkładka 2003, nr 6, poz. 7. 
20 Zob. taż, Fałszerstwa…, op. cit., s. 186. 

zostać wypełnione tylko wówczas, gdy 

sprawca działa w sposób umyślny z zamia-

rem bezpośrednim (dolus directus), ponie-

waż musi on obejmować swą wolą i świa-

domością doprowadzenie pokrzywdzonego 

do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. 

W podobnym tonie wypowiedział się Sąd 

Najwyższy w wyroku z dnia 19 lipca 2007 

roku (V KK 384/06), w którym podniósł,  

że „oszustwo jest przestępstwem kierunko-

wym, gdyż warunkiem odpowiedzialności 

jest działanie czy zaniechanie sprawcy  

w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. 

Zamiar bezpośredni o szczególnym zabar-

wieniu związany z celem działania sprawcy 

oznacza, że elementy przedmiotowe oszu-

stwa muszą mieścić się w świadomości 

sprawcy i muszą być objęte jego wolą. 

Sprawca nie tylko musi chcieć uzyskać  

korzyść majątkową, lecz musi także chcieć 

użyć w tym celu określonego sposobu dzia-

łania czy zaniechania”21.  

Przestępstwo oszustwa wyróżnia się 

na tle innych przestępstw przeciwko mieniu 

elementem dobrowolności decyzji pokrzyw-

dzonego, ponieważ osoba dokonująca nie-

korzystnego rozporządzenia mieniem nie 

traci go wbrew swojej woli, opiera jedynie 

swoją decyzję na wadliwych przesłankach22. 

Zgodnie ze „Słownikiem języka polskiego 

PWN” termin „rozporządzać – rozporządzić” 

oznacza „korzystając z przysługującego pra-

wa, wydać polecenie co do sposobu wyko-

nywania czegoś; mieć coś do własnej dyspo-
                                                           
21 „Biuletyn Prawa Karnego” 2007, nr 14, poz. 
33. 
22 Tak: A. Szczekala, Fałszerstwa…, s. 187. 
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zycji”23. Mając na względzie powyższą defi-

nicję, jak również zdanie przeważającej czę-

ści doktryny, pojęcie rozporządzenia mie-

niem należy rozumieć w szerokim ujęciu 

znaczeniowym jako wszelkie czynności 

prowadzące do zmiany stanu majątkowe-

go24.  

W wyroku z dnia 30 sierpnia 2000 

roku (V KKN 267/00) Sąd Najwyższy skon-

statował, iż „ustawowe znamię, stanowiące 

skutek przestępstwa oszustwa, określonego 

w art. 286 k.k., wypełnione zostaje wtedy, 

gdy sprawca działając w sposób opisany  

w tym przepisie, doprowadza inną osobę  

do rozporządzenia mieniem, które jest nie-

korzystne z punktu widzenia interesów tej 

osoby lub innej osoby pokrzywdzonej”25. 

Bazując na powyższym orzeczeniu, słusz-

nym jest przyjęcie, iż dla bytności czynu  

z art. 286 K.k. wymagane jest, aby rozporzą-

dzenie mieniem dokonane przez pokrzyw-

dzonego miało charakter niekorzystny, czyli 

polegało na pogorszeniu sytuacji majątko-

wej jego lub innej osoby. 

Należy podkreślić ponadto, że bez 

znaczenia dla zaistnienia przestępstwa 

oszustwa jest fakt, czy czynność praw- 

na stanowiąca rozporządzenie mieniem,  

na gruncie artykułu 286 K.k., jest ważna  

i skuteczna, a nawet zgodna z prawem,  

natomiast ważne jest, aby pomiędzy zacho-

waniem sprawcy polegającym na wprowa-

dzeniu w błąd, wyzyskaniu błędu lub nie-

                                                           
23 http://sjp.pwn.pl/slownik/2516994/rozporzą 
dzić, stan na dzień: 29 sierpnia 2014 r.   
24 Tak: A. Szczekala, Fałszerstwa…, op. cit., s. 188. 
25 OSNKW 2000, nr 9-10, poz. 85. 

zdolności do należytego pojmowania przed-

siębranego działania a niekorzystnym roz-

porządzeniem mieniem wystąpił związek 

przyczynowy26. 

Przepis art. 286 K.k., w kontekście 

fałszerstw dzieł sztuki, będzie miał zasto-

sowanie wówczas, gdy sprawca – oferując 

rzecz, która nie jest dziełem sztuki – poin-

formuje kupującego, że nim jest lub nie  

wyprowadzi kupującego z błędnego prze-

konania odnośnie prawdziwości przedmio-

tu, bądź wykorzysta niezdolność kupującego 

do należytej oceny przedsiębranego działa-

nia (np. naiwność, czy odurzenie alkoholem) 

i doprowadzi do niekorzystnego rozporzą-

dzenia mieniem. Przestępstwo oszustwa 

będzie stanowiło również zachowanie pole-

gające na poinformowaniu kupującego  

o tym, iż oferowany przedmiot stanowi inne 

dzieło sztuki niż jest nim w rzeczywistości. 

Czynność polegająca na samym podrobieniu 

lub przerobieniu dzieła sztuki nie wypełnia 

znamion czynu przestępczego skryminali-

zowanego w art. 286 K.k., ponieważ stanowi 

jedynie przygotowanie do popełnienia prze-

stępstwa, które nie jest karalne27. Należy 

podkreślić, że opisane zachowania, jak rów-

nież samo podrobienie i przerobienie dzieła 

sztuki, zostały objęte ściganiem w myśl art. 

109a i 109b ustawy z dnia 24 lutego 2006  

r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami, jednakże przedmio-

                                                           
26 Tak: A. Szczekala, Fałszerstwa…, op. cit., s. 188 
i nast. 
27 Zob. np. B. Gadecki, Przestępstwo fałszerstwa 
zabytku, „Ochrona zabytków” 2008, nr 1, s. 107  
i nast. 
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tem ochrony tych przepisów są jedynie dzie-

ła sztuki uznane za zabytki. W związku  

z powyższym, opisane zachowania należy 

kwalifikować jako przestępstwo oszustwa  

z art. 286 K.k. wówczas, gdy przedmiot 

przestępstwa stanowią dzieła sztuki niebę-

dące zabytkami na gruncie ustawy o ochro-

nie zabytków i opiece nad zabytkami28.  

Ponadto, dla bytności przestępstwa z art. 

286 K.k. konieczne jest wystąpienie wszyst-

kich jego znamion oraz obejmowanie przez 

sprawcę świadomością z zamiarem bezpo-

średnim całego przedsięwzięcia, co w przy-

padku fałszerstw dzieł sztuki napotyka  

na problemy dowodowe. Należy zgodzić się 

z D. Olejniczak, która stwierdza, iż w przy-

padku braku dowodów rzeczowych wskazu-

jących jednoznacznie na popełnienie przez 

sprawcę czynu z zamiarem bezpośrednim, 

jedyną możliwością wykazania wypełnie- 

nia znamion przestępstwa określonego  

w art. 286 K.k. jest przyznanie się sprawcy 

do zarzucanego czynu29. 

Warto podkreślić, iż w przypadku 

fałszerstw dzieł sztuki możliwe jest również 

zaistnienie tzw. wypadku mniejszej wagi, 

wówczas czyn może zostać zakwalifikowany 

jako uprzywilejowana odmiana przestęp-

stwa oszustwa w myśl art. 286 § 3 K.k.  

W kwestii wypadku mniejszej wagi wypo-

wiedział się Sąd Najwyższy w postanowie-

niu z dnia 13 czerwca 2002 roku (V KKN 

                                                           
28 Tak: A. Szczekala, Fałszerstwa…, op. cit., s. 193 
i nast. 
29 Tak: taż, Zarys problematyki prawnej 
fałszerstw dzieł malarskich, [w.] J. Włodarski,  
K. Zeidler (red.), Prawo muzeów, Warszawa 
2008, s. 86 i nast. 

544/00), w którym podniósł, iż „o uznaniu 

konkretnego czynu zabronionego za wypa-

dek mniejszej wagi decyduje ocena jego 

społecznej szkodliwości, jako zmniejszonej 

do stopnia uzasadniającego wymierzenie 

kary według skali zagrożenia ustawowego, 

przewidzianego w przepisie wyodrębniają-

cym wypadek mniejszej wagi w kategorii 

przestępstw określonego typu”30. Z kolei  

w wyroku z dnia 9 października 1996 roku 

(V KKN 79/96) Sąd Najwyższy stwierdził,  

że „przy ocenie, czy zachodzi wypadek 

mniejszej wagi w danej sprawie, należy brać 

pod uwagę przedmiotowo-podmiotowe 

znamiona czynu, kładąc akcent na te ele-

menty, które są charakterystyczne dla dane-

go rodzaju przestępstw. Wypadek mniejszej 

wagi jest to bowiem uprzywilejowana  

postać czynu o znamionach przestęp- 

stwa typu podstawowego, charakteryzująca 

się przewagą łagodzących elementów 

przedmiotowo-podmiotowych”31. W związ-

ku z powyższym należy przyjąć, iż wypadek 

mniejszej wagi stanowi czyn wyróżniający 

się mniejszym stopniem społecznej szko-

dliwości od przestępstwa typu podstawo-

wego, natomiast wpływ na ocenę przy kwa-

lifikowaniu czynu w typie uprzywilejowa-

nym mają wszystkie elementy składające się 

na ocenę społecznej szkodliwości. Zgodnie  

z art. 286 § 3 K.k., wypadek mniejszej wagi 

zagrożony jest karą grzywny, karą ograni-

czenia wolności lub pozbawienia wolności 

do lat 2. 

                                                           
30 OSNKW 2002, nr 9-10, poz. 73. 
31 OSNKW 1997, nr 3-4, poz. 27. 
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Czyn przestępczy określony w art. 

286 K.k. może wystąpić także w typie kwali-

fikowanym w myśl art. 294 K.k., który sta-

nowi, iż karą pozbawienia wolności od roku 

do 10 lat zagrożone jest przestępstwo oszu-

stwa w stosunku do mienia znacznej warto-

ści (§ 1.) lub dobra o szczególnym znaczeniu 

dla kultury (§ 2.). Zgodnie z art. 115 § 5 K.k. 

przez mienie znacznej wartości należy  

rozumieć mienie, którego wartość w czasie 

popełnienia czynu przekraczała 200 000  

zł. Natomiast z dobrem o szczególnym zna-

czeniu dla kultury mamy do czynienia, gdy 

przedmiot czynności wykonawczej stanowi 

dobro charakteryzujące się swoją unikato-

wością, niepowtarzalnością, czy szczególną 

wartością32. Warto nadmienić, iż pojęcie 

dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury 

nie jest tożsame z pojęciem zabytku z usta-

wy o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-

kami, ponieważ może je stanowić zarówno 

przedmiot będący, jak i niebędący zabyt-

kiem. Art. 294 K.k. ma zatem szczególne 

znaczenie przy przestępstwie oszustwa 

związanego z fałszerstwem dzieł sztuki, 

bowiem dzieło sztuki może stanowić  

zarówno mienie o znacznej wartości, jak  

i dobro o szczególnym znaczeniu dla kultu-

ry. 

Wnioski 

Pomimo wprowadzenia przez usta-

wodawcę dnia 26 grudnia 2006 roku  

do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

                                                           
32 Tak: np. A. Szczekala, Fałszerstwa…, op. cit.,  
s. 196. 

zabytkami art. 109a i 109b penalizujących 

podrabianie i przerabianie dzieł sztuki, sto-

sowanie przepisu z art. 286 K.k. w odniesie-

niu do przestępstw związanych z fałszer-

stwem dzieł sztuki w dalszym ciągu jest 

uzasadnione, głównie ze względu na ochro-

nę wiarygodności dzieł sztuki niebędących 

zabytkami na gruncie ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami. Należy 

jednak pamiętać, że samo podrobienie lub 

przerobienie dzieła sztuki nie wypełnia 

znamion przestępstwa oszustwa z art. 286 

K.k., stanowi jedynie niekaralne przygoto-

wanie do popełnienia przestępstwa. Trzeba 

jednak podkreślić, że bez względu na fakt,  

iż art. 286 K.k. nie stanowi kompleksowego 

rozwiązania w przypadku czynów związa-

nych z fałszerstwem dzieł sztuki oraz napo-

tyka na spore problemy dowodowe w przy-

padku wykazania obejmowania przez spra-

wcę świadomością z zamiarem bezpośred-

nim całego przedsięwzięcia, jest bez wąt-

pienia wzmocnieniem prawnokarnej ochro-

ny dzieł sztuki. 

 

Abstrakt  

Celem pracy jest przedstawienie problemów 

odpowiedzialności karnej za fałszowanie 

dzieł sztuki na gruncie Kodeksu karnego,  

w szczególności w kontekście przestępstwa 

oszustwa z art. 286 K.k. 

The aim of the work is to present the prob-

lems of criminal liability for falsification  

of artworks on the basis of the polish Crimi-
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nal Code, in particular in the context of the 

crime of fraud of Article 286. 

 

Bartosz Jastrzębski: absolwent WPiA UMK 

w Toruniu, przedmiot zainteresowań: 

prawne aspekty rynku antyków i sztuki, 

prawnokarna ochrona dzieł sztuki.  
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Prawo rzymskie jako przedmiot nauczania  

na tle reform studiów prawniczych 

Jolanta Górska 

Na przełomie ostatnich dziesięciole-

ci prawo rzymskie jako przedmiot naucza-

nia było poddane licznym ograniczeniom. 

Często zastanawiano się nad samą zasadno-

ścią umieszczania tej dyscypliny w progra-

mach studiów prawniczych. Zastanawiano 

się, czy młodzi prawnicy powinni poznawać 

dziedzinę, która przez wiele lat określana 

była mianem prawa niewolniczego, oparte-

go na wyzysku człowieka przez drugiego 

człowieka. Czy ograniczanie przedmiotów 

historycznych, w tym prawa rzymskiego, 

miało dobry wpływ na edukację przyszłych 

pokoleń prawników? Przecież to w końcu 

starożytny Rzym był kolebką prawa, które 

w kręgu kultury łacińskiej reguluje stosunki 

społeczne po dziś dzień.  

Reformatorzy studiów prawniczych 

zwracali uwagę na potrzebę takiego ułoże-

nia programu nauczania, aby dać absol-

wentom jak najlepsze przygotowanie  

do wykonywania zawodu prawnika. Pod-

kreślał to także Justynian, kodyfikator pra-

wa i reformator studiów prawniczych.  

W konstytucji Omnem wprowadzającej  

nową ordynację studiów prawniczych zwra-

cał uwagę profesorom, aby wykładając stu-

dentom określone kwestie starali się uczy-

nić ich najlepszymi i najbardziej wykształ-

conymi. Również kanclerz króla Ludwika 

XVI Henri-François d’Aguesseau w instruk-

cji, która dotyczyła studiów prawniczych, 

pisał, iż człowiek, który pragnie pełnić funk-

cję adwokata królewskiego powinien przy-

gotować się do tego dwoma sposobami: 

poprzez studia i poprzez praktykę. Jedno 

bez drugiego może go przygotować niedo-

skonale do wykonywania powierzanych  

mu zadań. Również Denis Diderot przed-

stawiał ideał oświeconego prawnika. Pod-

kreślał on, że prawnik, zasługujący na miano 

prawoznawcy, nie powinien ograniczać się 

jedynie do studiowania obowiązujących 

przepisów prawnych, ale również powinien 

poszerzać swą wiedzę. Powinien przede 

wszystkim umieć łączyć doskonale teorię  

z praktyką.  

Reformatorzy studiów prawniczych 

od wielu lat dyskutowali nad zasadnością 

obecności prawa rzymskiego w programach 

nauczania prawa. Postulowali ograniczenie 

niektórych przedmiotów, w ich opinii mniej 

ważnych w edukacji przyszłych prawników, 

na rzecz zwiększenia liczby przedmiotów, 

które ich zdaniem, lepiej przygotują absol-

wentów do wykonywania przyszłej pracy. 

W dyskusjach tych wiele miejsca zajmuje 

wykład prawa rzymskiego. Reformatorzy 

traktujący studia prawnicze jako studia  

dające ogólne wykształcenie, zwracali uwa-

gę na zasadność obecności w ich programie 

wykładu prawa rzymskiego jako przedmio-

tu dającego podstawy historyczne, pozwala-

jące na zachowanie zdrowego dystansu wo-
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bec doraźnie zmieniających się regulacji, 

natomiast reformatorzy, którzy wychodzili  

z założenia, że studia prawnicze powinny 

mieć charakter praktyczny, negowali celo-

wość tego wykładu.  

Współczesny prawnik niechętnie 

zgłębia dyscypliny historyczne, uważa  

bowiem, iż wiedza ta nie przyniesie  

mu wymiernej korzyści w przyszłości.  

Pogląd ten nie jest jednak słuszny, bowiem 

nie można być dobrym praktykiem bez 

wcześniejszego poznania teoretycznej wie-

dzy, w tym także wiedzy z zakresu prawa 

rzymskiego. Podkreślał to prof. Henryk  

Kupiszewski pisząc, że „trzy dziedziny kul-

tury antycznej wywarły szczególny wpływ 

na formowanie się duchowego i kulturalne-

go oblicza Europy. Są nimi filozofia grecka 

najszerzej pojmowana, chrześcijaństwo  

i prawo rzymskie”1.  

Wraz z zakończeniem I wojny świa-

towej w 1918 roku, powstała w Polsce  

potrzeba ujednolicenia systemu prawnego 

oraz ujednolicenia nauczania prawa. Uni-

wersytety, które działały na terenach zabo-

ru rosyjskiego, austriackiego oraz rosyjskie-

go, reprezentowały odmienne metody nau-

czania. Potrzeba ujednolicenia nauczania 

prawa zrodziła pytania, czy studia prawni-

cze powinny dawać absolwentom wiadomo-

ści praktyczne, niezbędne do wykonywania 

pracy adwokata, sędziego czy prokuratora, 

czy też powinny dawać wykształcenie czy-

sto teoretyczne. Czy powinno być w pro-

                                                           
1 H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współcze-
sność, Kraków 2013 (Wyd. II), s. 16-17. 

gramie nauczania więcej przedmiotów  

o charakterze ogólnym i teoretycznym, czy 

też może powinno być więcej przedmiotów 

o charakterze praktycznym. Zastanawiano 

się także nad tym, czy system nauczania  

ma opierać się wyłącznie na prowadzeniu 

wykładów, czy też należałoby wprowadzić 

zajęcia o charakterze seminaryjno-ćwicze-

niowym. W 1920 roku rozporządzeniem 

Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego z dnia 16.10.1920r.2 ujednoli-

cono studia prawnicze na uniwersytetach 

polskich. Reforma ta dotyczyła studentów  

I roku i miała obowiązywać w roku akade-

mickim 1920/1921. Rady wydziałów miały 

przedstawić Ministerstwu swoje spostrze-

żenia co do zasadności reformy. Reforma  

ta była reformą tymczasową i w przypadku 

braku jej celowości zastrzegano sobie prawo 

do jej całkowitej zmiany. W 1920 roku pro-

gram studiów opierał się na systemie czte-

roletnim. Po pozytywnym zaliczeniu czte-

rech egzaminów rocznych absolwenci 

otrzymywali dyplom i tytuł magistra prawa. 

Rozporządzenie określało minimalny  

wymiar godzin z przedmiotów obowiązko-

wych. Wymiar tych godzin mógł zostać 

zwiększony decyzją rad wydziałów. Pro-

gram przewidywał wykłady, które zgodnie  

z § 4 niniejszego rozporządzenia obejmowa-

ły następującą liczbę godzin: rok I - prawo 

rzymskie w wymiarze 160 godzin, teoria 

prawa w wymiarze 40 godzin, historia pra-

wa polskiego w wymiarze 180 godzin, histo-

ria prawa na zachodzie Europy w wymiarze 

                                                           
2 Dz. Urz. Min. WRiOP NR 22/1920 poz.140. 
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120 godzin; na roku II wykład prawa  

kościelnego był prowadzony w wymiarze  

90 godzin, ekonomia polityczna w wymiarze 

180 godzin, prawo polityczne w wymiarze 

100 godzin, prawo narodów w wymiarze  

60 godzin; rok III obejmował wykład prawa 

skarbowego, który odbywał się w wymiarze 

90 godzin, naukę administracji i prawo  

administracyjne w wymiarze 180 godzin, 

statystykę w wymiarze 60 godzin, prawo 

karne i postępowanie karne w wymiarze 

120 godzin, filozofię prawa w wymiarze  

40 godzin; na roku IV wreszcie wykładano 

prawo cywilne w wymiarze 210 godzin, 

postępowanie sądowo-cywilne w wymiarze 

150 godzin, prawo handlowe i wekslowe  

w wymiarze 90 godzin, prawo międzynaro-

dowo prywatne w wymiarze 30 godzin. 

Analizując liczbę godzin wykładowych  

w całym okresie trwania studiów można 

zauważyć, że najwięcej miejsca przeznaczo-

no na przedmioty historyczne. Reforma stu-

diów wprowadzona w 1920 roku przetrwa-

ła przez okres dwudziestolecia międzywo-

jennego.  

W latach dwudziestych XX wieku 

miała miejsce ożywiona polemika nad  

metodami nauczania prawa. W szczególno-

ści w dyskusjach tych wyróżniali się profe-

sorowie Juliusz Makarewicz oraz Oswald 

Balzer. Profesor Balzer apelował aby “nie 

tykać nam majestatu nauki uniwersyteckiej. 

Nie ściągać z niej dostojnej, szkarłatnej sza-

ty, w jaką się przyodziała, i nie przerabiać jej 

na szarą kurtkę do codziennego przede 

wszystkim użytku przeznaczoną.”3 Profesor 

Balzer zwracał również uwagę na koniecz-

ność utrzymania przedmiotów historycz-

nych w początkowym okresie nauczania 

prawa. Postulował utrzymanie systemu 

trzech egzaminów: sądowego, politycznego 

oraz historycznego. Inny pogląd reprezen-

tował profesor Juliusz Makarewicz. Uważał 

on, że podstawą kształcenia przyszłych  

absolwentów jest praktyka. Makarewicz  

w odróżnieniu od Balzera uważał, że studia 

prawnicze powinny rozpoczynać się nie  

od przedmiotów historycznych, a od nauk 

politycznych i prawa pozytywnego. Przed-

mioty historyczne mogą być wykładane  

na ostatnim roku studiów, i to na studiach 

poziomu wyższego, ponieważ nie wszyscy 

studenci mają takie same aspiracje i powin-

na istnieć szkoła kształcąca prawników 

praktyków o niższych aspiracjach.  

Kolejna dyskusja nad reformą stu-

diów prawniczych została podjęta przez 

Zjazd Zrzeszeń Młodych Prawników w 1936 

roku. Celem reformy było przygotowanie 

absolwentów wydziałów prawa do pracy 

zawodowej. Przewidywano wprowadzenie 

trzyletniego studium ogólnego i dwuletnich 

studiów specjalistycznych w sekcjach:  

administracyjnej, cywilistycznej oraz kry-

minologicznej. Całkowity okres studiów 

miał trwać 5 lat. W poszczególnych sekcjach 

studenci mieli składać następującą ilość 

egzaminów: w sekcji administracyjnej -  

46, cywilistycznej - 41 oraz karnistycznej - 

                                                           
3 W. Wołodkiewicz, Czy prawo rzymskie przestało 
istnieć, Zakamycze 2003, s. 292. 
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35. Podstawowym założeniem reformy było 

ograniczanie przedmiotów historycznych  

z prawem rzymskim na czele. Uważano,  

że można poznać współczesne prawo bez 

znajomości prawa rzymskiego. Eliminacja 

prawa rzymskiego z programu nauczania 

studiów prawniczych spotkała się ze sprze-

ciwem zwolenników prawa rzymskiego, ale 

również z entuzjazmem przeciwników pra-

wa rzymskiego. Przeciwnik przydatności 

prawa rzymskiego w edukacji prawniczej, 

Czesław Znamierowski, pisał „inicjatorzy 

projektu mają poważne racje, by dążyć  

do deromanizacji studiów. Chcą właśnie 

podnieść polską kulturę prawniczą, usuwa-

jąc z niej werbalizm i myślenie magiczne”4. 

Chociaż reforma z 1936 roku ostatecznie nie 

weszła w życie, to wzbudziła wiele kontro-

wersji. Ostatecznie próby reformy studiów 

prawniczych przerwał wybuch II wojny 

światowej. Rozporządzenie z 1939r.5 prze-

widywało zmiany programowe tj. “przesu-

niecie prawa cywilnego z IV roku na rok  

II; rozłożenie prawa administracyjnego  

na dwa lata studiów, rok III i IV; rozłożenie 

na trzy lata studium ekonomicznego  

(I i II rok oraz II rok skarbowości) oraz 

wprowadziło obowiązkowe ćwiczenia  

w grupach nieprzekraczających 60 osób”6. 

Rozporządzenie nie weszło w życie w 1936 

                                                           
4 W. Wołodkiewicz, Rzymskie korzenie współ-
czesnego prawa cywilnego, Wydawnictwa 
Uniwersytetu Warszawskiego, 1978, s. 36. 
5 Dz. Urz. Min. Ośw. 1945 nr 8 poz.333. 
6 W. Wołodkiewicz, Rzymskie korzenie współ-
czesnego prawa cywilnego, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1978, 
s. 37. 

roku, a dopiero po wojnie. Po zakończeniu II 

wojny światowej ponownie odżyła dyskusja 

na temat reform studiów prawniczych. 

Zwrócić uwagę należy również na fakt,  

iż w okresie tym brakowało kadry  

z wykształceniem prawniczym, ponieważ 

znaczna jej część poległa w czasie działań 

wojennych. Stawiano także nowe wymaga-

nia kadrom prawniczym, wymuszone  

ówcześnie obowiązującą sytuacją społecz-

no-polityczną. W Polsce Ludowej prawo 

rzymskie co prawda utrzymywało się  

w programie studiów prawniczych, lecz 

podejmowano wielokrotnie próby zmiany 

tego stanu rzeczy. W 1946 roku miały miej-

sce kolejne próby reform studiów prawni-

czych. W pierwszym projekcie tej reformy 

uznano, że dogmatyczny wykład prawa 

rzymskiego jest szkodliwy ponieważ „zaraża 

on psychikę młodego prawnika formułami 

myślenia magicznego z równoczesnym  

zatraceniem zrozumienia prawa, jako jednej 

z nauk społecznych”7. Z jednej strony uzna-

wano rolę prawa rzymskiego, jako niezbęd-

nego elementu do ukształtowania  

nowych pokoleń młodych prawników,  

z drugiej zaś strony próbowano nadawać 

studiom prawniczym charakter zawodowy 

przygotowujący do praktycznego wykony-

wania zawodu, czego przejawem było 

zwiększanie ilości godzin przedmiotów spe-

cjalistycznych kosztem dyscyplin historycz-

nych i teoretycznych, na czele z prawem 

                                                           
7 M. Kuryłowicz, Prawo rzymskie. Historia, 
tradycja, współczesność, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003,  
s. 137. 
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rzymskim. Generalnie projekt reformy  

z 1946 roku oparty był w dużej mierze  

na założeniach projektu reformy z 1936 

roku. Pierwsze trzy lata miały stanowić stu-

dium ogólne natomiast rok czwarty miał być 

rokiem specjalistycznym. „I semestr roku  

I zawierał 6 przedmiotów wykładowych 

wraz z ćwiczeniami, łącznie w wymiarze 

450 godzin: wstęp do nauki prawa, zarys 

logiki, zarys psychologii, socjologię, historię 

ustrojów państwowych oraz współczesne 

doktryny społeczne. II semestr roku I zawie-

rał 4 przedmioty wraz z ćwiczeniami  

w wymiarze 435 godzin: historię ustroju 

Polski, prawo państwowe, prawo narodów 

oraz prawo cywilne (osobowe, rodzinne, 

małżeńskie, opiekuńcze). III semestr roku  

II zawierał 4 przedmioty wraz z ćwiczenia-

mi w wymiarze 450 godzin: prawo cywilne 

(zobowiązania i prawo rzeczowe) prawo  

i postępowanie karne, ekonomię polityczną, 

prawo pracy i ustawodawstwo społeczne 

oraz buchalterię. IV semestr roku II zawierał 

4 przedmioty wraz z ćwiczeniami w wymia-

rze 435 godzin: prawo cywilne (handlowe, 

proces, ustrój sadów) ekonomię polityczną 

naukę administracji i prawo administra-

cyjne oraz prawo i postępowanie karne.  

V semestr roku III zawierał 5 przedmiotów 

wraz z ćwiczeniami w wymiarze 450  

godzin: naukę administracji i prawo admini-

stracyjne, skarbowość, prawo agrarne, życie 

gospodarcze Polski, powszechną historię 

prawa. VI semestr roku III zawierał 7 przed-

miotów wraz z ćwiczeniami w wymiarze 

około 450 godzin w zależności od specjali-

zacji. Przedmiotami ogólnymi były: zasady 

statystyki, państwowe prawo wyznaniowe, 

ustrój i prawo ZSRR (lub anglosaskie), histo-

ria prawa polskiego, teoria prawa, stenogra-

fia. Do tego dochodził jeden z przedmiotów 

jak prawo rzymskie ( specjalizacja cywilna), 

kryminologia (specjalizacja karna), nauka 

administracji (specjalizacja administracyj-

na). Rok IV na specjalizacji cywilistycznej 

przewidywał w semestrze VII proces cywil-

ny, międzynarodowe prawo prywatne, psy-

chiatrię, prawo handlowe w wymiarze 450 

godzin wraz z ćwiczeniami; w semestrze 

VIII ustrój sądów, towaroznawstwo, prawo 

cywilne, politykę cywilistyczną, psychologię 

w wymiarze 420 godzin wraz z ćwiczeniami. 

Rok IV na specjalizacji kryminologicznej 

przewidywał w semestrze VII: prawo karne, 

proces karny, medycynę sądową, psycholo-

gię, politykę kryminalną, prawo karno-

skarbowe, statystykę w wymiarze 450  

godzin wraz z ćwiczeniami, w semestrze 

VIII: prawo karne, proces karny, technikę 

śledztwa, psychologię, więziennictwo, poli-

tykę karną, prawo karne wojskowe, towaro-

znawstwo w wymiarze 465 godzin wraz  

z ćwiczeniami. Rok IV na specjalizacji admi-

nistracyjnej przewidywał w semestrze VII: 

prawo administracyjne formalne, sądownic-

two administracyjne, etnografię, naukową 

organizację pracy, prawo administracyjne  

w wymiarze 420 godzin wraz z ćwiczenia-

mi: w semestrze VIII: ustrój samorządowy, 

technikę legislacyjną, prawo administracyj-

ne, politykę administracyjną, ustrój sądów 

w wymiarze 405 godzin wraz z ćwiczenia-
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mi”8. Po II wojnie światowej generalnie po-

jawiły się tendencje do upraktyczniania 

studiów prawniczych. Panowała wówczas 

polityczna podejrzliwość względem praw-

ników wykształconych w okresie między-

wojennym. Pojawiły się również naciski  

na jak najszybsze kształcenie młodych 

prawników wraz z jak najlepszym przysto-

sowaniem ich do otaczającej rzeczywistości. 

Przykładem takiego stanu rzeczy miały być 

zmiany programów nauczania, zwiększanie 

liczby wykładanych przedmiotów. Twórcy 

reformy wychodzili z  założenia, że sytuacja 

w zawodach prawniczych jest „groźna  

w skutkach zarówno na odcinku wymiaru 

sprawiedliwości, jak i całego życia pań-

stwowego”9. Sposobem na naprawienie ta-

kiego stanu rzeczy miało być uszczuplenie 

liczby godzin przedmiotów teoretycznych  

i historycznych, w tym również prawa 

rzymskiego, jako nieprzydatnych dla kształ-

cenia przyszłych prawników. Uważano,  

że student powinien poznać historię prawa 

dopiero wówczas, gdy już dobrze pozna 

współczesne instytucje prawne. Projekt 

występował przeciw rozbudowanemu  

wykładowi historii prawa, twierdząc, iż jest 

on nieprzydatny dla studenta: „Minister-

stwo Sprawiedliwości uważa za bardziej 

usprawiedliwione zapoznanie studenta  

z historią prawa dopiero wówczas, gdy zna 

on już dostatecznie współczesny rozwój 

instytucji prawnych […] Ministerstwo Spra-

                                                           
8 W. Wołodkiewicz, Rzymskie korzenie współ-
czesnego prawa cywilnego, s. 40. 
9 W. Wołodkiewicz, Rzymskie korzenie współ-
czesnego prawa cywilnego, s. 40. 

wiedliwości nadmienia, iż uważa projekto-

waną reformę z punktu widzenia sądownic-

twa za tak nieodzowną, iż w razie niemoż-

ności zrealizowania jej w ramach uniwer-

syteckich byłoby zmuszone szukać innych 

dróg rozwiązania zagadnienia”10. W opi-

niach rad wydziałów, które ustosunkowały 

się do projektu podkreślano, że program 

nauczania uniwersyteckiego nie może być 

układany jedynie pod kątem praktyki,  

a zwłaszcza jej potrzeb koniunkturalnych 

(opinia Uniwersytetu Łódzkiego), a wydzia-

ły prawa na Uniwersytetach nie powinny  

i nie mogą być szkołami zawodowymi, gdyż 

zadaniem ich nie może być tylko wtłoczenie 

wiadomości i opanowanie prawa pozytyw-

nego, lecz wyrobienie poczucia prawnego  

i myślenia prawniczego (opinia Uniwersyte-

tu Jagiellońskiego). Dziekan Wydziału Pra-

wa Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jan 

Gwiazdomorski uważał, iż „trzeba się zde-

cydować: albo przedmioty historyczne  

w ogóle znieść, albo też dać je w rozmiarach, 

które studentom zapewnią pewną korzyść. 

Ofiarą awersji autora projektu do historii 

prawa padło przede wszystkim prawo 

rzymskie, które z programu studiów zostało 

prawie całkowicie skreślone (trudno brać 

na serio uwzględnienie historii prawa rzym-

skiego w wykładzie powszechnej historii 

prawa prowadzonym w ogólnym wymiarze 

60 godzin oraz wykład prawa rzymskiego - 

przewidziany zresztą tylko na sekcji cywili-

stycznej w ilości 45 godzin, zatem w takiej 

                                                           
10 W. Wołodkiewicz, Rzymskie korzenie współ-
czesnego prawa cywilnego, s. 40. 
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samej ilości, co wykład ustroju sadownictwa 

adwokatury i notariatu)”. Jakie były przy-

czyny tej romanofobii autora projektu, tru-

dno się domyślić. Wykład ten spełnia zada-

nie wstępu do europejskich nauk prawnych 

i europejskiej myśli jurydycznej11. Opinie  

na temat reformy z 1946 roku nie były dla 

niej przychylne i ostatecznie nie weszła ona 

w życie. Generalnie, od początku podcho-

dzono do niej z pewnym dystansem, kryty-

kowano niechęć jej twórców do przedmio-

tów historycznych, w szczególności do pra-

wa rzymskiego.  

W 1946 roku miał miejsce drugi etap 

reformy studiów prawniczych opracowany 

przez prokuratora Mieczysława Siewier-

skiego. Reforma opierała się na założeniu,  

że studia prawnicze powinny polegać  

na praktycznym przygotowaniu studentów 

do wykonywania zawodu. Siewierski pro-

ponował „nauczanie prawa przez związanie 

studiów ze zjawiskami życia dzisiejszego,  

a nie wczorajszego, co osiągnie się przez 

oparcie podstaw nauczania na prawie obo-

wiązującym, a nie na historycznych wspo-

mnieniach, i to już od samego początku nau-

ki”12. Siewierski w swych poglądach podkre-

ślał, że należy kłaść nacisk na naukę przed-

miotów określanych przez niego mianem 

technicznych. Proponował on stworzenie 

dodatkowego – IV, fakultatywnego roku 

ścisłej specjalizacji oraz V roku studium 

doktoranckiego. Analizując nauczanie prawa 

                                                           
11 W. Wołodkiewicz, Rzymskie korzenie współ-
czesnego prawa cywilnego, s. 41. 
12 W. Wołodkiewicz, Czy prawo rzymskie przesta-
ło istnieć, s. 29. 

w okresie Polski Ludowej dochodzimy  

do wniosku, że nauczanie to ulegało ciągłym 

zmianom, przejawem czego jest wprowa-

dzenie do programu studiów takich przed-

miotów jak logika, wstęp do filozofii marksi-

stowskiej, czy też doktryny współczesne.  

Na początku lat pięćdziesiątych XX wieku 

podczas Kongresu Nauki Polskiej, profesor 

prawa państwowego Stefan Rozmaryn,  

wygłosił referat, w którym podkreślił zagro-

żenia, z jakimi musiały borykać się w tam-

tym okresie przedmioty historyczne, w tym 

także prawo rzymskie. Rozmaryn pisał,  

że „wysiłek niezbędny dla przekształcania 

naszych badań i zajęć w rzeczywistą naukę, 

służącą klasie robotniczej i masom pracują-

cym, w naukę opartą na zasadach materiali-

zmu historycznego, powinien być dokonany 

przede wszystkim zarówno przez tych, któ-

rzy już obecnie uczynili kroki w tym kierun-

ku, jak i przez tych, którzy wprawdzie  

rozumieją już tę potrzebę, ale jeszcze nie 

dali temu odpowiedniego wyrazu w czynach 

i pracach. Musi się jednak skończyć zarówno 

z próbami siedzenia na dwu stołkach, jak  

i ze swoistym eskapizmem, polegającym  

na ucieczce od tematów, związanych bezpo-

średnio ze współczesnością i wymagających 

wskutek tego zajęcia jasnego i zdecydowa-

nego stanowiska ideologicznego”13. Konfe-

rencja Historyków Prawa, która miała wpro-

wadzić w życie postulaty Kongresu Nauki 

Polskiej, miała miejsce w Toruniu w dniach 

                                                           
13 W. Wołodkiewicz, Czy prawo rzymskie będzie 
istnieć? Uwagi na marginesie nowych prac nad 
reformowaniem studiów wyższych, Palestra,  
9-10/2012 s. 209 
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28 i 29 czerwca 1950 r. Odczyty dotyczą- 

ce prawa rzymskiego na tej konferencji  

wygłosili profesorowie Wacław Osuchowski 

i Rafał Taubenschlag. Zgodnie stwierdzili 

oni, że w Polsce nie ma możliwości rozwoju 

prawa rzymskiego. Jedynie profesor Edward 

Gintowt bronił prawa rzymskiego; wedle 

jego poglądów „nie można deprecjonować 

badań romanistycznych, bo prawo rzymskie 

stanowi ośrodek prawa antycznego, jest 

tym, które oddziaływało najbardziej na pra-

wa czasów nowożytnych, bo Rzym był nie-

zaprzeczalnie ośrodkiem, w którym powsta-

ła nauka prawa”14. 

W latach 1949/1950 wprowadzono 

studia dwustopniowe. Pierwszy stopień 

zawodowy obejmował trzy lata, a jeden rok 

były to studia magisterskie. W 1953 roku 

wprowadzono jednolite czteroletnie stu- 

dia magisterskie, a już w 1957 roku wpro-

wadzono studia pięcioletnie. Natomiast  

w latach 1965/1966 okres trwania studiów 

został skrócony ponownie do lat czterech. 

W 1975 roku miała miejsce kolejna 

reforma studiów prawniczych opracowana 

przez Jana Baszkiewicza, elementem której 

było zdegradowanie roli prawa rzymskiego 

oraz wkomponowanie go w dość ogólnie 

pojętą historię prawa wykładaną na I roku 

studiów. Reforma ta weszła w życie, lecz nie 

przetrwała długo i już w 1982 roku, zaraz 

po wydaniu ustawy o szkolnictwie wyż-

szym, prawo rzymskie powróciło do swej 

dawnej rangi przedmiotu obowiązkowe- 

                                                           
14 W. Wołodkiewicz, Czy prawo rzymskie przesta-
ło istnieć, s. 292. 

go. Pomimo, iż reforma nie utrwaliła się,  

to pozostawiała po sobie pewien ślad.  

Na niektórych uczelniach wyższych prawo 

rzymskie było wykładane na pierwszym 

roku, chociaż przed rokiem 1975 było ulo-

kowane pomiędzy prawem cywilnym  

a przedmiotami historycznymi. Taka lokali-

zacja prawa rzymskiego była jak najbardziej 

słuszna, bowiem jest ono, co prawda, 

przedmiotem historycznym, ale jest także 

wprowadzeniem do prawa współczesnego. 

Nie można bowiem w pełni poznać prawa 

współczesnego, bez chociaż podstawowej 

znajomości prawa rzymskiego. Podkreślić 

należy, iż zmniejszona została także ilość 

wykładanych godzin prawa rzymskiego. 

Wykładane było na uczelniach wyższych  

w wymiarze od 45 do 120 godzin. Założe-

niem Jana Baszkiewcza było nadanie stu-

diom prawniczym elastyczności, czego 

przykładem było połączenie prawa rzym-

skiego z historią prawa.  Reforma Baszkie-

wicza miała na celu grupowanie przedmio-

tów. Na pierwszym planie miały być przed-

mioty wykładane wszystkim studentom,  

na drugim planie miały być przedmioty  

wykładane na wszystkich wydziałach, spo-

śród których studenci mieli wybierać tylko 

niektóre, na trzecim zaś miały być przed-

mioty ustalone przez rady wydziałowe,  

zależnie od specyfiki i możliwości danego 

środowiska naukowego. 

W latach osiemdziesiątych XX wieku 

w różnych ośrodkach akademickich powsta-

wały kolejne koncepcje programu studiów 

prawniczych. Były one w latach kolejnych 
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stopniowo wprowadzane w życie przez  

poszczególne rady wydziałów. W większości 

krajów socjalistycznych uznawano nieprzy-

datność prawa rzymskiego jako prawa nie-

wolniczego opartego na wyzysku człowieka. 

Jednak autorzy nowych programów zwraca-

li uwagę na związek prawa rzymskiego  

z własnością prywatną, podkreślając,  

że „prawo rzymskie jako klasyczny wyraz 

prawny stosunków życiowych i kolizji  

zachodzących w społeczeństwie, w którym 

panuje własność prywatna w czystej posta-

ci”15. W tym okresie zaktywizowało się tak-

że środowisko miłośników prawa rzymskie-

go działające na rzecz przywrócenia wykła-

du z tego przedmiotu. Wieloletnie ograni-

czanie roli prawa rzymskiego spowodowało 

skutki, których nie sposób nadrobić w krót-

kim okresie czasu. Zaznaczyć także należy, 

iż w wielu krajach socjalistycznych odbie-

gano od nauczania oraz rozwijania nauki 

prawa rzymskiego, argumentując taką  

postawę faktem, iż prawo rzymskie kłóci się 

z wizerunkiem i ogólnym obrazem państwa 

socjalistycznego. Prawo rzymskie traktowa-

no jako twór charakterystyczny dla państw 

kapitalistycznych, ukształtowanych histo-

rycznie na prawie rzymskim. Dopiero  

w latach dziewięćdziesiątych XX wieku roz-

począł się renesans romanistyki, nawet  

w takich krajach jak ZSRR. Pod koniec lat 

dziewięćdziesiątych XX stulecia dyskusja  

ta wydaje się być nieaktualna, jak zauważa 

Jan Kodrębski w nowym wydaniu podręcz-

                                                           
15 M. Kuryłowicz, Prawo rzymskie. Historia, tra-
dy-cja, współczesność, s. 139. 

nika Kazimierza Kolańczyka (Prawo rzym-

skie, Warszawa 1997) „nie ma już potrzeby 

bronić prawa rzymskiego przed motywo-

wanymi ideologicznie atakami”16.  

Kolejnym zjawiskiem związanym  

z przemianami, które miały miejsce w latach 

dziewięćdziesiątych jest odejście od sporów 

wokół prawa rzymskiego. Coraz częściej 

odstępowano od wygłaszania teorii o jego 

nieprzydatności w kształceniu prawników. 

W ciągu kilkunastu ostatnich lat zauważyć 

można zwiększone zainteresowanie tą dys-

cypliną. Dowodem tego są chociażby nowe 

podręczniki prawa rzymskiego, czy też pro-

jekt wydania podręcznika prawa rzymskie-

go przeznaczonego dla cywilistów. Taki 

podręcznik pomyślany jako wprowadzenie 

do studium obowiązkowego prawa cywilne-

go pozwoliłby na podkreślenie wartości 

prawa rzymskiego. Nie bez znaczenia jest 

„nawiązanie w orzecznictwie do szeroko 

pojętej kultury łacińskiej, europejskiej kul-

tury prawnej czy rozpowszechnionych sen-

tencji łacińskich, przywołujących niekiedy 

jako najzwięźlej wyrażone uzasadnienie”17.  

Po raz kolejny postulat zreformowa-

nia nauczania na studiach prawniczych  

powstał w 2005 roku. Owocem tego jest 

Ustawa z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkol-

nictwie wyższym18. Ustawa wprowadza 

pojęcie efektów kształcenia dla obszarów 

kształcenia z uwzględnieniem poziomów 

                                                           
16 M. Kuryłowicz, Prawo rzymskie. Historia, 
tradycja, współczesność, s. 140.  
17 Pisał już o tym J. Kodrębski, zob. więcej  
M. Kuryłowicz, Prawo rzymskie. Historia, trady-
cja, współczesność, s. 138. 
18 Dz. U. 2005 nr 164 poz.1365. 
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oraz pojęcie profili kształcenia i wzorcowe 

efekty kształcenia dla wybranych kierun-

ków studiów. W roku 2011 Minister Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka 

wydała rozporządzenia: z dnia 05.10.2011 

roku w sprawie warunków prowadzenia 

studiów na określonym kierunku i pozio-

mie kształcenia, rozporządzenie z dnia 

02.11.2011 roku w sprawie krajowych ram 

kwalifikacyjnych dla szkół wyższych19 oraz 

z dnia 04.11.2011 r. w sprawie wzorcowych 

efektów kształcenia20. Celem rozporządzeń 

jest zmiana programu nauczania w taki spo-

sób, aby absolwent po ukończeniu edukacji 

na wyższej uczelni, oprócz zdobytej wiedzy 

teoretycznej, posiadał szeroki wachlarz  

nabytych umiejętności. Już w 2007 roku 

studia prawnicze miały zostać zestandary-

zowane w ten sposób, że miały powstać 

podstawowe treści kształcenia oraz treści 

kierunkowe. W grupie podstawowych treści 

kształcenia miały znajdować się takie 

przedmioty jak prawo konstytucyjne, karne, 

cywilne i administracyjne. W drugiej grupie 

miały znajdować się przedmioty kierunko-

we, czyli takie, jak prawo finansowe, gospo-

darcze publiczne, prawo pracy, prawo han-

dlowe, wśród nich także przedmioty histo-

rycznoprawne z prawem rzymskim na czele 

oraz doktryny polityczno-prawne, a także 

teoria i filozofia prawa. Obecnie nowe stan-

dardy kształcenia mają być ustalane przez 

same wydziały poszczególnych uniwersyte-

tów. Profil studenta będzie zależał również 

                                                           
19 Dz. U 2011 nr 253 poz 1520. 
20 Dz. U 2011 nr 253 poz 1521. 

od niego samego. W obliczu takich zmian 

student będzie mógł ukończyć studia  

prawnicze bez znajomości prawa rzymskie-

go. Postulat studiów przygotowujących  

do wykonywania zawodu praktycznie, a nie 

tylko teoretycznie, pojawiał się również  

w pracach ministra Gowina. „W historii nau-

czania prawa współzawodniczyły dwie ten-

dencje: jedna to nauczanie o charakterze 

ogólnym, które powinno dać absolwentowi 

odpowiednią formację intelektualną, która 

pozwoli mu, po ukończeniu studiów i odby-

ciu stosownych aplikacji, wykonywać dzia-

łalność prawniczą, z satysfakcją dla niego 

samego i dla społeczeństwa; druga to studia 

o charakterze zawodowym, przygotowujące, 

zaraz po ich ukończeniu, do wykonywania 

otwartych zawodów prawniczych”21.  

Przez wiele lat prawo rzymskie 

sprowadzone było do kategorii przedmiotu 

historycznego nawiązującego do historii 

antyku czy do filozofii. Prawo rzymskie nie-

słusznie było dyskryminowane i sprowa-

dzane do rangi przedmiotu mało istotnego, 

bowiem, o czym przekonano się później, bez 

znajomości choćby podstawowych pojęć  

z jego zakresu niemożliwe jest zrozumie- 

nie współczesnego prawa cywilnego. Obec-

nie możemy zauważyć, iż – ze względu  

na zakres zainteresowań romanistów, bądź 

względów organizacyjnych - na niektórych 

uniwersytetach prawo rzymskie jest łączone 

z innymi dyscyplinami historycznoprawny-

mi lub cywilnymi. I tak na przykład na Uni-
                                                           
21 W. Wołodkiewicz, Czy prawo rzymskie będzie 
istnieć? Uwagi na marginesie nowych prac nad 
reformowaniem studiów wyższych, s. 205 
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wersytecie Rzeszowskim prawo rzymskie 

jest wykładane w Zakładzie Prawa Cywilne-

go i Prawa Rzymskiego, na Uniwersytecie  

w Olsztynie zaś w Katedrze Prawa Rzym-

skiego i Porównawczego, na Uniwersytecie 

Śląskim Katedra Prawa Rzymskiego zosta- 

ła połączona z Katedrą Historii Prawa.  

Na Uniwersytecie Adama Mickiewicza  

wykład prawa rzymskiego jest prowadzony 

w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii 

Prawa Sądowego. Wykład prawa rzymskie-

go prowadzony jest przez samodzielne  

Katedry na Uniwersytecie Łódzkim, Katolic-

kim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersyte-

cie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwer-

sytecie w Białymstoku oraz na Uniwersyte-

cie Jagiellońskim, który jest organizatorem 

konkursów z zakresu zagadnień prawa 

rzymskiego. W ostatnim czasie na UJ miał 

miejsce międzynarodowy finał V edycji kon-

kursu „Prawo rzymskie a świat współcze-

sny”. Podkreślić jednocześnie należy aktyw-

ność samych studentów: na UŚ prężnie dzia-

ła Koło Naukowe Prawa Rzymskiego, które 

cyklicznie organizuje konkurs prawa rzym-

skiego, podobnie na Wydziale Prawa i Admi-

nistracji UŁ (Sekcja Prawa Rzymskiego  

i Porównawczego w ramach Studenckiego 

Koła Naukowego Prawa Cywilnego i Han-

dlowego), gdzie rokrocznie przygotowuje 

się inscenizacje rzymskiego procesu, pre-

zentowane następnie publiczności. 

Często zapomina się o walorze for-

macyjnym prawa rzymskiego, dającego  

absolwentowi studiów prawniczych szersze 

spojrzenie na funkcjonowanie instytucji 

prawnych, jak również o wspomnianej już 

funkcji propedeutycznej w stosunku do pra-

wa prywatnego. W ostatnich latach zauwa-

żalne jest ożywienie naukowe i dydaktycz-

ne; w pierwszym zakresie powraca zainte-

resowanie prawem rzymskim jako podsta-

wą współczesnej dogmatyki prawniczej 

oraz europejskiej kultury prawnej. Szcze-

gólnie zauważalne jest to w badaniach  

nad współczesnymi nawiązaniami do trady-

cji prawa rzymskiego. Przytoczyć należy  

tu między innymi zrealizowany przez war-

szawski ośrodek romanistyczny projekt 

badawczy dotyczący odwołań do zasad  

wywodzących się z prawa rzymskiego  

w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjne-

go, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. Tu na szczególne pod-

kreślenie zasługuje nawiązanie w orzecznic-

twie do szeroko pojętej kultury łacińskiej, 

europejskiej kultury prawnej, jak również 

sentencji łacińskich. Projekt ten znalazł  

bardzo spektakularne odzwierciedlenie  

w zamieszczeniu tych sentencji na kolum-

nach budynku Sądu Najwyższego w War-

szawie22.  

Przydatność prawa rzymskiego jest 

istotna dla edukacji przyszłych absolwen-

tów kierunków prawniczych. Daje prawni-

kom zarówno podstawę do zrozumienia 

prawa współczesnego, w szczególności daje 

podstawę do zrozumienia i ugruntowania 

wiedzy z zakresu prawa cywilnego, karnego, 

                                                           
22 W. Wołodkiewicz, Regulae iuris. Łacińskie  
inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego 
Rzeczypospolitej Polskiej, C.H.Beck, Warszawa 
2006. 
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konstytucyjnego, ale również pozwala zro-

zumieć prawo jako zjawisko społeczne. 

Wprowadzenie poszczególnych, mniej lub 

bardziej udanych, reform miało na celu 

przede wszystkim skłonienie do zastano-

wienia się, czy studia prawnicze mają dawać 

ich absolwentom wszechstronną wiedzę, 

czy jedynie zawodowo przygotować  

do wykonywania późniejszej pracy. Trudno 

jednak wykształcić i przygotować do pracy 

absolwentów, którzy w swej pracy zawo-

dowej będą musieli niejednokrotnie borykać 

się z interpretacją różnorodnych przepisów 

prawa bez wcześniejszego przekazania  

im wiedzy dającej im mocne podstawy teo-

retyczne. Czy z perspektywy ostatnich dzie-

sięcioleci możemy stwierdzić, że nauczanie 

prawa przebiega lepiej, niż miało to miejsce 

we wcześniejszych latach? W dalszym ciągu 

spotykamy się z ograniczaniem roli prawa 

rzymskiego, czego przykładem jest chociaż-

by połączenie Katedr Prawa Rzymskiego  

z innymi Katedrami o charakterze histo-

rycznym, tak jak ma to miejsce na Uniwersy-

tecie Śląskim. Uniwersyteckie wydziały 

prawa powinny stawiać sobie za cel kształ-

cenie absolwentów, którzy w pełni będą 

przygotowani to wykonywania zawodu 

prawnika, a sama praktyczna znajomość 

prawa im do wykonywania tej pracy nie 

wystarczy. Absolwent studiów prawniczych 

powinien w równej mierze zgłębić wiedzę  

z przedmiotów tzw. zawodowych, jak  

i historycznych, które dadzą mu niezbędne 

przygotowanie do wykonywania późniejszej 

pracy oraz rozwiązywania różnego rodzaju 

problemów prawnych, które niosą za sobą 

ciągle zmieniające się warunki życia spo-

łecznego.  
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Usiłowanie i przygotowanie zbrodni agresji  

w prawie karnym międzynarodowym 

dr Dominika Dróżdż 

 

Opis tematu 

Osoby odpowiedzialne za popełnie-

nie zbrodni międzynarodowej mogą zostać 

osądzone przez Międzynarodowy Trybunał 

Karny za zbrodnie ludobójstwa, zbrodnie 

przeciw ludzkości lub zbrodnie wojenne. 

Możliwe, że jurysdykcja przedmiotowa  

powiększy się o zbrodnię agresji. Osoby 

mogące kontrolować lub kierować politycz-

nymi lub wojskowymi działaniami państwa 

mogłyby ponieść odpowiedzialność karną 

za zbrodnię agresji. Przedmiotem artykułu 

są też rozważania na temat form popełnie-

nia zbrodni agresji wymienionych w art. 

25(3)(c) Statutu. 

It is possible to be tried for the crime 

of genocide, crimes against humanity or war 

crimes by ICC. The person in a position  

effectively to exercise control over or to 

direct the political or military action of  

a State may commit a crime of aggression, 

realizing itself in one of its forms included  

in article 25 of the Statute of the ICC. How-

ever, article 25 (3)(c) would not apply  

in case of a crime of aggression, when  

it comes to a pure attempt. 

1. W ubiegłym wieku, by móc 

wszcząć wojnę totalną państwa powinny 

były przygotować materiały, środki, siły 

intelektualne i nastawienie (podejście) psy-

chiczne swoich ludzi. Wroga ludność, jej 

naukowcy, pracownicy, rolnicy mogły stać 

się obiektem czy też adresatem wojny i dzia-

łań z nią związanych. Zbierano środki  

z udziałem fabryk, przy pomocy przemy- 

słu nastawionego na produkcję materia- 

łów niezbędnych do prowadzenia wojny  

na lądzie, wodzie i powietrzu. Zdaniem  

Richarda Overy1, przygotowania wojenne  

w latach trzydziestych ubiegłego wieku 

przesądziły o wytycznych dla wojny total-

nej, który to termin zastąpił pojęcie „wojna 

konwencyjna”2. 

Wojny prowadzone w latach 30. 

ubiegłego wieku ujawniły dyskryminujący 

narody charakter tych wojen. Stąd pojęcie 

agresji pierwotnie zostało powiązane przez 

jednego z naukowców z pojęciem ludobój-

stwa, które jeszcze wtedy nie było szerzej 

znane. Rafał Lemkin stworzył je właśnie  

w latach 40. XIX wieku3  

                                                           
1 R. Owen, Total War II, The Second Word War, 
{w:] C. Townshend, The Oxford History of Modern 
War, New Edition, Oxford University Press 2005, 
s. 139 
2 Co do całego akapitu: R. Owen, Total War II, 
The Second Word War, {w:] C. Townshend, The 
Oxford History of Modern War, New Edition,  
s. 139 
3 W latach 30. ubiegłego wieku Rafał Lemkin 
stworzył pojęcia wandalizm i barbarzyństwo.  
R. Lemkin użył terminu „ludobójstwo” po raz 
pierwszy w 1944 r. Por. R. Lemkin. Axis Rule  
in Occupied Europe: Law of Occupation, Analysis 
of Government, Proposals and Redress, Washing-
ton 1944, s. 79, W A. Schabas, Genocide in Inter-
national Law: The Crime of Crimes, Cambridge 
2009,  s.25, D. Dróżdż, Zbrodnia ludobójstwa  
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Trafną argumentację odnośnie do 

kryminalizacji agresji przedstawił w 1944 

roku - dr Boguslav Ečer z Czechosłowacji. 

Zgodnie z jego stanowiskiem, agresorzy 

chcieli zniewolić inne państwa, by zniszczyć 

ich cywilizacje, zniewolić populacje z powo-

dów rasowych, politycznych lub religijnych4.  

Ostatecznie jednak, zgodnie z przed-

stawioną wtedy definicją agresji: 

“Aggressive war is a crime, and by its 

character an international crime, because  

it aims against peace and international  

order. The total aggressive war started  

by Germany and her allies in 1939 is addi-

tionally an international crime in its territo-

rial extent and the number of victims of the 

aggression. 

Not only the aggressor States  

as such, but also their rulers and military 

leaders are personally responsible in the 

eyes of the law for gigantic chain of crimes, 

which compose this war and which are pun-

ishable under the criminal laws of countries 

affected. 

The penalty according to all these 

laws is death”5. 

Osądzanie takich zbrodni miało  

należeć do Trybunałów Wojskowych powo-

łanych po II wonie światowej. Trybunał  

Norymberski i Tokijski posiadały w swej 

                                                                                    
w międzynarodowym prawie karnym, Warszawa 
2010, 25-31. 
4 Por. S. Sayapin, The Crime of Aggression  
in International Criminal Law, Springer 2014, s. 
39. 
5 S. Sayapin, The Crime of Aggression in Interna-
tional Criminal Law…, s. 39.za: United Nations 
War Crimes Commission, 1948,. 

jurysdykcji przedmiotowej zbrodnię prze-

ciwko ludzkości, zbrodnie wojenne i zbrod-

nie przeciwko ludzkości6. Zbrodnię te moż-

na było zgodnie ze Statutem Trybunału  

Norymberskiego – przygotować, wszcząć, 

pomagać przy jej dokonaniu, dokonać. 

2. Na zbieżności przy definiowaniu 

zbrodni agresji, ludobójstwa i zbrodni prze-

ciwko ludzkości zwrócić można by uwagę 

już podczas procesu tworzenia ich definicji. 

Dostrzeżono zbieżność między zbrodnią 

przeciwko ludzkości a definicją agresji Eče-

ra. „Pojęcie zbrodni przeciwko ludzkości 

zrodziło się z uwagi na silnie odczuwaną 

potrzebę pociągnięcia do odpowiedzialności 

karnej sprawców prześladowań rasowych 

religijnych, narodowościowych, których nie 

można uznać za zbrodniarzy wojennych. 

Zamieszczenie w Statucie (Karcie MTW) 

zbrodni przeciwko ludzkości spotkało się  

z oporami ze strony państw, które domagały 

się ochrony swojej suwerenności”7. Zbrod-

nia ta musiała być popełniona w związku 

wojną lub przygotowaniem się do wojny8.  

Można by stwierdzić, że powyższa 

definicja Ečera zawiera w sobie znamiona 

                                                           
6 Powstały również sądy krajowe we Francji, 
Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, 
Polsce, które zajmowały się osądzaniem tego 
typu spraw. Sądy te nie orzekały jednak w 
spawach o zbrodnie przeciwko pokojowi. L. May, 
Aggression and crimes against of peace, Cam-
bridge University Press, 2008, s. 207. D. Dróżdż, 
Międzynarodowe Trybunały Karne (geneza, skład, 
jurysdykcja, postępowanie, działalność), Łódź 
2011, s. 28.  
7 D. Dróżdż, Międzynarodowe Trybunały Karne…., 
s. 23.  
8 T. Cyprian, J. Sawicki, Prawo norymberskie, 
Warszawa – Kraków 1949, s. 287.  
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zbrodni przeciwko ludzkości, jak i zbrodni 

ludobójstwa zdefiniowanej w 1948 roku  

w Konwencji w sprawie zapobiegania  

i karania zbrodni ludobójstwa. Zbrodnie  

te popełniane byłyby przeciwko różnie zde-

finiowanej grupie ludzi. Grupa ta może być 

jednocześnie grupą obywateli, grupą ludno-

ści bądź grupą narodowościową, etniczną, 

rasową, wyznaniową. 

Pod koniec XX w. powstały kolejne 

międzynarodowe trybunały karne, by móc 

osądzić sprawców poważnych naruszeń 

prawa na terytorium byłej Jugosławii oraz 

Rwandy. Międzynarodowy Trybunał dla 

byłej Jugosławii (MTKJ) i Międzynarodowy 

Trybunał dla Rwandy (MTKR) także mogły 

osądzać za zbrodnie ludobójstwa, zbrodnie 

przeciwko ludzkości czy zbrodnie wojenne. 

Osoby odpowiadały za planowanie, wszczę-

cie, wydanie rozkazu, dokonanie, albo udzie-

lenie pomocy w planowaniu, przygotowa-

niu, wykonaniu przestępstw wymienionych 

w artykułach od 2 do 5 Statutu MTKJ czy 

Statutu MTKR (art. 7 Statutu MTKJ i art. 6 

Statutu MTKR). Zakończono też prace nad 

utworzeniem Międzynarodowego Trybuna-

łu Karnego (dalej: MTK). 

Otto Triffterer wskazał w swoim  

artykule na zbrodnię popełnianą z zamia-

rem usiłowania zniszczenia populacji  

Żydów w 1938 r., która wypełniałaby zna-

miona zbrodni ludobójstwa9, a nie zbrodni 

                                                           
9 Rozważania na temat usiłowania popełnienia 
zbrodni ludobójstwa w kontekście wydarzeń  
z II wojny światowej przedstawione zostały  
w artykule O. Triffterera, Idem, Genocide, Its 
Particular Intent to Destroy in Whole or in Part 

agresji czy zbrodni przeciwko ludności.  

Zamiar oczyszczenia Europy z tej grupy 

mógłby zostać zakwalifikowany, według 

niego, do strony podmiotowej zbrodni ludo-

bójstwa. Sprawca może jedynie usiłować 

popełnić zbrodnię, jeżeli zmierza do jej  

dokonania, które jednak nie następuje. Taką 

definicję usiłowania popełnienia zbrodni 

międzynarodowej przedstawia art. 25 Statu-

tu Międzynarodowego Trybunału Karnego. 

Jeżeli sprawca jedynie myślał nad realizacją 

tego zamiaru w przyszłości, nie będzie  

to miało znaczenia dla jego odpowiedzialno-

ści karnej. Może zacząć działać, by zrealizo-

wać swe cele i spodziewać się, że jego czyn 

doprowadzi do rezultatu prędzej czy póź-

niej. Może również oczekiwać, że do realiza-

cji zamiaru dołączą inni. Istotne jest to, czy 

dochodzi do realizacji tego zamiaru lub jego 

konsekwencji. W przypadku zbrodni ludo-

bójstwa istotny jest zamiar zniszczenia całej 

grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub 

wyznaniowej lub jej części10. W przypadku 

zbrodni przeciwko ludzkości istotne są dzia-

łania podjęte przeciwko ludności cywilnej  

w sposób masowy lub systematyczny. Jeżeli 

na terenie państwa prowadzone są działania 

wojenne, zachodzi także możliwość pocią-

gnięcia do odpowiedzialności karnej przez 

MTK - osób wypełniających znamiona 

                                                                                    
the Group as Such, Leiden Journal of 
International Law 2001, vol. 14, no. 2, s. 400-
403. 
10 Por. co do całego akapitu: O. Triffterer, Geno-
cide, Its Particular Intent to Destroy in Whole  
or in Part the Group as Such, Leiden Journal  
of International Law 2001, vol. 14, no. 2, s. 400-
403.  
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zbrodni agresji. Statut MTK przewiduje 

możliwość pociągnięcia do odpowiedzialno-

ści za usiłowanie zbrodni objętej jurysdyk-

cją przedmiotową MTK lub przyczynienie 

się do popełnienia tej zbrodni, które mogło-

by obejmować pomocnictwo i podżeganie 

do zbrodni, ale i przygotowanie. 

Być może pojawi się możliwość osą-

dzania sprawców zbrodni agresji przez 

MTK. Do podmiotów tej zbrodni można zali-

czyć zgodnie z projektem definicji zbro- 

dni agresji osoby spełniające wspomniane 

warunki z projektu art. 8 bis Statutu MTK, 

czyli posiadające odpowiednie pozycje  

do sprawowania kontroli lub kierowania 

państwem.  

W Statucie MTK może zostać  

zamieszczona zbrodnia agresji, jeżeli jej 

projekt zostanie ratyfikowany przez wystar-

czającą liczbę państw11. Zbrodnia ta jest też 

zamieszczona w kodeksie prawa karnego  

w Polsce. W prawie polskim do form sta-

dialnych zalicza się: przygotowanie, usiło-

wanie i dokonanie12. Do form zjawiskowych 

zalicza się sprawstwo pojedyncze, spraw-

stwo kierownicze, pomocnictwo i podżega-

nie. Formy zjawiskowe wymagają współ-

działania sprawcy. 

Formy popełnienia zbrodni objętych 

jurysdykcją przedmiotową MTK zamiesz-

czone są w art. 25 Statutu MTK. Przewiduje 

on następujące formy odpowiedzialności: 

                                                           
11 Polska dokonała ratyfikacji zbrodni agresji 25 
sierpnia 2014 r. Przepisy wejdą w życie, jeżeli 
ratyfikacji dokona 30 państw.   
12 L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2002,  
s. 88.  

a. osoba jest odpowiedzialna karnie  

za popełnienie czynu indywidualnie, 

wspólnie z inną osobą, albo przez 

inną osobę; 

b. zleca, namawia bądź nakłania  

do popełnienia takiej zbrodni, zaró-

wno w przypadku jej dokonania, jak 

i usiłowania; 

c. w celu ułatwienia popełnienia takiej 

zbrodni pomaga, podżega bądź  

w inny sposób przyczynia się  

do dokonania lub usiłowania, włą-

cznie z dostarczeniem środków  

do jej popełnienia; 

d. w jakikolwiek inny sposób przyczy-

nia się do dokonania lub usiłowania 

popełnienia takiej zbrodni przez 

grupę osób działających we wspól-

nym celu; takie przyczynienie się 

musi być zamierzone oraz musi: 

 zostać podjęte w celu uła-

twienia działalności prze-

stępczej celu grupy, jeżeli 

działalność lub cel obejmuje 

popełnienie zbrodni podle-

gającej jurysdykcji Trybuna-

łu; albo  

 zostać podjęte ze świadomo-

ścią zamiaru popełnienia 

zbrodni przez grupę13. 

                                                           
13 M. Płachta, Międzynarodowy Trybunał Karny, 
tom II, Zakamycze 2004, s. 79. 
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W odniesieniu do projektu zbrodni 

agresji wprowadzono by art. 25(3) bis, 

zgodnie z którym: „3 bis. In respect of the 

crime of aggression, the provisions of this 

article shall apply only to persons in a posi-

tion effectively to exercise control over  

or to direct the political or military action  

of a State”. 

Artykuł 25 e) StMTK stanowi:  

„W przypadku zbrodni ludobój- 

stwa bezpośrednio i publicznie podżega  

do popełnienia ludobójstwa”. 

Artykuł 25 f) przewiduje, że osoba 

„usiłuje popełnić taką zbrodnię poprzez 

podjęcie działań rozpoczynających jej doko-

nanie, ale do takiego dokonania nie docho-

dzi z powodów niezależnych od zamiaru 

osoby; wtedy osoba, która zaniecha wysił-

ków podjętych w celu popełnienia zbrodni 

lub w inny sposób zapobiega ich dokonaniu, 

nie podlega karze na mocy niniejszego sta-

tutu, jeżeli osoba ta całkowicie i dobrowol-

nie odstępuje od przestępczego zamiaru”14. 

Zgodnie ze zmianami, które miałyby 

zostać wprowadzone wraz z rozszerzeniem 

jurysdykcji przedmiotowej MTK w stosunku 

do państw członkowskich, które ratyfikowa-

ły i ratyfikują zmiany odnośnie do zbrodni 

agresji w tym Statucie, zostanie do art. 25 

dołączony po ustępie 3 art. 25, przepis  

artykułu 25.3 bis o następującej treści:  

“In respect of the crime of aggression, the 

provisions of this article shall apply only  

to persons in a position effectively to exerci-

                                                           
14 M. Płachta, Międzynarodowy Trybunał Karny, 
tom II, Zakamycze 2004, s. 79. 

se control over or to direct the political  

or military action of a State”. Jak wspomnia-

no wcześniej, w odniesieniu do zbrodni 

agresji, przepisy Statutu MTK powinny być 

stosowane jedynie do podmiotów sprawują-

cych pozycje uprawniające ich do efektyw-

nego sprawowania kontroli lub kierowania 

politycznymi lub wojskowymi akcjami  

na terenie kraju. 

Jak stwierdził W. A. Schabas,  

w odniesieniu do zbrodni agresji nie wpro-

wadzono odmiennych rozwiązań niż  

w przypadku pozostałych zbrodni między-

narodowych objętych jurysdykcją MTK. 

Jednak prace nad definicją zbrodni agresji 

trwały do 2010 r. Po dodaniu zmiany po-

zwalającej na rozszerzenie jurysdykcji 

przedmiotowej tego Trybunału o zbrodnię 

agresji, procedura przyjęcia zbrodni agresji 

do Statutu MTK wskazuje, że jedynym orga-

nem decydującym o tym, czy agresja została 

popełniona, byłaby Rada Bezpieczeństwa 

(RB), a przy niemożności podjęcia przez nią 

decyzji, Pre-Trial Division of International 

Criminal Court. Trzeba jednak pamiętać,  

że ocena RB ma wymiar polityczny, nie 

prawny, a RB nie działa jako sąd (trybu-

nał)15. Nie udało się wprowadzić zmiany  

do Statutu MTK, która przesądzałaby  

o potraktowaniu zbrodni agresji, jako posta-

ci zbrodni przeciwko ludzkości, co do której 

doszukiwano się analogii ze zbrodnią agre-

                                                           
15 Por. W. A. Schabas, An Introduction to the  
International Criminal Law, third edition, Cam-
bridge University Press 2007, s. 137.za Military 
and Paramilitary Activities in and Against Nica-
ragua, (Nicaragua v. United States). 
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sji. Inna z propozycji sugerowała użycie 

terminu wojny agresji, ale przeważyły głosy, 

że jest to stanowisko zbyt restrykcyjne. Nie 

przeważyło też przeświadczenie, zgodnie  

z którym zbrodnia agresji miałaby prowa-

dzić do okupacji zbrojnej, na terytorium 

państwa, na którym zbrodnia ta zostałaby 

popełniona16.  

Pomimo że przepisy o tym nie sta-

nowią, RB weźmie zapewne pod uwagę  

sytuację w danym kraju i uwzględni podej-

mowane na tym terytorium działania,  

które doprowadziłyby do agresji. Elementy 

przedmiotowe wymienione zostały w pro-

jekcie art. 8 bis (2) Statutu MTK w siedmiu 

punktach, które opierają się na wyliczeniu 

zawartym w rezolucji 3314 z 1974 roku.  

W rezolucji tej wyliczone zostały: 

1) zbrojny atak, okupacja wojskowa lub 

aneksja przy użyciu siły,  

2) bombardowanie lub użycie jakiej-

kolwiek broni przeciw terytorium 

innego państwa,  

3) blokada portów lub wybrzeży,  

4) atak na siły zbrojne, marynarkę 

handlową lub lotnictwo cywilne  

innego państwa,  

5) użycie sił zbrojnych stacjonujących 

na terytorium innego państwa  

w sposób sprzeczny z porozumie-

niem określającym warunki stacjo-

nowania,  
                                                           
16 Por. co do całego akapitu: W. A. Schabas, An 
Introduction…, s. 136.  

6) udostępnienie własnego terytorium 

innemu państwu, które wykorzystu-

je je do dokonania agresji przeciw 

państwu trzeciemu,  

7) wysyłanie zbrojnych band dokonu-

jących ataków przeciw innemu pań-

stwu. 

Na poziomie postępowania przed 

MTK, wziąć należy pod uwagę Understan-

dings17, które sugerowałyby konieczność 

przeprowadzenia rozważań na temat cięża-

ru, skali i okoliczności tego czynu, bez 

uwzględniania usiłowania zbrodni agresji, 

skoro ocena stanu faktycznego wynika  

z Rezolucji RB, w której przesądzono, czy 

agresja miała czy też nie miała miejsca  

w danym państwie. Pre-Trial Division prze-

sądza o ciężarze, skali i okolicznościach  

popełnienia tej zbrodni, której istnienie  

zostałoby przesądzone wcześniej przez RB.  

Fakt, że RB uznałaby państwo  

za agresora, powinien prowadzić MTK  

do konstatacji, że wśród osób piastujących 

wspomniane stanowiska są agresorzy, na-

jeźdźcy, którzy wszczęli zbrodnię agresji. 

Rozważania natury politycznej RB zmieni-

łyby się w rozważania natury prawnej  

w MTK. MTK posiadałby informację,  

że agresja miała miejsce; można by stwier-

dzić, że jej usiłowanie zostało „zrealizowa-

ne”.  

                                                           
17 Understandings zostały zamieszczone w: An-
nex III of the Statute of the International Crimi-
nal Court, 
Understandings regarding the amendments  
to the Rome Statute of the International Criminal 
Court on the Crime of Aggression, RC/10/Add.1.  



Wiedza Prawnicza nr 1/2015 Strona 30 
 

Dojść można do wniosku, iż sprawcy, 

którzy piastują stanowiska pozwalające 

kierować wojennymi politycznymi akcjami, 

lub sprawować efektywną kontrolę na tere-

nie kraju, mogliby popełnić zbrodnię agresji 

przy zrealizowaniu jednej z form jej popeł-

nienia wymienionych w art. 25 Statutu  

MTK. Twierdzi się, że artykuł 25(3)(c) Sta-

tutu MTK nie znalazłby zastosowania  

w przypadku zbrodni agresji18. Oznaczałoby  

to, że sprawcy przygotowujący lub usiłujący 

popełnić zbrodnię agresji mogliby nie  

ponieść odpowiedzialności karnej za swoje 

zachowania odpowiedzialności karnej. Żeby 

tego uniknąć, MTK mógłby uwzględniać 

także takie formy popełnienia przestępstwa, 

dokonując całościowej analizy sytuacji  

na danym terytorium już po wydaniu rezo-

lucji przez RB, która stwierdziłaby uprzed-

nio, że miała tam miejsce agresja; wtedy 

wydaje się, że MTK mógłby uwzględnić etap 

przygotowania zbrodni agresji przez naj-

wyższych przedstawicieli danego państwa. 

3. Niezależnie od tego, jaką decyzję 

podejmie MTK, należy podejmować działa-

nia zmierzające ku zapobieżeniu zbrodni 

agresji oraz innych zbrodni międzynarodo-

wych objętych jurysdykcją MTK, walczyć  

z bezkarnością na świecie. Zadanie takie 

należałoby do organizacji rządowych i poza-

rządowych, których celem jest prowadzenie 

działań zmierzających do zapobieżenia 

                                                           
18 S. Barriga, The crime of Aggression, [w:]  
M. Natarajan (ed.), International Crime and Jus-
tice, Cambridge University Press 2011, s. 331-
332. 

zbrodniom międzynarodowym, w tym agre-

sji. Polska jest jednym z państw, które raty-

fikowały definicję zbrodni agresji i warunki 

jej wykonywania, włączając się w ten spo-

sób ponownie do walki z bezkarnością  

na świecie. Zachodzi także możliwość pocią-

gnięcia do odpowiedzialności karnej przez 

MTK za inne zbrodnie objęte jurysdykcją 

MTK19.  

 

Summary: 

A person in a position effectively to exercise 

control over or to direct the political or mili-

tary action of a State may commit a crime  

of aggression, realizing itself in one of its 

forms included in article 25 of the Statute  

of the ICC. Article 25 (3)(c) would not apply 

in case of a crime of aggression, when  

it comes to a pure attempt. One should take 

up all actions leading to the prevention  

of committing a crime of aggression and 

other international crimes that remain with-

in the scope of the ICC's jurisdiction.  

 

 

 

                                                           
19 By zapobiec popełnianiu tych zbrodni,  
O. Triffterer zaproponował ogłoszenie lub 
wszczęcie postępowań sądowych na poziomie 
międzynarodowym. O. Triffterer, Genocide, Its 
Particular Intent to Destroy in Whole or in Part 
the Group as Such, Leiden Journal of Internation-
al Law 2001, vol. 14, no. 2, s. 403. Społeczność 
międzynarodowa zobowiązana jest do tego,  
by do popełniania zbrodni o takim ciężarze  
nigdy nie doszło. 
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Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego  

z dnia 1 lipca 2014 roku (I FSK 1106/13) 

Jakub Wirski 

Wstęp 

Niniejsza glosa do wyroku Naczelne-

go Sądu Administracyjnego (dalej: NSA) 

o sygnaturze I FSK 1106/131 dotyczy  

podatku akcyzowego, a w szczególności 

problematyki opodatkowania tą daniną  

nabycia i posiadania wyrobów akcyzowych 

znajdujących się poza procedurą zawiesze-

nia poboru podatku akcyzowego. Glosowa-

ny wyrok wyjaśnia w jakich sytuacjach jest 

to dopuszczalne. 

Zważywszy, że prawidłowe rozu-

mienie tego zagadnienia jest istotne dla  

podatników podatku akcyzowego, uznałem, 

że glosowany wyrok zasługuje na gruntow-

ną analizę. 

I. Stan faktyczny sprawy 

Komentowane orzeczenie wydane 

zostało w związku z sądową kontrolą inter-

pretacji indywidualnej prawa podatkowego. 

We wniosku o jej wydanie skarżąca spółka 

przedstawiła następujący stan faktyczny 

(przytaczam jego najistotniejszą część). 

Zamierza ona nabywać na teryto-

rium kraju paliwa silnikowe z zapłaconą 

akcyzą. Wskazała, że w związku nabyciem 

paliw będzie można wyróżnić dwie sytuacje. 

W pierwszej z nich spółka nabędzie paliwa 

                                                           
1 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administra-
cyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2EAC 
CB468F [dostęp: 06.11.2014] 

silnikowe od kontrahenta, który sam podle-

gał obowiązkowi zapłaty akcyzy od tych 

paliw z tytułu nabycia wewnątrzwspólno-

towego, wyprowadzenia ze składu podat-

kowego lub importu, będąc w przeświad-

czeniu, że akcyza od tych wyrobów została 

zapłacona. W drugiej z podanych sytuacji 

skarżąca spółka nabędzie paliwa silnikowe 

od kontrahenta, który sam nie podlegał  

obowiązkowi zapłaty akcyzy od tych paliw  

z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego, 

wyprowadzenia ich ze składu podatkowego 

lub importu, bowiem dokonał ich nabycia  

od innego podmiotu, działając w prze-

świadczeniu (usprawiedliwionym lub nie), 

że od tych paliw akcyza została zapłacona 

na poprzednim etapie obrotu. 

Skarżąca spółka zaznaczyła, że w 

żadnym razie nie ma podstaw do tego, aby 

podejrzewać, że jej kontrahenci nie wywią-

zali się w Polsce należycie ze swoich obo-

wiązków w zakresie podatku akcyzowego 

lub że z takich obowiązków nie wywiązały 

się podmioty, od których kontrahenci nabyli 

paliwa silnikowe. 

W związku z przedstawionymi wyżej 

zdarzeniami przyszłymi skarżąca spółka 

zadała szereg pytań, między innymi: 

a. Czy jeżeli w terminie późniejszym, 

np. w toku postępowania podatko-

wego, okaże się, że od wyrobów  

akcyzowych nabytych przez nią  
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od kontrahentów, nie została zapła-

cona akcyza w należnej wysokości 

na terytorium Polski, każdorazowo 

będzie podatnikiem obowiązanym 

do zapłaty tego podatku na podsta-

wie art. 8 ust. 2 pkt 4 w związku  

z art. 13 ust. 1 pkt 1 u.p.a. także  

w okolicznościach, w których docho-

wa należytej staranności w zakresie 

weryfikacji kontrahenta, w wyniku 

czego będzie możliwe w szczególno-

ści ustalenie jego danych oraz pro-

wadzenia przez niego działalności  

w zakresie obrotu wyrobami akcy-

zowymi? 

b. Czy art. 8 ust. 2 pkt 4 oraz art. 13 ust. 

1 pkt 1 u.p.a. należy interpretować  

w ten sposób, że będzie podatnikiem 

podatku akcyzowego zobowiązanym 

do jego zapłaty na podstawie tych 

przepisów, nawet jeżeli w wyniku 

kontroli podatkowej, postępowa- 

nia kontrolnego albo postępowania 

podatkowego zostanie ustalone,  

że podatek akcyzowy nie został  

zapłacony? 

W przedstawionym stanowisku wła-

snym skarżąca spółka przyjęła, że jeżeli  

w terminie późniejszym, np. w toku  

postępowania podatkowego, okaże się,  

że od wyrobów akcyzowych nabytych przez 

nią od kontrahentów, nie została zapłacona 

akcyza w należnej wysokości na terytorium 

Polski, to nie będzie podatnikiem zobowią-

zanym do zapłaty tego podatku na podsta-

wie art. 8 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 13 ust. 1 

pkt 1 u.p.a., jeżeli dochowa należytej staran-

ności w zakresie weryfikacji kontrahenta,  

w wyniku czego będzie możliwe w szcze-

gólności ustalenie jego danych oraz faktu 

prowadzenia przez niego działalności 

w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi. 

Przyjęła także, że art. 8 ust. 2 pkt 4 oraz art. 

13 ust. 1 pkt 1 u.p.a. należy interpretować  

w ten sposób, że nie będzie podatnikiem 

podatku akcyzowego zobowiązanym do jego 

zapłaty na podstawie tych przepisów, jeżeli 

w wyniku kontroli podatkowej, postępowa-

nia kontrolnego albo postępowania podat-

kowego zostanie ustalone, że podatek akcy-

zowy nie został zapłacony.  

Organ interpretacyjny (Minister  

Finansów) uznał stanowisko skarżącej  

spółki za nieprawidłowe. Przyjął zatem,  

że na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4 u.p.a. 

skarżąca spółka może zostać zobowiązana 

do zapłaty podatku akcyzowego w sytuacji, 

gdy od nabytych (posiadanych) paliw silni-

kowych nie była zapłacona akcyza, choć 

obowiązek podatkowy powstał na wcze-

śniejszych etapach obrotu, a sama dochowa-

ła należytej staranności w zakresie weryfi-

kacji podmiotu, od którego nabyła paliwa,  

w wyniku czego będzie możliwe ustalenie 

jego danych oraz prowadzenia działalności 

w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi. 
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II. Przepisy będące materialno-

prawną podstawą rozstrzygnięcia 

i jego oceny 

Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy  

z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzo-

wym2 (dalej: u.p.a.) przedmiotem opodat-

kowania podatkiem akcyzowym jest (mię-

dzy innymi) nabycie lub posiadanie wyro-

bów akcyzowych znajdujących się poza pro-

cedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli  

od tych wyrobów nie została zapłacona  

akcyza w należnej wysokości a w wyniku 

kontroli podatkowej, postępowania kon-

trolnego albo postępowania podatkowego 

nie ustalono, że podatek został zapłacony.  

Art. 13 ust. 1 pkt 1 u.p.a. stanowi,  

iż podatnikiem podatku akcyzowego jest 

osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednost-

ka organizacyjna niemająca osobowości 

prawnej, która dokonuje czynności podlega-

jących opodatkowaniu akcyzą lub wobec 

której zaistniał stan faktyczny podlegający 

opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot  

nabywający lub posiadający wyroby akcy-

zowe znajdujące się poza procedurą zawie-

szenia poboru akcyzy, jeżeli od wyrobów 

tych nie została zapłacona akcyza w należ-

nej wysokości a w wyniku kontroli podat-

kowej, postępowania kontrolnego albo  

postępowania podatkowego nie ustalono,  

że podatek został zapłacony.  

Art. 8 ust. 6 u.p.a. ogranicza możli-

wość wielokrotnego powstawania obowiąz-

ku podatkowego poprzez wskazanie,  

                                                           
2 Tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 
626 ze zm. 

że jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego 

powstał obowiązek podatkowy w związku  

z wykonaniem jednej z czynności, o których 

mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek 

podatkowy na podstawie innej czynności 

podlegającej opodatkowaniu podatkiem 

akcyzowym, jeżeli kwota akcyzy została,  

po zakończeniu procedury zawieszenia  

poboru akcyzy, określona lub zadeklarowa-

na w należnej wysokości, chyba że przepisy 

ustawy stanowią inaczej. 

Podatek akcyzowy jest podatkiem 

zharmonizowanym3. Implikuje to koniecz-

ność interpretowania prawa krajowego 

zgodnie z treścią i celem prawa wspólnoto-

wego4. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 dyrektywy 

Unii Europejskiej 2008/118/WE z dnia  

16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych  

zasad dotyczących podatku akcyzowego, 

uchylającej dyrektywę 92/12/EWG5 (dalej: 

dyrektywa) podatek akcyzowy staje się 

wymagalny w momencie dopuszczenia  

do konsumpcji w państwie członkowskim 

dopuszczenia do konsumpcji. Art. 7 ust. 2 lit. 

b stanowi, iż na użytek dyrektywy "dopusz-

czenie do konsumpcji" oznacza także prze-

chowywanie poza procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy wyrobów akcyzowych,  

na które nie nałożono akcyzy zgodnie  

z mającymi zastosowanie przepisami prawa 

                                                           
3 Zob. W. Nykiel (red.), Polskie prawo podatkowe, 
wyd. Difin, Warszawa 2013, s. 347. 
4 J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje  
i prawo Unii Europejskiej, wyd. LexisNexis, 
Warszawa 2012, s. 307. 
5 Dz. U. UE. L Nr 9, poz. 12. 
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wspólnotowego i ustawodawstwa krajowe-

go 

Art. 8 ust. 1 pkt b dyrektywy stano-

wi, że osobą zobowiązaną do zapłaty podat-

ku akcyzowego, który stał się wymagalny, 

jest w odniesieniu do przechowywania  

wyrobów akcyzowych, o którym mowa  

w art. 7 ust. 2 lit. b, każda osoba przechowu-

jąca wyroby akcyzowe oraz każda inna oso-

ba uczestnicząca w ich przechowywaniu. 

III. Rozstrzygnięcie sprawy i jego 

uzasadnienie 

NSA oddalił złożoną skargę kasacyj-

ną jako nieuzasadnioną. Na wstępie Sąd 

wskazał, że przepisy u.p.a., będące podstawą 

rozstrzygnięcia, są odzwierciedleniem art. 7 

i 8 dyrektywy. Dokonał on również oceny 

zgodności polskich przepisów z uregulowa-

niami dyrektywy, nie doszukując się w tym 

zakresie sprzeczności. 

Następnie NSA dokonał wykładni 

przepisów dyrektywy. Art. 8 ust. 1 lit. b  

w zw. z art. 7 ust. 2 lit. b stanowi, iż osobą 

zobowiązaną do zapłaty podatku akcyzowe-

go, który stał się wymagalny, jest, w odnie-

sieniu do przechowywania wyrobów akcy-

zowych, przechowywanych poza procedurą 

zawieszenia poboru podatku akcyzowego 

wyrobów akcyzowych, na które nie nałożo-

no akcyzy zgodnie z mającymi zastosowanie 

przepisami prawa wspólnotowego i usta-

wodawstwa krajowego, każda osoba prze-

chowująca wyroby akcyzowe oraz każda 

inna osoba uczestnicząca w ich przechowy-

waniu. Sąd wskazał, że użyte w tym przepi-

sie pojęcie każdej osoby należy, zgodnie  

z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwo-

ści Unii Europejskiej (dalej: TSUE), rozumieć 

szeroko. Obejmuje ono wszystkie osoby, 

które biorą jakikolwiek udział w tym dzia-

łaniu. NSA, odnosząc się do kwestii badania 

świadomości podatnika, stwierdza, że gdyby 

istniał taki obowiązek, byłby on wyartyku-

łowany wprost, tak jak dokonano tego w art. 

8 ust. 1 lit. a ppkt ii dyrektywy. 

Sąd, podsumowując tę część rozwa-

żań, stwierdza, że wykładnia art. 8 ust. 2 pkt 

4 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 u.p.a. z uwzględ-

nieniem art. 7 i 8 dyrektywy prowadzi  

do wniosku, że w stanie faktycznym przed-

stawionym we wniosku o wydanie interpre-

tacji indywidualnej, do ich zastosowania  

i, co za tym idzie, dla powstania przewidzia-

nego w nich obowiązku podatkowego, nie 

mają prawnie doniosłego znaczenia takie 

okoliczności jak: posiadanie przez jeden  

z podmiotów wymienionych w art. 13 ust. 1 

u.p.e.a. dokumentów, na podstawie których 

w łańcuchu obrotu wyrobami akcyzowymi 

da się ustalić dane sprzedawcy tych wyro-

bów i że prowadzi on działalność gospodar-

czą oraz działanie w przeświadczeniu 

(w dobrej wierze), że sprzedawca wyrobu 

akcyzowego (lub jego poprzednik) zapłacił 

już należny podatek akcyzowy. 

Następnie NSA przeszedł do kolejnej 

części uzasadnienia, w której stwierdza, 

że aby uwolnić się od odpowiedzialności 

podatkowej na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4 

u.p.a. nabywca (posiadacz) powinien sku-

tecznie wykazać, że kwota należnego podat-
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ku akcyzowego została, po zakończeniu pro-

cedury zawieszenia poboru akcyzy, okre-

ślona lub zadeklarowana w należnej wyso-

kości w związku z wykonaniem jednej  

z czynności wymienionej w art. 8 ust. 1 pkt 

1-6 u.p.a. W tej sytuacji obowiązkiem orga-

nów podatkowych jest bowiem egzekwo-

wanie zobowiązania podatkowego (akcyzy) 

od podatnika wykonującego jedną z czynno-

ści wymienionych w ust. 1 pkt 1 – 6 art. 8 

u.p.a., a nie od nabywcy lub posiadacza  

wyrobów akcyzowych. W odniesieniu  

natomiast do wyrobów akcyzowych znajdu-

jących się poza procedurą zawieszenia  

poboru akcyzą, w przypadku, gdy kwota 

akcyzy nie została określona lub zadeklaro-

wana w należnej wysokości, nabywca  

(posiadacz) wyrobu akcyzowego, aby uwol-

nić się od odpowiedzialności podatkowej  

na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4 u.p.a., powi-

nien wykazać, że kwota należnego podatku 

została zapłacona. NSA ponadto za słuszny 

uznaje pogląd, że nic nie stoi na przeszko-

dzie temu, aby przed zawarciem umowy 

skarżąca spółka zwróciła się do kontrahenta 

o okazanie wiarygodnych dowodów,  

że kwota podatku akcyzowego została okre-

ślona lub zadeklarowana lub że należny 

podatek został już zapłacony. 

IV. Ocena wyroku 

Przechodząc do oceny pierwszej 

części rozważań NSA, w której Sąd zważył, 

że gdyby na organach podatkowych ciążył 

obowiązek badania świadomości podatnika, 

to byłby on expressis verbis ustanowiony, 

jak miało to miejsce w art. 8 ust. 1 lit. a ppkt 

ii dyrektywy, należy uznać ją za nieprawi-

dłową. 

W mojej opinii, pomimo niewskaza-

nia wprost w przepisach dyrektywy dodat-

kowej przesłanki opodatkowania posiada-

nia (nabycia) wyrobów akcyzowych opartej 

na braku dobrej wiary tego posiadacza  

(nabywcy), taka przesłanka powinna zostać 

wyprowadzona w drodze wykładni prawa  

z następujących podwodów. 

Na wstępie należy zważyć, że poda-

tek akcyzowy jest podatkiem jednofazo-

wym6. Oznacza to, że powinien być pobiera-

ny na pierwszym szczeblu obrotu, a każda 

kolejna transakcja, której przedmiotem  

są wyroby akcyzowe, nie powinna być opo-

datkowana tym podatkiem, więc podmioty 

ich dokonujące nie powinny być traktowane 

jak podatnicy podatku akcyzowego7. 

W wyroku Europejskiego Trybunału Spra-

wiedliwości podniesiono, że „zwykłe posia-

danie wyrobów akcyzowych stanowi  

dopuszczenie do konsumpcji wówczas gdy 

akcyza nie została jeszcze nałożona na pro-

dukt zgodnie z obowiązującymi przepisami 

wspólnotowymi i krajowym”8. Wynika  

z tego, że opodatkowanie posiadania wyro-

bów akcyzowych stanowi wyjątek. Wobec 

powyższego można stwierdzić, że jednofa-

                                                           
6 Sz. Pakulski, Akcyza. Komentarz, wyd. II, LEX, 
online, art. 1 pkt 4 [dostęp: 06.11.2014]. 
7 M. Kałka, U. Ksieniewicz, Podatek akcyzowy, 
wyd. Unimex, Wrocław 2011, s. 53. 
8 Wyrok ETS w sprawie C-325/99 (G. van de 
Water v. Staatssecretaris van Financiën). 
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zowość jest jedną z ogólnych zasad podatku 

akcyzowego9. 

Wykładnia systemowa uwzględnia 

zasady prawa. Zatem, mając na uwadze 

wcześniej wskazane zasady prawa akcyzo-

wego, jak również zasady ogólne prawa 

wspólnotowego (o czym w dalszej części 

niniejszych rozważań), sprzeciwia się  

ona nałożeniu obowiązku podatkowego 

na nabywcę (posiadacza) wyrobów akcyzo-

wych, który nie wiedział lub nie mógł wie-

dzieć, że nabywane przez niego wyroby 

akcyzowe nie zostały obciążone podatkiem 

akcyzowym na wcześniejszym etapie obro-

tu. W tym miejscu zaakcentować należy,  

że w toku dokonywania wykładni systemo-

wej przez pryzmat zasad prawa wspólno-

towego, owa wykładnia systemowa może 

okazać się „silniejsza” od wykładni języko-

wej, na którą właśnie w glosowanym wyro-

ku powołuje się NSA10. 

Zaakcentować należy, że zasada 

proporcjonalności, mająca swoje norma-

tywne źródło w art. 5 ust. 4 Traktatu o Unii 

Europejskiej11, jest najdonioślejszą z przy-

czyn, dla których należy, w opisywanej  

sytuacji, badać ową dobrą wiarę podatnika. 

Na wstępie zważyć należy, że jest ona jedną 

z zasad ogólnych europejskiego prawa 

                                                           
9 J. Materewicz, Ustawa o podatku akcyzowym. 
Komentarz, wyd. LexisNexis, Warszawa 2014,  
s. 35. 
10 I. Andrzejewska-Czernek, Wykładnia prawa 
podatkowego Unii Europejskiej, wyd. LEX a 
Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013, s. 
118. Zob. też wyrok ETS w sprawie C-361/96 
(Société générale). 
11 Dz. U. z 2004 r. poz. 90 Nr 864 ze zmianami. 

wspólnotowego12. Nie tylko ogranicza wkra-

czanie w sferę kompetencji państw człon-

kowskich, ale również jest wzorcem kontroli 

działań organów Wspólnot Europejskich 

względem jednostek13. Jej treścią jest zakaz 

ustanawiania takich środków realizacji 

pewnych celów (tutaj: interesu fiskalnego), 

które nie będą pozostawać w odpowiedniej 

proporcji do celu (środki te nie mogą być 

przesadne), jak również sprzeciwia się 

nadmiernemu naruszaniu interesu jednost-

ki14. W mojej ocenie tak rozumiana zasada 

proporcjonalności stoi w sprzeczności  

w nakładaniu na nabywcę (posiadacza)  

wyrobów akcyzowych obowiązku zapłaty 

podatku w sytuacji, gdy nabywca ten pozo-

stawał w dobrej wierze, bowiem jest  

to przykład nadmiernej ingerencji w intere-

sy jednostki. Ingerencja ta nie byłaby nad-

mierna tylko wówczas, gdyby, w przedmio-

towej sytuacji, jednostka wiedziała lub  

powinna była wiedzieć, że nabywane przez 

nią wyroby akcyzowe nie zostały obciążone 

podatkiem akcyzowym na wcześniejszym 

etapie obrotu. Na marginesie tychże rozwa-

żań warto podkreślić, iż określenie działań, 

jakich w konkretnym wypadku można  

w sposób uzasadniony oczekiwać od podat-

nika w celu upewnienia się, że dokonywane 

przez niego transakcje nie wiążą się  

                                                           
12 J. Maliszewska-Nienartowicz, Zasada 
proporcjonalności w prawie wspólnot 
europejskich – kryteria i zakres kontroli 
dokonywanej przez Trybunał Sprawiedliwości 
[w:] C. Mika (red.), Zasady ogólne prawa 
wspólnotowego, wyd. Dom Organizatora, Toruń 
2007, s. 251. 
13 Ibidem, s. 252 
14 Ibidem, s. 255 
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z popełnieniem przestępstwa przez podmiot 

działający na wcześniejszym etapie obrotu, 

zależy przede wszystkim od okoliczności 

rozpatrywanego wypadku15. 

Powyższe rozumienie zgodne jest  

z orzecznictwem TSUE, który akcentuje  

doniosłość badania dobrej wiary w wielu 

orzeczeniach dotyczących podatku od towa-

rów i usług. W jednym z wyroków podnosi, 

iż przypisywanie podatnikowi utraty  

dochodów podatkowych spowodowanej 

oszukańczym działaniem osób trzecich,  

na które podatnik nie ma żadnego wpływu, 

byłoby oczywiście nieproporcjonalne16,  

a w innym, że wprowadzenie systemu  

odpowiedzialności bez winy wykraczałoby 

bowiem poza zakres niezbędny do ochrony 

interesów skarbu państwa17. Jakkolwiek 

wyroki te odwołują się do podatku od towa-

rów i usług, to jednak przyjąć należy,  

że zaprezentowane rozumienie zasady pro-

porcjonalności nie może być inne w przy-

padku podatku akcyzowego, bowiem zasada 

ta wykracza poza zakres jednego podatku18. 

                                                           
15 Zob. postanowienie TSUE w sprawie C-33/13 
(Marcin Jagiełło v. Dyrektor Izby Skarbowej  
w Łodzi) dotyczące dobrej wiary w zakresie 
podatku od towarów i usług. 
16 Wyrok ETS w sprawie C-271/06 (Netto 
Supermarkt GmbH & Co. OHG v. Finanzamt 
Malchin) pkt 21 i 22. 
17 Wyrok ETS w sprawach połączonych C‑80/11 

i C‑142/11 (Mahagében kft v. Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó 
Főigazgatósága oraz Péter Dávid v. Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó 
Főigazgatósága). 
18 K. Lasiński-Sulecki, Komentarz do wyroku TS  
w sprawie C-25/07 [w:] W. Nykiel, A. Zalasiński, 
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w sprawach podatkowych, wyd. 
Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 1311. 

O konieczności badania dobrej wiary 

podatnika wypowiada się również doktry-

na19, jak również Minister Finansów20. 

Duże wątpliwości budzi też druga 

część rozważań NSA, w której analizie pod-

dane są przepisy krajowe dotyczące uwol-

nienia się z obowiązku zapłaty podatku 

przez nabywcę (posiadacza) wyrobów akcy-

zowych. W ocenie NSA, aby skutecznie  

to uczynić, powinien on wykazać, że: 

1) kwota należnego podatku akcyzo-

wego została, po zakończeniu pro-

cedury zawieszenia poboru akcyzy, 

określona lub zadeklarowana  

w należnej wysokości w związku  

z wykonaniem jednej z czynności 

wymienionej w art. 8 ust. 1 pkt 1-6 

u.p.a (słusznie podniesiono, iż orga-

ny powinny egzekwować podatek  

do podmiotu, który zadeklarował 

podatek bądź był adresatem decyzji 

określającej) albo 

2) kwota należnego podatku akcyzo-

wego została zapłacona w przypad-

ku, gdy nie doszło do jej zadeklaro-

wania lub określenia. 

Zatem nabywca (posiadacz) musi 

posiadać stosowne dokumenty, bowiem bez 

                                                           
19 Sz. Pakulski, Akcyza… op.cit., art. 8 pkt 9. 
20 Odpowiedź podsekretarza stanu w 
Ministerstwie Finansów - z upoważnienia 
ministra -  
na interpelację poselską nr 10028 w sprawie 
interpretowania przepisów ustawy o podatku 
akcyzowym przez organy kontroli podatkowej, 
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/Interpelacja
Tresc.xsp?key=4B059591 [dostęp: 06.11.2014]. 
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nich nie wykaże skutecznie, że kwota należ-

nego podatku akcyzowego została określona 

lub zadeklarowana albo zapłacona. Taka 

wykładnia jest, w mojej ocenie, błędna 

z następujących powodów. 

Po pierwsze, tworzy ona nowy obo-

wiązek dokumentacyjny niezawarty w żad-

nym przepisie, czym narusza zasadę prawo-

rządności, zgodnie z którą organy władzy 

publicznej mogą działać w granicach  

i na podstawie prawa21. Obowiązek ten  

to w istocie warunek, który musiałby być 

spełniony, by podatek akcyzowy był rze-

czywiście podatkiem jednofazowym, zatem 

taka wykładnia jest sprzeczna z istotą  

podatku akcyzowego. Bowiem brak odpo-

wiednich dokumentów (tutaj: potwierdzają-

cych, że kwota należnej akcyzy została,  

po zakończeniu procedury zawieszenia  

poboru akcyzy, określona lub zadeklarowa-

na albo zapłacona) spowodowałby możli-

wość poboru akcyzy w jednej z kolejnych faz 

obrotu następującego po fazie, w której  

podatek powinien zostać zapłacony.  

Po drugie, zgodnie z zasadą prawdy 

obiektywnej (art. 122 Ordynacji podatko-

wej22) ciężar dowodzenia może obarczać 

także stronę opodatkowania (tutaj obcią-

żyłby ja pośrednio, poprzez nałożenie obo-

wiązku dokumentacyjnego) jeśli przepisy 

                                                           
21 A. Mariański, Rozstrzyganie wątpliwości  
na korzyść podatnika, wyd. Oficyna a Wolters 
Kluwer business, Warszawa 2011, s. 111. 
22 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 
749 ze zmianami). 

prawa materialnego tak stanowią23. W tej 

sytuacji brak jest podobnego przepisu.  

Zatem, skoro obowiązek wykazania, iż kwo-

ta należnej akcyzy nie została, po zakończe-

niu procedury zawieszenia poboru akcyzy 

określona lub zadeklarowana albo zapłaco-

na w należnej wysokości nie ciąży na naby-

wcy (posiadaczu) wyrobów akcyzowych,  

to warunkiem opodatkowania tego nabywcy 

(posiadacza) jest wykazanie przez właściwy 

organ, że nie nastąpiło to określenie 

lub zadeklarowanie albo zapłata podatku. 

Po trzecie, takiemu rozumieniu 

sprzeciwia się wykładnia celowościowa art. 

8 ust. 2 pkt 4 u.p.a. Należy zważyć, że celem 

tego przepisu jest zapobieżenie sytuacjom, 

w którym budżet państwa zostanie uszczu-

plony poprzez niepobranie podatku  

od wyrobu akcyzowego wówczas, gdy nie 

można ustalić dostawcy wyrobów akcyzo-

wych, który powinien uiścić tą daninę24. 

Zatem przepis ten powinien być stosowany 

w ostateczności, wobec czego konieczne jest 

wyczerpujące udowodnienie okoliczności 

faktycznych przez organ prowadzący postę-

powanie. Trudno, bowiem, oczekiwać  

od podatnika „wyręczania” organów podat-

kowych i poszukiwania dowodów w tym 

zakresie. Postępowanie podatkowe ma cha-

                                                           
23 A. Mariański, Rozstrzyganie…, op. cit., s. 135;  
J. Brolik, R. Dowgier, L. Etel, C. Kosikowski,  
P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz,  
W. Stachurski, Ordynacja podatkowa Komentarz, 
wyd. V, Lex, dostęp online, art. 122, pkt 2.  
O zakazie rozstrzygania przez organ podatkowy 
na niekorzyść podatnika z uwagi na 
nieprzedłożenie przez podatnika określonych 
dowodów. 
24 Zob. Sz. Pakulski, Akcyza…, op. cit., art. 8 pkt 9. 
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rakter inkwizycyjny, toteż na podatniku nie 

ciąży obowiązek gromadzenia materiału 

dowodowego.  

Należy także zaakcentować,  

że powyższe rozważania mogą być poparte 

wykładnią celowościową i systemową. Jak-

kolwiek wykładnia językowa ma podsta-

wowe znaczenie w procesie wyjaśniania 

znaczenia przepisów prawa podatkowego, 

to wykładnia celowościowa i systemowa 

może być stosowana, gdy istnieje potrzeba 

korygowania lub poprawiania postanowień 

teksu prawnego i tylko na korzyść podatni-

ka25. O takiej potrzebie świadczą wskazane 

wcześniej argumenty. Podkreślić również 

należy znaczenie wykładni gospodarczej, 

która preferuje rozumienie przepisów  

odpowiadających realiom gospodarczym,  

w których działa podatnik26. Sąd pomija  

ją twierdząc, że nic nie stoi na przeszkodzie, 

by podatnik za każdym razem zwracał się 

do swego kontrahenta o przekazanie sto-

sownych dokumentów. 

Podsumowanie 

W celu wyciągnięcia wniosków  

z zaprezentowanych rozważań, należy przy-

jąć, iż art. 7 ust. 2 pkt b dyrektywy, art. 8 ust. 

2 pkt 4 oraz art. 8 ust. 6 u.p.a. należy inter-

pretować w ten sposób, że przedmiotem 

opodatkowania akcyzą jest nabycie lub  

posiadanie wyrobów akcyzowych znajdują-

cych się poza procedurą zawieszenia pobo-

                                                           
25 A. Mariański, Rozstrzyganie…, op. cit., s. 206. 
26 B. Brzeziński, Wykładnia prawa podatkowego, 
wyd. ODiDK, Gdańsk 2013, s. 175 

ru akcyzy, jeżeli w wyniku kontroli podat-

kowej, postępowania kontrolnego albo  

postępowania podatkowego właściwy organ 

wykazał, że: 

1) kwota akcyzy nie została, po zakoń-

czeniu procedury zawieszenia pobo-

ru akcyzy, określona lub zadeklaro-

wana w należnej wysokości oraz 

2) podatek akcyzowy nie został zapła-

cony oraz 

3) nie jest możliwe ustalenie dostawcy 

wyrobów akcyzowych, który był  

zobowiązany do rozliczenia podatku 

akcyzowego oraz 

4) posiadacz (nabywca) wyrobów  

akcyzowych wiedział lub powinien 

był wiedzieć, że nabywane przez 

niego wyroby akcyzowe nie zostały 

obciążone podatkiem akcyzowym  

na wcześniejszym etapie obrotu. 

Jeśli choćby jeden z wyżej wskaza-

nych elementów nie został udowodniony, 

wówczas należy przyjąć, że wskazane wyżej 

przepisy nie mogą być podstawą do nałoże-

nia na podatnika obowiązku zapłaty podat-

ku. Rozumienie to zgodne jest z zasadą  

in dubio pro tributario, bowiem sprzeciwia 

się nałożeniu obowiązku podatkowego  

na posiadacza (nabywcę) wyrobów akcyzo-

wych w sytuacji, w której organy podatko-

we, nawet wówczas, gdy podejmą wszelkie 

możliwe czynności dowodowe, nie udo-

wodnią którejkolwiek z wymienionych  
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wyżej przesłanek27. Na marginesie warto 

podkreślić doniosłość tej zasady, co akcen-

tuje także Trybunał Konstytucyjny w wyro-

ku z dnia 18 lipca 2013 r.28. 

 Glosowany wyrok może, w skrajnej 

sytuacji, prowadzić do tego, że każdy, kto 

nabywa wyroby akcyzowe, może stać się 

podatnikiem akcyzy. Nakłada on ponadto 

obowiązek niemający odzwierciedlenia  

w istniejących przepisach prawa podatko-

wego, prowadzi do urzeczywistnienia regu-

ły in dubio pro fisco, wobec czego ta część 

rozważań Sądu zasługuje na krytykę. 

 

Abstrakt 

Przedmiotem glosy jest wyrok Naczelnego 

Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 2014 

roku (sygn. akt I FSK 1106/13), poruszający 

problematykę opodatkowania podatkiem 

akcyzowym nabycia i posiadania wyrobów 

akcyzowych znajdujących się poza procedu-

rą zawieszenia poboru akcyzy. 

Interpretacja przepisów dokonana w gloso-

wanym wyroku może, w skrajnej sytuacji, 

prowadzić do tego, że każdy, kto nabywa 

wyroby akcyzowe, może być uznany 

za podatnika podatku akcyzowego. Sąd  

wywodzi z przepisów stosunkowo rygory-

styczne warunki uwolnienia się z obowiąz-

ku zapłaty podatku przez nabywcę (posia-

dacza) wyrobów akcyzowych, sprowadzają-

                                                           
27 O zasadzie in dubio pro tributario: A. 
Mariański, Rozstrzyganie…, op. cit., s. 191. 
28 Sygn. akt SK 18/09, online: http://isap.sejm. 
gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000985 
[dostęp: 06.11.2014]. 

ce się do konieczności posiadania stosownej 

dokumentacji. 

Glosa porusza problematykę badania dobrej 

wiary nabywcy wyrobów akcyzowych, 

wskazując w szczególności na konieczność 

dokonania interpretacji przepisów będą-

cych materialnoprawną podstawą rozstrzy-

gnięcia Sądu w sposób zgodny z ogólnymi 

zasadami prawa, w konsekwencji sprzeci-

wiając się przerzucaniu ciężaru dowodowe-

go na nabywcę wyrobów akcyzowych. 

 

Przedstawiona glosa została wyróżniona 

nagrodą I stopnia na XVII Ogólnopolskiej 

Studenckiej Konferencji Naukowej pt. 

„Współczesne problemy orzecznictwa  

sądowego w sprawach podatkowych". 
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Rozwój instytucji referendarza sądowego w postępowaniu cywilnym 

Szymon Śniady 

I Wstęp 

Współczesny urząd referendarza  

sądowego powstał na skutek poszukiwania 

rozwiązania narastającego problemu prze-

wlekłości postępowań sądowych. Artykuł 6 

ust. 1 ratyfikowanej przez Polskę 19 stycz-

nia 1993 roku Europejskiej Karty Praw 

Człowieka gwarantuje prawo do zapewnie-

nia rozpatrzenia sprawy przez sąd w „roz-

sądnym terminie”1. Również rekomendacja 

nr R(86)12 Komitetu Ministrów Europy2 

zwraca uwagę na rosnącą liczbę spraw pro-

wadzonych przez sądy i postuluje rozwinię-

cie polubownych sposobów rozwiązywania 

sporów, a także ograniczanie liczby zadań 

pozasądowych prowadzonych przez sę-

dziów zawodowych na rzecz innych orga-

nów będących „poza wymiarem sprawie-

dliwości”3.  

II Geneza urzędu referendarza 

Urząd referendarza znany jest pol-

skiemu systemowi prawnemu już od czasów 

średniowiecza. Jednak aż do 1507 roku nie 

                                                           
1 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i 
Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie 
dnia 04 listopada 1950 r., zmieniona następnie 
Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona 
Protokołem nr 2 (Dz. U. 1993 nr 61 poz. 284 
wraz  
ze zmianami) 
2 Recommendation No. R (86) 12 Of The Commit-
tee Of Ministers to member states concerning 
measures to prevent and reduce the excessive 
workload in the courts 
3 K. Markiewicz, op. cit., s.514 

miał on źródła w żadnym akcie normatyw-

nym, a jedynie w zwyczaju4. Początkowo  

do kompetencji referendarzy należało 

przedstawianie przy sądach królewskich 

spraw wnoszonych przez włościan,  

a następnie referowanie ich kanclerzom  

i królowi. Właśnie w tych pierwotnych 

uprawnieniach tkwi geneza nazwy urzędu, 

która w sensie tytularnym została ona użyta 

dopiero w 1512 roku5. Urząd referendarza 

przez lata ewoluował. Referendarze uzyska-

li kompetencje orzecznicze wpierw w spra-

wach w których do tej pory jedynie refero-

wali, a następnie aż do upadku Rzeczypo-

spolitej ich uprawnienia były rozszerzane 

na kolejne typy spraw6. W czasie zaborów 

urząd referendarza zanikł, aczkolwiek zbli-

żone funkcje pełnili w państwach zabor-

czych odpowiednio: podsędek w zaborze 

rosyjskim i justycjariusz w zaborach  

austriackim i pruskim7. Referendarz powró-

cił do polskiego systemu prawnego po odzy-

skaniu niepodległości w art. 87 rozporzą-
                                                           
4 M. Rojewski w: Metodyka pracy referendarza 
sądowego w wydziałach cywilnych, gospodar-
czych, ksiąg wieczystych, rejestru zastawów i 
prowadzącym e-sąd pod red. M. Rojewskiego, 
Warszawa 2012, s. 17-18 
5 J. Matuszewski, W sprawie genezy sądu 
referendarskiego w: J. Matuszewski, Pisma 
wybrane, t. I, Łódź 1999, s. 291-293 
6 A. M. Arkuszewska, Referendarz sądowy  
w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2011, 
s.29-31 
7 K. Markiewicz, Skarga na postanowienie 
referendarza sądowego, w: System Prawa 
Procesowego Cywilnego, pod red. T. Ereciń-
skiego, t. III cz. 1, pod red. J. Gudowskiego, 
Warszawa 2013, s.513 
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dzenia Prezydenta RP z dnia 6 lutego 1928 

roku Prawo o ustroju sądów powszechnych8 

jednak jako urzędnik Ministerstwa Spra-

wiedliwości lub Prokuratorii Generalnej. 

A.M. Arkuszewska zauważa, że na gruncie 

art. 246 wspomnianego rozporządzenia 

sekretarze sądowi zostali wyposażeni  

w kompetencje do samodzielnego spełnia-

nia niektórych czynności sędziowskich,  

z możliwością odwołania się od nich  

do sędziego, co zbliża ówczesnego sekreta-

rza pozycją do obecnego referendarza  

sądowego9. Ponadto art. 76 Konstytucji 

marcowej10, a także art. 1 p.u.s.p. z 1928 

roku oraz art. 9 i 11 k.p.c. z 1930 roku11 

wprowadzały instytucję sędziów pokoju, 

mającą odciążyć sędziów sądów grodzkich 

w sprawach majątkowych o niskiej warto-

ści. Jednak poprzez brak przepisów wyko-

nawczych instytucja sędziów pokoju nie 

weszła w życie12. W okresie powojennym 

ustawą z dnia 20 lipca 1950 roku o Prokura-

turze Rzeczypospolitej Polskiej13 referenda-

rze śledczy zostali z kolei organami proku-

                                                           
8 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 6 lutego 1928 r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dz. U. 1928 nr 12 poz. 93) 
9 A. M. Arkuszewska, Referendarz sądowy  
w postępowaniu …, s.33 
10 Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. - Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1921 nr 44 poz. 
267) 
11 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 29 listopada 1930 r. - Kodeks 
Postępowania Cywilnego (Dz. U. 1930 nr 83 poz. 
651) 
12 S. Rudnicki, Nowy urząd referendarza 
sądowego – głos w dyskusji, Monitor Prawniczy 
1996 Nr 11,  s. 397 
13 Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o Prokuraturze 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1950 nr 38 poz. 
346) 

ratury. Ustawa Prawo o ustroju sądów  

powszechnych z 20 czerwca 1985 roku14 

wprowadziła urząd referendarza sądowego, 

jednak był on wyższym urzędnikiem sądo-

wym pełniącym funkcje administracyjne  

i nadzorującym pracę sekretariatów. Należy 

zauważyć, że ustawa z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju 

sądów powszechnych, Kodeks postępowa-

nia cywilnego, ustawy o księgach wieczys-

tych i hipotece oraz ustawy o prokuratu-

rze15 dotychczasowych referendarzy prze-

niosła na stanowiska starszych inspektorów 

sądowych i wprowadziła zupełnie nową 

instytucję referendarza sądowego. 

III Referendarz sądowy w syste-

mach prawnych innych państw 

Urząd referendarza sądowego znany 

jest w wielu państwach, na co niewątpliwie 

wpływ miała wspomniana wcześniej reko-

mendacja Komitetu Ministrów Europy. Jako 

modelowe uregulowanie referendarzy sądo-

wych wskazuje się rozwiązanie austriac-

kie16. Austriacki referendarz, Rechtspfleger-

gesetz, został utworzony w 1926 roku  

w celu usprawnienia postępowań sądo-

wych. Jest on wyższym urzędnikiem admi-

nistracji sądowej, ale w zakresie zadań  

w ramach ochrony prawnej jest niezależny 

                                                           
14 Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. Prawo  
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 1985 nr 
31 poz. 137) 
15 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie 
ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, 
Kodeks postępowania cywilnego, ustawy  
o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy  
o prokuraturze (Dz. U. 1997 nr 117 poz. 752) 
16 K. Markiewicz, op. cit., s.515 
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od tej administracji sądowej. Należy jednak 

zwrócić uwagę na jego związanie polece-

niami sędziego. Podstawą prawną działania 

referendarzy jest norma konstytucyjna,  

a konkretnie art. 87a ust. 1 Konstytucji  

Austrii, który zezwala drogą ustawową  

na przekazywanie rozstrzygania w pierw-

szej instancji w poszczególnych, ściśle okre-

ślonych, sprawach cywilnych, specjalnie 

wykształconym urzędnikom federalnym nie 

będącymi sędziami17. Jest to jedyny system 

prawny, w którym referendarze swoje umo-

cowanie mają w normie konstytucyjnej18. 

Ponadto rozwinięcie uregulowania urzędu 

referendarza znalazło się w odrębnej usta-

wie Rechtspflegergesetz z 12 grudnia 1985 

roku19. Do kompetencji referendarzy  

w Austrii należy m.in. przeprowadzanie 

postępowania upominawczego, stwierdza-

nie prawomocności wyroków sądowych, 

decydowanie o przyznaniu pomocy praw-

nej, a także sprawy z zakresu postępowań 

wieczystoksięgowych i opiekuńczych20. 

W Niemczech referendarz sądowy 

działa na podstawie odrębnej ustawy z 5 

listopada 1969 roku21, której przepis § 6 

stanowi, iż tamtejszy rechtspflegergesetz 

jest niezawisły i podlega jedynie ustawom. 

                                                           
17 Federalna Konstytucja Republiki Austrii, za: 
Konstytucja Austrii. Tłum. P. Czarny, B. 
Naleziński, Warszawa 2004  
18 A. Rożnowska, Bez togi - "Secretario judicial" - 
status referendarza sądowego w Hiszpanii, 
Iustitia Nr 4/2012, s. 226  
19 BGBl. Nr. 560/1985 
20 A. M. Arkuszewska, Referendarz sądowy  
w postępowaniu …, s.59-60 
21 BGBl. I S. 2065 zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 10.10.2013 (BGBl. I S. 3799) m.W.v. 
01.01.2014 

Referendarz więc decyzje podejmuje jedno-

osobowo i samodzielnie, jedynie sprawy 

szczególnie zawiłe przekazuje sędziemu22.  

S. Rudnicki zauważa, że niezawisłość refe-

rendarza nie jest niezawisłością sędziowską, 

a raczej „niezawisłością rzeczową”, czyli 

niepodleganiem poleceniom i wpływom  

co do sposobu prowadzenia spraw  

mu powierzonych. Niemieccy referendarze 

swoje kompetencje wykonują w postępo-

waniu rejestrowym, wieczystoksięgowym, 

nakazowym, rodzinnym, opiekuńczym,  

egzekucyjnym, a nawet w dotyczącym 

spraw karnych23. Rozwiązanie niemieckie 

przyznało referendarzom najszerszą sferę 

kompetencji, co jest znamienne w związku  

z rekomendacją Komisji Europejskiej, która 

zaleca właśnie wdrożenie niemieckiego 

ustawodawstwa pozostałym państwom 

członkowskim Unii Europejskiej24. 

W Hiszpanii referendarz sądowy jest 

funkcjonariuszem publicznym nazywanym 

secretario judicial. Do jego kompetencji  

należą zarówno zadania związane z admini-

stracją w sądzie, m.in. sprawy finansowe  

i zarządzanie personelem sądu, jak i wyda-

wanie niezarezerwowanych dla sędziego 

zarządzeń związanych z organizacją proce-

su. Ponadto secretario judicial ma szerokie 

kompetencje w zakresie postępowania nie-

                                                           
22 A. M. Arkuszewska, Referendarz sądowy – 
status i uprawnienia, w: Radca Prawny nr 
5/2006, s. 75 
23 S. Rudnicki, op. cit., s. 398-399 
24 B. Rękawek-Pachwicewicz, Status prawny 
referendarza sądowego w Polsce i wybranych 
państwach Unii Europejskiej, w: Wymiar spra-
wiedliwości Unii Europejskiej, pod red. M. 
Perkowskiego, Warszawa 2003, s.288 
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spornego, mediacyjnego, upominawczego  

i w zakresie obliczania kosztów sądowych,  

a także wykonuje pewne zadania w zakresie 

postępowania karnego. Najszersze kompe-

tencje hiszpański referendarz ma jednak  

w zakresie postępowania egzekucyjnego. 

Secretario judicial ma przyznaną ogólną 

kompetencja do podejmowania czynności  

w tym postępowaniu, natomiast czynności 

ograniczone są do enumeratywnie wskaza-

nych w ustawie. Dodatkowo hiszpański  

referendarz wykonuje zadania z zakresu 

„jurydycznego zaufania publicznego”  

(fe pública judicial). Są to zadania zbliżone 

do wykonywanych przez polskich notariu-

szy, a więc stwierdzanie uprzywilejowanej 

mocy dowodowej aktom oraz gwarantowa-

nie wykonania danego aktu i spełnienie 

form, jakie prawo przewiduje dla jego reali-

zacji. Ogranicza się to jednak jedynie  

do spraw z zakresu wymiaru sprawiedliwo-

ści sensu largo, m.in. zaświadczania złożenia 

dokumentów czy uwierzytelniani kopii.  

Co istotne secretario judicial niezalez ność́  

i autonomię ma zagwarantowaną jedynie  

co do realizacji zadań należących do „jury-

dycznego zaufania publicznego”, a w pozo-

stałym zakresie podlega nakazom i instruk-

cjom wydanym przez przełożonych25. 

We francuskim systemie prawnym 

referendarze nie są oddzielną grupą funk-

cjonariuszy, ale raczej służbą pomocniczą 

sędziów, tzw. assitance du juge. Wśród niej 

można wyróżnić greffiers en chef, którzy 

zajmują się sprawami z zakresu administra-

                                                           
25 A. Rożanowska, op. cit., s. 227-230 

cji sądu oraz niektórymi sprawami z zakre-

su postępowania egzekucyjnego i rodzinne-

go. Drugą grupą urzędników pomagających 

sędziemu są greffiers. Są to urzędnicy  

sądowi porównywalni z polskimi sekreta-

rzami sądowymi, jednak ze znacznie posze-

rzonym kompetencjami, obejmującymi m.in. 

uprawnienia polskich referendarzy26.  

W szczególności są to kompetencje parao-

rzecznicze w dziedzinie kosztów sądowych, 

prawa spadkowego i praw stanu cywilne-

go27.  

Na Węgrzech referendarz sądowy, 

bírósági ügyintézők, w sprawach cywilnych 

uprawnieni są do wykonywania wszystkich 

kompetencji sędziów, z wyłączeniem wyda-

wania orzeczeń, nakładania środków tym-

czasowych, środków bezpieczeństwa, naka-

zów umorzenia oraz wykonywać czynności 

w sprawach z mocy prawa należących  

do obowiązków urzędnika wykonawczego28. 

W Holandii tamtejszy griffier zajmuje się 

sprawami administracyjnymi oraz na pod-

stawie wskazówek sędziego przygotowuje 

próbne wersje orzeczeń. Z kolei włoski refe-

rendarz, funzionario giudiziario, swoje 

uprawnienia ma w powoływaniu arbitrów, 

postępowaniu rejestrowym, wydawaniu 

nakazu zapłaty, czy egzekucji nieruchomo-

ści i papierów wartościowych oraz, podob-

                                                           
26 A. M. Arkuszewska, Referendarz sądowy  
w postępowaniu …, s.69 
27 K. Markiewicz, op. cit., s.519 
28 A. M. Arkuszewska, Referendarz sądowy  
w postępowaniu …, s.73 
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nie do niemieckiego referendarza, w niektó-

rych sprawach karnych29.  

IV Status ustrojowy referendarza 

sądowego w Polsce 

Jak zaznaczono wcześniej, współcze-

śnie nam znany referendarz sądowy w Pol-

sce został wprowadzony nowelizacją k.p.c.  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. Urząd referenda-

rza nie został w żaden sposób uregulowany 

w Konstytucji, jak również nie powstała 

ustawa specjalna go dotycząca. S. Rudnicki 

określa referendarza jako urzędnika sądo-

wego niewchodzącego w skład innych orga-

nów sądowych, ale samemu będącym orga-

nem sądowym30. Sąd Najwyższy uchwałą  

z 19 września 2002 r.31 przyjął podobną 

definicję. Wyjątkowym rozwiązaniem na tle 

ustawodawstwa państw europejskich jest 

pozbawienie polskiego referendarza sądo-

wego wykonywania jakichkolwiek funkcji  

z zakresu zadań administracyjnych sądu32.  

Początkowo, referendarz sądowy 

mógł być zatrudniony jedynie w sądach 

rejonowych. Ogólną normą kompetencyjną 

dla działalności referendarzy sądowych był 

ówczesny art. 2 § 1a k.p.c., który nadawał  

im kompetencje sądu w zakresie powierzo-

nych im czynności. Mocą nowelizacji k.p.c.  

                                                           
29 A. M. Arkuszewska, Referendarz sądowy  
w postępowaniu …, s.72 
30 S. Rudnicki, op. cit.,  s. 398 
31 Uchwała SN z dnia 19 marca 2002r., III CZP 
56/02, www.sn.pl 
32 Green Paper for a European Rechtspfleger 
(Zielona Księga Europejskiej Unii Referendarzy), 
Monachium 2008, s. 10  

z dnia 2 lipca 2004 roku33 art. 2 § 1a k.p.c. 

został skreślony, a ogólną normą kompeten-

cyjną referendarzy sądowych został obecny 

art. 471 k.p.c.34, przyznający referendarzom 

te same uprawnienia. 

Zgodnie z art. 175 Konstytucji RP35 

sprawowanie wymiaru sprawiedliwości 

zostało zastrzeżone wyłącznie dla sądów, 

natomiast art. 2 § 2 ustawy Prawo o ustroju 

sądów powszechnych36 stanowi, że zadania 

z zakresu ochrony prawnej w sądach wyko-

nują także, obok sędziów, referendarze  

sądowi. Ponadto ten sam artykuł stanowi,  

że przepisy dotyczące referendarzy, rozcią-

gają się również na starszych referendarzy 

sądowych, których od referendarzy odróż-

nia jedynie staż pracy i zarobki37. Dochodzi 

więc tu do rozróżnienia działalności  

z zakresu wymiaru sprawiedliwości oraz  

z zakresu ochrony prawnej.  

                                                           
33 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy 
- Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2004 nr 172 
poz. 1804) 
34 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 
postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 
2014 poz. 101 wraz ze zmianami)  
35 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie 
Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta 
przez Naród w referendum konstytucyjnym  
w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 
lipca 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483) 
36 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju 
sądów powszechnych (Dz. U. 2001 nr 98 poz. 
1070 wraz ze zmianami) 
37 J. Gudowski w: T. Ereciński, J. Gudowski,  
M. Jędrzejewska, K. Weitz, P. Grzegorczyk,  
Kodeks Postępowania Cywilnego. Komentarz. 
Postępowanie rozpoznawcze, pod red. T. 
Erecińskiego, wyd. 4, Warszawa 2012, s. 267 

http://www.sn.pl/
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Pomimo braku legalnych definicji, 

kluczowe dla zdefiniowania maksymalnego 

możliwego zakresu kompetencyjnego refe-

rendarza sądowego jest prawidłowe roz-

dzielenie zakresów pojęć wymiaru sprawie-

dliwości i ochrony prawnej38. K. Lubiński 

wymiar sprawiedliwości definiuje jako  

imperatywną działalność sądów, polegającą 

na wymierzaniu kar bądź rozstrzyganiu 

konfliktów prawnych lub spraw niekonflik-

towych w sferze konstytucyjnych wolności 

lub praw człowieka39. Trybunał Konstytu-

cyjny w orzeczeniu z 13 marca 1996 r.40 

zaznaczył, że pojęcie „wymiar sprawiedli-

wości” nie jest jednolite w doktrynie i naj-

częściej uważa się, że stanowi ono jedną  

z zasadniczych funkcji każdego państwa, 

polegającą na konkretyzowaniu i urzeczy-

wistnianiu ustanowionych, względnie uzna-

nych, przez państwo ustaw i norm praw-

nych w poszczególnych przypadkach, drogą 

specjalnych postępowań organów pań-

stwowych do tych czynności powołanych.  

Natomiast ochrona prawna jest 

znacznie szerszym pojęciem. W sensie largo, 

oznacza ona działalność wyspecjalizowa-

nych organów podejmowaną w celu ochro-

ny prawa41, przy czym należy zauważyć,  

że wymiar sprawiedliwości zawiera się  

                                                           
38 K. Markiewicz, op. cit., s. 524 
39 P. Raczyński, Referendarz sądowy w postępo-
waniu egzekucyjnym, w: W poszukiwaniu prawa 
dobrego i sprawiedliwego. Księga pamiątkowa 
ku czci Jana Tredera, pod red. K. Lubińskiego, 
Warszawa 2013, s. 216 
40 Orzeczenie TK z dnia 13 marca 1996 r.,  
K 11/95, www.trybunal.gov.pl 
41 P. Raczyński, op. cit., s. 217 

w pojęciu ochrony prawnej42. Z tego wynika, 

że referendarze sądowi mogą wykonywać 

zadania z zakresu ochrony prawnej rozu-

mianej jako ten element działalności sądów, 

który nie jest sprawowaniem wymiaru 

sprawiedliwości. Czyli innym słowem refe-

rendarze uprawnieniu są do wykonywania 

zadań sądów nie polegających na sądze-

niu43.  

Artykuł 150 § 2 p.u.s.p. określa,  

że referendarz sądowy pracuje na podsta-

wie mianowania dokonywanego przez pre-

zesa sądu apelacyjnego. Trzeba wyraźnie 

znaczyć, że pomimo posiadania pozycji zbli-

żonej do sędziego, referendarz nie jest nie-

zawisły w rozumieniu konstytucyjnym44. 

Obecny Art. 151 § 1 p.u.s.p. przyznaje refe-

rendarzom niezależność, jednak tylko  

co do treści wydawanych przez siebie orze-

czeń i zarządzeń określonych w ustawach. 

A.M. Arkuszewska wskazuje, że z aktualnego 

brzmienia przepisu wynikają uprawnienia 

przewodniczących wydziałów i prezesów 

sądów do wydawania poleceń służbowych 

dotyczących podejmowania określonych 

czynności lub sposobów prowadzania 

spraw45. Znajduje to potwierdzenie w § 3 

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  

z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie okre-

                                                           
42 T. Ereciński, J. Gudowski, J. Iwulski, Prawo  
o ustroju sądów powszechnych. Ustawa o 
Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz, pod 
red. J. Gudowskiego, wyd. 2, Warszawa 2009, s. 
35 
43 T. Ereciński, J. Gudowski, J. Iwulski, op. cit.,  
s. 595 
44 T. Ereciński, J. Gudowski, J. Iwulski, op. cit.,  
s. 603 
45 A. M. Arkuszewska, Referendarz sądowy  
w postępowaniu…, s.114 

http://www.trybunal.gov.pl/
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sowych ocen referendarzy sądowych i asy-

stentów sędziów46, mówiącym, że przewod-

niczący wydziału omawia z referendarzem 

„oczekiwania co do sposobu wykonywania 

powierzonych zadań albo czynności”. Po-

nadto referendarze, na gruncie art. 148 § 2 

p.u.s.p., poddawani są okresowym ocenom 

kwalifikacyjnym, co w połączeniu z faktem, 

iż mianowanie referendarza nie jest doży-

wotnie, a uzyskanie dwukrotnej, następują-

cej po sobie, negatywnej okresowej oceny 

(art. 151 § 10 ust. 1 p.u.s.p) może skutkować 

wypowiedzeniem stosunku pracy bez zgody 

referendarza, rzutuje na kwestię bezstron-

ności i niezależności referendarzy. Do refe-

rendarzy sądowych, za art. 54 k.p.c., stosuje 

się odpowiednio przepisy o wyłączeniu  

sędziego. Orzeka w tej materii w składzie 

trzech sędziów zawodowych sądu w którym 

referendarz orzeka, a wypadkach braku 

dostatecznej liczby sędziów w tym sądzie – 

sąd przełożony. 

V Rozwój kompetencji referenda-

rza sądowego 

Opisując kompetencje referendarzy 

sądowych niezbędnym jest zaznaczenie,  

że wszystkie ich czynności mogą wykony-

wane być również przez sędziów zawodo-

wych. 

Początkowo referendarze sądowi 

zostali wyposażeni w niektóre kompetencje 

związane z prowadzeniem rejestrów sądo-

                                                           
46 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  
z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie 
okresowych ocen referendarzy sądowych i 
asystentów sędziów (Dz. U. 2012 nr 0 Poz. 714) 

wych oraz ksiąg wieczystych47. Obecnie, 

zgodnie z art. 5091 § 1 k.p.c. referendarze 

dokonują wszystkich czynności w postępo-

waniu wieczystoksięgowym, a na mocy art. 

5091 § 2 k.p.c. w postępowaniu rejestrowym 

również są upoważnieni do wszystkich 

czynności, z wyłączeniem jednak przepro-

wadzania rozpraw. Ustawa z dnia 22 grud-

nia 2004 roku48 modyfikując art. 3531 § 2 

k.p.c. zezwoliła referendarzom na wydawa-

nie nakazów zapłaty w postępowaniu upo-

minawczym, a także umożliwiła zatrudnia-

nie ich również w sądach okręgowych.  

Kolejna nowelizacja z dnia 28 lipca 2005 

roku49 przewidziała dla referendarzy szero-

ką wiązkę uprawnień w zakresie orzekania 

o kosztach sądowych, a w zakresie postę-

powania egzekucyjnego zezwoliła referen-

darzom na nadawanie klauzuli wykonalno-

ści tytułom egzekucyjnym pochodzącym  

od referendarzy, z wyjątkiem nakazów  

zapłaty. 

Ustawa z 16 listopada 2006 roku50 

pozwoliła referendarzom ustanawiać albo 

odmawiać ustanowienia adwokata lub radcy 

prawnego (art. 123 § 2 k.p.c.), stwierdzać  

na wniosek stron prawomocność orzeczeń 

(art. 364 § 2 k.p.c.), a także wydawać zarzą-

                                                           
47 K. Markiewicz, op. cit., s.531-532 
48 Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie 
ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz 
ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(Dz. U. 2005 nr 13 poz. 98) 
49 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 nr 
167 poz. 1398 wraz ze zmianami) 
50 Ustawa z 16 listopada 2006 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw Dz. U. 2006 nr 235 poz. 
1699) 
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dzenia o zwrocie pisma (art. 1305 k.p.c.) 

oraz zarządzenia w postępowaniu upomi-

nawczym (art. 4971 § 3 k.p.c.). Znaczne roz-

szerzenie kompetencji nastąpiło w zakresie 

uprawnień referendarzy w postępowaniu 

egzekucyjnym. Referendarze zostali upo-

ważnieni do nadawania klauzuli wykonal-

ności tytułom egzekucyjnym będącym pra-

womocnymi lub podlegającym natychmia-

stowemu wykonaniu orzeczeniami sądu lub 

referendarza sądowego, ugodami zawarty-

mi przed sądem, innymi orzeczeniami, ugo-

dami i aktami, które z mocy ustawy podlega-

ją wykonaniu w drodze egzekucji sądowej,  

a także niektórymi aktami notarialnymi. 

Rozszerzenie to jednak nie objęło tytułów 

egzekucyjnych przeciwko wspólnikowi 

spółki osobowej ponoszącemu nieograni-

czoną odpowiedzialność za zobowiązania 

spółki w przypadku bezskuteczności egze-

kucji przeciwko spółce, przeciwko małżon-

kowi dłużnika a także gdy uprawnienie lub 

obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyj-

nego lub w toku sprawy zostało przeniesio-

ne na inną osobę (dotyczy to również sytua-

cji związanych z ustanowieniem lub wyga-

śnięciem funkcji zarządcy masy majątkowej, 

kuratora spadku, wykonawcy testamentu  

a także przypadków nabycia przedsiębior-

stwa lub gospodarstwa rolnego, gdy tytuł 

egzekucyjny uprawomocnił się przed naby-

ciem). Innymi słowem, referendarze sądowi 

nie zostali upoważnieni do nadawania klau-

zuli wykonalności na rzecz lub przeciwko 

osobie niewymienionej w tytule egzekucyj-

nym, gdzie poza formalną kontrolą,  

potrzebne jest również merytoryczne roz-

strzygnięcie zagadnień prawnych51. 

Kolejna nowelizacja, dokonana usta-

wą z dnia 24 sierpnia 2007 roku52, wprowa-

dziła klauzulę kompetencyjną upoważniają-

cą referendarzy do wykonywania wszelkich 

czynności z zakresu postępowania spadko-

wego, z wyłączeniem prowadzenia rozpra-

wy, zabezpieczenia spadku oraz przesłu-

chania świadków testamentu ustnego (art. 

5091 § 3 k.p.c.).  

Nowelizacja k.p.c. z dnia 5 grudnia 

2008 roku53 w europejskim postępowaniu 

nakazowym wyposażyła referendarzy  

w kompetencję do stwierdzania wykonalno-

ści nakazów zapłaty (art. 7956 § 2 k.p.c.), 

wydawania zarządzeń (art. 50516 § 3 k.p.c.) 

oraz nakazów zapłaty (art. 50516 § 2 k.p.c.), 

a w europejskim postępowaniu w sprawie 

drobnych roszczeń do wydawania zarzą-

dzeń (art. 50522 § 2 k.p.c.) oraz zaświadczeń 

(art. 7958 § 2 k.p.c.). Ponadto, tym samym 

aktem prawnym referendarz został upo-

ważniony do uczestnictwa w przeprowa-

dzaniu dowodu przez sąd przy użyciu urzą-

dzeń umożliwiających dokonanie tego  

na odległość (art. 235 § 2 k.p.c.) oraz  

do dokonywania czynności związanych  

z międzynarodową pomocą prawną, z wyłą-

                                                           
51 A.M. Arkuszewska, Referendarz sądowy  
w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2011,  
s. 180 
52 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie 
ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. 2007 nr 181, poz. 1287) 
53 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie 
ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2008 nr 234, 
poz. 1571) 
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czeniem przeprowadzania dowodu (art. 

1130 § 2 k.p.c.). 

Wprowadzająca elektroniczne po-

stępowanie upominawcze ustawa z 9 stycz-

nia 2009 roku54 wyposażyła referendarzy w 

kompetencje do wykonywania czynności w 

zakresie wprowadzanego postępowania 

(art. 50530 § 1 k.p.c.) i wydawania w nim 

nakazu zapłaty (art. 3531 § 2 k.p.c.). Z kolei 

ustawa z 17 grudnia 2009 roku55 dała refe-

rendarzom uprawnienia związane z usta-

nawianiem kuratora (art. 144 § 4 k.p.c.).  

Ostania modyfikacja uprawnień  

referendarzy została wprowadzona noweli-

zacją k.p.c. z 16 września 2011 roku56  

i dotyczyła jedynie postępowania egzeku-

cyjnego. Referendarze zostali w niej upo-

ważnieni do wydawania postanowień  

w przedmiocie zbiegu egzekucji sądowych  

i administracyjnych (art. 773 § 11 k.p.c.). 

Warto zaznaczyć, że ta nowelizacja zakoń-

czyła dotychczasową rozbieżność poglądów 

w judykaturze i doktrynie57 dotyczącą  

zakresu rozstrzygania takiego zbiegu. Nie-

dawna uchwała Sądu Najwyższego58 stwier-

dzała, że organ egzekucyjny wskazany przez 

                                                           
54 Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie 
ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 nr 26 poz. 
156) 
55 Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie 
ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010 nr 7 poz. 
45) 
56 Ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 nr 233 
poz. 1381) 
57 M. Król, Glosa do uchwały SN z 24 lutego 2010 
r., III CZP 133/09, www.lex.pl 
58 Uchwała SN z 24 lutego 2010 r., III CZP 
133/09, www.sn.pl 

sąd na podstawie art. 773 § 1 k.p.c. prowa-

dził obie egzekucje łącznie w całości. Jednak 

na gruncie obecnie obowiązujących przepi-

sów sąd lub referendarz rozstrzyga, który 

organ egzekucyjny będzie prowadzić egze-

kucje jedynie z tej rzeczy lub prawa mająt-

kowego, do którego nastąpił zbieg egzekucji. 

Spowodowało to potrzebę dodania art. 7732 

§ 1 k.p.c.59 dotyczącego wystawiania dal-

szych tytułów wykonawczych w wypad-

kach, „w których komornik na podstawie 

jednego tytułu wykonawczego prowadzi 

egzekucję z dwu lub więcej składników ma-

jątku dłużnika, a tylko jeden z tych składni-

ków objęty jest zbiegiem i sąd postanowił, 

by dalsza egzekucja była prowadzona 

w trybie administracyjnym.”60. Jeśli  

w przedmiocie zbiegu egzekucji rozstrzygał 

referendarz to uprawniony jest  

on do wydania postanowienia o wydaniu 

dalszego tytułu egzekucyjnego. Ponadto 

referendarze zostali upoważnieni do doko-

nywania czynności w postępowaniu  

o wyjawienie majątku, z wyłączeniem jed-

nak stosowania środków przymusu (art. 

9202 k.p.c.)61. 

Aktualnie Sejm prowadzi prace62 

nad kolejnym rozszerzeniem kompetencji 

                                                           
59 S. Cieślak w: Kodeks Postępowania Cywilnego 
Komentarz. t. II art. 730-1088, pod red. J. 
Jankowskiego, Warszawa 2013, s. 198 
60 J. Jankowski, Nowelizacja Kodeksu postępo-
wania cywilnego Część II. Postępowanie 
zabezpieczające i egzekucyjne (1), w: Monitor 
Prawniczy 3/2012, s. 125.  
61 M. Romańska, O. Leśniak, Postępowanie  
zabezpieczające i egzekucyjne, w: Sądowe  
komentarze tematyczne, pod red. J. Ignaczew-
skiego, Warszawa 2013, s. 643 
62 Druk sejmowy 2678  
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referendarzy sądowych. W ich świetle refe-

rendarze mają zostać uprawnieni do doko-

nywania wszystkich czynności w postępo-

waniu upominawczym oraz wszystkich 

czynności w sprawach depozytowych  

z wyjątkiem sprawami o stwierdzenie  

likwidacji niepodjętego depozytu. Natomiast 

w postępowaniu egzekucyjnym referenda-

rze zostaną wyposażeni w kompetencje  

do wykonywania wszystkich czynności  

zastrzeżonych dla sądu, z wyłączeniem sto-

sowania środków przymusu, orzekania  

o ściągnięciu kwoty w trybie art. 873 k.p.c., 

stwierdzenia wygaśnięcia skutków przybi-

cia i utraty rękojmi, spraw o egzekucję 

świadczeń́ niepienięz nych (z wyjątkiem 

wydania rzeczy ruchomej) oraz spraw  

o egzekucję przez zarząd przymusowy  

i przez sprzedaz   przedsiębiorstwa lub  

gospodarstwa rolnego. 

V Konkluzje 

Wprowadzenie instytucji referenda-

rza sądowego do sytemu prawa cywilnego 

procesowego z pewnością było krokiem  

w kierunku usprawnienia pracy sądów.  

Pomogło ono w pewnym stopniu odciążyć 

sędziów zawodowych, przeładowanych 

coraz to nowymi obowiązkami z poza dzie-

dziny wymiaru sprawiedliwości. Niemniej 

jednak, w dalszym ciągu „rozsądny termin” 

rozpatrzenia sprawy przez sąd w praktyce 

często jest nieosiągalny. W związku z tym 

pozytywnie należy ocenić zarówno obecnie 

rozpatrywaną przez Sejm modyfikację kom-

petencji referendarzy, jak również postulo-

wane dalsze poszerzanie uprawnień refe-

rendarzy sądowych w postępowaniu cywil-

nym. 

Abstrakt  

Niniejsza publikacja przedstawia zarys  

historyczny instytucji referendarza sądowe-

go w Polsce i dokonuje krótkiego przedsta-

wienia uregulowań w krajach europejskich. 

Szczególnej analizie poddany został status 

ustrojowy referendarza sądowego wraz  

z rozwojem jego kompetencji w postępowa-

niu cywilnym.  

The development of the court clerk in civil 

procedure 

Summary: This publication aims to present 

the history of the court clerk in Poland with 

brief presentation of alike regulations  

in European countries. Special emphasis 

was put on the constitutional status of court 

clerk with the development of its competen-

ce in the civil procedure. 
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