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Uniwersytecka debata
W ostatni czwartek kwietnia 2005 roku, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, odbyło się drugie seminarium zorganizowane
przez studenckie koło naukowe „Jurysprudencja”, którego temat brzmiał „Granice obowiązywania prawa:
przestępstwa z przekonania”. Patronat medialny nad
seminarium objął między innymi miesięcznik „In
Gremio”. Wśród przybyłych na konferencję gości była
prorektor ds. studenckich US Pani prof. dr hab. Ewa
Ferenc–Szydełko oraz pracownicy naukowi Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dopisali także
nauczyciele akademiccy oraz studenci szczecińskiej
Alma Mater. Konferencję otworzyła Pani prof. dr hab.
Ewa Ferenc–Szydełko, która między innymi wyraziła
zadowolenie z wyboru tematu naukowego spotkania.
Następnie zabrał głos dr Robert Piszko, prodziekan
WPiA US, który wygłosił referat na temat „Granic obowiązywania prawa”, skupiając się na kwestii obowiązywania normy prawnej. Tym samym określił zakres
naszych dociekań podczas konferencji.
Dr Daniel Bogacz w swoim wystąpieniu „Problem
obowiązywania prawa a przestępstwa z przekonania” odniósł się do tematyki seminarium, podkreślając różnice w pracach dotyczących obowiązywania
prawa autorstwa wybranych ﬁlozofów. Rozważał
dorobek takich autorów jak Radbruch, czy Engish.
Następnie ks. dr Grzegorz Harasimiak zastanawiał
się nad „Podmiotową zdolnością do ponoszenia odpowiedzialności karnej”, na przykładzie zdolności
do zawinienia przez osoby nieletnie. Na płaszczyźnie
merytorycznej do wystąpienia ks. dra Harasiamiaka
nawiązał student prawa – Dominik Klukowski w referacie „Przekroczenie granic obrony koniecznej”.
Dominik w swoim wystąpieniu przytoczył przykłady
z bogatego orzecznictwa, które w znakomity sposób
przybliżyły złożony problem badawczy. Historyczne
zagadnienie „Przekroczenia granic obrony koniecznej jako prawa naturalnego na gruncie ustawodawstwa polskiego” zaprezentował student Paweł Zacharzewski, udowadniając, że polskie prawo karne dość
wcześnie uznało ww. kontratyp. Wspomniana praca
współtworzona była przez studenta Macieja Machowskiego. Kolejni prelegenci zastanawiali się nad ideologiczno – religijnym podłożem przestępstw. Opis „Deliktu w imię Boga” przedstawił student Igor Barcew
podkreślając silny wpływ zwyczajów głęboko zakorzenionych w wyznawanej religii na procesy motywacyjne człowieka. Odniósł się do przykładów religijnych nakazów dotyczących spraw życia codziennego,
jak przygotowywanie posiłków, czy tak niecodziennych, jak rytualne okaleczenia. Piotr Adam Budny
próbował wskazać źródła terroryzmu doszukując się
ich w bolączkach współczesnego świata. Ewa Organiszczak dokonała analizy „Terroryzmu religijnego”.

Wspominając tragiczny zamach dokonany w tokijskim metrze w 1995 roku, przypominała, że dla terrorystów nie ma już granic, zarówno w sensie ﬁzycznym, jak i moralnym. Podczas seminarium został
także poruszony istotny społecznie problem, jakim
jest niewątpliwie eutanazja. Podjęła się tego – w znakomity sposób – doktorantka na szczecińskim wydziale prawa mgr Bogna Wach. Referat „Przestępstwo
eutanazji” zawierał prawno – etyczną analizę zabójstw eutanatycznych dokonywanych w krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych. Student Mariusz
Murawski rozważał kwestię „Zbrodni wojennej, czyli
przestępstwa w warunkach bezprawia”. Ten referat
udowodnił, że nawet w czasie wojny, kiedy obowią-

zywanie norm prawa stanowionego wydaje się być
zawieszone, mamy prawny obowiązek godnego postępowania. Nad konstytucyjnymi aspektami „Przestępstwa odmowy służby wojskowej” zastanawiał się
Krzysztof Kozłowski, który wskazał pewne niedoskonałości w obecnym prawodawstwie, w zakresie realizacji konstytucyjnych norm gwarantujących odmowę
służby wojskowej ze względu na przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne.
Seminarium zakończyła niemal dwugodzinna
dyskusja, podczas której obszernie odniesiono się do
poszczególnych wystąpień. Szczególnie ostro dyskutowano problem ideologicznego podłoża terroryzmu
oraz stosunku prawa karnego do przestępstw z przekonania. [ ]
Krzysztof Kozłowski, student III roku prawa
Mariusz Murawski, student II roku prawa
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Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie organizuje drugą
edycję Studium/Seminarium z zakresu prawa Unii Europejskiej. Planowany termin X/XI.2005 – IV/V 2006 r.
Program szkolenia obejmowałby orientacyjnie 110 do 120 godz. i prowadzony byłby jak dotychczas przez pracowników naukowych Uniwersytetów Wrocławskiego, Poznańskiego, Gdańskiego. Koordynatorem całości
i wykładowcą większości przedmiotów byłby znany już naszemu środowisku dr Aleksander Cieśliński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego. Po zakończeniu zajęć osoby, które
pisemnie opracują wskazane przez wykładowców tematy otrzymają certyﬁ katy ukończenia Studium, zaś pozostałe zaświadczenia o ukończeniu
Seminarium.
Koszt Studium/Seminarium (łącznie z materiałami szkoleniowymi) wynosić będzie 3.000,- zł (w przypadku dużej ilości zgłoszeń mogą ulec obniżeniu). Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie Izby w nieprzekraczalnym
terminie do 30.06.2005 r.
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie zastrzega sobie możliwość odstąpienia od organizacji Studium/Seminarium w przypadku ilości
zgłoszeń nie pokrywających kosztów.
W dniu 11 maja 2005 r. niżej wymienione osoby przystąpiły
do egzaminu radcowskiego:

Szanowni Państwo: informujemy, że
kolejny numer naszego miesięcznika
ukaże się 15 lipca i będzie to numer
podwójny (lipcowo-sierpniowy).

Agnieszka Bazela-Piaseczna, Małgorzata Biernacka, Tomasz Brzozowski,
Magdalena Chodor, Barbara Dąbrowska, Anna Falco, Anna GilewskaKubiczak, Joanna Grygoruk, Jarosław Jerzykowski, Dariusz Kawczyński,
Ewa Kowalczyk, Mirosław Kozłowski, Paweł Mickiewicz, Roman Mol,
Małgorzata Rudnik, Maciej Skotarczak.
Wszyscy zdający aplikanci zakończyli egzamin z wynikiem pozytywnym.
Gratulujemy.

Polski ustawodawca należycie dba o sprawność intelektualną prawników. Nie pozwala popaść nam
w rutynę, samozadowolenie z posiadanej wiedzy,
nieustannie pobudzając nasze procesy myślowe kolejnymi nowelizacjami. Szczególnie zaś upodobał
sobie tę grupę osób, która zajmuje się procedurą cywilną.
Art. 479 9 § 1 k.p.c. ustawodawca wprowadził swego czasu w celu usprawnienia i przyśpieszenia postępowania w sprawach gospodarczych. Strona reprezentowana przez adwokata, radcę prawnego (obecnie
także rzecznika patentowego) została zobowiązana
na mocy tego przepisu do doręczania odpisów pism
procesowych z załącznikami bezpośrednio stronie

Tak oto pełnomocników niepokornych poskromiono, a nieufnych nowinkom, wiernych starym,
sprawdzonym regulacjom ustawowym zmuszono do
zapoznania się z aktualnym brzmieniem k.p.c.
Wydawałoby się, że problem należytego stosowania omawianego artykułu został rozwiązany. Stan
ten nie trwał jednak długo. W prawniczym świecie
pojawiła się bowiem niespodziewanie nowa interpretacja przepisu. Otóż, niektóre szczecińskie sądy
uznały, iż do pism procesowych, o których mowa
w art. 479 9 § 1 k.p.c., zaliczyć należy także wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Złożenie
wniosku bez dowodu doręczenia go drugiej stronie
bądź przesłania listem poleconym, oznaczało więc

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia
wyroku w postępowaniu w sprawach
gospodarczych – nowa tradycja
[ adw. Piotr Dobrołowicz ]
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przeciwnej. W celu należytej realizacji powyższego
rygoru wprowadzono kolejne zobowiązanie. Była
nim konieczność dołączania do wnoszonego do sądu
pisma procesowego dowodu doręczenia drugiej stronie odpisu pisma lub dowodu wysłania go listem poleconym.
Mimo zawarcia stosownych zapisów w kodeksie,
w praktyce zdarzało się, iż strona nie zawsze taki dowód doręczenia dołączała do pisma, co powodowało,
iż sąd zmuszony był wzywać ją do uzupełnienia tego
braku formalnego w trybie art. 130 k.p.c. To jednak
automatycznie powodowało przedłużenie postępo–
wania.
Dlatego też, by zapobiec dalszemu lekceważeniu
obowiązku wskazanego w art. 479 9 § 1 k.p.c., ustawodawca sięgnął po bardziej mobilizujący instrument,
dodając od 5 lutego 2005 r. do dotychczasowej treści
przepisu następujące zdanie: „Pisma, do których nie
dołączono dowodu doręczenia albo dowodu wysłania listem poleconym, podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia tego braku”.

w nowych realiach konieczność jego zwrotu bez
wzywania do usunięcia tego braku. Strona poinformowana o takim fakcie w ciągu trzech tygodni
od ogłoszenia wyroku, mogła jeszcze się ratować
i wnieść apelację, korzystając z unormowania zawartego w art. 369 § 2 k.p.c. Gorzej, gdy postanowienie o zwrocie wniosku strona (reprezentowana
przez zawodowego pełnomocnika) otrzymywała po
upływie tego okresu...
Na marginesie, warto zauważyć, iż wspomniane
sądy zaliczyły wnioski o sporządzenie uzasadnienia wyroku do pism procesowych wymienionych
w komentowanym przepisie dopiero wtedy, gdy obowiązek ich doręczania drugiej stronie został obwarowany tak drastyczną sankcją. Niestety, nie trudno
domyślić się, jakie były tego powody.
Niezależnie od powyższego zastanowić się jednak należy nad tym, czy rzeczywiście w stosunku do
wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku zastosowanie winien znaleźć obowiązek przewidziany
w art. 479 9 § 1 k.p.c.

reklama

Niewątpliwie, wniosek ten jest pismem składanym w toku sprawy, a więc po doręczeniu pozwanemu odpisu pozwu, a przed uprawomocnieniem
się orzeczenia kończącego postępowanie (tak: Jacek
Gudowski w: Komentarz do k.p.c. pod redakcją prof.
T. Erecińskiego, część pierwsza, postępowanie rozpoznawcze, tom 1, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2004, str. 1036). Trudno byłoby twierdzić, iż nie stanowi on pisma procesowego, skoro art.
125 § 1 k.p.c. wyraźnie wskazuje, iż pisma procesowe obejmują wnioski i oświadczenia składane poza
rozprawą.
Nadziei nie należy szukać także w art. 479 9 § 2
k.p.c., wskazującym pisma, których przepis § 1 nie
dotyczy. Są one bowiem wymienione enumeratywnie i w tym stanie rzeczy nie ma sposobu, by wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku (nazywany czasem zapowiedzią apelacji) potraktować, na
potrzeby ominięcia niewygodnego obowiązku, na
przykład jako apelację czy też jej część.
Zawsze pozostaje możliwość przeprowadzenia
wykładni celowościowej. Przecież doręczanie odpisu
takiego wniosku drugiej stronie nie ma wpływu na
szybkość postępowania, a to właśnie było podstawą
wprowadzenia art. 479 9 § 1 k.p.c. i jego późniejszej
nowelizacji. Stosowanie wykładni celowościowej
ma jednak to do siebie, że jest oparte na trudnych do
sprecyzowania podstawach, a jej wynik, w zależności od osoby interpretatora, może być krańcowo odmienny.
W tej sytuacji, moim zdaniem, wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku, należy traktować
jako pismo procesowe, o którym mowa w art. 479 9
§ 1 k.p.c., co oznacza dla stron reprezentowanych
przez profesjonalnych pełnomocników konieczność
dołączania, do składanego do sądu wniosku, dowodu doręczenia go drugiej stronie lub nadania listem
poleconym.
Pozostaje pytanie, czy taki cel ustawodawca zamierzał osiągnąć, gdy niezmordowanie, po raz kolejny, zmieniał procedurę cywilną. W wypowiedziach
osób komentujących nową interpretację przepisu
art. 479 9 § 1 k.p.c. najczęściej pojawiają się słowa „absurd”, „nadmierny formalizm”. Trudno się z tym nie
zgodzić. Co jednak będzie, gdy w sprawie gospodarczej zetkniemy się z sądem prezentującym, w chwili
obecnej jeszcze odosobniony, nowy pogląd na omawiane zagadnienie? Nie można też wykluczyć, iż
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku
(a także innymi pismami i wnioskami, które dotychczas są składane w jednym egzemplarzu i tylko do
sądu) w kontekście art. 479 9 § 1 k.p.c. zajmie się Sąd
Najwyższy. Jeśli potwierdzi koncepcję formalistyczną to dla jednej ze stron procesu może wtedy być za
późno. [ ]

Stan psychiczny osoby dotkniętej karą
dożywotniego pozbawienia wolności.
[ Dr n. med. Ewa Kramarz ]
specjalista psychiatra

Minęły czasy, kiedy dożywotnie pozbawienie
wolności, a nawet kara śmierci, była konsekwencją nielojalności w stosunku do Władzy
Ludowej czy skutkiem afery mięsnej. Mijają
czasy, kiedy wspomniane kary są głównie efektem działania osób spożywających nadmierne ilości alkoholu, upijających się agresywnie
i w stanie upojenia pozbawiających życia drugiego człowieka. Dawne relacje sprawców czynów z art. 148 k.k. najczęściej ograniczały się do
stwierdzeń: piliśmy, pokłóciliśmy się, pobiliśmy
się, zasnęliśmy, a rano jeden z nas – nie żył.
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Dzisiejsze zabójstwa nie mają – z reguły – tak stereotypowego, chciałoby się rzec przypadkowego,
charakteru, jak wspomniane wyżej. Dzisiaj pozbawienie życia człowieka to nierzadko zaplanowana
czynność, to uprzednie dręczenie oﬁary: prądem,
topieniem, gwałceniem, wkłuwaniem się pod paznokcie, drążeniem dróg oddechowych ręczną wiertarką,
duszeniem workiem foliowym okręcanym taśmą samoprzylepną, odrąbywaniem palca w celu uzyskania
biżuterii, to skakanie po krtani i równoczesne sprawdzanie, czy puls jeszcze bije, to rodzenie dziecka,
a potem „uciszanie go” przez przyciskanie do klatki
piersiowej, wyrzucanie przez okno, umieszczanie w
torbie turystycznej za szafą, wyrzucanie do pojemnika na śmieci, do pieca, do szamba, zakopywanie, itp.
To zabójstwa w ramach rozliczeń maﬁjnych, dokonywane z zimną krwią, z wywożeniem oﬁary do lasu,
tam – dręczeniem jej lub bez tego – po prostu strzelaniem do niej z broni. Ten ostatni rodzaj pozbawienia
życia drugiej osoby lub osób na zasadzie rozliczenia
się z dłużnikiem, załatwienia porachunków o wszystko: o kobietę, dobra materialne, o pieniądze, wpływy,
pracę, związki psychoaktywne, o samochody, o nielegalny przerzut narkotyków, broni – jest coraz częstszy, przeprowadzany bez grama dobrotliwego kiedyś
alkoholu, ze stwierdzeniem post factum: i co się stało?
Przecież zginął niedobry człowiek...
Kim wobec tego są ci, którzy „rozliczają się” z „niedobrym” człowiekiem?
Sprawcami czynów o najpoważniejszym ciężarze
gatunkowym, czynów nierzadko skutkujących karą
dożywotniego pozbawienia wolności – są najczęściej
tzw. osobowości nieprawidłowe. W dawnej, tradycyjnej nomenklaturze psychologiczno – psychiatrycznej używano określeń dzisiaj mających już tylko
wydźwięk historyczny, a czasem – pseudokomple-

mentujący. Mówiło się więc o tzw. osobowości psychopatycznej, socjopatycznej, charakteropatycznej
i homilopatycznej. Określenia te, mające znaczenie
pejoratywne i chętnie używane przez społeczeństwo,
w sposób wyraźny jednak wskazywały na etiologię,
czyli przyczyny takich a nie innych dewiacji charakterologicznych.
Obowiązująca aktualnie międzynarodowa „Klasyﬁkacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD – 10” wspomnianych wyżej określeń nie
zawiera, ale w sposób bardzo szczegółowy kreśli od
F – 60 do F – 69 wszystko to, co prawidłową osobowością nie jest.
Z reguły osoby dokonujące czynów skutkujących
karą dożywotniego pozbawienia wolności to – jak już
wspomniano – tzw. osobowości nieprawidłowe ze
słabym wykształceniem uczuć złożonych, nieumiejętnością nawiązywania właściwych związków międzyludzkich, popełniające błędy w ocenie otoczenia,
reprezentujące postawy instrumentalne i kalkulacyjne wobec innych, czasem ujmujące sposobem bycia,
z pozorną ogładą towarzyską (tzw. lew salonowy),
skłonnością do działań popędowych, z impulsywnością, słabo kontrolowaną agresją, egocentryzmem, brakiem poczucia winy i wyrzutów sumienia, nieumiejętnością przewidywania, brakiem wglądu w siebie,
nieprzystosowaniem społecznym, niezdolnością do
uczenia się, tzn. słabą reakcją na społeczne wzmocnienia dodatnie lub ujemne, itd. Ogólnie mówiąc
osobowość nieprawidłową charakteryzuje wyraźna
przewaga sfery popędowo – emocjonalnej nad sferą
poznawczo – uczuciową. Praktycznie osoby z cechami tzw. nieprawidłowej, zaburzonej, czasem – dyssocjalnej osobowości, mimo często dobrej sprawności
intelektualnej, żyjąc głównie emocjami, chwilą, doraźnością, z ewidentnym nie wykształceniem tzw.
uczuciowości wyższej, odpowiedzialnej nie tylko za
znajomość, ale i respektowanie przyjętych powszechnie za właściwe norm moralnych i etyczno – estetycznych, dokonują czynów kolidujących z prawem, właśnie takich, które skutkują m.in. karą dożywotniego
pozbawienia wolności.
Niezależnie jednak od cech charakterologicznych
sprawcy czynu, od emocji, jakie towarzyszą mu przez
cały okres postępowania prokuratorskiego, sądowego,
sprawca, jak każdy człowiek, łudzi się, żyje nadzieją,
że ominie go najsurowszy wymiar kary. Uruchamia
przy tym mechanizmy obronne, wypiera w podświadomości autorstwo czynu, szuka winnych gdzie indziej, szuka dla siebie usprawiedliwienia, dopatruje

Referatu, będącego tematem niniejszego artykułu, wysłuchali
uczestnicy Sympozjum zorganizowanego 19.05.2005 r. w Szczecinie
przez Zrzeszenie Prawników Polskich.

się tendencyjności w pracy prokuratora, małej aktywności swojego obrońcy, skorumpowanego działania
biegłych różnych specjalności, wreszcie stronniczości, nierzetelności, niesprawiedliwości ze strony
Wysokiego Sądu. Utwierdzają go w tym rozmowy ze
współosadzonymi, z reguły przebywającymi w miejscu odosobnienia „za niewinność”.
Niestety, w ramach upośledzonego autokrytycyzmu, sprawca czynu wychodzi na ogłoszenie wyroku
z przekonaniem, że nie może być „to najgorsze”.
A jednak osoba, która otrzymuje wyrok dożywotniego więzienia, doznaje tzw. ostrej reakcji na stres, tj.
przemijającego zaburzenia na wyjątkowe przeżycie,
jakim jest perspektywa życia w warunkach pozbawienia wolności. Do końca życia. Objawy ostrej reakcji
na stres to początkowo stan „oszołomienia” ze zwężeniem pola świadomości i zawężeniem uwagi, niemożność rozumienia bodźców, zaburzenia orientacji.
Może pojawić się osłupienie – stupor dysocjacyjny lub
pobudzenie z nadmierną aktywnością a nawet próbą
ucieczki. Poza początkowym stanem „oszołomienia”
można zaobserwować lęk, złość, rozpacz, obniżony,
depresyjny nastrój, łącznie z myślami i tendencjami
samobójczymi. Wspomniane wyżej objawy ostrej reakcji na stres wykazują zazwyczaj mieszany i zmienny obraz, a wówczas, kiedy sytuacja stresowa trwa nadal i nie może być odwrócona – objawy wymienione
wyżej po kilku dniach wykazują zwykle minimalne
nasilenie.
Otrzymanie wyroku dożywotniego pozbawienia
wolności z perspektywą nie funkcjonowania już do
końca życia w społeczeństwie, z niemożnością korzystania z uciech dnia codziennego, przebywania z rodziną, podróżowania, rozwijania swoich zainteresowań, zdolności, z poczuciem śmierci cywilnej może
spowodować tzw. zaburzenie stresowe pourazowe,
które powstaje jako opóźniona lub (i) przedłużona reakcja na stresujące wydarzenie. Początki tego zaburzenia następują po urazie, jakim jest wyrok, ale po
okresie utajenia, który może trwać od kilku tygodni
do kilku miesięcy. Wówczas u osoby skazanej pojawiają się epizody powtarzającego się przeżywania urazu
na nowo w natrętnych wspomnieniach („reminiscencje”) lub w snach, które występują na tle uporczywie
utrzymującego się poczucia „odrętwienia” i otępienia
uczuciowego, odizolowania się od innych ludzi, nie
reagowania na otoczenie, anhedonii. Niekiedy mogą
pojawiać się dramatyczne, ostre wybuchy strachu,
paniki lub agresji, nierzadko bywa wzmożony stan
czuwania, bezsenność, lęk, obniżony, depresyjny na-

strój, pojawiają się myśli rezygnacyjne. Dodatkowym
czynnikiem wikłającym obraz bywa nadużywanie alkoholu lub leków, o co w zakładach karnych – wbrew
pozorom – nie trudno.
Po okresie ostrej reakcji na stres czy zaburzeniach
stresowych pourazowych mają miejsce tzw. zaburzenia adaptacyjne (F. 43. 2 według „Klasyﬁkacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD – 10”),
to znaczy stan subiektywnego distresu i zaburzeń
emocjonalnych, zwykle przeszkadzający w funkcjonowaniu i działaniu, pojawiający się w okresie adaptacji do istotnych zmian życiowych lub do następstw
stresującego wydarzenia. Dla skazanego jest to okres
przystosowywania się do warunków pozbawienia
wolności, ale z uzmysłowieniem sobie, że warunki
te nie będą trwały okresowo, ale staną się dla niego
„drugim domem”. Że już tych warunków do końca
życia nie zmieni na inne. Ta dramatyczna konstatacja powoduje obniżony nastrój, uczucie lęku, zamartwianie się, poczucie niemożności poradzenia sobie,
następuje ograniczenie zdolności do skutecznego wykonywania codziennych czynności. Pojawiają się też
napięcie, gniew, zachowania agresywne w stosunku
do siebie i otoczenia, zachowania aspołeczne, zastępcze zmiany preferencji seksualnych, gniew na wszystkich i wszystko, na przemian z inercją, chłodem i zobojętnieniem uczuciowym oraz werbalizowaniem
i przeżywaniem braku tzw. perspektyw wyjścia na
wolność i nieuchronności egzystencji „tu i teraz”.
W okresie zaburzeń adaptacyjnych, a także w okresach wcześniejszych, skazany, mimo swojej kondycji
psychicznej, czy to sam, czy to z inicjatywy krewnych,
znajomych, adwokata odwołuje się od wyroku, kwestionuje go, walczy o skrócenie wymiaru kary, pisze
do władz, próbuje zainteresować swoją osobą media
– itd., ale owa aktywność nie przekłada się na poprawienie wizerunku psychicznego skazanego.
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prawnymi, opuściły zakład karny z wyrokiem dożywotnim – po 25 latach odbycia kary pozbawienia
wolności albo i szybciej. Pomijając już fakt, iż czuły
się zagubione w nowej, nieznanej dla nich rzeczywistości, bez pracy, domu, bez perspektyw, nierzadko
z poczuciem skrzywdzenia, niesprawiedliwego wyroku i kary przekreślającej ich życie, tprzejawiały ewidentne cechami trwałych zmian osobowości, głównie
wyrażających się wrogą i nieufną postawą wobec
świata. Jakby na kształt błędnego koła: kiedyś oni stali
się wrogami dla świata dokonując czynu kolidującego
z prawem, teraz – po odbyciu kary – świat jest przez
nich postrzegany jako nieprzyjazny, nieżyczliwy,
wrogi.
Dobrym byłby świat, w którym nie trzeba byłoby orzekać kar dożywotniego pozbawienia wolności. W którym, przestrzegając Dekalogu, nie byłoby
sprawców ani oﬁar. Nie zastanawialibyśmy się wówczas, w jaki sposób i czy w ogóle kara dożywotniego
pozbawienia wolności rzutuje na stan psychiczny osoby dotkniętej karą.
Nie żyjemy w dobrym świecie. Zastanawiając się
nad stanem psychicznym osoby dotkniętej karą, nie
zapominajmy jednak słów jednego z bohaterów Dostojewskiego: angażując się w losy sprawcy – zapominamy o losach oﬁary. [ ]

Odbywając karę dożywotniego pozbawienia wolności, skazany przebywa w ogromnym skupisku ludzkim, gdzie rządzi prawo silniejszego, gdzie funkcjonuje okrutna i bezlitosna podkultura więzienna,
gdzie nie ma mowy o resocjalizacji, bo nie ma ani
przyzwolenia na nią, ani wewnętrznej potrzeby ze
strony osadzonych. Tym bardziej świadomość przebywania w takim środowisku do końca życia, brak
perspektyw zmiany tego środowiska, zmiany czegokolwiek w swoim życiu – sprawia, że z czasem,
w miarę odbywania kary pozbawienia wolności,
dochodzi do tzw. trwałych zmian osobowości po
przeżyciach ekstremalnych (F – 62). Osobowość skazanego zaczyna charakteryzować się wrogą i nieufną postawą wobec świata, następuje wycofanie się
osadzonego z życia społecznego, odczuwa on stałą
pustkę, beznadziejność, przewlekłe uczucie bycia
„na krawędzi”, jakby stałego zagrożenia, towarzyszy
mu głębokie wyobcowanie. Te zmiany osobowości
rzutują na jego funkcjonowanie, utrudniają kontakty z innymi, zmniejszają motywację do realizowania
się w warunkach odosobnienia poprzez naukę, pracę,
rozwijanie zainteresowań artystycznych, poznawanie, zgłębianie wiary, itd.
Nie raz dane nam było spotkać osoby, które korzystając z dobrodziejstw przewidzianych przepisami

Sport ponad wszystko!
Od dawna między uczestnikami spartakiad trwają spory, co jest w nich najważniejsze. Czy ich
atmosfera, czy możliwość miłego spędzenia czasu i zintegrowania środowiska? Odpowiadam: najważniejszy w spartakiadach jest sport! Nie ten przez duże „S”, ze światowych stadionów, ale nasza
skromna, wdzięczna rywalizacja. Trzeba tutaj wspomnieć, że ostatnio to szczecinianie odnoszą
w niej największe sukcesy. Dlatego warto trochę przybliżyć stronę sportową spartakiady.
Zaczynamy w czwartek, 8 września, od królowej sportu. Na stadionie przy ul. Litewskiej będziemy biegać, skakać, pchać kulą, przeciągać linę, a po tej rozgrzewce rozpoczniemy rozgrywki
w grach zespołowych – piłce nożnej, koszykówce i siatkówce oraz w tenisie ziemnym i stołowym.
Obiekty sportowe, jakimi dysponujemy, znajdują się w większości w niedużej odległości od DS
nr V Politechniki Szczecińskiej, gdzie zakwaterowani będą nasi goście. To pozwoli na sprawne
przemieszczanie się między halami i boiskami przy ul. Tenisowej, halą przy al. Piastów i ul. Sowińskiego. Gdy zaś wieczorem amatorzy części towarzyskiej udadzą się do dyskoteki, do stołów
zasiądą specjaliści od brydża i szachów. Mając w pamięci ich poprzednie zmagania, nie wstaną od
nich dopóki parkiet w dyskotece się nie wyludni.
Piątek to dzień pływaków i jak co roku liczymy na komplet medali naszych specjalistów w tej
dziedzinie. Trwały będą rozgrywki rozpoczęte dzień wcześniej, a do boju ruszą też badmintoniści.
Z kolei sobota to ﬁnały gier zespołowych i warto je obejrzeć, bo poziom niektórych drużyn nie
odbiega od tego, jaki możemy obejrzeć w telewizji. Tego też dnia na strzelnicy sprawdzimy, kto z
nas ma najcelniejsze oko, całość zaś zakończy bieg przełajowy w Lasku Arkońskim.
Można też wspomnieć, że organizatorzy myślą o uatrakcyjnieniu części sportowej i o ile uda
się władzom miasta przeprowadzić do września remont basenu SDS, w sobotę spróbować będzie
można sił w piłce wodnej, która jest świetną zabawą, a wystarczy do niej umiejętność utrzymania
się na wodzie. Poza tym jeden z naszych sponsorów zaproponował dla odważnych wyścigi załóg
pontonowych na Odrze. Jeśli tylko znajdą się chętni, można liczyć na spore emocje. Rozmowy na
razie trwają...
Na koniec mała informacja: szczegółowy „rozkład jazdy” spartakiady oraz ankietę zgłoszeniową znaleźć można na stronie www.spartakiada2005.republika.pl.
[ Radosław Bielecki ]
Sędzia Sądu Rejonowego w Szczecinie

Sąd nie musi się mylić,
czyli o wymiarze sprawiedliwości w relacjach medialnych

[ Grzegorz Szacoń ]
Sędzia Sądu Rejonowego w Gryﬁ nie

Podobne “potoczne” oceny orzeczeń napotkać można w codziennym przekazie dziennikarskim. Schemat
takich komunikatów polega na podaniu, że oskarżony
został uznany za winnego i wymierzono mu karę, albo,
że sąd zasądził na rzecz powoda określoną kwotę, czy
też oddalił powództwo. I zamiast odniesienia się do motywów orzeczenia następuje podsumowanie, że oskarżony, czy też powód: “zapowiedział apelację” lub “będzie
wnosił kasację”. Trudno nie dostrzec w takim komunikacie podtekstu, że tenże oskarżony, czy powód jest oﬁarą
sądowego błędu. Nie przebrzmiało jeszcze echo sentencji i ustnych motywów, a pointą relacji jest reakcja strony przegrywającej i informacja, że sprzeciwia się treści
wyroku. Takiego ujęcia orzeczenia prawnicy nie uznają
za właściwe. Odpowiedź dlaczego, kryje się w znanej
wszystkim procedurom zasadzie, że od nieprawomocności do prawomocności wyroku wystarczy “zwykłe”
uchybienie terminowi wniesienia apelacji. W zakresie
ustaleń i ocen dokonanych przez sąd - nic się nie zmienia, a wyrok staje się prawomocny. Można powiedzieć,
że w przeddzień upływu terminu poczucie nietrafności
wyroku może u laika wynikać niejako „podświadomie”
z tego, że jest on nieprawomocny. Jednak już następnego
dnia, po upływie terminu, te same ustalenia, oceny i dyspozycje wywołują skutki prawne.
Środowisko prawnicze oczekuje, iż sprawozdania
sądowe powinny stawać się domeną dziennikarzy obeznanych z problematyką prawną. I nie chodzi tu jedynie o powszechną trudność używania języka prawnego
i prawniczego. Nie tylko o najczęściej spotykane pomieszanie terminów, np. „odrzucenia” i „oddalenia” pozwu,
czy „warunkowego umorzenia” i „warunkowego zawieszenia wykonania kary”. Rzecz idzie o rolę mediów,
jaka ogólnie towarzyszy każdej relacji o wymiarze
sprawiedliwości. Jak to ujął jeden z europejskich kryminologów „środki przekazu uczestniczą w procesie
zakotwiczenia w świadomości prawnej społeczeństwa

norm zawartych w ustawodawstwie” (H. J. Schneider
„Zysk z przestępstwa” WN PWN W-wa 1992). Zresztą,
dlaczego nie wymagać, aby relacja z procesu sądowego
była oddana językiem dla niego typowym. Rolą dobrego sprawozdawcy jest to, aby wyjaśnić i omówić wyrażenia niezrozumiałe dla szerokiego grona odbiorców.
Porównajmy, korzystając z najprostszego przykładu
redakcji sportowych, czy redakcji rolnych - jaka byłaby u obeznanych z tematem odbiorców wiarygodność
i ocena fachowości dziennikarza z takiej redakcji,
gdyby w swojej wypowiedzi pomylił elementarne pojęcia z danej dziedziny? Jestem przekonany, że relacja
z procesu sądowego, nawet oddana zwrotami z języka
prawnego, nie musi być nudna i niezrozumiała. Proces
sądowy nie tylko w ujęciach podręcznikowych jest zjawiskiem dynamicznym. Ten dynamizm ma z pewnością
mniej atrakcyjną oprawę, niż w obrazach z ﬁ lmów sensacyjnych, ale osoba obeznana z prawem procesowym
rys. Arkadiusz Krupa (Sędzia Sądu Rejonowego w Goleniowie)

Zasadą konstytucyjną, znajdującą swój wyraz
we wszystkich procedurach, jest dwuinstancyjność postępowania. Naczelną zasadą procesu
karnego jest zasada domniemania niewinności.
Wszystkie dobrodziejstwa dla stron, wynikające z tych zasad, nie sumują się w - tak powszechną ostatnio - manierę komentowania wyroków
sądów, jako obarczonych pomyłkami, czy wręcz
błędów sądowych. Jaskrawym przykładem była
ocena wyroku, jaką wyraził niedawno jeden
z polityków, używając dla określenia prowadzonego przeciw niemu procesu słowa “farsa”.

dostrzeże sposoby dowodzenia faktów, przedstawienie
zarzutów, owo kodeksowe „roztrząsanie” materiału
dowodowego (art. 210 § 3 k.p.c.), czy formy stosowanej
obrony. Trudno dostrzec w procesie fazę „ospałą” (wyrażenie z jednej z relacji sądowych).
Drugim problemem jest „medialna” polemika z wyrokami. Sprowadza się ona do ich krytyki z punktu
widzenia laika i nieraz przybiera ton lekki, jeśli nie
drwiący. Wymiar sprawiedliwości jest fundamentem
państwa. Jeżeli dotyczącą go relację, czy komentarz zbanalizujemy, to sprowadzimy proces sądowy do niewiele
znaczącego zabiegu biurokratycznego. A przecież nawet w dziennikarstwie i twórczości beletrystycznej dla
szerokiej publiczności znajdujemy przykłady podejścia
do wymiaru sprawiedliwości, które zawiera w sobie
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„olbrzymie zafascynowanie procesem sądowym będącym aktem ludzkiej sprawiedliwości” (H. J. Schneider
„Zysk z przestępstwa”).
Podważanie wyników procesu sądowego jest wystawieniem na próbę zdolności państwa do wykonywania
jego bardzo istotnego zadania. I o ile wolność wypowiedzi jest gwarancją ustroju demokratycznego, o tyle tej
wolności musi dorównywać odpowiedzialność za słowo. Napisane lub wypowiedziane słowo, ocena, czy opinia może kreować, a nawet narzucać ludziom postawy
wobec wymiaru sprawiedliwości, a zatem także – i nie
jest to moim zdaniem nieuzasadniony patos – wobec
państwa.
Wspomniana na wstępie zasada domniemania niewinności, to dyrektywa, według której oskarżonego
należy traktować jako niewinnego, dopóki nie zostanie
mu udowodniona wina. Jest to niezaprzeczalna podstawa cywilizowanego wymiaru sprawiedliwości. Jednak
owo domniemanie nie może być utożsamiane z przeświadczeniem o pomyłce sądu. Dawna doktryna prawa
karnego wyróżniała również pojęcie domniemania,
które można streścić mianem domniemania trafnego
wyroku. Pojawiało się ono z chwilą prawomocnego
skazania oskarżonego (Stefan Kalinowski, Mieczysław
Siewierski “Kodeks postępowania karnego Komentarz”
WP W-wa 1960, str. 41). Przy obecnym medialnym pędzie ku podważaniu rezultatów procesów sądowych
warto o tym domniemaniu przypomnieć.
Trzeba autokrytycznie powiedzieć, że ocena wyroku
niekoniecznie musi sprowadzać się do jakiegoś wymuszonego respektu dla sądu. Przecież zdolność do permanentnej polemiki co do ocen i opinii prawnych jest najistotniejszym przymiotem doktryny prawa i prawnicy są
do takiej polemiki przyzwyczajeni. Jednak przemycanie
tezy o pomyłkach dotyka w negatywny sposób sens wymiaru sprawiedliwości. Sąd nie zajmuje się żadną sprawą bez podstaw wynikających z czyjegoś roszczenia,
czy interesu prawnego; nie zajmuje się przez pomyłkę,
czy - z założenia - niedbale. Jeśli zatem doszło do wydania wyroku, to ten fakt nakłania przede wszystkim
do reﬂeksji nad jego skutkami, nad motywami, którymi
sąd się kierował i nad samym prawem, które go kształtowało. Ocena oparta na zrębach fachowości nie pominie
być może prawniczego kunsztu w działaniach adwokatów, czy radców prawnych strony wygrywającej. Skupianie się przez dziennikarzy tylko na emocjach stron
nie sprzyja zbliżeniu się do wiedzy z zakresu prawa.
Jedną z rad, jakiej można udzielić sprawozdawcom
sądowym, jest, aby mieli na względzie, że żaden etap
procesu karnego czy cywilnego nie jest mniej ważny,
czy obarczony większym ryzykiem pomyłki. Orzeczenie sądu powinno być oceniane raczej przez pryzmat
prawa, a nie wywoływanych i nieuniknionych emocji.
Łatwe jest spowodowanie lęku lub przeświadczenia
o błędności wyroków – a jest to szkodliwe dla poczucia sprawiedliwości, jak i krzywdzące dla strony, która jest wyrokiem usatysfakcjonowana. Bo obiektywnie
– sąd wydając orzeczenie przecież wcale nie musi się
mylić... [ ]

Dyskusjom o karach najsurowszych zawsze towarzyszą emocje. Znana od 1932, a wprowadzona do
polskiego prawa karnego nowelą z 12 lipca 1995r.,
kara dożywotniego pozbawienia wolności 1 stanowi alternatywę dla kary śmierci. Była i jest nadal
traktowana jako szczególny środek ochronny,
zabezpieczający społeczeństwo przed skazanym.
Orzekana w wyjątkowych przypadkach wskazanych w K.K. z 1997r. wobec sprawców, którzy popełnili najcięższe zbrodnie ma za zadanie trwałe zabezpieczenie społeczeństwa przed wysoce
prawdopodobnym negatywnym zachowaniem
skazanego w przyszłości. W latach 1996-2000
orzeczono łącznie 26 skazań na karę dożywotniego pozbawienia wolności. W samym 2000 roku
było ich 12. Liczba skazań systematycznie wzrasta podobnie jak wzrasta liczba skazań na drugą
z najsurowszych kar długoterminowych - karę
25 lat pozbawienia wolności. Dla porównania
można podać, iż w pierwszej połowie lat 90-tych
było średnio 28 skazań na karę 25 lat pozbawienia wolności rocznie, a w drugiej połowie dekady
prawie dwukrotnie więcej – 54 skazania. W 1999
roku skazano aż 67 osób, zaś w 2000 – 49. W 2000
roku skazania na karę 25 lat pozbawienia wolności oraz karę dożywotniego pozbawienia wolności nadal stanowiły tylko 0,2% (61) ogółu skazań
na karę bezwzględnego pozbawienia wolności
(30 748) 2 .
Podobnie jak kara śmierci, kara dożywotniego
pozbawienia wolności, ma wielu przeciwników,
którzy przede wszystkim dostrzegają jej ﬁkcyjność charakteru. Już dawno temu W. Wolter zauważył, iż „więzienie dożywotnie przestało być
dożywotnim z chwilą objęcia możliwością warunkowego zwolnienia 3”. Szczególnie w ostatnich latach przeciwnicy zniesienia kary śmierci akcentują względność eliminacji sprawcy
i zabezpieczenia przed społeczeństwem. Mając
pełną świadomość przewagi argumentów przemawiających przeciwko karze śmierci, a w szczególności niepodważalnego argumentu, że kara
śmierci godzi w ideologię humanizmu zabijając
skazanego, w tym również faktu, iż większość
krajów europejskich, w tym wszystkie państwa
UE, zrezygnowały ze stosowania kary śmierci,
zwolennicy skłonni są nawet porzucić dalsze dyskusje o jej przywróceniu i skierować swoją uwagę na zabiegi zmierzające do „naprawienia” kary

Kara (bezwarunkowego) dożywotniego
pozbawienia wolności?
[ dr K. Gorazdowski, nadinsp. A. Gorgiel ]
dożywotniego pozbawienia wolności 4 . Trzeba jednak
pamiętać, że operowanie zarzutem ﬁ kcyjności kary
dożywotniego pozbawienia wolności przy wykluczeniu możliwości resocjalizacji skazanego ujawnia podstawową sprzeczność tkwiącą we wszystkich karach
długoterminowych.
Kara dożywotniego pozbawienia wolności teoretycznie może trwać do końca życia skazanego.
W praktyce obowiązujący kodeks karny przewiduje
w art. 78 § 3 możliwości zastosowania wobec skazanego warunkowego przedterminowego zwolnienia już
po odbyciu 25 lat kary, przy czym okres próby wynosi
10 lat (art. 80 § 3 k.k.). W przeciwieństwie do kar terminowych tu okres próby jest sztywny i sąd nie może
go zmienić. Obowiązkowe jest oddanie skazanego
pod dozór kuratora sądowego (art. 159 k.k.w.), jednak
sąd może w każdym czasie w okresie próby zwolnić
skazanego od tego dozoru (art. 163 § 2 k.k.w.). Ponadto
sąd może na skazanego nałożyć obowiązki, jak przy
warunkowym zawieszeniu wykonania kary, wymienione w art. 72 § 1 k.k., a następnie modyﬁ kować je
w okresie próby (art. 159 k.k.w., art. 163 § 2 k.k.w.).
Wyjątkowy charakter kary dożywotniego pozbawienia wolności nie pozwala na stosowanie jej wobec
sprawców, którzy w chwili popełnienia przestępstwa
nie ukończyli 18 lat ( art. 54 § 2 k.k.).
Wobec skazanego na tę karę stosuje się określone
obostrzenia w porównaniu z innymi osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności. Podlega on
umieszczeniu w zakładzie karnym typu zamkniętego (art. 84 § 2 k.k.w.), można go przenieść do zakładu typu półotwartego po odbyciu co najmniej 15 lat,
a do zakładu typu otwartego po odbyciu co najmniej
20 lat (art. 89 § 3 k.k.w.). W czasie odbywania kary
w zakładzie zamkniętym skazany na „dożywocie”
może wykonywać pracę wyłącznie na terenie zakładu
(art. 121 § 6 k.k.w.). Skazanym kontynuującym naukę
w szkołach poza obrębem zakładu karnego nie zezwala się na udział w konsultacjach i zdawanie egzaminu
poza zakładem karnym. Skazanemu odbywającemu
karę dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu 15 lat tej kary mogą być także przyznane nagrody polegające na: widzeniu bez dozoru poza obrębem
zakładu karnego z osobą najbliższą lub osobą godną
zaufania na okres nie przekraczający jednorazowo 30
godzin oraz opuszczeniu zakładu karnego bez dozoru na okres jednorazowo nie przekraczający 14 dni
(art. 139 § 5 k.k.w.). Przyznanie każdej z tych nagród
w trakcie odbywania kary w zakładzie typu zamknię-

tego każdorazowo wymaga uzyskania zgody sędziego
penitencjarnego (art. 139 § 6 k.k.w.).
Na podstawie regulacji zawartej w art. 72 § 2 k.k.
w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd, wymierzając karę pozbawienia wolności, może wyznaczyć dłuższy okres do skorzystania przez skazanego
z warunkowego przedterminowego zwolnienia niż
przewidziany w art. 78 § 3 k.k.. Teoretycznie zatem
są dopuszczalne zastrzeżenia dla okresu warunkowego przedterminowego zwolnienia dłuższe niż 25 lat,
np. 30 lub 40 lat. Od razu nasuwa się pytanie, gdzie
znajduje się granica „surowości” sądu w wyznaczaniu
tego okresu, albowiem istnieje możliwość nadania karze dożywotniego pozbawienia wolności charakteru
bezwzględnej eliminacji skazanego, co de facto byłoby sprzeczne z intencją samego ustawodawcy. Wydaje się, że przepis art. 77 § 2 k.k. stanowi rozwiązanie
kompromisowe pomiędzy zwolennikami bezwzględnego i względnego dożywotniego pozbawienia wol-
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ności. Niemniej jednak należy zauważyć, iż niektórzy
politycy (PiS) odrzucają osiągnięty kompromis i publicznie domagają się wyłączenia możliwości warunkowego zwolnienia skazanych na karę dożywotniego
pozbawienia wolności. Warto przypomnieć, iż w k.k.
z 1932 r. zastrzeżenie dla warunkowego przedterminowego zwolnienia wynosiło 15 lat, w latach 50-tych
10 lat 5 , w latach 60-tych 15 lat 6 . W krajach zachodnioeuropejskich wymagany okres odbycia kary wynosi
średnio 15 lat. Najwyższy jest we Włoszech – 20 lat.
W kodeksie karnym Kanady takim minimum jest
10 lat dla zabójców II stopnia i 25 lat dla zabójców
I stopnia, w Austrii i Niemczeh okres ten wynosi 15
lat, w Czechach – 20 lat, w Japonii, Korei Południowej
i Afryce Południowej – 10 lat, w Sri Lance – 6 lat. Regulacje niektórych państw przewidują możliwość przedłużenia tego okresu, np. z uwagi na popełnienie przez
skazanego przestępstwa w więzieniu oraz skrócenia
go wskutek amnestii lub prawa łaski7. W Wielkiej Brytanii w ogóle nie ma minimum odbycia kary dożywotniego pozbawienia wolności – warunkowe zwolnienie
można zastosować w każdym czasie, z tym że okres
próby trwa wówczas do końca życia skazanego. Rada
Europy zaleca rozważenie możliwości warunkowego
zwolnienia najpóźniej po upływie 8-14 lat.
Istniejący poselski projekt ustawy o zmianie ustawy kodeks karny, kodeks postępowania karnego,
kodeks karny wykonawczy (druk Sejmu nr 3498)
proponuje wprowadzenie kary bezwzględnego dożywotniego pozbawienia wolności, m.in. za przestępstwo z art. 148 § 2 k.k., zaś do art. 161 k.k.w. dodanie
normy zakazującej skazanemu na karę bezwarunkowego dożywotniego pozbawienia wolności składania
wniosku o warunkowe zwolnienie. Autorzy nowelizacji zwracają uwagę na potrzebę zwiększenia poczucia
bezpieczeństwa obywateli poprzez rzeczywistą izolację od społeczeństwa najgroźniejszych przestępców.
Żądanie zmiany uzasadniają rosnącym w społeczeństwie poczuciem zagrożenia wzrastającą przestępczością, a zwłaszcza brutalizacją i bezwzględnością
działania świata przestępczego. Oprócz oczywistych
nieporozumień
terminologicznych
związanych
z brakiem rozróżnienia pojęcia bezwzględnego dożywotniego pozbawienia wolności i bezwarunkowego
dożywotniego pozbawienia wolności uznać należy,
iż propozycja zakazania skazanemu na „dożywocie”
możliwości złożenia wniosku o warunkowe zwolnienie jest sprzeczna z zasadą humanitaryzmu wyrażoną
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w art. 3 k.k. oraz określonymi w art. 53 i nast. k.k.
a także w art. 67 k.k.w.
prewencyjnymi i wychowawczymi celami kary.
Żadna kara nie może
być bowiem pozbawiona
elementów resocjalizacyjnych. Można co najwyżej dyskutować, czy obostrzenia związane z karą
dożywotniego pozbawienia wolności nie powodują
przenoszenia procesów resocjalizacyjnych poza kres
nasycenia karą, kiedy jej dalsze przedłużania jest
zbędne albo nawet szkodliwe dla dotychczasowych
osiągnięć.
W Polsce za wyłączeniem możliwości warunkowego zwolnienia skazanego opowiedzieli się m.in.
L. Sługocki, R. Rejman 8 . Większość doktryny jest jednak innego zdania. Ustawodawstwa obce dopuszczają
możliwość warunkowego zwolnienia przy tego rodzaju karze. Istnieją wprawdzie kraje, gdzie warunkowe
zwolnienie skazanych na „dożywocie” nie zostało dopuszczone (np. USA, Dania, Finlandia), jednak wydaje
się, że wyłączenie możliwości warunkowego zwolnienia byłoby sprzeczne ze standardami ochrony praw
człowieka. De lege lata w świetle dokumentów Rady
Europy oraz Narodów Zjednoczonych dożywotnie pozbawienie wolności nie narusza praw człowieka, o ile
ustawa przewiduje możliwość warunkowego zwolnienia z tej kary9 . Jednocześnie wyrażany jest pogląd, że
w miarę nieuchronnego wzrostu poszanowania praw
człowieka, kara ta zostanie uznania w świetle ochrony
tych praw za niedopuszczalną, czy to na forum międzynarodowym, czy w poszczególnych państwach 10 .
Stopniowo kara dożywotniego pozbawienia wolności
zastępowana będzie karami terminowymi 11. Należy zatem stwierdzić, iż warunkowe przedterminowe
zwolnienie udzielane skazanym na karę dożywotniego pozbawienia wolności nie jest aktem łaski, lecz instrumentem resocjalizacji skazanych, ich społecznej
readaptacji. Nieudzielanie warunkowego zwolnienia
koliduje wprost z zasadą poszanowania godności ludzkiej skazanego wyrażoną w art. 4 § 1 k.k.w. Projekty
aktów prawnych zmierzające do zaniechania warunkowych zwolnień nie zasługują na aprobatę, wbrew
poglądom lansowanym przez niektóre kręgi polityczne i społeczne. Ich przyjęcie wiązałoby się z generalnym odrzuceniem funkcji resocjalizacyjnej kary. [ ]

1) Ustawa z 12 lipca 1995r. o zmianie kodeksu karnego, kodeksu karnego wykonawczego oraz podwyższeniu dolnych i górnych granic
grzywien i nawiązek w prawie karnym (Dz. U. Nr 95, poz. 475, art. 1 pkt 1); 2) A. Siemaszko [red.] : Atlas przestępczości w Polsce cz. 3, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2003, s. 78-79; 3) W. Wolter: Z problematyki wymiaru kary, Państwo i Prawo nr 7/1958, s. 19; op. cit.
L. Wilk: Kara dożywotniego pozbawienia wolności i problemy jej łagodzenia, Państwo i Prawo, nr 6/1998, s. 14; 4) W dniu 23.10.2004r. Sejm
RP zaledwie 3 głosami zadecydował o odrzuceniu projektu nowelizacji kodeksu karnego przywracającego karę śmierci autorstwa Prawa
i Sprawiedliwości, Rzeczpospolita 23.10.2004 r.; 5) Ustawy o warunkowym zwolnieniu z 1951 i 1957 r.; 6) Ustawa o warunkowym zwolnieniu
z 1961 r.; 7) J. Zagórski : Kara dożywotniego pozbawienia wolności – aspekty prawnokarne i penitencjarne, Państwo i Prawo, nr 10/2000,
s. 80; 8) Op. cit. L. Wilk….., s. 26.; 9) J. Szumski : Problem kary dożywotniego pozbawienia wolności , Państwo i Prawo, nr 1/1996, s. 11.;
10) P. Hofmański: Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej znaczenia dla prawa karnego, Białystok 1993, s. 176 i n.; 11) W Portugalii
w 1976 r., w Norwegii w 1981 r., w Hiszpanii w 1985 r., w Brazylii w 1988 r., w Kolumbii w 1991 r.

(skrót referatu wygłoszonego w dniu 19.05.2005 r. na Sympozjum zorganizowanym przez Zrzeszenie Prawników Polskich)

Kilka myśli nad
konstytucyjnym
obowiązkiem
służby wojskowej
Konsulowie czuwali, a wraz z nimi mieli baczenie
nad republiką wszyscy obywatele, wszyscy zaangażowani. Ten brak obojętności zbudował imperium rzymskie – państwo ponadnarodowe i ponadczasowe –
wielką wspólnotę. Później przyszedł czas na państwa,
w których obowiązek czuwania i obrony spoczywał
już tylko na władcy i jego drużynie. Czasy rewolucji
francuskiej to powrót do powszechnego obowiązku
obrony suwerenności własnego państwa. W Polsce
konieczność ta przybierała postać bohaterskiej kampanii wrześniowej, czy też powstania warszawskiego.
Później przyszły lata przysięgi na wierność „jedynemu słusznemu sojusznikowi”.
Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona
Ojczyzny. Jednak nie każdy może złożyć przysięgę,
w której zobowiąże się do ochrony państwa z bronią
w ręku. Są przecież przekonania religijne lub moralne, które nie pozwalają na użycie siły wobec drugiego
człowieka. U ich podłoża odnajdziemy absolutne pojmowanie prawa do życia. W Rzeczpospolitej godność
człowieka, która jest przyrodzona i niezbywalna, stanowi m.in. źródło wolności sumienia i religii. Warto
się przy tej wolności zatrzymać, gdyż jej zakres jest
bardzo szeroki. Większość autorów uznaje, iż ma ona
dwie płaszczyzny: węższą, która zakłada wszelakie
wolności religijne (kultowo–obrzędowe) oraz szerszą,
którą nazwać można światopoglądem aktywnym.
Światopogląd aktywny, przy założeniu, że osobowość
ludzka ma charakter synkretyczny, można uznać
za zespół norm o charakterze religijnym, etycznym
i ﬁ lozoﬁcznym, które powodują, iż człowiek wybiera
taki a nie inny sposób zachowania się. Konstytucyjna
wolność sumienia i religii wymaga pewnego doprecyzowania. Czymże jest sumienie? Czy jest wrodzoną
moralnością (Moralität) określoną przez kantowski
imperatyw kategoryczny, czy też jest to cecha oparta

wyłącznie na doświadczeniu, jak chce Petrażycki?
Jest to problem nierozstrzygalny i podejrzewam, że
prawidłowych odpowiedzi na to pytanie jest tyle, ilu
jest ludzi na świecie. Łatwiej poznawalna na gruncie normatywnym jest natomiast kwestia przekonań
religijnych. Możemy przecież przyjąć, że organ administracyjny zwalniając poborowego ze służby wojskowej może to uczynić tylko w oparciu o doktryny
kościołów i związków wyznaniowych, których pozycja w naszym państwie jest prawnie ugruntowana. Co
jednak uczynić z osobami, które wyznają doktrynę
kościoła lub związku wyznaniowego nie mającego
sankcji organów władzy publicznej? Podejście stricte
normatywne, z którego wynikać może decyzja zobowiązująca do odbycia służby wojskowej osoby, którym przekonania na to nie pozwalają, wydaje się być
niesprawiedliwe i może być niezgodne z konstytucją,
która każdemu przyznaje prawo do ochrony życia
prywatnego (w tym prywatności religijnej). To prowadzić może do uprzywilejowania niektórych konfesji
wobec innych, co rodziłoby niebezpieczeństwo wprowadzenia kontroli państwa nad życiem religijnym
obywateli. Powodowałoby to także powrót do zasady
wyrażonej w pokoju augsburskim: cuius regio, eius
religio.
Wspomniałem już o tym, że godność jest źródłem
wolności sumienia i religii. Właśnie ze względu na nią
obywatel może odmówić pełnienia służby wojskowej.
Jest to spojrzenie współczesne. W przeszłości inaczej
jednak pojmowano relację pomiędzy godnością a obowiązkiem obrony państwa. Spostrzegł to także Józef
Krukowski w opracowaniu „Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona” przedstawiając sylwetkę
Jana z Trzciny. Ten myśliciel renesansu stwierdził, iż
godność można zdeﬁ niować przez wskazanie miejsca
człowieka w kosmosie, w relacji do świata materialnego, do innych ludzi i do Boga, przy czym relacja ta
ma być godna, jak na człowieka myślącego przystało. Związków pomiędzy prawem boskim a trwaniem
państwowości nie podejmuję się omawiać, gdyż wymyka się to ludzkiemu poznaniu. Natomiast można
zbadać zachowanie człowieka w jego relacji do innych ludzi. Skoro człowiek żyje we wspólnocie i wiele
jej zawdzięcza, to w przypadku, kiedy agresor próbuje
ją zniszczyć każdy ma obowiązek jej obrony, a zatem
wg Jana z Trzciny człowiek godny, to taki, który broni
wspólnoty. Relacja do świata materialnego jest ściśle
powiązana ze wspólnotą polityczną, gdyż ów świat
stanowi wytwór jej kultury.
Wracając do współczesności chciałbym się przyjrzeć obecnym regulacjom ustawowym dotyczącym
obrony kraju. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Pol-
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Niechaj czuwają konsulowie,
by republika nie doznała uszczerbku!
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wojskowej ze względu na przekonanie religijne
(aspekt mentalny), a nie ze względu na faktyczną
przynależność. Ustawa nie przewidziała sytuacji,
w której dana osoba, pomimo, iż nie należy do danego
kościoła, może przyjmować jego naukę. Postępowanie
przed komisją orzekającą kończy się decyzją administracyjną, która jest wydawana w oparciu o uznanie
administracyjne, gdyż ustawa o służbie zastępczej nie
zawiera żadnych kryteriów wymienionych enumeratywnie (oprócz formalnych), na których organ orzekający mógłby się oprzeć.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego sformułowało zasadę na mocy której każda regulacja
prawna, nawet o charakterze ustawowym dająca organowi państwowemu uprawnienie do wkraczania
w sferę wolności i praw obywatelskich musi spełniać
wymóg dostatecznej określoności. Niewątpliwie ustawa o służbie zastępczej ingeruje w sferę wolności
człowieka. Jeżeli już jednak ustawodawca na to się
zdecydował, to powinien jasno i precyzyjnie określić
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skiej stanowi, iż „obrona ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli”. Ustawodawca użył
słowa „sprawą” chcąc zapewne podkreślić tradycyjny
wymiar tego obowiązku. Dalej stwierdzono, iż obowiązki dotyczące obronności spoczywają zarówno na
władzy publicznej (rządowej i samorządowej), jak i na
podmiotach prywatnych, w tym organizacjach społecznych. Są one realizowane poprzez świadczenia
osobiste i majątkowe. Osobistym świadczeniem jest
obowiązek m.in. służby wojskowej. Ustawa nie reguluje natomiast zasad i trybu kierowania i odbywania
służby zastępczej. Jest to domena ustawy o służbie zastępczej z dnia 29 grudnia 2003 roku, która to uznaje
odbywanie służby zastępczej za spełnienie powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Służba zastępcza polega na wykonywaniu prac na
rzecz ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, opieki nad
osobami niepełnosprawnymi albo bezdomnymi oraz
na rzecz administracji publicznej i wymiaru sprawied-

W demokratycznym państwie prawa
uznanie administracyjne powinno
być ograniczone do minimum (...)

liwości, a więc w takich instytucjach gdzie nie stosuje
się przemocy i nie używa się broni. Orzeczenie o przeznaczeniu do służby zastępczej wydaje komisja do
spraw służby zastępczej, która jest powoływana przez
marszałka województwa. Ustawodawca wymaga, aby
część członków komisji orzekającej posiadała wiedzę
w zakresie religioznawstwa lub etyki. Osoba ubiegająca się o zwolnienie z obowiązku pełnienia służby
woskowej musi złożyć w szczególności oświadczenie o wyznawanych przekonaniach religijnych oraz
wskazać w wyznawanej doktrynie religijnej podstawę
wyłączającą możliwość odbywania służby wojskowej
oraz udowodnić rzeczywiste związki z wyznawaną
religią lub też przekonująco przedstawić wyznawane
zasady moralne, które pozostają w sprzeczności z obowiązkami żołnierza odbywającego służbę wojskową.
Z uwagi na naruszenie zasady ochrony prywatności uważam za niekonstytucyjny zapis nakazujący
wskazanie „rzeczywistych związków z wyznawaną
doktryną religijną”. Jedyną możliwością wykazania
takiego związku jest przedstawienie zaświadczenia
wydanego przez właściwą instytucję religijną. Konstytucja umożliwia zwolnienie z pełnienia służby

kryteria przyznania lub odmowy przyznania prawa
do odbycia służby zastępczej. W demokratycznym
państwie prawa uznanie administracyjne powinno
być ograniczone do minimum.
Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę, iż konstytucyjna ochrona wolności sumienia i religii nie
ma charakteru bezwzględnego. Wynika to z faktu, iż
ustrojodawca przewidując możliwość wprowadzenia
służby zastępczej użył sformułowania, mówiącego
o tym, że „obywatel może być obowiązany do służby
zastępczej na zasadach określonych w ustawie”, a zatem organ władzy ustawodawczej ma wybór. Takie regulacje Andrzej Bałaban w monograﬁ i „Polskie problemy ustrojowe” nazywa „prawami przyobiecanymi”
w odróżnieniu od „praw przysługujących”, stwierdzając jednocześnie, iż wobec pierwszych obywatele mogą mieć jedynie roszczenie polityczne. Jednak
roszczenie polityczne w żaden sposób nie ma charakteru gwarancyjnego dla jednostki, a więc nie chroni
jej godności.
[ Krzysztof Kozłowski ]
student III roku prawa
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Koń, jaki jest, każdy
(ale niewielu ma pojęcie)
pojęcie
Zachęcony opowieściami kilku moich kolegów o ich pasjach nie związanych z zawodem i zniechęcony przemyśleniami kilku innych o wykonywaniu zawodu, odważam się opowiedzieć o mojej przygodzie z końmi. Z prawdziwą radością spieszę zakomunikować, że jestem młodym
jeźdźcem. Nie sprawia mi już takiej radości przyznanie, że niestety
stwierdzenie to nie ma nic wspólnego z datą mego urodzenia. Jestem
młodym jeźdźcem dlatego, że jeżdżę dopiero od kilku lat, a pierwszy
raz wsiadłem na konia, gdy miałem już na karku czterdziestkę.
A było to tak:

Wsiadałem
W czasie wakacji spędzanych wspólnie z moim starszym synem w pensjonacie nad morzem przyglądaliśmy się koniom, wykonującym pasjonującą pracę
obwożenia wokół padoku kolonijnych dzieci. Przyglądaliśmy się także tym samym koniom wypuszczanym
na pastwisko i wpuszczanym z powrotem do stajni.
Zachwyceni ich wdziękiem, gdy swobodne, szybkie
i lekkie, z gracją wybiegały na trawę i ośmieleni faktem, że „jeżdżą” na nich nawet dzieci, postanowiliśmy
spróbować.
Koń o imieniu Sancho, na którego wsiadłem przy
pomocy kilku osób nie miał do tej pory pojęcia,że
proporcje ciężaru jeźdźca do ciężaru konia mogą być
do tego stopnia niekorzystne dla konia Nie mogę nawet wykluczyć, że w trakcie dosiadania go stęknął
głośniej niż ja, a do dziś pamiętam wyraz jego pyska, gdy odwrócił głowę w moją stronę i z bezradnością w oczach próbował odgadnąć, dlaczego wsiada
na niego kilka osób naraz, podczas gdy do tej pory
wsiadano pojedynczo Sancho nie był jedyną istotą
zaskoczoną wrażeniami związanymi z moim pierwszym wdrapaniem się na koński grzbiet. Drugą taką
istotą byłem ja. Nie ma żadniej innej czynności wykonywanej przeze mnie, o której moje wyobrażenie
tak daleko odbiegało od rzeczywistości. Po pierwsze

koń z całą pewnością nie jest wygodnym sprzętem
do siedzenia. Wsiadłszy na Sancha uznałem też, iż
jego nieprzyjemną właściwością jest chęć poruszania się. Podczas gdy się poruszał, wydał mi się, mimo
swych czterech nóg, wyjątkowo niestabilny. W dodatku, ponieważ był to koń dość duży, siedziałem
stanowczo za wysoko. Siedząc na nim kilka minut
nabrałem głębokiego przekonania, że wszystkie sceny z udziałem koni, jakie z zapartym tchem śledziłem oglądając przygody dzielnego Winnetou, trzech
muszkieterów czy też Zorro to, używając słów Wańkowicza „pic i fotomontaż”. Poprosiłem liczne asystujące mi osoby o umożliwienie zejścia na ziemię.
Odetchnąłem tym razem na pewno głośniej niż Sancho i postanowiłem więcej takich głupstw nie robić.
Nie dotrzymałem słowa. Mój nastepny pobyt w tym
samym pensjonacie miał miejsce miesiąc po pierwszym. Wtedy już przyglądałem się, jak mój starszy syn
z gracją i swobodą porusza się na Sancho. Patrząc na
to wraz z młodszym nie mogliśmy ścierpieć faktu,że
przemądrzałym i pyszałkowatym wzrokiem spogląda na nas z góry. Postanowiliśmy położyć temu kres
i wytrwaliśmy w tym postanowieniu. Dziś jeździmy
obaj i choć ten starszy też daje sobie w siodle radę, to
jednak to my patrzymy na niego z góry.

widzi…

Spadałem
W trakcie jednej z lekcji, gdy byłem już na tyle zaawansowany, iż samodzielnie galopowałem w hali,
prowadząca lekcję dziewczyna ustawiła może dwudziestocentymetrową przeszkodę i poprosiła, żebym
najechał na tę przeszkodę galopem i ją przeskoczył.
Zostałem pouczony, iż niosący mnie kasztan Madziar
bez trudu pokona tę niebotyczną wysokość (nawet tak
znacznie dociążony), jeżeli tylko nie będę mu w tym
przeszkadzał. Rzeczywiście tak się stało. Rozpierała
mnie duma. Żądałem podwyższenia przeszkód. Byłem prawie gotowy skakać każdą postawioną przede
mną wysokość. Urocza pani Joasia zgodziła się wreszcie podwyższyć belkę, być może o jakieś pięć centymetrów. Nie wiem, czy Madziar zauważył w ogóle,
że skaczemy wyżej. Ja zauważyłem na pewno. Przestraszyłem się prędkością, jaką najeżdżamy na tę potworną stacjonatę i postanowiłem lekko przytrzymać
rozpędzonego konia. Udało się. Madziar stanął przed
przeszkodą. Ja przeskoczyłem. Gdy podnosiłem się
z piachu po drugiej stronie belki, a zdziwiony koń patrzył jak się otrzepuję podbiegła zaaferowana instruktorka. Uspokojona faktem, iż nie odniosłem żadnych
obrażeń, w uroczy i spokojny sposób poinformowała
mnie, iż skoki w jeździectwie polegają na tym, aby
przeskoczyć przeszkodę wspólnie z koniem i że jeśli

Koń z autorem...

...pławienie

chcę poskakać bez Madziara, to też mogę, ale wtedy
nie będziemy go siodłać i sprowadzać do hali.
Drugi raz spadłem w terenie. Koniem który odwdzięczył mi się wtedy za doznania sprzed roku był
właśnie Sancho. Na dużym ściernisku postanowiliśmy pogalopować wraz z kolegą, który dosiadając
pięknego karego Grunwalda, zabrał mnie na spacer.
Właściwie w momencie, o którym opowiadam, pogalopować postanowili kolega na Grunwaldzie i Sancho.
Ja musiałem mieć jakieś inne postanowienia, skoro
zamiast pędzić po rżysku, pędziłem nad nim, lotem
koszącym, torem zupełnie nie zbieżnym z torem, po
którym poruszał się Sancho i, na skutek wszechobecnej siły ciążenia, dość krótko. Wedle relacji naocznego świadka, upadłem w sposób zarówno efektowny
jak i zawadiacki, a upadek ten z pewnością odnotowały sejsmografy. Przez kilka dni nosiłem jeszcze na
twarzy ślady rżyska a uszkodzony mostek nie dawał
mi zapomnieć Sancha przez kilka tygodni.
Niestety, spadałem jeszcze kilka razy. Nie ma powodu, żeby to opisywać. Dwa z tych przypadków
w ogóle nie były śmieszne i nie mogą być przedstawiane w opowieści, która w żadnym razie nie może
zniechęcać do uprawiania jeździectwa. Nie można
bowiem w tym miejscu nie wspomnieć, iż jeżdżenie
konno niesie ze sobą pewne ryzyko urazów i nie jest
zajęciem dla osób lękliwych.

Jeżdżę
Jeżdżę cztery, pięć razy w tygodniu. Wcześniej przez
półtora roku brałem kilka razy w tygodniu lekcje jazdy, a także dwa razy wyjechałem na obóz do wspaniałego ośrodka jeździeckiego. Prowadzi go w Wielkopolsce doskonały nauczyciel i jeździec, były reprezentant
Polski, a następnie trener reprezentacji Polski we
Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego.
Nie mam złudzeń co do poziomu moich umiejętności.
Jeżdżę konno rekreacyjnie. Poziom, który widziałem
w trakcie pobytów w wyżej wspomnianym ośrodku, jest dla mnie tak samo dostępny, jak możliwość
dyrygowania orkiestrą symfoniczną. Ta świadomość
w niczym mi jednak nie przeszkadza. Może nawet
pomaga. Co najmniej dojrzały wiek i świadomość
posiadania rodziny na utrzymaniu powstrzymują
mnie przed podejmowaniem nadmiernych wyzwań.
Hasając konno w terenie, nie przeskakuję na przykład
przez powalone dęby, rowy z wodą, nie pędzę galopem po stromych i wąskich ścieżkach. Lubię jednak
jeździć szybko. Brałem udział w dwóch prawdziwych
gonitwach za lisem. Na skutek nieprawdopodobnego
szczęścia w mojej pierwszej gonitwie złapałem lisa
i ruda kita do dziś wisi u mnie w domu. W domu wisi
jeszcze jedna kita zdobyta kiedy indziej przez mego
młodszego syna. W drugiej gonitwie byłem już szybszy od wszystkich lisów razem wziętych. Przestraszony trzaskiem pękającej na przeszkodzie belki koń
poniósł mnie przez las w stronę stajni. Poniosły dwa
konie. Ten drugi biegł ze mną już bez jeźdźca. Za tak
szybką jazdą nie przepadam. Na szczęście nie wjechaliśmy do stajni. Skończyło się na ogromnej grząskiej

... i jazda po wodzie w wydaniu syna autora

łące, na którą udało mi się skręcić i na której rozpędzony, potężny wałach Kanion stracił impet, i stanął.
Od półtora roku jeżdżę na własnym koniu starannie dobranym i wybranym z pomocą znających się na
rzeczy ludzi. Zawisza nie stęka, gdy na niego wsiadam.
Sam waży ponad sześćset kilogramów i mierzy w kłębie 173 cm. Słyszałem życzliwą uwagę, że wygląda
jak porządny, krzyżacki koń. Zupełnie nie rozumiem,
dlaczego skojarzyłem się wypowiadającemu te słowa
z zakutym w zbroję rycerzem podczas, gdy siedziałem
w siodle jedynie w bryczesach i koszuli.
Konia trzymam w stajni w Tanowie u zaprzyjaźnionych już w tej chwili właścicieli. W tej samej stajni
stoi koń o imieniu Fuks, którego właściciel, podobnie jak ja, cztery lub pięć razy w tygodniu wyrusza
w okoliczne lasy w poszukiwaniu wrażeń, jakie daje
podróż na końskim grzbiecie przez piękny świat przyrody. Przemierzamy więc razem Puszczę Wkrzańską,
zajeżdżamy na piwo do Bartoszewa lub Dobrej Szczecińskiej i nie wyobrażamy już sobie spędzania czasu
wolnego w domu, bez koni, bez lasu, saren, dzików,
wiatru, deszczu, słońca, kwitnących drzew owocowych w maju lub złotoczerwonych liści we wrześniu
czy październiku. Do domu wracamy chętnie, najczęściej galopem. W jednej z książek będących opowieścią o koniach przeczytałem, że galopy dzielą się
na galop po piwie, galop po dwóch piwach i galop po
trzech piwach. Wracałem już każdym. Najmniej lubię
ten pierwszy.
Pora kończyć. Jest niedziela.
Czas jechać do stajni. [ ]

Nem

Nie można być sędzią we własnej sprawie. Tej starej,
rzymskiej zasady uczy się każdy student prawa już
na pierwszym roku studiów. Zasada ta jest wpajana
każdemu aplikantowi, szczególnie aplikantowi sądowemu. Wydawałoby się, że późniejsi asesorzy i sędziowie zasady tej będą przestrzegać i dostrzegą bez trudności sytuacje, w której dochodzi do jej naruszenia.
Nic bardziej mylnego.
We wrześniu 2004 miała miejsce kolejna nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji 1,
która w sposób istotny zmieniła zasady ﬁnansowania egzekucji sądowej. Wszyscy wierzyciele żądający
wszczęcia postępowania egzekucyjnego zostali zwolnieni od obowiązku uiszczenia opłaty stosunkowej.
Z jednym małym wyjątkiem. W artykule 45 ustawy
o komornikach sądowych i egzekucji 2 ustawodawca
zobowiązał do ponoszenia opłaty stosunkowej sąd
i prokuratora, w związku z czym art. 45 stał się „kością niezgody” pomiędzy sądami a komornikami.
Sądy odmówiły stosowania tego przepisu, oczywiście nie wprost, ale poprzez skargi Prezesów Są-

wanie zabezpieczające i postępowanie egzekucyjne).
Trudno uwierzyć by wiceprezesowi sądu rejonowego
jednego z większych polskich miast obca była zasada
clara non sunt interpretanda, a zatem pomija on językową dyrektywę wykładni nie dlatego, że na gruncie
reguł językowych przepis jest niejasny, lecz dlatego,
że wnioski jakie płyną po jego językowej interpretacji
są dla sądów „niewygodne”.
Z kolei Prezes innego Sądu Rejonowego „wyjaśnił”
dlaczego ustawodawca użył słowa „egzekucji” zamiast
słowa „zabezpieczenia”. Otóż pisze on w skardze iż:
„sformułowanie „nie wyłączając egzekucji” należy rozumieć jako „egzekucję”, przeprowadzenie, wykonanie wniosku o zabezpieczenie(...)”
Zresztą nawet gdyby powyższy przepis (art. 45 ust.
4 Ust. o kom. i egz.) nasuwał wątpliwości na gruncie
językowych dyrektyw wykładni to po odwołaniu
się do dyrektyw systemowych i przeanalizowaniu
przepisu art. 59 ust. 3 (ust. o kom. i egz.) (w egzekucji
wszczętej na polecenie sądu lub prokuratora z wyegzekwowanych kwot w pierwszej kolejności zwraca się
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uiszczoną część opłaty stosunkowej, a drugą połowę
oblicza się zgodnie z zasadą, o której mowa w ust. 1)
należałoby uznać, iż interpretacja przepisu art. 45 ust.
4 dokonana przez sądy prowadziłaby do wyłączenia
stosowania art. 59 ust. 3 ( nie można zwrócić części
opłaty stosunkowej, której nie uiszczono), a co za tym
idzie interpretacja taka jest niedopuszczalna.
Ponadto, gdyby art. 45 ust. 4 rzeczywiście zawierał
„błąd legislacyjny” jego sprostowanie powinno znaleźć się w dzienniku ustaw. Dla sądów nie ma to oczywiście znaczenia, gdyż na własny użytek stosują one
taką wykładnię jaka im odpowiada – jeden z sądów
rejonowych uchylając postanowieniem (wydanym na
skutek wniesienia przez ten sam sąd skargi na czynności komornika !) zarządzenie komornika o zwrocie
nieopłaconego wniosku, nie pozostawił wątpliwości
co do „właściwego” stosowania reguł wykładni pisząc
w uzasadnieniu „Nie bez znaczenia pozostaje także
konieczność zastosowania przez sąd takiej wykładni
prawa, która realizuje założenie racjonalności ustawodawcy, a więc m.in. przy uwzględnieniu tego, że
rzeczywiste brzmienie przepisu 3 będące – być może
– efektem błędu legislacyjnego nie w pełni odzwierciedla zamierzony przez ustawodawcę skutek i przepis ten podlega także wykładni celowościowej, funkcjonalnej i systemowej a nie jedynie literalnej.”
Dla porównania zacytujemy zdanie Sądu Najwyższego na ten sam temat :
„Zauważyć trzeba, że nawet przy założeniu, iż regulacja art. 45 ust. 7 u.k.s.egz. w odniesieniu do sposobu
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dów na wezwanie komorników do uiszczenia opłaty
i uchylanie tej czynności przez sądy.
Przepisy art. 45 ust. 4 w związku z art. 45 ust. 3
dla komorników są jasne- zarówno sąd jak i prokurator przy wszczęciu postępowania egzekucyjnego jest
zobowiązany do uiszczenia opłaty stosunkowej w wysokości 2% wartości roszczenia, jeśli tego, pomimo
wezwania komornika, nie uczynią komornik zgodnie
z art. 45 ust 6 ust. o kom. i egz. zwraca im polecenie
wszczęcia egzekucji.
Dla sądów przepis też jest jasny, ale jego interpretacja jest diametralnie różna. Według niektórych sądów
opłaty nie należy uiszczać w postępowaniu egzekucyjnym, bo wyżej cytowany przepis dotyczy postępowania zabezpieczającego albo jak napisał jeden
z sądów w uzasadnieniu orzeczenia „druga cześć tego
przepisu – ust. 4 art. 45 (po przecinku), jest zapewne
wynikiem błędu legislacyjnego spowodowanego pośpiechem w uchwalaniu noweli.”
Oczywiście ww. przepis jest jasny na gruncie językowych dyrektyw wykładni i jako taki nie podlega dalszej interpretacji (w dyspozycji art. 45 ust. 4
ustawodawca wyraźnie wskazuje, iż przepis art. 45
ust. 3 stosuje się również do egzekucji prowadzonej
na polecenie sądu i prokuratury, ustawodawca użył
słowa egzekucji nie zaś słowa „zabezpieczenia”, zaś
z przyjętego a priori założenia, iż mamy do czynienia
z ustawodawcą racjonalnym wynika, iż posiada on
doskonałą wiedzę prawniczą pozwalającą mu odróżnić od siebie te dwa rodzaje postępowań tj. postępo-
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W dniu 11 lutego 2005 r. Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Tadeusz Julian Haczkiewicz działając na podstawie art. 107 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 1997
r. nr 133, poz. 882 ze zm.) zwołał Walne Zgromadzenie Izby Komorniczej w Szczecinie. Izba Komornicza w Szczecinie skupia 34 komorników
z okręgów Sądów Okręgowych w Gorzowie Wlkp., Koszalinie i Szczecinie. Walne Zgromadzenie na pierwszym posiedzeniu wybrało władze
Izby w przedstawionym poniżej składzie:
Rada Izby Komorniczej w Szczecinie
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nałożenia na prokuratora lub sąd obowiązku uiszczenia części opłaty stosunkowej wraz ze złożeniem polecenia egzekucyjnego nie jest rozwiązaniem - z legislacyjnego punktu widzenia - w pełni
poprawnym, nie można z tego tylko powodu odmawiać omawianemu przepisowi znaczenia normatywnego.” (uchwała SN z 12.06.2002 r. II CZP
34/02 OSNC 2003/7-8/95)
Czyżby zatem zasada, iż w praworządnym
państwie nikomu, a zwłaszcza sądom nie wolno
interpretować przepisu niezgodnie z jego treścią
tylko dlatego, że owa treść jest z takiego czy innego względu dla interpretującego „niewygodna”
przestała właśnie obowiązywać?!
Niestety sądy posuwają się dalej, aktualnie najdalej idącą „interpretację” art. 45 ust. 4, oraz art.
59 ust. 3 zawarł w postanowieniu uchylającym
(wydanym oczywiście na skutek własnej skargi)
czynność komornika polegającą na wezwaniu do
wniesienia opłaty stosunkowej pewien sąd rejonowy pisząc w uzasadnieniu: „Wnioski te4 nie pozostają w sprzeczności z treścią art. 59 ust 3 ustawy
(...) Redakcja art. 59 ust. 3 ustawy, w myśl którego przy egzekucji wszczętej na polecenie sądu lub
prokuratora z wyegzekwowanych kwot w pierwszej kolejności zwraca się uiszczoną część opłaty stosunkowej, a drugą połowę oblicza zgodnie
z zasadą, o której mowa w ust. 1, czytana z ust. 5
art. 45, pozwala ustalić obowiązki Komornika co
do sposobu zaliczania wyegzekwowanych należności, a że opłatę komornik ma prawo pobierać jedynie przy zabezpieczeniu, przepis ten należy interpretować łącznie z powołanym wyżej.” Zatem,
zdaniem sądu, komornik w trakcie postępowania
zabezpieczającego z zabezpieczonych w trakcie
tego postępowania kwot ma zwracać sądom i prokuratorom opłatę za wszczęcie postępowania i to
zanim zgodnie z art. 745 kpc o kosztach tego postępowania zabezpieczającego rozstrzygnie sąd
w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie. A co z zasadą wyrażoną w art. 731 kpc, mówiącą, że zabezpieczenie nie może zmierzać do
zaspokojenia roszczenia, a co jeśli zabezpieczenie
upadnie, a co jeśli to sąd zostanie obciążony kosztami??? Oczywiście pytania zawarte w poprzednim
zdaniu są retoryczne, gdyż interpretacja dokonana przez cytowany sąd rejonowy jest kuriozalna,
ale warto było ją przytoczyć by pokazać do czego
w konsekwencji może zmierzać dowolność sądów5
w interpretowaniu i stosowaniu prawa.
Warto przypomnieć, iż od 1 stycznia 2002 r.
cały państwowy system egzekucji sądowej
w Polsce utrzymywany jest z opłat egzekucyjnych, bez żadnego bezpośredniego ﬁnansowania
z budżetu, równocześnie (inaczej niż ma to miejsce w przypadku innych postępowań egzekucyjnych, w których zgodnie z art. 7976 kpc wierzyciele mogą zlecić komornikowi za wynagrodzeniem
poszukiwanie majątku dłużnika) przepis § 3 i 4

komunikat

Jan Woźniak – Przewodniczący
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie

Marek Winnicki – Wiceprzewodniczący
Komornik Sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Członkowie Rady Izby
Dariusz Potkański – Rzecznik Dyscyplinarny
Komornik Sądowy Rewiru V przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie

Michał Krajewski – Koordynator ds. Kontroli
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryﬁnie

Urszula Przetacka – Sekretarz
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp.

Józef Burzyński – Wicesekretarz
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu

Mieczysław Kuźmicz – Skarbnik
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu

Delegaci do Krajowej Rady Komorniczej
Janusz Magiera
Komornik Sądowy Rewiru VI przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie

Jarosław Arciuch
Komornik Sądowy Rewiru III przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Konstanty Kołacz
Komornik Sądowy Rewiru VIII przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie

Zgodnie z ww. ustawą do zakresu działania Rady Izby m.in. należy:
• wyrażanie opinii w sprawie znoszenia i tworzenia
rewirów komorniczych oraz w sprawach powoływania
i odwoływania asesorów komorniczych,
• nadzór nad przestrzeganiem przez komorników
i asesorów komorniczych powagi i godności zawodowej,
• organizowanie doskonalenia zawodowego komorników
i szkolenia aplikantów,
• prowadzenie rejestrów komorników, ich asesorów i aplikantów
oraz rejestru kancelarii i ich siedzib w obrębie izby komorniczej.
Tymczasowa siedziba Rady Izby Komorniczej w Szczecinie mieści się
w Szczecinie przy ul. Klonowica 1A (tel. 48-61-364).
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Czytając powyższe zdania można mieć nadzieję,
że wkrótce opisany w niniejszym artykule problem
przestanie istnieć, niemniej jednak powstaje pytanie
czy trzeba aż Sądu Najwyższego, żeby poprawnie interpretować jasny przecież przepis?
Otóż wydaje się, że trzeba gdyż dn. 08-03-2005
Ministerstwo Sprawiedliwości w piśmie do prezesa
jednego z sądów apelacyjnych (piśmie zakończonym
prośbą o właściwe poinstruowanie podległych sądów) zawarło stanowisko pokrywające się z przedstawionym powyżej stanowiskiem sądów. Kolejny raz zatem (po sławetnej wykładni przepisów kpc dokonanej
przez ministra zdrowia) wykładni ustawy dokonuje
organ do tego nie powołany.
No cóż, poza stwierdzeniem oczywistego faktu, iż
nie ma ku temu uprawnień, nie można ministerstwu
odmówić „rozsądnego” podejścia do tematu, w końcu
pieniądze na opłaty sądy musiałyby otrzymać z budżetu...
Kwestią otwartą pozostaje to, jak spowodować by
zagadnieniem zajął się Sąd Najwyższy, skoro każde
postępowanie kończy się w Sądzie Rejonowym. Sąd
jako wierzyciel uzyskuje satysfakcjonujące go orzeczenie, dłużnik o postępowaniu egzekucyjnym jeszcze nie wie, a komornikowi zażalenie nie przysługuje.
Obecnie wezwanie komornika o opłatę Sądy ignorują,
ale domagają się prowadzenia egzekucji. Komornik
zarządzeniem zwraca polecenie egzekucyjne jako
nieopłacone, na to z kolei składają skargę Prezesi Sądów, a Sądy uznają zarządzenie o zwrocie wniosku za
niedopuszczalne i nakazują prowadzenie postępowania egzekucyjnego.
I tu wracamy do pytania czy można być jednocześnie stroną postępowania i sędzią we własnej sprawie?
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Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2
sierpnia 1991 r. w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych
i kosztów postępowania (Dz.U. z 1991. Nr 77, poz.
339), nakłada na komorników obowiązek dokonywania z urzędu wszelkich czynności, oraz przeprowadzania dochodzenia w celu ustalenia dochodów
i stanu majątkowego dłużnika. Zatem, gdyby przyjąć
stanowisko sądów rejonowych, w wypadku bezskutecznej egzekucji cały nakład pracy oraz środków
ﬁnansowych niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji obciążałby komornika (i niestety obciąża) i to
on byłby faktycznie obciążony kosztami egzekucyjnymi, co stoi w sprzeczności z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Autorzy pragną powołać się na Sąd Najwyższy
i przypomnieć, iż w stanie prawnym obowiązującym przed ostatnią nowelizacją ustawy niektóre sądy
również odmawiały uiszczania opłaty za wszczęcie
egzekucji podnosząc argumenty nieomal identyczne
z podnoszonymi obecnie. Ta praktyka została ukrócona dopiero po wydaniu przez Sąd Najwyższy Uchwały
z dnia 12 czerwca 2002 r., III CZP 34/026 w której uzasadnieniu czytamy: „Za poglądem, że sąd lub prokurator, kierując do komornika polecenie wszczęcia egzekucji świadczenia pieniężnego, powinni jednocześnie
uiścić część stosunkowej opłaty egzekucyjnej określonej art. 45 ust. 5 u.k.s.egz., przemawia również treść
art. 59 ust. 3 u.k.s.egz. Stosownie do tego przepisu,
w egzekucji wszczętej na polecenie sądu lub prokuratora w pierwszej kolejności zwraca się z wyegzekwowanych kwot uiszczoną część opłaty stosunkowej,
a drugą połowę opłaty oblicza się zgodnie z zasadą,
o której mowa w art. 59 ust. 1 u.k.s.egz., tj. proporcjonalnie do wyegzekwowanych od dłużnika kwot.
Z przepisu tego wynika, że sąd lub prokurator mają
obowiązek uiszczenia wraz z poleceniem egzekucyjnym części stosunkowej opłaty egzekucyjnej. Skoro
bowiem art. 59 ust. 3 u.k.s.egz. przewiduje konieczność zwrotu uiszczonej przez sąd lub prokuratora części opłaty stosunkowej z kwot wyegzekwowanych od
dłużnika, to założeniem jego zastosowania musi być
uprzednie uiszczenie tej części opłaty przez wymienione organy. Zauważyć należy, że ustawodawca, dokonując nowelizacji art. 45 u.k.s.egz., pozostawił art.
59 ust. 3 u.k.s.egz. niezmieniony. Wolą ustawodawcy
było zatem utrzymanie tego przepisu i dalsze jego
stosowanie. Wobec tego art. 59. ust. 3 u.k.s. egz., jak
również zmieniony art. 45 u.k.s.egz. należy wykładać
w taki sposób, aby zachować spójność regulacji zawartej w obu tych przepisach. W efekcie należy przyjąć, że art. 59 ust. 3 u.k.s.egz. w zakresie, w jakim stanowi o zwrocie uiszczonej przez sąd lub prokuratora
części opłaty stosunkowej, pozostaje w związku z art.
45 ust. 7 u.k.s.egz., nakładającym na sąd lub prokuratora obowiązek uiszczenia części opłaty stosunkowej
określonej w art. 45 ust. 5 u.k.s.egz. jednocześnie z poleceniem egzekucyjnym.”
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[ Jacek Krzyśka ]

jest Komornikiem przy Sądzie Rejonowym w Gryﬁcach

[ Krzysztof Przybyłowicz ]

jest Asesorem komorniczym w tej kancelarii.

1) Ustawa z dnia 24 września 2004 r. O zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 236, poz. 2356)
2) art. 45 ust. 3 „Wszczęcie postępowania o dokonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego uzależnione jest od uiszczenia przez
wierzyciela opłaty stosunkowej w wysokości 2% wartości roszczenia (...)” art. 45 ust 4 „Przepis ust. 3 stosuje się także do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych Skarbu państwa i jednostek samorządu
terytorialnego, nie wyłączając egzekucji prowadzonej na polecenie
sądu albo prokuratora”
3) art. 45 ust 4 Ust. o kom. i egz. przyp. Aut.
4) o niestosowaniu art. 45 ust. 4 Ust. o kom i egz. do egzekucji
wszczętej na polecenie sądu, lub prokuratora przyp. Aut.
5) niezamierzona gra słów przyp. Aut.
6) OSNC 2003, nr 7-8, poz. 95

–lecie

powrotu Pomorza Zachodniego
do Polski
[ Rafał Wiechecki ]
Asystent sędziego Sądu Apelacyjnego
Aplikant III roku aplikacji sądowej

Losy Pomorza Zachodniego są niezwykle burzliwe
i tajemnicze. Kiedy kształtowała się polska państwowość te ziemie należały do pierwszych Piastów. Przez
następne wieki władało Pomorzem Zachodnim wielu
władców, ale od 1945 r. z powrotem wróciło ono do
Polski. Nie chcąc zagłębiać się w meandry historii
chciałbym przypomnieć, że w roku 2005 obchodzimy 60. rocznicę powrotu Ziem Zachodnich do Polski.
Rocznicę tę zauważa władza państwowa i samorządowa, a także lokalna społeczność. Niech również zachodniopomorskie środowisko prawnicze włączy się
w te obchody. Przecież po wojnie szczecińscy sędziowie, prokuratorzy i adwokaci samoistnie odgruzowywali i odbudowywali ze zniszczeń wojennych miasta
Pomorza Zachodniego. Najlepszym tego przykładem
jest ojciec polskiej adwokatury w zachodniopomorskim mecenas Roman Łyczywek. Jego wielki wkład
w rozwój adwokatury polskiej oraz ogromny dorobek
naukowy w zakresie prawa jest dość szeroko znany
i opisywany. Mniej znana jest natomiast działalność
humanistyczna Romana Łyczywka w innych dziedzinach. Tymczasem, jak wspomina prof. Krzysztof Kozłowski w przedmowie do wydanej w 2004 r. książki
„O Szczecinie i nie tylko”, należał on do grona tych
młodych wykształconych, ukształtowanych ideowo szczecinian, którzy przygotowywali się do pracy
w Szczecinie jeszcze przed wojną. Sam Roman Łyczywek tak opisywał w pamiętnikach o swoich przedwojennych zainteresowaniach Szczecinem: Pierwsze
moje związki ze Szczecinem są bardzo odległe w czasie. Nie miały one charakteru bezpośredniego w sensie
ﬁzycznym, określić by je trzeba było jako ideowe i do
tego stopnia idealistyczne, że wtedy wydawać się musiały abstrakcyjne, a nawet fantastyczne (...) Miałem
14-15 lat, chodziłem do średniej klasy gimnazjalnej

i w moim przekonaniu nie różniłem się niczym szczególnym od moich rówieśników: miałem silne poczucie
patriotyzmu, w ogólnych sprawach politycznych bardzo ogólną orientację, ale zdecydowanie niechętnie
odnosiłem się do Piłsudskiego i jego obozu politycznego – sanacji (jak prawie wszyscy w Wielkopolsce). Pozostawałem pod urokiem osobowości i dzieł Romana
Dmowskiego (...) W tymże to czasie któryś ze starszych
kolegów gimnazjalnych zaproponował mi przystąpienie do tajnej organizacji gimnazjalnej, której program
wydawał mi się bliski i atrakcyjny. Dziś oczywiście
znacznie lepiej umiem odtworzyć sobie genealogię tej
działalności niż wówczas. Wzory czerpała ta forma
pracy z tradycji Skarbu Narodowego Zygmunta Miłkowskiego (T.T. Jeża), Ligi Polskiej z okresu Wiosny Ludów, Ligi Narodowej (...) W ten sposób na okres około
dwóch lat znalazłem się w tajnej organizacji uczniowskiej, o której w sposób bardzo oﬁcjalny mówiono jako
o OMN (Organizacja Młodzieży Narodowej), a popularniej wspominano jako o „Nodze” (Narodowa Organizacja Gimnazjalna) (...) Te dwa lata przynależności do
Nogi to właśnie okres bardzo ścisłego związku z problematyką Szczecina. Wewnętrzna struktura organizacji
przewidywała nieliczne zespoły członków stale zajmujące się określonym tematem. Ja znalazłem się w zespole zajmującym się sprawami Szczecina. Rzecz godna
podkreślenia – nie kierowano naszych zainteresowań
w żadnym stopniu ku aktualnej polityce, nie urabiano nam w tym zakresie żadnych zapatrywań. Cały
wysiłek zmierzał do jak najdokładniejszego poznania
spraw Szczecina, jego historii, sytuacji gospodarczej,
problematyki portowej, stosunków narodowościowych
itp. Każdy uczestnik zespołu musiał w oparciu o źródła
opracowywać referaty i w specjalnym zeszycie pisać
streszczenia innych referatów. Chyba nigdy zadań

Mecenas Roman Łyczywek: Pierwsze moje związki ze Szczecinem są bardzo odległe
w czasie (Poznań, II Rzeczpospolita) (...) Miałem 14-15 lat, chodziłem do średniej klasy
gimnazjalnej (...) zabrzmi to zgoła irracjonalnie, u podłoża naszej pracy leżało przekonanie, że przygotowujemy się do pracy w polskim Szczecinie. Nie próbowaliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, kiedy i jak to miało nastąpić, ale że nastąpi nie mieliśmy żadnych
wątpliwości.
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szkolnych nie wykonywałem tak sumiennie i starannie, jak prac w tym zespole, a podstawowe informacje
uzyskane wtedy zostały mi do dnia dzisiejszego. Chociaż zabrzmi to zgoła irracjonalnie, u podłoża naszej
pracy leżało przekonanie, że przygotowujemy się do
pracy w polskim Szczecinie. Nie próbowaliśmy sobie
odpowiedzieć na pytanie, kiedy i jak to miało nastąpi,
ale że nastąpi nie mieliśmy żadnych wątpliwości.
W jaki sposób Szczecin powrócił do Polski? Szczegółowo opisał to m.in. Sylwester Kaczkowski w książce „Osadnictwo polskie w Szczecinie 1945-150” (Wyd.
Poznańskie, 1963 r.). Nowy rozdział w historii Szczecina zapoczątkowany został 26 kwietnia 1945 r.,
w którym to dniu miasto zostało zdobyte przez oddziały Wojska Polskiego i Armii Czerwonej. Wcześniej, gdyż od 16 kwietnia 1945 r., głównym ośrodkiem
dyspozycyjnym, skąd wyruszały poszczególne grupy
obejmujące polską władzę na Pomorzu Zachodnim
stała się Piła. Polską władzę w Szczecinie miała objąć grupa pod przewodnictwem inżyniera Piotra Zaremby. Pierwszymi Polakami, którzy już 28.04.1945 r.
dotarli do Szczecina celem zorganizowania polskiej
władzy był inż. Zaremba, kpt. Jaśkiewicz i dyr. Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Poznaniu, inż.
Bresiński. Po kilkugodzinnym rekonesansie powrócili do Piły. Następnego dnia inż. Zaremba otrzymał
nominację na Prezydenta Morskiego Miasta Szczecina i skompletował ostatecznie pierwszą tzw. „grupę
operacyjną”. Grupa ta składała się z 22 osób i przybyła
do Szczecina w dniu 30.04.1945 r. Dzień ten zapoczątkował sprawowanie polskiej władzy w Szczecinie,
co zostało poprzedzone uroczystym wciągnięciem
pierwszej polskiej ﬂagi na wieżę gmachu mieszczącego się na Wałach Chrobrego. W dniu 08.05.1945 r.
swoją siedzibę do Szczecina przenosi także Urząd
Wojewódzki. Na początku maja 1945 r. pełnomocnik
Rządu na okręg Pomorza Zach., ppłk. L. Borkowicz
zostaje wezwany do Warszawy i otrzymuje polecenie
ewakuowania ze Szczecina polskich władz administracyjnych. Wywołane było to protestami ze strony
amerykańskiej. W dniu 16.05.1945 r. nadeszła ostateczna decyzja nakazująca władzom polskim czasowe opuszczenie miasta. Następnego dnia polski
Zarząd Miasta i Urząd Wojewódzki rozpoczął ewakuację do Stargardu Szczecińskiego. Ewakuacja trwała
3 dni i 19.05.1945 r. została zakończona. Od 19.05 do
09.06.1945 r. jedyną władzę w mieście sprawują wojska radzieckie, podporządkowane wojennemu komendantowi miasta. Jeszcze przed podjęciem ostatecznej
decyzji o ewakuacji polskiego Zarządu, w dniu 5 maja
1945 r., za zezwoleniem władz radzieckich, rozpoczyna urzędowanie niemiecki Zarząd Miejski. Ludność
niemiecka pozostająca w mieście miała zamieszkać
w jednej dzielnicy. Przeznaczono do tego Niebuszewo, ówczesne Zabelsdorf. Pierwszym burmistrzem
tej dzielnicy był Spiegel, urzędujący od 5 do 7 maja.

Dnia 8 maja 1945 r. burmistrzem został Erich Wiesner, który sprawował swój urząd do 5 lipca 1945 r.
Niemiecki Zarząd niemieckiej dzielnicy, od momentu powstania (mimo istnienia już Zarządu polskiego),
uważał się za „Zarząd Miejski”. Dopóki nie było decyzji co do ewakuacji władz polskich, mimo iż ingerował w szereg spraw ogólnomiejskich, ograniczał się
w zasadzie do sprawowania swych funkcji na terenie
dzielnicy niemieckiej. Później nastąpiło poszerzenie
terytorialnego zakresu działania niemieckiego Zarządu na dalsze dzielnice miasta i przeistoczenie się
w zasadzie z Zarządu Dzielnicowego w Zarząd Miejski na cały Szczecin. W dniu 9 czerwca inż. Zaremba
wraz ze swoją grupą wraca do Szczecina, ale Urząd
Wojewódzki pozostaje poza Szczecinem. W okresie od 9 do 19 czerwca 1945 r. w Szczecinie istnieje
trójwładza. Działają dwa Zarządy Miejskie: polski
i niemiecki oraz niezależnie od nich władzę wojskową sprawuje wojenny komendant miasta. Dnia 19
czerwca następuje konieczność ponownego opuszczenia miasta. Okres od 19 czerwca do historycznej daty
5 lipca 1945 r. był wypełniony z jednej strony oﬁcjalną działalnością niemieckiego Zarządu Miejskiego,
z drugiej zaś działalnością Komitetu Pomocy Polakom
w Szczecinie, który powstał celem pomocy napływającym polskim osadnikom. W dniu 3 lipca 1945 r. o godzinie ósmej marszałek Związku Radzieckiego Żukow
podał do wiadomości pełnomocnikowi Rządu na okręg
Pomorza Zach., ppłk. L. Borkowiczowi, prezydentowi
miasta Szczecina inż. P. Zarembie oraz płk. A. Fedotowowi, Komendantowi Wojennemu miasta Szczecina,
że odtąd na podstawie decyzji władz okupacyjnych, administracja cywilna polska obejmuje miasto Szczecin,
że Szczecin jest polski i wszelkie organa polskiej władzy mogą odtąd bez przeszkód wykonywać swe czynności na terenie Szczecina. Jednocześnie zarządził, że
administracja cywilna polska powinna niezwłocznie
przejąć wszelkie agendy od chwilowo jeszcze czynnego
niemieckiego Zarządu Miasta. Spod kompetencji polskiego Zarządu Miejskiego wyjęty jest na razie rejon
Wojennej Komendantury Portu, pozostający nadal pod
bezpośrednią władzą Związku Radzieckiego. (Pamiętniki.., inż. P. Zaremby). W czwartek, 5 lipca 1945 r.,
w siedzibie radzieckiego Komendanta Wojennego
odbył się historyczny akt przejęcia z rąk niemieckich
władzy nad odzyskanym przez Polskę Szczecinem.
Niemiecki burmistrz przekazał klucze – symbol władzy – polskiemu prezydentowi. W dniu 6 lipca 1945 r.
na godz. 8.00 Prezydent miasta Szczecina wyznaczył
spotkanie władz polskich z przedstawicielami byłego
niemieckiego Zarządu Miejskiego celem bezpośredniego przejęcia urzędowania. W taki zawiły sposób
Szczecin po ponad 700 latach wracał do Polski. To
był jednak początek. Pozostał szereg problemów m.in.
kwestia enklawy polickiej, które są przedmiotem dyskusji historyków, polityków, czy prawników. [ ]

Brzechwa
dzieciom –

cenzura

Brzechwie
(Eli z okazji Dnia Dziecka)

[ Eryk Krasucki ]
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Szczecinie

W dzieciństwie Jana Brzechwę czytał każdy. Ambroży Kleks, Kaczka Dziwaczka czy Staś Pytalski to postacie, które istniały na równi ze zjawiskami świata
rzeczywistego. W końcu wyrastamy z krótkich spodenek i zapominamy o uroku tych pięknych opowieści.
Wracamy do nich ponownie, podczas prób zainteresowania nimi naszych dzieci. Te są przychylne naszym
zamierzeniom w stopniu dalece zróżnicowanym.
Wszak minimalizm rysunków Franciszki Themerson
nie może się równać przepychowi współczesnych
disneyowskich opowieści. Podejrzewam, że większą
przyjemność mamy my sami niż nasze maluchy. Kupowane w antykwariatach książeczki stają się znakomitymi ćwiczeniami dla naszej pamięci. Niektóre
rymy starych wierszy składają się same. Jesteśmy jednocześnie tu i tam. Ot, choćby nad szklanką geesowskiej oranżady kupionej w wiejskim sklepiku w Starej
Kotytnicy.
Twórczość Brzechwy wydawać się może zupełnie
wolna od ciśnienia politycznego czy ideologicznego.
Pewnie tak o swych najbardziej znanych utworach,
myślał również sam autor. Nic jednak co znalazło się
w przestrzeni publicznej epoki stalinizmu, nie mogło
obyć się bez znaku wartości. Dwubiegunowość świata
ogłoszona na naradzie kierownictwa partii komunistycznych w Szklarskiej Porębie we wrześniu 1947 r.,
rozciągała się również na literaturę. Literatura dziecięca nie mogła być tu wyjątkiem. To co w pierwszych
latach po wojnie wydawało się błahą sprawą, po
1948/9 r. nabierało znaczeń dodatkowych.
Jest rzeczą oczywistą, że bajka jako taka kryje w sobie drugie dno. Czytać ją można na różne sposoby.
Tak działo się kiedyś, tak dzieje się dziś. Najlepszym
przykładem, przenicowana przez feministki opowieść o Kopciuszku, któremu poświęcono nie jedną
rozprawę naukową. Zresztą po co odwoływać się do
Andersena, przecież samego Brzechwę można czytać
zupełnie inaczej. Weźmy „Na wyspach Bergamutach”,
która jest niczym innym jak znakomicie zrymowaną

utopią. Platon, Morus, Campanella, Brzechwa – brzmi
nieźle, paradoksalnie, intrygująco. To zabawa w literaturę, która jednak nie ma nic wspólnego z tym co
robiono z nią w epoce stalinizmu.
Zilustrować to chciałbym w oparciu o recenzje
cenzorskie książek autora „Skarżypyty”, które znaleźć można w archiwaliach Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Dokumenty te
same w sobie są interesujące, dają bowiem częstokroć
wgląd w psychologię działań cenzora. Powszechnie
pokutujące wyobrażenie o nim jest wysoce fałszywe.
Postrzega się go niczym automat do skreśleń, działający w sposób mechaniczny, mający rozpisany plan
działania od a do z. Tak w rzeczywistości nie było.
Zapomina się bowiem, iż cenzor poza swoją urzędniczą funkcją był również zwykłym czytelnikiem,
który żywo reagował, na to co przeczytał. Zgoda – nie
każdy, ale wielu na pewno. Kapitalną sprawą byłoby
studium pokazujące rozgraniczenie na to co urzędowe i osobiste w odniesieniu do działalności aparatu
kontroli wydawnictw. Jest to prawdopodobnie – z różnych względów, o których nie ma potrzeby tu mówić
– praca niewykonalna, ale już sformułowanie takiego
zagadnienia daje ciekawą i odmienną perspektywę.
Jak więc cenzura przełomu lat 40. i 50. postrzegała
twórczość Jana Brzechwy? Zwraca uwagę krytyczne
potraktowanie swobodnego, pozbawionego wątków
ideologicznych wiersza. Formalizm, czy też sztuka
dla sztuki należały do grzechów głównych w socrealistycznym kanonie. Stąd też nie dziwi treść recenzji
książki „Tańcowała igła z nitką” z dnia 12 lutego 1949 r.:
Bzdurne wierszyki bez żadnej wartości dydaktycznej,
oparte przede wszystkim na kalamburach i doborze
słów pod kątem nie sensu a rymu. Ilustracje i okładka
na poziomie. W konsekwencji cenzor orzekł, iż Książka nie nadaje się do ponownej publikacji. Chodziło
o książeczkę, której pierwsze wydanie ukazało się
w 1946 r. Widać na tym przykładzie, jak bardzo zmienił się w ciągu kilku zaledwie lat klimat polityczny,
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w którym przyszło działać twórcom kultury. Dodajmy, klimat ten
był wszechobecny. Uległy mu również redaktorki, które jak wynika ze wspomnień Ireny Szymańskiej, proponowały Brzechwie
stosowne do epoki zmiany w tekście. I przystąpiono do operacji
jedynej w swoim rodzaju – pisze Szymańska – Pedagogiczna redaktorka wyjaśniła poecie, że igła z nitką nie mogą tańcząc uszyć
fartucha – to brak szacunku dla pracy – trzeba wiersz zhumanizować i wprowadzić krawcową… Że indyk, który nie będzie jadł, ale
którego się będzie jadło, to sadyzm, tak samo jak kaczka dziwaczka, z której się robi zając, w dodatku cały w buraczkach – dziecko
przywiązuje się do stworzenia i nagle znajduje je przed sobą na
półmisku… Że żuk, który za żonę ma szukać nie biedronki, lecz
żuka – to rasizm. I że do braterstwa narodów zniechęca pointa
„Śledzia”: „Ach, bo w życiu to najgorsze, kiedy śledź się wdaje z dorszem”. Brzechwa miał ulec sugestiom redaktorki, ale nie jest jasne,
czy do tego „poprawnego politycznie” wydania doszło. Rzecz do
sprawdzenia, choć może lepiej nie psuć sobie smaku dzieciństwa.
Przypadek ten może być również przyczynkiem do mało zbadanej
i przemilczanej przez twórców sprawy autocenzury. Ale pozostańmy przy sprawach kontroli urzędowej.
W recenzji ze „Skarżypyty” z 1950 r. czytamy: Prześlicznie wydana jest ta książka i b. dobrze ilustrowana przez Olgę Siemaszko
– wydaje mi się jednak, że wznawiać jej nie należy. Wierszyki zamieszczone w niej są przeważnie głupie, polegają na grze słowami,
które mają inne znaczenie, niż im autor w książce nadaje (np. str. 8
zsiadłe mleko robi się z mleka niegotowanego, str. 13, str. 16, 17 [po
co ten post w piątek?]). Są one po prostu pozbawione sensu. Same
wiersze np. Hipopotam, Ślimak, Mysikrólik, Osioł i róża, Kwoka,
Sowa, Foka, Rozmawiała gęś – cechuje antropomorﬁzacja i to najgorszego gatunku, autor przeniósł bowiem na zwierzęta wszystkie cechy ﬁ listerskiego, gminnego kołtuńskiego mieszczaństwa
np. snobizm, zmanierowanie, kłótliwość, skąpstwo, chęć wyjścia
za mąż. Jedynie dwa wierszyki wydają mi się godne wznowienia:
Skarżypyta i Prot i Filip. Recenzję tę potraktować można jako uzupełnienie wcześniejszych przykładów, mamy tu do czynienia z tą
sama metodą - to ciągłe powielenie klisz funkcjonujących w publicznym obiegu literackim, choć trzeba przyznać recenzentka,
tajemnicza pani Światycka, jest w tym znakomita. „Skarżypyta”
została przez nią zakwaliﬁ kowana jako utwór nie nadający się
do publikacji, choć ostatecznie stanęło na zmniejszeniu nakładu,
a w recenzji powtórnej argumentowano to w sposób następujący:
Bajki te pozbawione całkowicie wartości dydaktycznych nie przyniosą dzieciom żadnego pożytku. Tak duży nakład nie wydaje mi
się potrzebny.
W mojej ocenie, najciekawsza recenzja twórczości Brzechwy
pochodzi z listopada 1950 r. i odnosi się do dzieła „Strofy o sześcioletnim planie”. Tak, tak, Brzechwa również zgrzeszył, wpisując się w szeroki nurt apoteozy zachodzących w Polsce zmian.
Wydawać by się mogło, że recenzenci powinni pomysłowi przybliżenia dzieciom współczesnych realiów jedynie przyklasnąć,
ale nic z tych rzeczy. Cenzor Wołkowicz nie pozostawił na twórcy Kleksa suchej nitki: „Strofy o sześcioletnim planie” są konsekwentnym dalszym ciągiem destrukcyjnej działalności autora
w poezji polskiej, do której od paru dziesiątków lat stara się bez
powodzenia dostać. Powodzenie handlowe bowiem nie świadczy

o rzeczywistej wartości poetyckiej czy ideologicznej
utworów. Nowy zbiór wierszy, którego wydanie należy uznać za jeszcze jedno nieporozumienie w naszej
polityce wydawniczej to szereg na kolanie napisanych
rymów pseudo poetycko-„socjalistycznych”. Już pierwsza apostrofa do Muzy – napuszona – pretensjonalna
budzi niesmak. O politycznej stronie lepiej nie wspominać. Drugi wiersz „Lećcie orlęta” takiż sam jak poprzedni. Strofa zaczynająca się od pompatycznego
„Lećcie orlęta zegar dziejów już bił” – podświadomie
wzbudza życzenia czytelnika, aby zegar niekoniecznie
dziejów wybił już ostatnią godzinę „twórczości” tego
reklamiarskiego rymotwórcy. Miłym i pozbawionym
zupełnie zarozumiałości wierszykiem jest „Liryczne
intermezzo”. Autor pisze: Niechaj po mojej śmierci nie
będzie minuty ciszy.” Próżna obawa nie tylko minuty
ale nawet ułamka sekundy najwyżej radosny rozgwar
czytelników dojrzałych i dzieci uwolnionych wreszcie
od zmory „Tańcującej igły z nitką” czy „Pali się” lub
choćby apoteozującej złodziejstwo i oszustwo „Pchły
Szachrajki” i wreszcie ostatnich strof 6 letniego planu.
Sklepikarsko mieszczańska „samokrytyka” aż zgrzyta
fałszem i obłudą. (tenże „poemat”). Notatnik agitatora – z mottem politycznym – to Majakowski w tłumaczeniu Mniszchówny. Toż samo można powiedzieć
o Nowej Hucie. Wiersz jak i inne typowe majaczenie
dekadenckiego mieszczanina przerażonego ogromem
zmian i bełkoczącego slogany bez przekonania a raczej
z przekonaniem że w ten sposób można się lepiej urządzić. Rozmowa z budowniczym – może nawet melancholika do furii doprowadzić. Kiedyż nareszcie przestanie się robić z robotnika jakiegoś ubogiego brata
trochę niedorozwiniętego, do którego szanowny mieszczuch starszy bogaty brat raczy się zniżać i klepie go
po łopatce – ze to niby „patrzcie jacy to my socjaliści,
jacy demokraci”- choć ty w gruncie rzeczy („ty” – tzn.
robotnik) i tak zostaniesz roboczym półgłupcem. Jedyną nadzieję w czytelniku budzi wiersz „W rozmowie
z budowniczym”, że [poeta] zgodzi się na propozycję
murarza i „położy śpiewne serce na murarskiej kielni”
murarz je zamuruje i poezja polska choć na tym odcinku twórczości będzie miała nareszcie spokój.
Ponieważ autor z niezrozumiałych względów jest tolerowany i bynajmniej nie widać kresu tego buszowania
po literaturze pozatem protestowanie przeciw publikacji jest już w tej chwili ściśle platoniczne – wstrzymuję
się od jakichkolwiek propozycji czy decyzji. Habent
sua fata libelli.
W tym miejscu warto powtórzyć pytanie postawione wcześniej: gdzie się kończy cenzor, a zaczyna
czytelnik? Recenzja jest bardzo osobista i skierowana personalnie do autora, którego nie chroni nawet
podjęty w wierszach temat. Cenzura epoki stalinizmu
wyraźnie nie lubiła Brzechwy, co uwidaczniają przytoczone fragmenty dokumentów. Istotne, że nie są to

wypadki wyjątkowe. W swoich poszukiwaniach, nie
znalazłem pozytywnej recenzji pochodzącej z tego
czasu. Być może cenzorzy nie mogli wybaczyć mecenasowi Brzechwie, który pisaniem zajmował się
właściwie z doskoku, oderwania się od ponurej rzeczywistości i tej lekkości z jaką bawił się słowem
i codziennością. Literatura dla dzieci dawała przecież
znakomite schronienie. Tylko do tego potrzebna była
wyobraźnia. [ ]
P.S. We współczesnych nam czasach dorośli o Brzechwie raczej nie mówią. Choć przypominam sobie
jeden wyjątek. Rzecz miała miejsce kilka lat temu,
bodaj w Łodzi, przy okazji nadania imienia Brzechwy
jednej ze szkół podstawowych. Rodzice, a może byli to
jacyś lokalni politycy - wszystko jedno, sprzeciwili się
temu, pytając, czy Brzechwa był autorem polskim. Antysemityzm to czy zwykła głupota, trudno rozstrzygnąć, mnie jednak nasuwa się myśl o niezależnym od
czasu i warunków społecznych podobieństwie mentalnym pewnych ludzi. To ta sama skłonność do gmerania w sprawach, w których gmerać się nie powinno.
A różnica zasadza się na tym, że tam gdzie jedni szukają czystości klasowej, inni wypatrują nieskazitelnie
czystej krwi.
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Stanowienie prawa w państwie demokratycznym funkcjonującym w oparciu o podział
władz jest procesem skomplikowanym, wymagającym politycznego porozumienia większości naczelnych organów władzy państwowej.
W I Rzeczypospolitej proces tworzenia powszechnie obowiązującego prawa był podobny do dzisiejszych rozwiązań ustrojowych. Tak jak obecnie władzę
ustawodawczą sprawował Sejm. W jego skład wchodził król, Senat i Izba Poselska. Trzy stany sejmujące.
Proces stanowienia prawa był ściśle związany
z procesem wyborczym do Izby Poselskiej. Zgodnie z postanowieniami Artykułów henrykowskich
z 1573 r. król raz na dwa lata miał obowiązek zwołać
Sejm na sześciotygodniową sesję zwyczajną. Legaci
królewscy w poszczególnych ziemiach i powiatach
wzywali szlachtę by stawiła się na Sejm Walny za pośrednictwem swych przedstawicieli wybranych na

umocowania miał obowiązek przedstawić instrukcję
sejmiku stanowiącą dowód uzyskania mandatu.
Uchwały Izby Poselskiej dotyczące projektów ustawodawczych, nad którymi debatowano wymagały osiągnięcia jednomyślności. Od połowy XVII w. sprzeciw
choćby jednego posła, wyrażony w formie liberum veto,
niweczył całość prac legislacyjnych. W celu oddalenia
niebezpieczeństwa zerwania Sejmu przed podjęciem
uchwał, zebrana na nim szlachta mogła zawiązać konfederację. Skonfederowany Sejm podejmował uchwały
większością głosów. Istniała także możliwość dokonania limitacji Sejmu. Zawieszenia obrad mógł dokonać
każdy szlachcic, jeżeli nie chciał zerwać lub dopuścić
do zerwania Sejmu, wystarczyło krzyknąć sisto activitatem. Limitacja Sejmu umożliwiała wypracowanie w Izbie Poselskiej kompromisu niezbędnego do uchwalenia
prawa. (Ustawowe ograniczenie zasady jednomyślności wprowadzono dopiero w okresie stanisławowskim.
Reformy z lat 1764–1766 dopuszczały stanowienie prawa

Proces ustawodawczy
[ Dr Marek Tkaczuk ]
Katedra Historii Prawa, Wydział Prawa i Administracji US
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sejmiku przedsejmowym. Legacja królewska była także formą inicjatywy ustawodawczej gdyż obok wezwania szlachty na Sejm przedstawiała również projekty
ustaw.
Wybranym na sejmiku posłom udzielono instrukcji, które zawierały min. stanowisko szlachty danej
ziemi, co do projektów ustaw mających być uchwalonych na Sejmie. Instrukcje poselskie przyznawano
z „pełną” lub „ograniczoną” mocą. Pierwsze pozwalały
posłowi oddawać głos według własnego uznania, drugie nakazywały głosować zgodnie ze stanowiskiem
szlachty wyrażonym na sejmiku przedsejmowym.
Wybrani reprezentanci poszczególnych ziem danej prowincji (min. Wielkopolski, Małopolski i Prus
Królewskich) gromadzili się na sejmiku generalnym,
by ustalić wspólne stanowisko w sprawach będących
przedmiotem Sejmu. Uzgodniwszy stanowisko zjeżdżano na miejsce obrad Sejmu. Od 1569 r. obradowano w Warszawie. W 1673 r. postanowiono, że co trzeci
Sejm Walny Rzeczypospolitej będzie miał siedzibę
w Grodnie, najbliżej położonym ziem koronnych mieście Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Obrady Sejmu inaugurowała wspólna sesja stanów
sejmujących, na której król po powitaniu zebranych
przedstawiał ponownie projekty ustaw jako tzw. propozycje od tronu. Po wysłuchaniu króla i senatorów
posłowie udawali się na odrębne obrady. Nim jednak
Izba Poselska przystąpiła do prac parlamentarnych
wybrać musiano marszałka Izby oraz przeprowadzano tzw. rugi poselskie. Każdy z posłów na dowód

w sprawach ekonomicznych większością głosów.
W sprawach materiae status obejmujących ustrój państwa, przywileje szlacheckie i podatki obowiązywała dalej jednomyślność). Uchwała posłów nie kończyła procesu ustawodawczego. Jednomyślny musiał być cały Sejm.
Senat Rzeczypospolitej, wywodzący się z dawnej
Rady królewskiej, tworzyli senatorowie duchowni
i świeccy. W senacie zasiadali biskupi i arcybiskupi
Kościoła rzymskokatolickiego oraz najwyżsi urzędnicy państwowi i ziemscy. Obradom senatu przewodniczył król lub w jego zastępstwie kanclerz. Stanowisko
senatu w sprawie projektów ustaw przedstawiał monarcha w formie konkluzji, po uprzednim wysłuchaniu stanowiska poszczególnych senatorów.
Jednomyślność Izby Poselskiej oraz króla, który
wyrażał także stanowisko senatu, pozwała przyjąć
konstytucję sejmową będącą zbiorem wszystkich projektów ustawodawczych danej legislatury.
Konstytucja sejmowa stawała się obowiązującym
prawem po uzyskaniu sankcji króla wyrażoną w formie podpisu. Król też ogłaszał ją w swoim imieniu,
dokonując uprzednio tzw. moderacji konstytucji, która polegała na ostatecznym zredagowaniu jej tekstu.
Konstytucję ogłaszano drukiem. Swoistą formą publikacji, umożliwiającą upowszechnienie obowiązującego w Rzeczypospolitej prawa, był obowiązek posłów
zdania sprawozdania z obrad Sejmu swoim wyborcom
na tzw. sejmiku relacyjnym. Uzyskanie przez szlachtę
informacji dotyczących uchwalonego prawa kończyło
proces legislacyjny. [ ]

Zamknięte usta,

zamknięte myśli...
(słów kilka o tajemnicy spowiedzi)
[ Ks. dr Janusz Posadzy ]

Wędrując po naszym
pięknym Kraju, szczególnie w południowych rejonach naszej
Ojczyzny, natkniemy
się z całą pewnością
na ﬁgury świętego stojącego przy
wiaduktach i mostach. Ubrany w strój kapłański,
z palmą męczeńską w ręku i palcem na ustach na znak
milczenia. Święty ten jest także jednym z najpopularniejszych męczenników w Czechach i na Słowacji.
Nie ma tam kościoła ani dawnej kaplicy, w których
święty ten nie miałby swojego ołtarza, ﬁgury, obrazu,
feretronu czy sztandaru. Mowa tu oczywiście o św. Janie Nepomucenie, który urodził się koło Pragi Czeskiej
około roku 1350. Już jako kleryk zatrudniony został
przez biskupa na stanowisku notariusza w kurii. Po
świeceniach kapłańskich został proboszczem w jednej
z paraﬁ i Pragi. Równocześnie pełnił obowiązki notariusza przy arcybiskupie Janie Jenzensteinie. W 1381
roku metropolita Pragi wysłał go na studia prawnicze
do Padwy, które zakończył w 1387 roku uzyskując
tytuł doktora prawa. Po powrocie ze studiów szybko
awansował, aż otrzymał urząd wikariusza generalnego metropolii praskiej - zajmując de facto pierwsze
miejsce po metropolicie w archidiecezji praskiej.
Jako wikariusz generalny św. Jan Nepomucen został wplątany w intrygi polityczne ówczesnego władcy Czech, Wacława IV Luksemburczyka, który mocno
chciał ingerować w sprawy Kościoła - usiłując nawet
erygować diecezję, aby tylko osłabić pozycję znanego z gorliwości pasterskiej arcybiskupa Jana. Św. Jan
Nepomucen mocno się temu przeciwstawiał, broniąc
autonomii Kościoła. Wywołało to gniew władcy, który kazał św. Jana uwięzić a następnie poddać wyszukanym torturom - w których, jak głosi tradycja, sam
Wacław IV brał udział. Po bestialskich torturach na
pół żywego w nocy zrzucono Męczennika z mostu Karola IV do rzeki Wełtawy. Stało się to około 20 marca
1393 roku.
W latach późniejszych doszła wiadomość, że św.
Jan Nepomucen zginął w obronie tajemnicy spowiedzi. Według Tomasza Ebendorfera (około 1450 r.), historyka austriackiego, św. Jan był indagowany przez
króla o wydanie grzechów jego małżonki, której Jan
Nepomucen był spowiednikiem. Ponieważ św. Jan kategorycznie odmówił zdrady tajemnicy sakramentu
pokuty, został przez rozwścieczonego króla najpierw
torturowany a następnie pozbawiany życia. Jako

obrońca dochowania tajemnicy spowiedzi w ikonograﬁ i przedstawiany jest jako kapłan trzymający prawy palec wskazujący na ustach.
Ludzi zawsze interesowały tajemnice innych osób.
Być może tym też można tłumaczyć tak wielką popularność gazet i publikacji, które w mniej lub bardziej prawdopodobny sposób próbują odsłonić to co
zakryte a może także skrywane przez współczesnych
ludzi polityki, Kościoła, kultury czy biznesu. Sposobów pozyskania sensacyjnych wiadomości jest wiele.
Stąd współcześni papparazzi nie tylko uzbrojeni są
w najnowocześniejsze aparaty fotograﬁczne, ale do
dyspozycji mają inne zdobycze techniki, których nie
powstydziłby się najlepszy agent wywiadu. Wszystko
po to, aby zaspokoić ciekawość człowieka.
Tymczasem istnieje sfera, która z samej istoty podlega najsurowszym kryteriom poufności. Jest to obszar życia wewnętrznego wraz z jego blaskami i cieniami. Człowiek wierzący na serio, dbający o własne
sumienie, o jego kształt i wrażliwość, kieruje się do
spowiednika, któremu podczas sakramentalnej spowiedzi powierza największe tajemnice swojego życia.
Grzechy, które wyznaje, słabości, o których mówi, są
w pewnym sensie zrzuceniem ciężkiego bagażu jaki
się nagromadził w jego życiu. W tym bardzo osobistym akcie przyznania się do słabości wobec Boga, pośrednikiem jest ważnie wyświęcony i posiadający jurysdykcję kapłan. Ksiądz – spowiednik zobowiązany
jest do zachowania absolutnej tajemnicy spowiedzi.
Nakaz ten dotyczy całej spowiedzi tzn. od momentu
jej rozpoczęcia, aż do zakończenia. Przez tajemnice sakramentalną lub tajemnicę spowiedzi (sigillum
sacramentale seu confessionis) należy rozumieć bezwzględny obowiązek nieujawniania tego wszystkiego,
o czym dowiedział się ze spowiedzi sakramentalnej,
a co, gdyby zostało podane do wiadomości, ujawniłoby osobę penitenta oraz spowodowałoby niechęć lub
odrazę do sakramentu pokuty (kan. 983§1).
Tajemnica spowiedzi obejmuje wszystkie grzechy, zarówno ciężkie jak i powszednie, jeśli są znane
spowiednikowi tylko ze spowiedzi a nie skądinąd.
Trudno bowiem byłoby zachowanie milczenia wobec
osoby znanej spowiednikowi jako penitent, kiedy ta
swoim postępowaniem w sposób publiczny manifestuje swoje złe zachwiania. Nie mniej zakresem
tajemnicy spowiedzi objęte jest wszystko, co ściśle
lub ubocznie związane jest z wyznanymi grzechami,
o czym spowiednik wie tylko ze spowiedzi. W praktyce oznacza to, że spowiednik nie może wyjawić
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Fot. na stronie obok – na ławce od lewej siedzą:
Bolesław Zaręba – St. Sekretarz, Irena Dziuba – St. Sekretarz, Leon
Hajtka – Wiceprezes Sądu Powiatowego, Józefa Salmonowicz – Kier.
Sekretariatu, Wanda Bełkowska – Główny Księgowy, Remigiusz Hyży
– St. Sekretarz, na trawie siedzi Jadwiga Strzała – Kasjer.

wiadomości uzyskanych podczas wyznawania grzechów przez penitenta, a wskazujących na jego pewne deformacje ﬁ zyczne lub psychiczne, które nie są
powszechnie znane. Tajemnicą spowiedzi objęty jest
także rodzaj pokuty za grzechy.
Spowiednik popełnia przestępstwo, jeżeli w sposób
bezpośredni wyjawia osobie trzeciej osobę penitenta
i przedmiot tajemnicy spowiedzi. Osobę penitenta
można wyjawić przez podanie nazwiska lub okoliczności towarzyszących spowiedzi. Wystarczy wyjawić
jeden grzech, nawet powszedni. Zdrada tajemnicy
spowiedzi może nastąpić także w sposób pośredni,
jeśli spowiednik swoim odezwaniem się lub stylem
postępowania, stwarza niebezpieczeństwo wyjawienia osoby penitenta i tego, co podlega tajemnicy sakramentalnej. Spowiednikowi nie wolno korzystać
z wiadomości uzyskanych podczas spowiedzi, mogących sprawić penitentowi przykrość, choćby niebezpieczeństwo naruszenia tajemnicy sakramentalnej
było wykluczone (Kan. 984).
Prawodawca kościelny za naruszenie tajemnicy
spowiedzi w sposób bezpośredni przewidział dotkliwą karę ekskomuniki, której odpuszczenie jest zastrzeżone Stolicy Apostolskiej. Spowiednik, który dopuszcza się wyjawienia grzechów swojego penitenta,
w tym momencie zaciąga karę latae sententiae (mocą
samego prawa) i zostaje wykluczony ze społeczności
Kościoła. Tak dotkliwa kara za przestępstwo zdrady
tajemnicy spowiedzi ma swoje uzasadnienie w fakcie, iż popełniając takie przestępstwo kapłan godzi
w świętość sakramentu pokuty, naraża penitenta na
zniesławienie, zrywa naturalną umowę między penitentem a spowiednikiem. W przypadku zdrady tajemnicy w sposób pośredni, spowiednik może zostać
ukarany stosowną karą w zależności od stopnia popełnionego przestępstwa.
Warto w tym miejscu dodać, iż Kongregacja Nauki
Wiary w swoim Dekrecie z 13.09.1988 roku postanowiła, że każdy kto dopuszcza się nagrywania na jakiekolwiek urządzenie elektroniczne spowiedzi, którą
odbywa, podlega karze ekskomuniki mocą samego
prawa. Przepis ten ma zastosowanie także w przypadku spowiedzi „sﬁ ngowanej”- tzn. penitent pod pozorem spowiedzi nagrywa całość rozmowy, aby potem
np. publikować ją na antenie radia czy telewizji.
Spowiedź jest bardzo intymnym spotkaniem człowieka z Bogiem. Kapłan pełniący rolę pośrednika winien zachować absolutne milczenie na temat wszystkich okoliczności, przebiegu, jak i treści sakramentu
pojednania. Stąd palec na ustach jest najlepszym symbolem milczenia na temat spowiedzi... [ ]

32

Trudno nie pokusić się o dokonanie porówna-

nia możliwości w zakresie pozyskiwania i doboru odpowiedniej kadry dla sądownictwa w latach
50-tych i współcześnie.
Na starcie funkcjonowania sądów brakowało sędziów nie tylko z ugruntowaną praktyką
orzeczniczą, ale także kandydatów z wykształceniem prawniczym. Niemały odsetek stanowili
„sędziowie” z tzw. awansu społecznego lub ekspresowego dokształcania (np. Szkoła Duracza),
którymi uzupełniano luki kadrowe.
Łatwiej było startować sądom i okręgom, do których traﬁli sędziowie z tej najwyższej półki. Stanowili oni ostoję w sprawach organizacji, prawidłowego orzecznictwa i szkolenia przyszłych kadr
(przede wszystkim aplikantów, ale nie tylko).
Pewna grupa takich sędziów znalazła się
w okręgu szczecińskim, w większości z Wielkopolski (o nich szeroko pisze SSO w Szczecinie
Marian Szabo w swoich wspomnieniach „Prawo
i prawnicy okręgu szczecińskiego w drugiej połowie XX wieku”).
Podobnie trudno było zdobyć odpowiednio wykwaliﬁkowanych urzędników sądowych. Dużo
z nich legitymowało się wykształceniem zaledwie podstawowym, które później uzupełniali w szkołach wieczorowych (do tej grupy należał także autor).
Obecnie sytuacja uległa zupełnemu odwróceniu. Do sądów płynie szerokim strumieniem
kadra ludzi z tytułami magistrów prawa, ze znajomością języków obcych, umiejętnością obsługi
komputerów. Kandydatów na aplikantów już się
nie szuka, a dla rzeszy przerastającej wielokrotnie ilość wolnych etatów, organizuje się konkurs,
będący w istocie bardzo wymagającym egzaminem. Jeden tylko problem istniał zarówno wówczas jak i obecnie – jak zorganizować aplikację,
jakiego dokonać szlifu, aby z diamentów otrzymać prawdziwe brylanty. Wielu znawców tematu
wypowiadało się w tej materii na łamach „In Gremio”. Propozycje i rady były różne. Temat zapewne będzie jeszcze poruszany.
Gdy chodzi o urzędników sądowych, to podaż
także przewyższa popyt. W sekcjach kadr sądów
leżą stosy podań zainteresowanych pracą urzędniczą. Wśród nich bardzo dużo kandydatów
z wyższym wykształceniem. Prezesi mogą zatem
przebierać jak w ulęgałkach.
Tyle tytułem porównań - wracajmy do głównego nurtu wspomnień.
Prezes Leonard Braniewicz był dobrze zorganizowany i potraﬁ ł tę umiejętność przenieść na
sąd. Miał jednak usposobienie charyzmatyczne, nie tolerował sprzeciwu, nieraz porywczy

„Boh, ty moj”
[ Remigiusz Hyży ]

i wybuchowy. Pod tą złudną przykrywką było jednak
dobre serce i uczciwość. Tak konkretnie – nikogo nie
skrzywdził. Interesował się sytuacją materialną każdego, występował do przełożonych z wnioskami o awanse, wnosił interwencje do władz dotyczące żywotnych
interesów pracowniczych (np. o przydział mieszkań,
telefonów, itp.).
Bronił niezawisłości sądowej. Do końca nie ugiął się
pod naciskami zmierzającymi do wciągnięcia go w szeregi partyjne. Dlatego przez długi czas był tylko p.o.
prezesem. Myślę, że w tej sytuacji prezes Braniewicz
okazał się zarówno dobrym politykiem jak i taktykiem.
Już na początku pracy orzeczniczej, gdy tylko otrzymał
pomoc drugiego sędziego, zaprzestał sądzić w sprawach
karnych, ograniczając się tylko do spraw cywilnych. Dotąd stosunki między sądem a powiatowymi władzami
partyjnymi, dzięki przebiegłości prezesa (a mimo jego
apolityczności), układały się na tyle poprawnie, że „towarzysze” odstąpili od radykalnych kroków w sprawie
powierzenia kierownictwa sądu innej osobie. Ewentualne zatem skazanie przez Braniewicza kogoś z grona „towarzyszy” – chociażby jak najbardziej słuszne
– mogłyby te stosunki zaognić, lepiej więc „nie wywoływać wilka z lasu”. Wiem, że po województwie krążyła
fama, że pozycja prezesa Braniewicza była tak mocna
dzięki doskonałej miodówce. Być może było w tym coś
z prawdy, ale ja jej mocy bym nie przeceniał. Dbał także
o autorytet i pozycję sądu. Swego czasu któryś z prokuratorów chwalił się, że wprowadzi prokuraturę lub część
jej agend do budynku sądowego. Traf chciał, że ów prokurator wszedł do sekretariatu, w którym natknął się na
prezesa Braniewicza.
Prezes bez żadnych wstępów, pytań – dał stosowny
odpór tym zakusom. Na „biednego”, zdetonowanego nagłym atakiem prokuratora spłynął potok ciężkich słów.
Skrzyczany, chyba nawet się nie bronił. Wyglądało to
tak, jakby po jednej stronie stał ryczący lew, a po drugiej
baranek. Po reprymendzie prezes Braniewicz wyszedł
z sekretariatu, a po nim prokurator, odczekawszy nieco,
aż ucichły na korytarzu kroki prezesa. Przez długi czas
prokurator nie pokazywał się w tym sekretariacie. Po
tym zdarzeniu sprawa wprowadzenia prokuratury do
sądu ucichła raz na zawsze.

Protokołowałem na rozprawach cywilnych przeważnie z prezesem, nieraz z innym sędzią. Dwa epizody
obrazujące przebieg postępowania.
Sprawa między rolnikami o zapłatę odszkodowania
za szkodę wyrządzoną przez inwentarz. Mała wartość
przedmiotu sporu. Po stronie powoda adw. Włodzimierz
Majewicz. Prezes perswaduje stronom zawarcie ugody
argumentując: „mówię wam, że proces może potrwać
długo, stracicie dużo pieniędzy na adwokatów – lepszy
wróbel w garści, niż sroka na dachu”. Chłopi, zdradzający mową, że są z tzw. akcji „W” (Boh, ty moj”), spoglądają
niezdecydowanie na sędziego. Adwokat prosi o przerwę
celem porozumienia się ze swoim klientem. Po przerwie
oświadcza, że ugoda jest niemożliwa. Prezes ponawia
propozycję ugody, modyﬁ kując jej warunki. Adw. Majewicz uprzedza wypowiedź powoda i podtrzymuje
poprzedni wniosek. Prezes Braniewicz podejrzewając,
że hamulcem „ubicia sprawy” jest pełnomocnik, traci
opanowanie i „puszcza straszaka”: „panie mecenasie
niech pan nie przeszkadza w rozprawie, bo skażę pana
na grzywnę”. Na to pobladły adwokat: „Wysoki Sąd nie
ma podstaw prawnych” (miał oczywiście rację, o czym
Braniewicz dobrze wiedział). Prezes widząc, że przeholował, zarządził przerwę. Po wyjściu uczestników
sporu, krążył jakiś czas po sali rozpraw dla ochłonięcia
z nadmiaru emocji. Po kolejnej przerwie sprawa potoczyła się już bez propozycji ugodowych.
Druga sprawa – o ustalenie ojcostwa i alimenty.
Prowadzi sędzia Henryk Kowalski. Sąd postanawia
przeprowadzić dowód z przesłuchania stron. Zaistniał
jednak poważny problem z jego przeprowadzeniem po
stronie powódki, która posługuje się językiem po trosze
ukraińskim, po trosze rosyjskim, zabarwionym ponadto
gwarą ludową. Sędzia Kowalski zdenerwowany tą sytuacją zwraca się do powódki: „najwyższy czas, abyście
nauczyli się języka polskiego”. Urażony tym pozwany,
solidaryzuje się niespodziewanie z powódką i nawiązuje do dyskryminacji. Sędzia Kowalski orientując się
z akt sprawy, że strony są – podobnie jak w poprzedniej
sprawie – przesiedleńcami z okolic Baligrodu (akcja
„W”) rzucił ostro: „wy wszyscy jesteście zbroczeni krwią
naszego ukochanego generała Waltera”. Takie były czasy. Rozprawę odroczono. [ ]
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Solidarność
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Przyznam, nie przypadkowo tekst ten ukazuje się
w tym, a nie innym numerze naszego miesięcznika.
Para-Graf postanowił wyprzedzić tych, którzy wiedzą
lepiej i dać Państwu prawdziwy obraz solidarności.
Solidarność, jak pamiętamy, polega na tym, że według swego wyboru wierzyciel może domagać się spełnienia świadczenia od dwóch lub więcej osób, bądź
też dłużnik może, według swego widzimisię, zaspokoić jedną lub kilka osób (w tym przypadku lepiej brzmi
„osobników”).
Nasza historia stosunków cywilnoprawnych zna
ciekawy, nie do końca zbadany, przykład solidarności. Przypomnijmy, 25 lat temu jeden taki, co wtedy
nie musiał, ale chciał, przeskoczył pewien płot. No
i się zaczęło. Rozgorzał spór, który do dzisiaj, według
niektórych, nie został prawomocnie rozstrzygnięty.
Wówczas grupka wyrostków, doszczętnie zdemoralizowanych, zażądała od uczciwych obywateli zrzeszonych w pewnej organizacji spełnienia 21 postulatów,
twierdząc, że są wierzycielami solidarnymi. Adresaci
bronili się wstępnie zarzutem braku legitymacji po
stronie żądających. Taktyka ta została jednak szybko zaniechana, gdy żądający przyznali, iż faktycznie
tej legitymacji, o której myśli dłużnik, nie posiadają,
a nawet jeśli niektórzy z wierzycieli takową mieli, to
albo im zabrano, albo sami się jej pozbyli – i właśnie
brak legitymacji jest ich legitymacją. Na tym etapie
strony zgodziły się co do tego. Wtedy do procesu lawinowo zaczęli przyłączać się inni, tak, że po stronie
wierzycieli było ich w sumie 10 mln. Co ciekawe, niektórzy z dotychczasowych uczestników zorientowali
się, iż siedzą po niewłaściwej stronie. Skutkiem tego
wierzycieli przybyło, a dłużników ubyło. Widząc, co
się dzieje, pozostali dłużnicy zwarli szeregi, zmienili front i nagle zaczęli twierdzić, że to jedno wielkie
nieporozumienie, bo tak naprawdę to oni są wierzycielami, a dłużników w tym postępowaniu w ogóle nie
ma. Należy im się zapłata, twierdzili, za zlikwidowanie analfabetyzmu, kułaków, rozdawnictwo mieszkań
i powszechny dostęp wszystkich do wszystkiego. Ktoś
przytomnie wytknął im, że kułaków to już chyba potrącili i zamorzyli (chociaż nie umorzyli). Z jednym argumentem trzeba się jednak zgodzić. Jak nie było nic,
to rzeczywiście wszyscy mieli do tego dostęp. Nastąpiła kolejna wolta. Padł wniosek o rozpoznanie każdej
sprawy oddzielnie, uzasadniony tym, że ewentualne
świadczenie jest podzielne, a rozdrobnienie roszczeń
jest dopuszczalne. Może i tak – twierdziła druga strona – ale zachodzi współuczestnictwo jednolite, a przy
tym konieczne, dlatego rozprawa musi być jedna, a poza tym nie ma tylu sądów do załatwienia tylu spraw.

Pole manewru dłużników dramatycznie się zawęziło.
Zmieniono pełnomocników. Spór rozgorzał z nową
siłą. Wytoczono najcięższe z dział. Mianowicie, zarzucono równocześnie brak jurysdykcji polskiej i zapis na
sąd polubowny. Miało to wypływać z dokumentu ogłoszonego 22 lipca 1944r w hełmie (a może Chełmnie).
Dobrotliwie tłumaczono, żeby zdjąć sprawę z wokandy, bo specyﬁ ka sądu polubownego polega na tym, że
ma on równocześnie możliwość interwencji głównej
jak i ubocznej, poza tym lubi sesje wyjazdowe zamieniać w prawdziwe roki... Byli tacy, którzy widzieli sąd
polubowny spieszący na sesję. Wierzyciele nie czuli się jednak związani tymi zapisami i domagali się
rozstrzygnięcia zgodnie z właściwością miejscową.
Niektórzy z pozwanych podchwycili to, twierdząc,
że ich siedziba jest poza granicami naszego kraju, co
musi skutkować odrzuceniem pozwu (trwają w tym do
dzisiaj). Do dzisiaj też twierdzą, że była to z ich strony próba zawezwania do próby ugodowej (chodziło
oczywiście o obniżenie kosztów). Niech trwają. Jedno
było pewne - lis zawisł! Znaleziono wyjście, którego
zasadność wytłumaczy podobno jeden z pozwanych,
wcześniej nie mógł, bo jakoś było mu nie po drodze
do Gdańska, chociaż 25 lat temu był pod bramą, gdzie
trwało postępowanie, rzekomo wtedy zaczytany był w
„Kulturze” i przegapił moment.... Otóż pewnego grudniowego poranka, po 16 miesiącach od tego zawiśnięcia, powołując się m.in. na trwający Post (tak się
złożyło, że wtedy też był przed świętami), zawieszono
postępowanie, bowiem przedstawiciele powodów znaleźli się w miejscowościach pozbawionych komunikacji z sądem, co było o tyle dziwne, że właśnie wtedy
sądów lawinowo przybyło.
Po podjęciu postępowania po ośmiu latach (ach, ta
opieszałość w rozstrzyganiu naszych spraw) zawarto
ugodę, która wiąże, bo jak już była mowa, zachodziło współuczestnictwo jednolite, koszty zniosły się
wzajemnie, co nie wszystkim się podoba. Są skargi
o wznowienie postępowania i to na podstawie, że
orzekał iudex suspectus albo inhabilis, jak i że powódka była nienależycie reprezentowana. Krótko
mówiąc, nieważność. Niektórzy wierzyciele z oburzeniem twierdzą, że ich nie zaspokojono. Ach, ta niewiedza! Przecież dłużnik, aby zwolnić się z długu, może
spełnić świadczenia, według swego wyboru, do rąk
któregokolwiek z wierzycieli.
Chyba jednak trzeba uszanować ugodę, choćby
z tego powodu, że przyczyniła się do utrwalenia jurysdykcji polskiej w sprawach polskich, jak i doprowadziła bądź pomogła w rozwiązaniu sądu polubownego...
A regresy... – a res iucdicata – a Res Publica...
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