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REMIGIUSZ  SOBAÑSKI

Uwagi o tradycji w prawie

�Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej� za rok 2005 liczy 16692 strony.
Ministrowie, chc¹c uzasadniæ sw¹ przydatno�æ i wykazaæ aktywno�æ, opowiadaj¹,
ile projektów ustaw zd¹¿yli ju¿ przygotowaæ. Nie jest to zjawisko nowe, marsza³-
kowie sejmu z czasów PRL równie¿ chwalili siê liczb¹ uchwalonych ustaw. Du¿a
(rekordowa?) ich liczba ma byæ dowodem na pracowito�æ sejmu, a czê�ciowo tak-
¿e rz¹du. W poni¿szych uwagach pragnê zwróciæ uwagê, ¿e jest to dowód ambi-
walentny, nawet w odniesieniu do organu ustawodawczego, powo³anego przecie¿
do uchwalania ustaw.

1. Transformacja ustrojowa wymaga³a � co oczywiste � radykalnej i g³ê-
bokiej zmiany prawa obowi¹zuj¹cego w Rzeczypospolitej1. Dokonano przemiany
systemu konstytucyjnego2, przebudowy systemu prawa3, sukcesywnymi aktami
prawotwórczymi zmieniono kszta³t ustroju i prawa4. Przebudowa ustroju i prawa
jest faktem dokonanym, ale � skoro dotyczy rzeczywisto�ci ludzkiej � wci¹¿
trwaj¹cym i znajduj¹cym odzwierciedlenie w bie¿¹cym prawodawstwie. Wyda-
wa³oby siê wiêc, ¿e pó³ka z �Dziennikiem Ustaw� po okresie wyd³u¿ania siê po-
winna siê ³agodnie kurczyæ � i to mimo wysi³ków ustawodawcy, by dostosowaæ
prawo polskie do standardów Unii Europejskiej. Tymczasem jest odwrotnie. Wgl¹d

1 Zob. np. prace zebrane w: Konstytucja i transformacja. Oprac. P. K a c z a n o w s k i. War-
szawa 1994; Konstytucja i gospodarka. Oprac. P. K a c z a n o w s k i. Warszawa 1995; W³asno�æ
i demokracja. Red. A. D y l u s. Warszawa 1995.

2 J. C i e m n i e w s k i: Przemiany systemu konstytucyjnego. W: Dziesiêciolecie Polski niepod-
leg³ej 1989�1999. Red. W. K u c z y ñ s k i. Warszawa 2001, s. 102�105.

3 J. J a b ³ o ñ s k a - B o ñ c a: Przebudowa systemu prawa. W: Dziesiêciolecie..., s. 106�109.
4 J. W i n c z o r e k: Wykaz najwa¿niejszych ustaw i innych aktów prawodawczych, które zmie-

ni³y kszta³t ustroju i prawa Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989�1999. W: Dziesiêciolecie...,
s. 110 i nast.
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5 Th. M a y e r - M a l y: Rechtswissenschaft. München2 1981, s. 46.
6 N. I r t i: L�età della decodificazione. Milano 1979.
7 Szerzej: H. C o i n g: Die Bedeutung des Rechts in der neueren Geschichte Europas. In: Ent-

stehung und Wandel rechtlicher Traditionen. Hrsg. W. F i k e n t s c h e r, H. F r a n k e, O. K ö h l e r.
Freiburg�München 1980, s. 764. Równie¿ Ko�ció³ katolicki nie postrzega ju¿ swego prawa jako
dzie³a pomnikowego. We wstêpie do Kodeksu prawa kanonicznego (Poznañ 1984), promulgowa-
nego 25.01.1983 r., napisano: �Je�li z powodu zbyt szybkich zmian wspó³czesnej spo³eczno�ci
ludzkiej pewne rzeczy ju¿ w czasie ustanawiania prawa sta³y siê mniej doskona³e i w konsekwen-
cji bêd¹ wymagaæ nowej rewizji, Ko�ció³ jest wyposa¿ony w takie bogactwo si³, ¿e nie inaczej
jak w minionych wiekach bêdzie zdolny znale�æ drogê do ponownego odnowienia prawa swojego
¿ycia�. Ibidem, s. 37. Promulgacji pierwszego Kodeksu prawa kanonicznego w 1917 r. towarzy-
szy³o negatywne nastawienie wobec ewentualnych zmian: �Ecclesiae bonum ipsiusque natura
rei profecto postulant ut, quantum fieri potest, caveamus, ne aut incertis privatorum hominum de
germano canonum sensu opinionibus aut coniecturis, aut crebra novarum legum veritate, tanti ope-
ris stabilitas in discrimen aliquando vocetur�. B e n e d y k t  XV: Motu proprio �Cum iuris cano-
nici� z 15.09.1917. �Acta Apostolicae Sedis� 9 (1917), s. 483.

w poszczególne numery �Dziennika Ustaw� ujawnia, ¿e nowe ustawy w ogrom-
nej przewadze nie wi¹¿¹ siê ju¿ z transformacj¹ ustroju i prawa, lecz deroguj¹
wzglêdnie obroguj¹ prawo powsta³e dopiero po 1989 roku, a nader czêsto s¹ no-
welizacj¹ ustaw ledwo co og³oszonych. Bywa, ¿e o koniecznej zmianie ustawy
mówi siê jeszcze przed jej og³oszeniem i wej�ciem w ¿ycie. Trudno uznaæ za bez-
podstawny czêsto podnoszony zarzut, ¿e ustawami psuje siê prawo. Zatem mno-
go�æ ustaw i ci¹gle rosn¹ca ich liczba to nie powód do zadowolenia.

Nie usprawiedliwia tego tak¿e do�æ powszechny stan tworzenia prawa we
wspó³czesnej cywilizacji europejskiej, wynik³y z zanikania stabilnego spo³eczeñstwa
monolitycznego i zajmowania jego miejsca przez spo³eczeñstwo pluralistyczne.
Problemy pojawiaj¹ce siê w zwi¹zku z przeobra¿eniami spo³ecznymi, ekonomicz-
nymi i politycznymi zrodzi³y konieczno�æ uzupe³nienia wielkich kodyfikacji ustawami
reguluj¹cymi wycinkowe obszary ¿ycia spo³ecznego. Takie, czêsto dora�ne, regu-
lacje doprowadzi³y do detronizacji kodeksów, których roszczenia do kompletno�ci,
trwa³o�ci, niewzruszalno�ci traktuje siê jak odleg³e wspomnienia5. Mówi siê, ¿e
weszli�my w epokê dekodyfikacji6.

Do przesz³o�ci ju¿ nale¿y wyobra¿enie kodyfikacji jako dzie³ pomnikowych,
iluzj¹ okaza³o siê przypuszczenie Jeremy�ego Benthama, prekursora pozytywizmu
prawniczego, ¿e kodeksy bêd¹ wymaga³y zmian nie czê�ciej ni¿ raz na sto lat �
a i to bardziej ze wzglêdów jêzykowych7. Nad spójno�æ systemu, nad przejrzysto�æ
zasad stoj¹cych u podstaw ustaw oraz nad odniesienie do nadrzêdnych, powszech-
nie uznawanych warto�ci, przedk³ada siê przydatno�æ polityczn¹, nagl¹c¹ (a przy-
najmniej uchodz¹c¹ za tak¹) efektywno�æ spo³eczno-ekonomiczn¹ i pozyskanie
mo¿liwie szerokiej akceptacji w�ród wyborców. Ustawy powstaj¹ czêsto dziêki
kompromisowi osi¹gniêtemu przez rozmaite si³y spo³eczne, grupy nacisku, koalicje
partyjne. O kompromis taki ³atwiej, gdy chodzi o ustawy dora�ne i fragmentaryczne,
znacznie trudniej zbudowaæ go jako bazê spo³eczn¹ dla kodyfikacji z natury swej
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8 Chr. H i l l g r u b e r: Der Vertrag als Rechtsquelle. �Archiv für Rechts- und Sozialphiloso-
phie� 85 (1999), s. 348�361.

9 Th. M a y e r - M a l y: Rechtswissenschaft...
10 R. S o b a ñ s k i: Prawo w Europie. ��l¹skie Studia Historyczno-Teologiczne� 31 (1998),

s. 145�156.
11 Nie tylko w³adców, lecz tak¿e innych podmiotów wykonuj¹cych potestatem statuendi,

szczególnie w pó³nocnych W³oszech: F. C a l a s s o: Medio Evo del Diritto. I: Le fonti. Milano 1954,
s. 413 i nast. Prawo Italii z lat 1200�1700 wywodzi siê w wiêkszej czê�ci z prawa miast w³o-
skich. P.S. L e i c h t: Storia del diritto italiano. Le fonti. Milano3 1947, s. 152.

12 �Lex est ordinatio rationis [...]�. T o m a s z  z  Akwinu: Summa theologiae. I�II, q. 90,
art. 4. Por. m.in. O.J. B r o w n: Natural Rectitude and Divine Law in Aquinas. Toronto 1981.

13 R. S o b a ñ s k i: S³uszno�æ w prawie. �Pañstwo i Prawo� 56 (2001), z. 8(666), s. 4.
14 F. S c h u l z: Prinzipien des römischen Rechts. München�Leipzig 1934 [przedruk: Berlin

1954], s. 72. Autor wylicza traditio w�ród 10 zasad prawa rzymskiego (nie chodzi � oczywi�cie
� o traditio w rozumieniu aktu prawnego s³u¿¹cego do przeniesienia w³asno�ci. �Nichts kennzeich-
net das alte Rom mehr als sein Traditionalismus, die hohe Achtung für Herkunft und Tradition�.
H. O t t m a n n: Geschichte des politischen Denkens. II, 1: Die Römer. Stuttgart�Weimar 2002, s. 18.

zakrojonej szeroko. Ustawy s¹ wiêc uwarunkowane wynegocjowanymi programa-
mi politycznymi, prawa przy tym maj¹ coraz czê�ciej charakter kontraktowy8. Po-
niewa¿ doj�cie do zgody czy osi¹gniêcie kompromisu trwa raczej d³ugo, ustawy
uchwala siê pod presj¹ czasu i przygotowuje w po�piechu, co odbija siê niekorzyst-
nie na ich formie, tak¿e jêzykowej. Dla polityków i technokratów wa¿niejsza jest
koncepcja ni¿ tekst, a niedodyskutowany tekst wymaga kolejnej poprawki9.

To o¿ywienie dzia³alno�ci prawotwórczej �wiadczy bezspornie o wadze i o zna-
czeniu prawa. Szczególnie w Europie nie tylko ceniono prawo, ono odgrywa³o na
tym kontynencie donios³¹ rolê10. Mimo raz po raz rozbrzmiewaj¹cych protestów
przeciw zbytniemu ujurydycznieniu ¿ycia i nawo³ywañ do uwolnienia siê spod �jarz-
ma prawa�, jego rola ro�nie i nie widaæ, by ta tendencja mia³a ulec zahamowaniu.
Oprócz od dawna przypisywanych prawu ról, wyznaczonych takimi pojêciami, jak:
pokój, wolno�æ, równo�æ, sprawiedliwo�æ, obci¹¿ono je funkcj¹ narzêdzia rozwo-
ju gospodarczego i spo³ecznego. Ta stymuluj¹ca i promuj¹ca rozwój rola prawa
zaznacza siê szczególnie intensywnie w czasach nowo¿ytnych z kszta³tuj¹cymi siê
nowymi dziedzinami prawa � pracy, finansowego, celnego, dewizowego... Tak
obfita dzia³alno�æ prawotwórcza11 mia³a u swych podstaw zaufanie do prawa jako
do dzie³a rozumu12: zaufanie do rozumu pozwala³o zaufaæ prawu jako dzie³u rozu-
mu. Nawi¹zuj¹c do trzech tradycji umys³owych, spoczywaj¹cych u pocz¹tków
cywilizacji europejskiej, mianowicie do greckiego rozró¿nienia prawdy i fa³szu, ju-
deochrze�cijañskiego rozró¿nienia dobra i z³a oraz do rzymskiego realizmu, wypra-
cowano narzêdzia tworzenia racjonalnego, s³usznego prawa13.

2. W historii prawa Europy zaznacza siê jednak równie¿ drugi nurt, tradycjo-
nalistyczny. Charakteryzowa³ on prawo narodów germañskich, ale wypada przy-
pomnieæ, ¿e tradycja nale¿a³a te¿ do zasad prawa rzymskiego14. �Wrodzony kon-
serwatyzm� powodowa³, ¿e Rzymianie byli niechêtnie nastawieni do zmian w pra-
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15 H. K u p i s z e w s k i: Prawo rzymskie a wspó³czesno�æ. Warszawa 1988, s. 24.
16 Ibidem, s. 25.
17 Ibidem, s. 26.
18 R. S o b a ñ s k i: Niezmienno�æ i historyczno�æ prawa w Ko�ciele: prawo Bo¿e i prawo ludz-

kie. �Prawo Kanoniczne� 40 (1997), nr 1�2, s. 23�44.

wie15. Kiedy powziêli zamiar spisania prawa (�prawo XII tablic�), chodzi³o w³a-
�nie o spisanie prawa, nie za� o tworzenie nowego. Wedle mentalno�ci Rzymian,
reformy wymaga³y nie budowania utopii, lecz nawrotu do obyczajów przodków.
Przemiany polityczne, gospodarcze i spo³eczne powodowa³y wprawdzie, ¿e trwa-
nie przy starym prawie by³o ju¿ tylko pobo¿nym ¿yczeniem16, ale w³a�nie klasycy
�z wielkim wyczuciem wywa¿yli si³y tradycji i postêpu, co zapewnia³o wprost geo-
metryczn¹ przyleg³o�æ prawa do wymogów ¿ycia�17. Tradycja i postêp � wsku-
tek ich wywa¿enia powstawa³o prawo przylegaj¹ce do wymogów ¿ycia, ale dziê-
ki temu nader ¿ywotne. Tak tworzone prawo zajê³o trwa³e miejsce w historii pra-
wa, jest wyrazem m¹dro�ci przodków oraz rozeznania i roztropno�ci jego twórców
� przekazuje z pokolenia na pokolenie kanon m¹dro�ci ludzkiej. Prawo Rzymian
� jeden z filarów cywilizacji europejskiej � �wiadczy wymownie, ¿e prawo ce-
chuje siê znaczn¹ doz¹ konserwatyzmu. Stanowione prawo jest zorientowane na
przysz³o�æ, zawiera regu³y przysz³ych zachowañ. Implikuje to trwa³o�æ prawa, co
tym samym ka¿e nie lekcewa¿yæ prawa dotychczasowego i stwarza domniemanie
ci¹g³o�ci prawa: w³a�nie dlatego, ¿e nie obliczone �tylko na dzi��, lecz reguluje
przysz³e zachowania, nale¿y tworz¹c prawo (a tak¿e stosuj¹c je), kreatywnie wy-
korzystaæ tradycjê, która jest przecie¿ za³o¿eniem diachronicznej i synchronicznej
to¿samo�ci wspólnot ludzkich. Nie znaczy to, by autorytet przodków wa¿y³ wiê-
cej ni¿ rozum, oznacza natomiast, ¿e nie wolno lekcewa¿yæ ani � co gorsza �
przekre�laæ z góry i generalnie rozumu przodków oraz powsta³ych dziêki niemu
zasad i sposobów radzenia sobie z problemami. Respekt dla tradycji to nie nieugiête
trwanie przy dawnym i dotychczasowym, lecz krytyczna i kreatywna recepcja
tego, co ongi� siê sprawdzi³o. Korzystaj¹c z wiedzy i do�wiadczenia przodków, uzys-
kuje siê punkt widzenia u³atwiaj¹cy ocenê sytuacji, potrzeb i �rodków zaradczych.

Prawo jest zjawiskiem historycznym, zdarzyæ siê wiêc mo¿e, ¿e nie nad¹¿a za
przemianami, ci¹g³o�æ staje siê ciê¿arem, a respekt dla tradycji czyni �lepym na
wymogi czasu, za� argument �zawsze tak by³o� mo¿e wyhamowywaæ konieczny
rozwój. Trudno by³oby zaprzeczyæ, ¿e prawo musi podlegaæ zmianom, historia pra-
wa to w³a�nie dzieje tych zmian � bo cechy niezmienno�ci przypisuje siê tylko
prawu Bo¿emu18. Zmian prawa winno siê jednak dokonywaæ z rozwag¹ i tylko
wtedy, gdy ich potrzeba jest bezsporna. Zmiany wymagaj¹ uzasadnienia, ciê¿ar
dowodu spoczywa na podmiocie proponuj¹cym zmiany: kto chce zmieniæ prawo,
winien wykazaæ, ¿e ma do zaproponowania lepsze instytucje czy normy.

Zmiany prawa powoduj¹ce pêcznienie �Dziennika Ustaw� s¹ prowokowane
transformacj¹ ustrojow¹, ale � bior¹c pod uwagê ich liczbê � w wiêkszej mie-
rze wieloma niedobrymi ustawami og³oszonymi ju¿ po zmianie ustroju. Pomys³o-
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19 R. S c h e f f l e r: Tradycja. W: Leksykon religii. Wyd. H. Wa l d e n f e l s. Prze³. P. P a c h -
c i a r e k. Warszawa 1997, s. 491.

20 J. I s e n s e e: Wechsel, Wandel und Dauer der Staatsformen im 19. und 20. Jahrhundert. In:
Masse und Macht im 19. und 20. Jahrhundert. Studien zu Schlüsselbegrifften unserer Zeit. Hrsg.
W. L a p p e n k ü p e r, J. S c h o l t y s e c k, Chr. S t u d t. München, s. 203, 88 ns.

21 H. C o i n g: Die Bedeutung des Rechts..., s. 777.

dawcy nowych ustaw chwal¹ siê nieraz, ¿e wprowadzaj¹ one zmiany rewolucyj-
ne. Bywa, ¿e to czcze, propagandowe przechwa³ki. Ale bywa te¿, ¿e rzeczywi�cie
czuj¹ siê powo³ani do przeprowadzenia rewolucji, prawo za� ma byæ przydatnym
do tego i skutecznym narzêdziem. Oznacza to z³amanie ci¹g³o�ci, dziêki �nowemu
pocz¹tkowi� ma byæ zaprowadzony �nowy porz¹dek�.

Jednak wbrew niektórym obiegowym opiniom tradycja to nie hamulec rozwo-
ju, lecz jego za³o¿enie i warunek wynikaj¹cy z dwóch podstawowych za³o¿eñ an-
tropologicznych, mianowicie ��miertelno�ci cz³owieka oraz zwi¹zku zadañ i czyn-
no�ci, które stoj¹ przed pokoleniami�19. Bez spo¿ytkowania do�wiadczenia minio-
nych pokoleñ ka¿da wspólnota musia³aby �zaczynaæ od pocz¹tku�, a ludzko�æ drep-
ta³aby w miejscu. Zreszt¹ rewolucje wykorzystuj¹ dla w³asnych celów urz¹dzenia
starego porz¹dku, usi³uj¹c znale�æ w przesz³o�ci punkt odniesienia, maj¹cy je hi-
storycznie i problemowo uzasadniæ, a zdarza siê, ¿e przypisuj¹ sobie nimb legal-
no�ci � z tym, ¿e same siebie uprawniaj¹ do wystêpowania w czym� innym
i �uprawomocniaj¹ siê�20. Rewolucjoni�ci sami sobie ustalaj¹ regu³y i narzucaj¹
je innym. Udaje siê to, gdy¿ dysponuj¹ wystarczaj¹c¹ si³¹: rewolucja opiera siê
na sile. St¹d plus vis quam ius: �prawo� wtedy jest emanacj¹ si³y � nie rozu-
mu, a ju¿ na pewno nie tradycji.

A przecie¿ ustawodawca nie powinien my�leæ kategoriami rewolucyjnymi, lecz
racjonalnymi i historycznymi, ustawa to nie creatio ex nihilo. Nie jest te¿ usta-
wa prostym, normatywnym prze³o¿eniem jakiego� �pomys³u na ¿ycie�, programu
politycznego czy piêknych idei. Zarówno jusnaturalici, jak te¿ pozytywi�ci s¹ zgodni,
¿e s³uszno�æ prawa zale¿y od spe³nienia przez nie mo¿liwie niespornych kryteriów,
a prawodawca winien uwzglêdniaæ realne wyznaczniki prawa � antropologicz-
ne (osoba ludzka jako punkt odniesienia wszelkiego prawa, struktury procesów
uspo³ecznienia, postawy moralne, uznane hierarchie warto�ci), rzeczowe (�na-
tura rzeczy�) i ideowe (zasady sprawiedliwo�ci, celowo�ci i praworz¹dno�ci).
W ustaleniu, uzgodnieniu i sformu³owaniu tych kryteriów gromadzi siê wiekowe do-
�wiadczenie narodów. W ka¿dym z nich pobrzmiewa echo idei przywo³ywanych
w ci¹gu wieków, pocz¹wszy od filozofii stoików. Historycy prawa s¹ zgodni, ¿e
dorobek prawa w Europie jest efektem konwergencji ró¿nych tendencji spo³ecz-
nych, kulturowych, filozoficznych i politycznych, ale te¿ powsta³ wskutek zaanga-
¿owania wielu w zapobieganie wypaczeniu prawa21. Tworzenie dobrego prawa nie
nale¿y do przedsiêwziêæ ³atwych. Wbrew temu, co nieraz wydaje siê politykom,
prawodawstwo to nie rzemios³o, lecz sztuka � ars legesferendi. Historia prawa
to nie tylko dzieje ustaw i zwyczajów, lecz tak¿e idei, my�li prawnej filozofów,
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22 W Dekrecie Gracjana (C.1, q. 7, c. 14) znalaz³ siê fragment listu papie¿a Innocentego I (Epi-
stola XVII, c. 13): �Quotiens a populis aut a turba peccatur, quia in omnes propter multitudinem
vindica non potest, inultum solet transire, priora dimittenda dico Dei iudicio, et de reliquo maxi-
ma sollicitudine praecaundum�. List ten wys³a³ papie¿ w 414 r. do biskupów Macedonii, a jego
wskazanie traktowano jako jedn¹ z zasad stosowania prawa: ze wzglêdu na zachowanie pokoju
nale¿y w niektórych przypadkach zrezygnowaæ ze stosowania sankcji karnych. Przytacza siê go
te¿ jako jeden z dowodów ¿ywej w tradycji rzymskiej i kanonicznej �wiadomo�ci ograniczonych
mo¿liwo�ci prawa. Tak m.in. P. L a n d a u: Kanonisches Recht und römische Form. �Der Staat� 32
(1993), s. 568.

23 �sola traditio absque observantia esset nuda relatio historica�. G r a c j a n  C.5, D.11.
24 A.M. S t i c k l e r: Historia iuris canonici latini. Historia fontium. Taurini 1950, 12.
25 Por. kan. 6 KPK.
26 H. S c h n i t z e r: Traditio canonica und vigens disciplina � die eine und die andere Konti-

nuität im Kanonischen Recht. In: Festschrift für Louis Carlen zum 60. Geburtstag. Hrsg. L.C.
M o r s a k, M. E s c h e r. Zürich 1989, s. 353�378.

27 P. T o k a r c z y k: Wspó³czesne kultury prawne. Kraków 2000.
28 Wyk³ad prawa jako narzêdzia pokoju, ujawniaj¹cy w³a�ciwe dla tamtych czasów (a prze-

cie¿ wci¹¿ zas³uguj¹ce na uwagê) my�lenie o prawie, da³ G r z e g o r z  I X  w bulli Rex pacificus
(1234), promulguj¹cej pierwszy uniwersalny zbiór prawa ko�cielnego: �Rex pacificus, pia mise-

dorobku naukowego klasyków, jurysprudencji ³¹cznie z jej historycznym kontek-
stem. To tak¿e dzieje recepcji i transferów prawa, jego mo¿liwo�ci i ograniczeñ,
skuteczno�ci i � równie¿ � niemocy22.

W³a�nie badacze tradycji prawnych dociekaj¹, jak prawo ¿y³o w przesz³o�ci.
Interesuj¹ siê nie tyle jego powstawaniem, ile odbiorem, przekazywaniem, skutecz-
no�ci¹, ale te¿ s³abo�ci¹, zawodno�ci¹ i niemoc¹. Zw³aszcza niepowodzenia s¹
wa¿ne z punktu widzenia przysz³ego prawa23. Ju¿ chocia¿by z tego powodu win-
ni prawodawcy mieæ na uwadze tradycjê w szerokim znaczeniu tego s³owa. Nie
wolno te¿ zapomnieæ o znaczeniu tradycji dla interpretacji i stosowaniu prawa (pod-
kre�lanym szczególnie w nauce prawa ko�cielnego)24. Chodzi przy tym nie tylko
o wagê dawnego prawa dla interpretacji nowego25, lecz tak¿e o dawne oceny fak-
tów i zdarzeñ, ich prawn¹ wymowê oraz ich normatywne � ustawowe lub zwy-
czajowe � prze³o¿enie26.

Praktyczne i konkretne uwzglêdnienie takiego postulatu wcale nie wymaga, by
w trakcie prac legislacyjnych zachodzi³a konieczno�æ oddawania siê pog³êbionym
studiom historii. Wiedza historyczna i �osadzenie� w tradycji s¹ niew¹tpliwie po-
trzebne, bez tego trudno wyobraziæ sobie diachroniczn¹ i synchroniczn¹ to¿samo�æ
wspólnoty. Na tê tradycjê sk³adaj¹ siê te¿ �tradycje prawne� � pewien (zró¿ni-
cowany)27 sposób my�lenia o prawie, wypracowane standardy prawa, do�wiad-
czenia narodów zwi¹zane z prawem. W�ród tych do�wiadczeñ mie�ci siê i to, ¿e
nie jest dobre prawo pomy�lane i tworzone przeciw ludziom, gdy¿ fundamentalne
za³o¿enie prawa to respekt wobec innych, uznanie ich za równe podmioty. Warto
te¿ mieæ na uwadze funkcjê prawa jako narzêdzia pokoju i sposobów odgrywania
przez prawo tej roli28. Wobec wielorakich oczekiwañ wi¹zanych z prawem i ró¿-
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2 Z Dziejów Prawa

ratione disposuit sibi subditos, fore pudicos, pacificos et modestos. Sed effrenata cupiditas, sui
prodiga, pacis aemula, mater litium, materia jurgiorum, tot quotidia nova litigia generat, ut nisi Ju-
stitia conatus eius sua virtute reprimeret, et quaestiones ipsius implicitas explicaret, ius humani
foederis litigatorum abusus extingueret, et dato libello repudii concordia extra mundi terminos exu-
laret. Ideoque lex proditur, ut appetitus noxius sub iuris regula limitetur, per quam genus huma-
num ut honeste vivat, alterum non laedat, ius suum unicuique tribuat, informatur [...]�.

29 R. S o b a ñ s k i: Prawo jako warto�æ. �Czasopismo Prawno-Historyczne� 51 (1999), z. 1,
s. 37�50.

30 H. K u p i s z e w s k i: Prawo rzymskie..., s. 113�175.
31 Oto niektóre z nich: nikogo nie mo¿na zobowi¹zywaæ do czego� niemo¿liwego (6); w s¹-

dach nie wolno mieæ wzglêdu na osoby (12); ciê¿ary wypada ograniczaæ, korzy�ci natomiast po-
szerzaæ (15); nie jest bez winy, kto miesza siê do nie swojej rzeczy (10); wiedz¹cemu i zgadzaj¹-
cemu siê nie dzieje siê krzywda ani podstêp (27); co dotyczy wszystkich, wymaga aprobaty
wszystkich (29); kto milczy, nie przyznaje siê, ale te¿ nie wydaje siê przeczyæ (44); nikt nie po-
winien wzbogacaæ siê przez krzywdê lub szkodê drugiego (48); w sprawach karnych nale¿y sto-
sowaæ interpretacjê ³agodniejsz¹ (49).

32 H. K u p i s z e w s k i: Prawo rzymskie..., s. 125. Autor przytacza m.in. takie, jak: �volenti
non fit iniuria�, �is fecit, cui prodest�, �bis dat qui cito dat�.

33 Ibidem, s. 147. W Digestach J u s t y n i a n a  wiêkszo�æ regu³ zebrano w ksiêdze piêædzie-
si¹tej zatytu³owanej De diversis regulis iuris antiqui.

34 J. F i n k e l s t e i n: The Laws of Ur-Nammu. �Journal of Cuneiform Studies� 22 (1969),
s. 66�82.

nych przypisywanych mu zadañ pop³aca³oby liczenie siê ze swoist¹ warto�ci¹ pra-
wa29, a tak¿e czerpanie z gromadz¹cej siê przez wieki, zakodowanej w prawie
m¹dro�ci ludzkiej. Chodzi nie tyle o konkretne rozwi¹zania (normy, instytucje), ile
o podstawowe zasady, maksymy, regu³y prawa, w których znalaz³ ujêcie kanon
m¹dro�ci ludzkiej przekazywanej z pokolenia na pokolenie30. Nie przypadkiem scen-
tralizowanemu ustawodawstwu papieskiemu towarzyszy³o za³¹czenie do opubliko-
wanego w 1298 roku zbioru Bonifacego VIII 88 �regu³ prawa�31, zaczerpniêtych
czy to z prawa rzymskiego, czy to z dorobku uczonych, a przytoczonych jako po-
moc przy interpretacji, aplikacji i uzupe³nianiu prawa. W maksymach prawa utrwa-
lono �prawdê powszechnie uznan¹ i akceptowan¹, popart¹ do�wiadczeniem wie-
ków�32, w regu³ach za� znajdowa³o wyraz �kolektywne do�wiadczenie prawa�33.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e odzywa siê w nich �duch prawa�, bez którego prawo nie
jest prawem, a którego brak znajomo�ci i �wyczucia� nie pozwala tworzyæ prawa
zas³uguj¹cego na tê nazwê. O tre�ci i formie prawa decyduje prawodawca, on te¿
nadaje swemu produktowi nazwê �prawo�. Jednak to, czy ta nazwa nie bêdzie b³ê-
dem lub zas³on¹ dymn¹, zale¿y od tego, czy obiekt ni¹ oznaczony mie�ci siê w wie-
kowym ci¹gu przekazów m¹dro�ci, zapocz¹tkowanych ustaw¹ króla sumeryjskiego
Urukaginy z ok. 2360 roku przed Chr. i o 250 lat m³odszym kodeksem Urnammu34.
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Remigiusz Sobañski

Die Bemerkungen über die Tradition im Recht

Z u s a m m e n f a s s u n g

In seinem Artikel beabsichtigte der Verfasser, die Notwendigkeit einer kreativen Ausnutzung
der Tradition bei der Rechtsschöpfung zu begründen.

Die Autorität von unseren Vorfahren sollte nicht höher als Verstand geschätzt werden und die
Achtung vor der Tradition bedeutet nicht, dass man beim �Alten und Bisherigen� unbedingt be-
harren muss. Das, was sich einst bewahrheitet hat, sollte eher kritisch und kreativ aufgenommen
werden. Das Recht ist mit Bedacht zu ändern und nur dann, wenn es absolut unbedingt ist; jeden-
falls ist jede Änderung von dem Antragsteller zu begründen.

Tradition ist keine Hemmnis der Entwicklung, sondern deren Voraussetzung. Ohne die Erfah-
rungen der vergangenen Generationen ausgenutzt zu haben, hätte jede einzelne Gemeinschaft immer
nur von Anfang an beginnen müssen und die Menschheit hätte keine Fortschritte machen können.
Der Gesetzgeber sollte also nicht revolutionär, sondern historisch denken. Er sollte die allgemein
gemeinte Tradition, aber auch alle Schwächen, Beschränkungen und die Unzuverlässigkeit des Rech-
tes, und dessen Beurteilung in Rücksicht nehmen. Beachtenswert sind vor allem die von den Na-
tionen ausgearbeiteten rechtlichen Standards, deren rechtliche Erfahrungen und verhängnisvolle Fol-
gen der �gegen� die für �Feinde� gehaltenen Menschen verabschiedeten Gesetze. Angesichts
vielfältiger, mit dem Recht verbundener Erwartungen sollte man die Bedeutung des Rechtes und des-
sen bewährte Möglichkeiten zu schätzen wissen. Ob das Produkt des Gesetzgebers verdienter-
maßen �Recht� genannt werden kann, entscheidet nicht der Name selbst. Ausschlaggebend ist, ob
der Kern des Rechtes eine Fortsetzung der jahrhundertealten Tradition unserer Zivilisation darstellt.

Remigiusz Sobañski

Remarks on tradition in the law

S u m m a r y

The aim of the article is to justify the need of a creative use of tradition when making laws.
The authority of our predecessors does not weigh more than our brain, and respect for tradi-

tion does not require a constant use of the �old and the previous�, but a critical and creative re-
ception of what used to be good. Law changes should be made carefully and only when truly ne-
cessary: the person changing anything ought to justify it.

Tradition is not a halt of development but its assumption and condition. Were it not for the
use of experiences of the old generations, each community would have to �start from the scratch�,
whereas humanity would still be in the same place. The law maker should think not in a revolu-
tionary, but in a historical way. He/she should think of tradition in broad terms, in line with its
reception, efficiency, but also its weaknesses, unreliability, and law powerlessness, paying a spe-
cial attention to the worked-out standards and law experiences of different nations, including the
undesired results caused by the law created �against�, against people treated as enemies. In the li-
ght of various expectations connected with law, one should not forget about its peculiar value and
well-known possibilities. Though, it is not the name, but the object named and its position within
the century-long transmissions constituting the legal tradition of our civilization that decides if the
product should be called �law�.
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JOANNA  O¯AROWSKA-SOBIERAJ

Zasada ,,nulli res sua servit�
w prawie rzymskim

i w polskim prawie cywilnym

Wybitny rzymski jurysta pó�noklasyczny Iulius Paulus sprecyzowa³ w swym
komentarzu Ad Plautium, czym jest regu³a prawna. Uwa¿a³, ¿e regu³¹ jest krót-
kie przedstawienie stanu rzeczy tak, by zwiê�le i lapidarnie obja�nia³o regulacjê
prawn¹.

D. 50, 17, 1 (Paulus libro sexto decimo ad Plautium)1

�Regula est, quae rem quae est breviter enarrat. Non ex regula ius sumatur, sed
ex iure quod est regula fiat. Per regulam igitur brevis rerum narratio traditur, et,
ut ait Sabinus, quasi causae coniectio est, quae simul cum in aliquo vitiata est, perdit
officium suum�2.

1 Zob. H. K u p i s z e w s k i: Regula iuris. �Przegl¹d Humanistyczny� 1981, nr 7�9, s. 55
i nast.; W. Wo ³ o d k i e w i c z: £aciñskie paremie prawne w orzecznictwie s¹dów polskich. W: £aciñ-
skie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie s¹dów polskich. Red. W. Wo ³ o d -
k i e w i c z, J. K r z y n ó w e k. Warszawa 2001, s. 18.

2 Zob. W. B o j a r s k i, W. D a j c z a k, A. S o k a l a: Verba iuris. Regu³y i kazusy prawa rzym-
skiego. Toruñ 2000, s. 122. Autorzy przedstawili tekst glosy, która wyja�nia, czym jest regu³a,
jak powstaje, jakie ma znaczenie: ,,Sed qualiter fit regula? Respondetur universali signo denotante
universalem affirmationem vel negationem, sive id fiat per nomina sive per adverbia. Super secun-
do (quae sit eius potestas) quod regula non facit ius, sed ex iure quod est, sc. alias constituto sive
generali et plurium communi fiat regula: dic, quod non facit ius in exceptis, quia sicut genus spe-
ciei derogaret, quod esse non debet, sed contra species generi, ut infra Papinianus D. 50, 17, 80:
In toto iure generi per speciem deroratur et illud potissimum habetur, quod ad speciem decretum
est. Ubi ergo nulla est exceptio, facit ius generale. Ubi autem exceptionem, facit ius speciale pra-
eterquam in exceptis. Vel dic secundo quod etiam non in exceptis non facit ius, cum tantum inten-

2*
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�Regu³¹ jest to, co krótko przedstawia istniej¹cy stan rzeczy. Nie prawo wynika
z regu³y, ale regu³ê tworzy siê z istniej¹cego prawa. Za pomoc¹ regu³y krótko przed-
stawiamy stan rzeczy i, jak powiada Sabinus, sprawa jest jakby wyja�niona. Je¿eli
tylko w jakiejkolwiek czê�ci (regu³a) jest wadliwa, traci swoj¹ u¿yteczno�æ�.

Jedn¹ z regu³, która niew¹tpliwie odpowiada³a formule Paulusa, by³a zasada
nulli res sua servit. Kszta³towa³a ona tre�æ rzymskich s³u¿ebno�ci. Prawo rzym-
skie epoki klasycznej wypracowa³o w sumie sze�æ takich zasad. Dwie z nich, a mia-
nowicie servitutis causa debet esse perpetua oraz praedia debent esse vicina,
odnosi³y siê szczególnie do s³u¿ebno�ci gruntowych. Pozosta³e cztery zasady mia³y
charakter bardziej uniwersalny, zatem dotyczy³y tak¿e s³u¿ebno�ci osobistych. By³y
to zasady: servitus in faciendo consistere nequit, servitus servitutis esse non
potest, servitutibus civiliter utendum est, oraz bêd¹ca przedmiotem naszego za-
interesowania zasada nulli res sua servit3.

Zasada nulli res sua servit zosta³a sformu³owana przez tego¿ Paulusa w jego
komentarzu Ad Sabinum.

D. 8, 2, 26 (Paulus libro quinto decimo ad Sabinum)
�In re communi nemo dominorum iure servitutis neque facere quicquam invito al-
tero potest neque prohibere, quo minus alter faciat: nulli enim res sua servit�.

�¯aden ze wspó³w³a�cicieli nie mo¿e ani czyniæ czego� na wspólnej rzeczy wbrew
woli drugiego z tytu³u s³u¿ebno�ci, ani te¿ zabroniæ, by drugi co� czyni³: nikt bowiem
nie mo¿e mieæ s³u¿ebno�ci na swojej rzeczy�4.

Niektórzy romani�ci uznali tekst Paulusa, formu³uj¹cy zasadê nulli res sua
servit, za dyskusyjny w swej autentyczno�ci5. Jeszcze stosunkowo niedawno

dit narrare et coniungere iura. Tu dic tertio, quod non facit ius in exceptis, ut dixi modo. Item nec
in casibus statuis iam in legibus, cum ibi sit factum, ut et modo dixi. Sed super casibus, in quibus
eadem est aequitas, nec tamen sunt in iure positi: bene facit ius�.

3 Zob. D. 8, 1, 15, 1 Pomponius libro trigensimo tertio ad Sabinum; D. 33, 2, 1 Paulus libro
tertium ad Sabinum; D. 8, 1, 9 Celsus libro quinto digestorum; D. 8, 2, 26 Paulus libro quinto de-
cimo ad Sabinum.

4 Zob. S. S o l a z z i: Requisiti e modi di costituzione delle servitù prediali. Napoli 1947, s. 13;
I d e m: Specie ed estinzione delle servitù prediali. Napoli 1948, s. 135; V. A r a n g i o - R u i z: Note
brevi sulla struttura dei diritti reali frazionarii. A proposito di U. von Lübtov, Schenkungen der
Elteren an ihre minderjähringen Kinder und der Vorbehalt dinglicher Rechte. Schauenburg 1949,
Studi Cicu 2. 1951, s. 501; S. S o l a z z i: Sul principio ,,nemini res sua servit��. �Studi et documenta
historiae et iuris� [dalej: SDHI] 1952, 18, s. 224; P. B o n f a n t e: Corso di Diritto Romano. Vol. 2:
La Proprietà. Parte 2. Milano 1968, s. 19, 142; R. A s t o l f i: I libri tres iuris civilis di Sabino. Pa-
dova 1983, s. 51; A. P a l m a: Iura vicinitatis. Solidarietà e limitazioni nel rapporto di vicinato in
diritto romano dell�età classica. Torino 1988, s. 205; A. B i g n a r d i: De suo iure agree oportet.
Milano 1992, s. 70; C. S a l i o u: Le lois des bâtiments. Beyrouth 1994, s. 225.

5 B. B i o n d i: Le servitù prediali nel diritto romano. Milano 1969, s. 105; S. S o l a z z i: Re-
quisiti e modi..., s. 14; I d e m: Sul principio..., s. 226.
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R. Astolfi stwierdzi³ wyra�nie, ¿e zachowane czê�ci tego tekstu s¹ bardzo �niepew-
ne�. Tym trudniej w³a�ciwie odczytaæ ich sens6.

W¹tpliwo�ci co do autentyczno�ci tekstu s¹ jednak w romanistyce niejako trady-
cyjne. Ju¿ S. Solazzi dowodzi³, i¿ samo sformu³owanie nulii res sua servit nie pocho-
dzi z okresu klasycznego7. Zdaniem Solazziego, w¹tpliwo�ci nasuwa³y zarówno s³owa
iure servitutis, jak i zawarte w tek�cie ius prohibendi wspó³w³a�ciciela. W tek�cie
Paulusa ius prohibendi wspó³w³a�ciciela wywodzi siê wprost z prawa w³asno�ci.
Wspó³w³a�ciciel nie musia³ bowiem powo³ywaæ siê na prawo s³u¿ebno�ci, aby reali-
zowaæ swe uprawnienia. Je�li zachodzi³a potrzeba ustanowienia s³u¿ebno�ci, to mu-
sieli o tym zdecydowaæ wszyscy wspó³w³a�ciciele. W odniesieniu do rzeczy wspól-
nej dla kilku osób ¿aden ze wspó³w³a�cicieli nie móg³ zabroniæ wykonywania s³u¿eb-
no�ci na tej rzeczy innemu wspó³w³a�cicielowi. Wspó³w³a�ciciel nie móg³ jednak in-
dywidualnie podejmowaæ decyzji co do wspólnej rzeczy. W tym zakresie jego mo¿-
liwo�ci by³y ograniczone. Samodzielnie móg³ jedynie dysponowaæ swym udzia³em8.

B. Biondi uwa¿a³, ¿e zasada nulli res sua servit wyra¿a niedopuszczalno�æ,
aby s³u¿ebno�æ istnia³a miêdzy gruntami nale¿¹cymi do tego samego w³a�ciciela,
je�li jeden z gruntów by³by oddany w posiadanie b¹d� u¿ytkowanie. Ten sam au-
tor s³usznie zwróci³ uwagê, ¿e instytucja s³u¿ebno�ci powoduje powstanie relacji
prawnych pomiêdzy osobami, nie za� pomiêdzy gruntami, jak choæby w sytuacji,
gdy na jednym z gruntów, nale¿¹cych do tej samej osoby, zostanie ustanowione u¿yt-
kowanie9. Taki stan by³by sprzeczny z zakresem uprawnieñ, jakie ma w³a�ciciel
gruntu. Uprawnienia, jakie stanowi¹ osnowê s³u¿ebno�ci, w³a�ciciel mo¿e bowiem
wykonywaæ ju¿ z tytu³u w³asno�ci. Zatem w tym przypadku ustanowienie s³u¿eb-
no�ci u¿ytkowania na swym w³asnym gruncie nie mia³oby sensu. U¿ytkownik ko-
rzysta przecie¿ z cudzej rzeczy, ma prawo jej u¿ywania i pobierania po¿ytków. Ju¿
z definicji ususfructus wynika, i¿ jest to prawo korzystania z rzeczy cudzej.

Biondi nawi¹za³ te¿ wyra�nie do sformu³owania iure in re aliena. Sam fakt,
¿e mówimy o prawie na rzeczy cudzej mo¿e �wiadczyæ o tym, ¿e nie mo¿na by³o
ustanowiæ prawa s³u¿ebno�ci na rzeczy w³asnej10.

Dos³ownie zwrot nulli res sua servit mo¿na t³umaczyæ w ten sposób, ¿e ni-
komu rzecz w³asna nie jest s³u¿ebn¹. W literaturze u¿ywany jest te¿ ekwiwalent-
ny zwrot ³aciñski nemini res sua servit11.

6 Zob. R. A s t o l f i: I libri tres iuris civilis..., s. 51.
7 S. S o l a z z i: Sul principio..., s. 225.
8 Zob. S. W r ó b l e w s k i: Zarys wyk³adu prawa rzymskiego. Prawo rzeczowe. Kraków 1919,

s. 88; W. O s u c h o w s k i: Zarys wyk³adu rzymskiego prawa prywatnego. Warszawa 1966, s. 334;
W. L i t e w s k i: Rzymskie prawo prywatne. Warszawa 1995, s. 208.

9 Zob. B. B i o n d i: Le servitù prediali..., s. 105 i nast.
10 Zob. ibidem, s. 10.
11 Zob. R. Ta u b e n s c h l a g: Rzymskie prawo prywatne na tle praw antycznych. Warszawa

1955, s. 141; W. R o z w a d o w s k i: Prawo rzymskie. Zarys wyk³adu wraz z wyborem �róde³. Po-
znañ 1992, s. 138; K. K o l a ñ c z y k: Prawo rzymskie. Warszawa 2001, s. 323.
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Regu³a nulli res sua servit z jednej strony dotyczy przypadku wyga�niêcia s³u-
¿ebno�ci ipso iure (z mocy prawa) z chwil¹ tzw. confusio, czyli zlania siê w jed-
nym rêku prawa w³asno�ci z ograniczaj¹c¹ je s³u¿ebno�ci¹ wzglêdem tej samej rze-
czy. W takim przypadku vi legis s³u¿ebno�æ wygasa. W prawie rzymskim confusio
by³a przyczyn¹ wyga�niêcia równie¿ innych ograniczonych praw rzeczowych, jak
w szczególno�ci: zastawu, emfiteuzy czy prawa powierzchni. Z podobn¹ sytuacj¹
mamy do czynienia tak¿e w przypadku zobowi¹zañ. Zbieg wierzytelno�ci i d³ugu
w jednym rêku powoduje confusio, wskutek której obligatio z mocy prawa ule-
ga umorzeniu12.

Wspomnian¹ zasadê mo¿na tak¿e rozumieæ w ten sposób, i¿ w³a�ciciel nie móg³
ustanowiæ s³u¿ebno�ci na w³asnej rzeczy, i to bez wzglêdu na to, czy by³ w³a�ci-
cielem wy³¹cznym, czy te¿ jedynie wspó³w³a�cicielem13. Mo¿liwo�æ ta by³aby
sprzeczna z natur¹ s³u¿ebno�ci, które istniej¹ po to, aby realizowaæ okre�lone po-
trzeby. W przypadku s³u¿ebno�ci gruntowych mia³y zwiêkszaæ u¿yteczno�æ grun-
tu (utilitas praedii), odpowiadaj¹c trwa³ej potrzebie (perpetua causa) i trwa-
³ej mo¿liwo�ci jej zaspokajania. Z kolei s³u¿ebno�ci osobiste umo¿liwia³y alimen-
tacjê pewnych osób przez umo¿liwienie im bezp³atnego korzystania z cudzych
rzeczy14.

W romanistyce istnieje pogl¹d, zgodnie z którym przekazana przez Paulusa
w komentarzu Ad Sabinum zasada nulli res sua servit t³umaczy stanowisko praw-
nika zawarte w jego wypowiedzi o prawie u¿ytkowania.

D. 7, 1, 63 (Paulus libro singulari de iure singulari)
�Quod nostrum non est, transferemus ad alios: veluti is qui fundum habet, quamqu-
am usum fructum non habeat, tamen usum fructum cedere potest�.

�To, co nie nale¿y do nas, mo¿emy przenie�æ na innych: dla przyk³adu ten, kto ma
grunt, chocia¿ nie ma u¿ytkowania, mo¿e jednak odst¹piæ u¿ytkowanie�15.

Paulus uzna³, ¿e najwiêksze uprawnienia zawarte s¹ w prawie w³asno�ci. Jego
zdaniem, osoba, której ono przys³uguje, nie mo¿e jednocze�nie mieæ odrêbnego pra-
wa podmiotowego u¿ytkowania rzeczy, co by³oby sprzeczne z zasad¹ nulli res usa
servit. W³a�ciciel mo¿e tylko ustanowiæ u¿ytkowanie na rzecz innej osoby, tworz¹c

12 Zob. W. R o z w a d o w s k i: Prawo rzymskie..., s. 160; K. K o l a ñ c z y k: Prawo..., s. 455.
13 O zasadzie tej wypowiadali siê S. S o l a z z i: Requisiti e modi..., s. 15; B. B i o n d i: Le se-

rvitù prediali..., s. 104 i nast.; S. S o l a z z i: Sul principio..., s. 225 i nast.; R. A s t o l f i: I libri
tres iuris civilis..., s. 52; A. P a l m a: Iura vicinitatis..., s. 205; S. S o l a z z i: Specie ed estinzione...,
s. 55; V. A r a n g i o - R u i z: La società in diritto romano. Napoli 1950, s. 26; I d e m: Note brevi
sulla struttura dei diritti reali frazionarii..., s. 501.

14 Zob. S. W r ó b l e w s k i: Zarys wyk³adu..., s. 127; W. Wo ³ o d k i e w i c z, M. Z a b ³ o c k a:
Prawo rzymskie. Instytucje. Warszawa 2000, s. 168; K. K o l a ñ c z y k: Prawo..., s. 320.

15 Zob. S. S o l a z z i: L�usufrutto della cosa propria. SDHI 1952, 18, s. 229; M. B r e t o n e:
La nozione romana di usufrutto. I. Dalle origini a Diocleziano. Napoli 1962, s. 188.
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sytuacjê, w której u¿ytkownik korzysta z cudzej rzeczy (usus) i pobiera z niej po-
¿ytki (fructus). W³a�cicielowi przys³ugiwa³a natomiast jedynie ,,go³a w³asno�æ�
(nuda proprietas).

Warto w tym kontek�cie zwróciæ uwagê na wypowied� Ulpiana, prawnika
wspó³czesnego Paulusowi, zaczerpniêt¹ z jego komentarza do edyktu pretorskiego.

D. 7, 6, 5 pr. (Ulpianus libro 17 ad edictum)
�Uti frui ius sibi esse solus potest intendere, qui habet usum fructum, dominus au-
tem fundi non potest, quia qui habet proprietatem, utendi fruendi ius separatum non
habet: nec enim potest ei suus fundus servire: de suo enim, non de alieno iure qu-
emque agere oportet. Quamquam enim actio negativa domino competat adversus
fructuarium, magis tamen de suo iure agere videtur quam alieno, cum invito se
negat ius esse utendi fructuario vel sibi ius esse prohibendi. Quod si forte qui agit
dominus proprietatis non sit, quamvis fructuarius ius utendi non habet, vincet ta-
men iure, quo possessores sunt potiores, licet nullum ius habeant�16.

�Ten tylko, kto ma usus fructus, mo¿e ro�ciæ sobie prawo u¿ytkowania, natomiast
w³a�ciciel gruntu nie mo¿e, bowiem w³a�ciciel nie ma osobnego prawa usus fruc-
tus, poniewa¿ w³asny grunt nie mo¿e mu s³u¿yæ. Ka¿dy powinien przecie¿ wystêpo-
waæ na podstawie w³asnego, a nie cudzego prawa. Mimo wiêc i¿ w³a�cicielowi przy-
s³uguje przeciwko u¿ytkownikowi skarga negatoryjna, równie¿ i w tym wypadku
wystêpuje on na podstawie w³asnego prawa, gdy neguje, ¿e u¿ytkownik ma pra-
wo u¿ywania rzeczy lub gdy twierdzi, ¿e on sam ma prawo zabronienia. Gdy przy-
padkiem powód nie jest w³a�cicielem, mimo ¿e u¿ytkownik nie ma prawa, wygra
on proces, posiadacze bowiem s¹ w lepszej pozycji, nawet je�li nie maj¹ prawa�.

Zawarte w tek�cie Ulpiana wyra¿enie nec enim potest ei suus fundus servire
oznacza, ¿e nie mo¿na na w³asnym gruncie ustanowiæ s³u¿ebno�ci. Dla jej powsta-
nia prawo wymaga przecie¿ istnienia dwóch gruntów. Grunt tzw. s³u¿ebny, który
jest gruntem obci¹¿onym, ma za zadanie zwiêkszaæ u¿yteczno�æ innej nieruchomo-
�ci b¹d� zaspokajaæ okre�lone potrzeby danej osoby. Grunt tzw. w³adn¹cy jest tym,
dla którego s³u¿ebno�æ istnieje i któremu ma s³u¿yæ. Znaczenie zasady nulli res sua
servit Ulpian podkre�li³ równie¿ w s³owach: ,,[...] qui habet proprietatem, utendi
fruendi ius separatum non habet [...]��. W³a�ciciel rzeczy nie mo¿e wiêc mieæ na
niej osobnego prawa u¿ytkowania. Niemiecki romanista P. Kieß, który ostatnio
analizowa³ tekst Ulpiana, uzna³, i¿ w tym przypadku nale¿y zastanowiæ siê nad
sam¹ konstrukcj¹ instytucji u¿ytkowania. Zwróci³ równie¿ uwagê na wa¿n¹ w tym

16 Zob. R.-F. Va u c h e r: Usufruit et pars dominii: étude sur la notion romaine de l�usufruit
considéré par rapport à la propriété. Lausanne 1940, s. 79; S. S o l a z z i: Specie ed estinzione...,
s. 149; I d e m: La tutela e il possesso delle servitù prediali. Napoli 1949, s. 28; I d e m: Sul princi-
pio..., s. 224; G. G r o s s o: Usufrutto e figure affini nel diritto romano. Seconda edizione amplia-
ta. Torino 1958, s. 407; A. B i g n a r d i: De suo iure agere oportet..., s. 4, 5, 8, 9.
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kontek�cie wypowied� innego prawnika klasycznego, Wenulejusza, pochodz¹c¹
z ksiêgi dwunastej jego dzie³a o stypulacjach17.

D. 7. 9. 4 (Veneleius libro duodecimo stipulationum)
�Si fructuarius proprietatem adsecutus fuerit, desinit quidem usus fructus ad eum
pertinere propter confusionem: sed si ex stipulatu cum eo agatur, aut ipso iure inu-
tiliter agi dicendum est, si viri boni arbitrium huc usque porrigitur, aut in factum
excipere debebit�.

�Je�li u¿ytkownik uzyska³ prawo w³asno�ci, to traci prawo u¿ytkowania z powo-
du confusio. Lecz je�li skar¿y siê go ze stypulacji, to albo skarga jest z mocy prawa
(ipso iure) bezskuteczna, o ile oprzemy siê na opinii uczciwego mê¿a (vir bonus),
albo nale¿y j¹ oddaliæ na mocy zarzutu in factum�.

Wed³ug Wenulejusza, nabycie przez u¿ytkownika w³asno�ci na rzeczy u¿ytko-
wanej mia³o ten skutek, ¿e u¿ytkowanie wygasa³o w wyniku konfuzji.

Wenulejusz uwa¿a³ tak¿e, ¿e nale¿y zapewniæ ochronê prawn¹ nowemu w³a-
�cicielowi, szczególnie w sytuacji, gdy z roszczeniem o zwrot rzeczy wyst¹pi jej
dotychczasowy w³a�ciciel. Móg³ on przecie¿ domagaæ siê jej zwrotu, korzystaj¹c
z wcze�niej ustanowionej na jego korzy�æ cautio usufrutctuaria. Kaucja jako in-
strument gwarancyjny mia³a s³u¿yæ b¹d� do odzyskania rzeczy po zakoñczeniu u¿yt-
kowania, b¹d� do zmiany jego zakresu. W tym przypadku w³a�ciciel raczej mia³ na
my�li pierwsz¹ klauzulê. Niezrozumia³e i sprzeczne z logik¹ by³oby jednak zacho-
wanie w³a�ciciela, który najpierw dokona³ przeniesienia w³asno�ci na u¿ytkowni-
ka, a nastêpnie podj¹³ czynno�ci zmierzaj¹ce do odzyskania rzeczy. W tym przy-
padku to sam w³a�ciciel doprowadzi³ przecie¿ do wyga�niêcia u¿ytkowania. Podob-
nie jak Wenulejusz, równie¿ inni prawnicy raczej opowiedzieli siê za dogmatyk¹
konfuzji18.

Zasada ta zosta³a potwierdzona tak¿e przez Africanusa, który � ujmuj¹c sy-
tuacjê z punktu widzenia gruntów � u¿y³ sformu³owania nullum praedium ipsum
sibi servire.

D. 8, 3, 33, 1 (Africanus libro nono quaestionum)
�Per plurium praedia aquam ducis quoquo modo imposita servitute: nisi pactum vel
stipulatio etiam de hoc subsecuta est, neque eorum cuivis neque alii vicino poteris
haustum ex rivo cedere: pacto enim vel stipulatione interventientibus et hoc con-
cendi solet, quamvis nullum praedium ipsum sibi servire neque servitutis fructus
constitui potest�19.

17 Zob. P. K i e ß: Die confusio im klassichen römischen Recht. Berlin 1995, s. 14 i nast.
18 Por. D. 7.4. 17 Julianus libro tricensimo quinto digestorum; D. 40. 4. 6 Ulpianus libro octa-

vo decimo ad Sabinum.
19 Zob. S. P e r o z z i: I modi pretorii d�acquisto delle servitù. Scritti giuridici, II-Servitù ed ob-

bligazioni. Milano 1948, s. 58; V. A r a n g i o - R u i z: Note brevi sulla struttura..., s. 501; S. S o -
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�Po ustanowieniu w jakikolwiek sposób s³u¿ebno�ci prowadzisz wodê przez grunty
wiêkszej liczby osób. Je�li nie dosz³o na ten temat do zawarcia pactum lub stypu-
lacji, to nie mo¿esz odst¹piæ prawa czerpania wody z kana³u ani ¿adnej z tych osób,
ani innemu s¹siadowi. W razie zawarcia pactum lub stypulacji jest natomiast zwy-
czaj odstêpowania tego prawa, mimo i¿ nikt nie mo¿e mieæ s³u¿ebno�ci na w³asnej
rzeczy i nie mo¿na ustanawiaæ s³u¿ebno�ci na s³u¿ebno�ci�.

Skrótowe wyra¿enie nullum praedium ipsum sibi servire potwierdza przes³a-
nie ogólniejszej zasady nulli res sua servit. Ustanowienie s³u¿ebno�ci zwi¹zane jest
z potrzeb¹ posiadania uprawnieñ w stosunku do cudzej rzeczy. Zatem ka¿docze-
sny w³a�ciciel gruntu panuj¹cego korzysta z w³a�ciwo�ci gruntu obci¹¿onego. Nie
mia³oby natomiast ¿adnego sensu ograniczanie prawa w³asno�ci w sytuacji, gdy
w³a�ciciel móg³by zaspokoiæ swe w³asne potrzeby20.

Bardzo podobn¹ my�l wyra¿a inny tekst, którego autorem jest wielki jurysta
z czasów Hadriana, nauczyciel wspomnianego uprzednio Africanusa, Julian.

D. 8, 3, 31 (Julianus libro secundo ex Minicio)
�Tria praedia continua trium dominorum adiecta erant: imi praedii dominus ex sum-
mo fundo imo fundo servitutem aquae quaesierat et per medium fundum domino
concedente in suum agrum ducebat: postea idem summum fundum emit: deinde
imum fundum, in quem aquam induxerat, vendidit. Quaesitum est, num imus fun-
dus id ius aquae amisisset, quia, cum utraque praedia eiusdem domini facta
essent, ipsa sibi servire non potuissent. negavit amisisse servitutem, quia pra-
edium, per quod aqua ducebatur, alterius fuisset et quemadmodum servitus sum-
mo fundo, ut in imum fundum aqua veniret, imponi aliter non potuisset, quam ut per
medium quoque fundum duceretur, sic eadem servitus eiusdem fundi amitti aliter
non posset, nisi eodem tempore etiam per medium fundum aqua duci desisset aut
omnium tria simul praedia unius domini facta essent�21.

l a z z i: Sul principio..., s. 225; C. L o n g o: Corso di diritto romano. I diritti reali. Padova 1962,
s. 26; B. B i o n d i: Le servitù prediali..., s. 105 i nast.

20 To g³ównie brak okre�lonych w³a�ciwo�ci gruntu sk³ania³ w³a�cicieli do ustanawiania s³u¿eb-
no�ci, które umo¿liwia³y wykorzystanie gruntu. Zob. K. K o l a ñ c z y k: Prawo..., s. 319; S. W r ó -
b l e w s k i: Zarys wyk³adu..., s. 125; G. G r o s s o: La genesi delle servitù nel quadro delle prospet-
tive dei problemi di origine. �Bulletino dell�Istituto di diritto romano� [dalej: BIDR] 1967, 70,
s. 683.

21 Zob. S. S o l a z z i: Sul principio..., s. 225; L. C a p o g r o s s i  C o l o g n e s i: Una servitus,
Studi Grosso 5. Torino 1972, s. 203�241; A. O r t e g a  C a r i l l o  de A l b o r n o z: Una interpre-
tación en materia de Servidumbres a propósito de un caso de ,,servitus aquae ductus�. Estudios
Juridicos en homenaje al Prof U. Alvarez Suàrez. Madrid 1978, s. 353�362; J. G i n e s t a -
- A m a r g ó s: La supervivencia de las servitumbres aparentemente extinguidas: comentarios
a D. 8. 3. 31 Jul. 2 ex min. �Anuario de Historia de Derecho Español� 1993�1994, 63�64,
s. 1023�1032.
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�Trzy s¹siaduj¹ce grunty nale¿a³y do trzech w³a�cicieli. W³a�ciciel najni¿sze-
go z nich naby³ na jego rzecz od w³a�ciciela najwy¿szego gruntu prawo dop³y-
wu wody i doprowadza³ j¹ przez �rodkowy grunt za zgod¹ jego w³a�ciciela. Na-
stêpnie ten¿e w³a�ciciel najni¿szego gruntu kupi³ grunt najwy¿szy, po czym
sprzeda³ ów najni¿szy, do którego doprowadzi³ by³ wodê. Zapytano, czy najni¿-
szy grunt straci³ prawo dop³ywu wody (ius aquae), bowiem w chwili, gdy oba grun-
ty nale¿a³y do tego samego w³a�ciciela, nie mog³y sobie s³u¿yæ. Odpowiedzia³,
¿e s³u¿ebno�æ nie wygas³a, bo grunt, przez który prowadzono wodê, nale¿a³ do
kogo� innego. Podobnie bowiem jak s³u¿ebno�ci, by woda sp³ywa³a z gruntu naj-
wy¿szego na najni¿szy nie mo¿na na³o¿yæ inaczej ni¿ w ten sposób, by woda
prowadzona by³a przez grunt �rodkowy, tak i ta sama s³u¿ebno�æ inaczej nie mo-
¿e byæ utracona, jak tylko wtedy, gdy równocze�nie albo zaprzestano prowadziæ
wodê przez grunt �rodkowy, albo wszystkie trzy grunty sta³y siê w³asno�ci¹ jed-
nej osoby�.

Julian przedstawi³ ciekawy przypadek korzystania z prawa czerpania wody
w skomplikowanym uk³adzie pomiêdzy trzema s¹siaduj¹cymi gruntami. W³a�ciciel
gruntu po³o¿onego najni¿ej, na mocy przys³uguj¹cego mu ius aquae, korzysta³ �
za zgod¹ w³a�ciciela gruntu znajduj¹cego siê w pasie �rodkowym � z zasobów
wodnych gruntu po³o¿onego najwy¿ej. W¹tpliwo�ci co do potrzeby istnienia s³u¿eb-
no�ci powsta³y w momencie, gdy w³a�ciciel gruntu najni¿szego naby³ grunt tzw.
s³u¿ebny, z którego korzysta³. Jurysta opowiedzia³ siê za trwaniem s³u¿ebno�ci,
poniewa¿ grunt w pasie �rodkowym, przez który woda by³a doprowadzana, nadal
pozostawa³ w rêkach osoby trzeciej, a wiêc s³u¿ebno�æ musia³a istnieæ, choæ w in-
nym uk³adzie. Sw¹ opiniê uzasadnia³ Julian dodatkowo tym, i¿ grunt, dla którego
s³u¿ebno�æ by³a ustanowiona, nadal pozostawa³ bez dop³ywu wody. Jedynie w sy-
tuacji, gdy ów w³a�ciciel naby³by wszystkie trzy grunty na w³asno�æ, s³u¿ebno�æ
na rzecz gruntu najni¿szego przesta³aby istnieæ.

Teksty Africanusa i Juliana wyra¿aj¹ w sposób jasny i wyra�ny ideê, i¿ grunt
nie mo¿e s³u¿yæ sam sobie. S³u¿ebno�æ jest ustanawiana po to, aby zaspokajaæ okre-
�lone potrzeby w³a�ciciela gruntu s¹siedniego. Jest prawem na rzeczy cudzej, za-
tem mo¿e byæ wprowadzona jedynie na s¹siednim gruncie, a nie na w³asnym.
W przypadku w³a�ciciela ustanowienie s³u¿ebno�ci na jego w³asnym gruncie nie
mia³oby sensu, poniewa¿ w³asno�æ jako prawo rzeczowe daje mu najwiêksze upraw-
nienia.

Inaczej oceniæ nale¿y sytuacjê w przypadku wspó³w³asno�ci na gruncie s³u¿eb-
nym. Ka¿dy ze wspó³w³a�cicieli posiada³ wtedy na nim swój udzia³ okre�lo-
ny w czê�ci u³amkowej (pars pro indiviso), którym móg³ swobodnie dyspono-
waæ, móg³ go sprzedawaæ, zastawiaæ, w ka¿dej chwili domagaæ siê podzia³u czy
zniesienia wspó³w³asno�ci. O losach ca³ej rzeczy mogli natomiast zdecydowaæ tyl-
ko wszyscy wspó³w³a�ciciele ³¹cznie. Zgoda wszystkich by³a wymagana miê-
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dzy innymi w³a�nie w przypadku obci¹¿enia wspólnego gruntu s³u¿ebno�ci¹ grun-
tow¹22.

Odmiennie mo¿na jednak interpretowaæ sytuacjê nabycia s³u¿ebno�ci dla wspól-
nego gruntu. Taki akt prawny móg³ byæ bowiem skuteczny jedynie wobec jego
uczestników. T³umaczy to sytuacjê, w której fakt, ¿e jeden ze wspó³w³a�cicieli uzy-
ska³ wy³¹czn¹ w³asno�æ gruntu s³u¿ebnego nie powodowa³ wyga�niêcia s³u¿ebno�ci
ustanowionej uprzednio na tym¿e gruncie jako gruncie wspólnym. Oczywi�cie,
zgodnie z zasad¹, i¿ nikt nie mo¿e mieæ s³u¿ebno�ci na rzeczy w³asnej, nabywca
gruntu s³u¿ebnego traci³ swe uprawnienie. Pozostali wspó³w³a�ciciele nadal mogli
jednak korzystaæ z prawa s³u¿ebno�ci. Istotne jest w tym wypadku to, ¿e ponie-
wa¿ s³u¿ebno�æ gruntowa ci¹¿¹ca na wspólnym gruncie nie mog³a istnieæ pro par-
tibus, musia³a zostaæ utrzymana w ca³o�ci.

Odmienna sytuacja mia³a miejsce w przypadku wspomnianej wcze�niej s³u¿eb-
no�ci osobistej u¿ytkowania, która jako prawo podzielne � w odró¿nieniu od s³u-
¿ebno�ci gruntowej � mog³a czê�ciowo zgasn¹æ. Ciekawy natomiast przypadek
prezentuje Ulpian, który w swym komentarzu Ad Sabinum odwo³uje siê do ius
adcrescendi.

D. 7, 2, 3, 2 (Ulpianus libro 17 ad Sabinum)
�Non solum autem si duobus usus fructus legetur, est ius adcrescendi, verum et si
alteri usus fructus, alteri fundus legatus est: nam amittente usum fructum altero,
cui erat legatus, magis iure adcrescendi ad alterum pertinet quam redit ad proprie-
tatem. Nec novum: nam et si duobus usus fructus legetur et apud alterum sit con-
solidatus, ius adcrescendi non perit neque ei, apud quem consolidatus est, neque
ab eo, et ipse quibus modis amitteret ante consolidationem, isdem et nunc amittet,
et ita et Neratio et Aristoni videtur et Pomponius probat�23.

�Prawo przyrostu ma miejsce nie tylko wtedy, gdy dwóm osobom zapisano u¿yt-
kowanie, lecz i wtedy, gdy jednej zapisano u¿ytkowanie, a drugiej sam grunt. Bo-
wiem gdy jedna z tych osób traci u¿ytkowanie, raczej przyrasta ono drugiej [któ-
ra na mocy legatu uzyska³a w³asno�æ] ni¿ wraca do [pierwotnego] w³a�ciciela.
I nie jest to rzecz niespotykana, bowiem je�li dwóm osobom zapisano u¿ytkowa-
nie, które u jednej z nich dozna³o konsolidacji [z prawem w³asno�ci], prawo przy-

22 Zob. S. W r ó b l e w s k i: Zarys wyk³adu..., s. 89.
23 Por. te¿ Frag. Vat. 75, 1; Frag. Vat. 83; D. 8, 6, 1 Gaius libro septimo ad edictum provin-

ciale; D. 7, 4, 17 Iulianus libro 35 digestorum; D. 8, 2, 30 Paulus libro 15 ad Sabinum; I. 2, 4, 3.
Zob. C. S a n f i l i p p o: Note esegetiche in tema di usufrutto. BIDR 1947, 49�50, s. 58�79;
R. R e g g i: Alluvione e usufrutto. �Archivo Giuridico� 1952, 142, s. 90�111; S. S o l a z z i: L�usu-
frutto della cosa propria..., s. 229�236; C. S a n f i l i p p o: Corso di diritto romano. Servitutes per-
sonarum 2. Parte prima. Catania, Topografia dell�Università 1960, s. 77; I d e m: ,,Odium fructu-
arii�, Studi volterra 4. Milano 1971, s. 379�390; E. Va l i n o: Actiones utiles, Pamplona. Navar-
ra 1974; F. B a l d e s s a r e l l i: La ricostruzione giuridica italiana del concetto romano di ,,usus-
fructus�. �Revue internationale des droits de l�antiquité� 1991, 38, s. 41�102.
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rostu nie zanika ani na korzy�æ tej osoby, ani na jej niekorzy�æ; i w ten sam spo-
sób, w który traci³a ona swe prawo przed konsolidacj¹, traci je teraz. Tak s¹dzili
Neracjusz i Aristo, co zaakceptowa³ Pomponiusz�.

Problem zwi¹zany z ius adcrescendi stanowi³ przedmiot zainteresowania praw-
ników pó�noklasycznych. Pierwotnie tekst na temat ius adcrescendi zosta³ prze-
kazany w sposób niezale¿ny od kompilacji justyniañskiej w pochodz¹cym z IV wie-
ku n.e. zbiorze cytatów, zwanym Fragmenta Vaticana24.

Prawo przyrostu dotyczy³o sytuacji, w której jaka� czê�æ spadku lub zapisu
powiêksza³a udzia³ pewnych spadkobierców lub zapisobiorców. W omawianym
przez Ulpiana przypadku poruszony zosta³ problem interesuj¹cej nas konfuzji.
Wed³ug Ulpiana, prawo przyrostu nale¿y siê ka¿demu z u¿ytkowników, który na
mocy zapisu korzysta z tej samej rzeczy. Ulpian wyja�nia przy tym, i¿ nabycie
przez jednego z u¿ytkowników-zapisobiorców owej rzeczy na w³asno�æ nie powo-
duje utraty prawa przyrostu. Zdaje siê trafne stwierdzenie P. Kießa, i¿ w tym przy-
padku mo¿na mówiæ o pierwszeñstwie prawa przyrostu przed konfuzj¹. Mimo tego
bowiem, ¿e jeden z upowa¿nionych utraci³ u¿ytkowanie w wyniku konfuzji, we-
d³ug Ulpiana, nadal jest on upowa¿niony do przyrostu. Stanowisko zreferowane
przez Ulpiana odrzuca³ jednak � jak wynika z Fragmenta Vaticana � Julian,
który przyznawa³ prawo przyrostu jedynie w³a�cicielowi. Zdaniem tego ostatnie-
go prawnika, prawo przyrostu nie mo¿e nadal istnieæ na korzy�æ u¿ytkownika,
poniewa¿ u¿ytkowanie w³a�ciciela nie mo¿e wygasn¹æ. Tymczasem Julian przy-
znaje u¿ytkownikowi prawo przyrostu jedynie wtedy, gdy u¿ytkowanie mo¿e wy-
gasn¹æ.

Fakt, i¿ Ulpian, Neracjusz, Aristo i Pomponiusz opowiedzieli siê za wy³¹czeniem
efektu konfuzji w kontek�cie prawa przyrostu nie oznacza jednak, ¿e zaakcepto-
wali oni u¿ytkowanie na w³asnej rzeczy25.

24 Zob. Frag. Vat. 83: �Non solum autem si duobus »do lego« usus fructus legetur, erit ius ad-
crescendi, verum et si alteri usus fructus. alteri proprietas: nam amittente usum fructum altero, cui
erat legatus, magis iure adcrescendi ad alterum pertinet quam redit ad proprietatem, nec novum: nam
et si duobus usus fructus legetur et apud alterum sit consolidatus, ius adcrescendi non perit nec
ei, apud quem consolidatus est, neque ab eo, et ipse quibus modis amitteret ante consolidationem,
iisdem et nunc ipso quidem iure non amittet, sed praetor subsecutus exemplum iuris civilis utilem
actionem dabit fructuario. et ita Neratio et Aristoni videtur et Pomponius probat quamquam Iulia-
nus libro 35 digestorum scribat ipsi quidem ius adcrescendi (competere, non vero fructuario ab eo)�.
Zob. C. S a n f i l i p p o: Note esegetiche..., s. 58�79; S. S o l a z z i: L�usufrutto della cosa propria...,
s. 229�236; R. La R o s a: ,,Deducere� o ,,detrahere usum fructum� ed ,,excipere� o ,,recipere
servitutem�. Studi Sanfilippo VII. Milano 1987, s. 319�359; P. K i e ß: Die confusio im klassi-
schen römischen..., s. 29 i nast.

25 Zob. D. 7, 2, 4 Iulianus libro trigensimo quinto digestorum: �Si tibi proprietas fundi legata
fuerit, mihi autem et Maevio et tibi eiusdem fundi usus fructus, habebimus ego et Maevius trien-
tes in usu fructu, unus triens proprietate miscebitur. sive autem ego sive Maevius capite minuti
fuerimus, triens inter te et alterutrum nostrum dividetur; ita ut semissem in usu fructu habeat is,



29Zasada �nulli res sua servit� w prawie rzymskim...

W przeciwieñstwie do s³u¿ebno�ci gruntowych u¿ytkowanie by³o prawem po-
dzielnym. W³a�ciciel móg³ je wiêc ustanowiæ na rzeczy w³asnej dla kilku osób
w ten sposób, ¿e ka¿dy z u¿ytkowników mia³ prawo wyznaczone na czê�ci ideal-
nej (partes pro indiviso). Móg³ je te¿ ustanowiæ na fizycznie oddzielonej czê�ci
rzeczy (pars pro diviso). U¿ytkownik uzyskiwa³ wówczas prawo do pobierania
takiej czê�ci dochodów z rzeczy, na jakiej mia³ ustanowione swe prawo. Równie¿
w przypadku nabycia przez jednego z u¿ytkowników w³asno�ci gruntu u¿ytkowa-
nie czê�ciowo wygasa³o, dochodzi³o bowiem do zej�cia siê w³asno�ci z prawem na
rzeczy cudzej w rêku jednej osoby (tzw. confusio). Zasada nulli res sua servit
mia³a w tym przypadku zastosowanie, choæ w nieco innym wymiarze. Pozostali
u¿ytkownicy, oczywi�cie, zachowywali swe prawa.

W Instytucjach Justyniañskich przypadki wyga�niêcia ususfructus zosta³y
zreszt¹ wyra�nie okre�lone. Jednym z nich by³a tzw. konsolidacja. Z tych¿e Insty-
tucji pochodzi równie¿ tekst, który wymienia ten sposób wyga�niêcia u¿ytkowania.

I. 2, 4, 3:
�[...] item finitur ususfructus, si domino proprietatis ab usufructuario cedatur (nam
extraneo cedendo nibil agitur): vel ex contrario si fructuarius proprietatem rei ad-
quisierit, quae res consolidatio appellatur�.

�Koñczy siê tak¿e u¿ytkowanie, je�li zostanie ono przez u¿ytkownika odst¹pione
w³a�cicielowi, bowiem odst¹pienie osobie postronnej jest bezskuteczne, albo od-
wrotnie, je�li u¿ytkownik nabywa w³asno�æ rzeczy, co nazywa siê konsolidacj¹�26.

Omawiana zasada prawna jest jedn¹ z wielu rzymskich zasad, które po dzi�
dzieñ zachowa³y walor aktualno�ci. Jej wyra�ny �lad znajdujemy w art. 247 pol-
skiego kodeksu cywilnego: �[...] prawo rzeczowe ograniczone wygasa, je�li przej-
dzie na w³a�ciciela rzeczy obci¹¿onej, albo je¿eli ten, komu prawo takie przys³u-
guje, nabêdzie w³asno�æ rzeczy obci¹¿onej�.

qui ex nobis capite minutus non fuerat, ad te proprietas cum parte dimidia usus fructus pertine-
at�; zob. D. 7, 2, 5 Gaius libro septimo ad edictum provinciale, �et si tradideris alicui proprieta-
tem deducto usu fructu, nihilo minus putat Iulianus adcrescere, nec videri novum tibi adquiri usum
fructum�. Por. te¿ D. 44, 2, 14 1 Paulus libro septuagensimo ad edictum i D. 7, 1, 33, 1 Papinia-
nus libro septimo decimo quaestionum.

26 Por. te¿ D. 8, 6, 1 Gaius libro septimo ad edictum: �Servitutes praediorum confuduntur, si
idem utriusque praedii dominus esse coeperit�, ,,S³u¿ebno�ci gruntowe wygasaj¹ przez z³¹czenie
(confusio), gdy ta sama osoba stanie siê w³a�cicielem obydwu gruntów�. Zob. G. G r o s s o: In iure
cessio dell�usufrutto ad un terzo. �Studi Pringsheim� 1953, s. 77�85; I d e m: Usufrutto e figure
affini..., s. 310; P. B o n f a n t e: Corso di Diritto Romano..., s. 70; C.A. M a s c h i: La scienza giu-
ridica all�età dei Flavi, Atti Congresso Internaz. Studi Vespaziani. Rieti 1983, s. 59�83; T. E s p i -
n o s a  S o e d e r t: Manumision del ,,servus fructuarius�. �Rivista Internazionale di diritto Roma-
no e Antico� 1986, 37, s. 59�87; G. L u c h e t t i: La legislazione imperiale nelle Instituzioni di Giu-
stiniano. Milano 1996.
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Tak jak w prawie rzymskim, przepis ten normuje wyga�niêcie ograniczonego
prawa rzeczowego w wyniku tzw. konfuzji. Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ regulacj¹, sku-
tek konfuzji mo¿e byæ wy³¹czony w sytuacji, gdy � ze wzglêdu na interes osób
trzecich � przepis szczególny stanowi inaczej27.

Przepisem takim jest art. 325 § 2 k.c., zgodnie z którym zastaw nie wygasa,
mimo nabycia w³asno�ci rzeczy obci¹¿onej przez zastawnika, je¿eli wierzytelno�æ
zabezpieczona zastawem obci¹¿ona jest prawem osoby trzeciej lub na jej rzecz
zajêta. Dalszy wyj¹tek przewiduje art. 235 § 2 k.c. stanowi¹cy, ¿e przys³uguj¹ca
u¿ytkownikowi wieczystemu w³asno�æ budynków i urz¹dzeñ na u¿ytkowanym grun-
cie jest prawem zwi¹zanym z u¿ytkowaniem wieczystym28.

Szczególna sytuacja zachodzi wtedy, gdy po³¹czenie w jednej osobie uprawnieñ
w³a�cicielskich z uprawnieniami wynikaj¹cymi z ograniczonego prawa rzeczowe-
go dotyczy nabycia udzia³u we w³asno�ci. Powstaje pytanie, czy równie¿ w takim
przypadku mamy do czynienia z konfuzj¹ i skutkami okre�lonymi w art. 247 k.c.
W tej sytuacji bêdzie to mo¿liwe w odniesieniu do praw rzeczowych, które mog¹
byæ ustanawiane na udziale we w³asno�ci, jak np. u¿ytkowanie.

Udzia³ we w³asno�ci nabyty przez u¿ytkownika wygasa co prawda wskutek
konfuzji, jednak utrzymuje siê na udzia³ach pozosta³ych wspó³w³a�cicieli. Warto
w tym miejscu odwo³aæ siê do tekstu Ulpiana (D. 7, 2, 3, 2), który w swym ko-
mentarzu do edyktu omawia³ podobn¹ sytuacjê29.

Wyga�niêcie prawa jest konsekwencj¹ konstrukcji prawnej s³u¿ebno�ci jako
prawa na rzeczy cudzej. Sytuacjê tê wyja�nia uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia
6 lutego 1970 roku � III CZP, 106/69. OSN 1970, nr 10, poz. 177. S¹d Najwy¿-
szy rozpatrywa³ przypadek wykonywania s³u¿ebno�ci drogowej, ograniczonej w sto-
sunku do okre�lonej czê�ci nieruchomo�ci, która uleg³a wyw³aszczeniu bez utrzy-
mania tej s³u¿ebno�ci w mocy. S¹d przyj¹³, ¿e s³u¿ebno�æ ta wygasa w stosunku
do ca³ej nieruchomo�ci.

Odniesienie do zasady nemini res sua servit mo¿na po�rednio znale�æ w art.
285 § 1 k.c., z którego wynika, i¿ nieruchomo�æ mo¿na obci¹¿yæ prawem na rzecz

27 J. I g n a t o w i c z, K. S t e f a n i u k: Prawo rzeczowe. Warszawa 2006, s. 203; por. te¿
A. K o s i b a: Wyga�niêcie s³u¿ebno�ci osobistych i u¿ytkowania w praktyce notarialnej. �Rejent�
1997, nr 11; S. R u d n i c k i: S¹siedztwo nieruchomo�ci. Kraków 1998, s. 40.

28 Podobnie wyklucza konfuzjê art. 1712 Ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych, który sta-
nowi, ¿e w wypadkach, w których ustawa przewiduje wyga�niêcie spó³dzielczego w³asno�ciowego
prawa do lokalu, prawo to nie wygasa, je¿eli jest obci¹¿one hipotek¹, lecz przechodzi z mocy pra-
wa na spó³dzielnie.

29 Por. te¿ I. 2, 4, 3, tekst pochodz¹cy z Instytucji Justyniana, w którym mowa jest o wy-
ga�niêciu u¿ytkowania przez konsolidacjê. Konstrukcji konfuzji w sytuacji, w której upraw-
niony z tytu³u ograniczonego prawa rzeczowego naby³ udzia³ we w³asno�ci rzeczy obci¹¿onej
tym ograniczonym prawem rzeczowym, dotyczy uchwa³a 7 sêdziów SN z dnia 29 pa�dzierni-
ka 2002 r., III CZP 47/02 (OSNC 2003/7�8/93), a konfuzji w stosunkach w³asno�ciowych tzw.
gruntów warszawskich � orzeczenie SN z dnia 9 stycznia 2001 r., I CKN 71/01 (OSNC 2002/
7�8/98).
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w³a�ciciela innej nieruchomo�ci. Zwi¹zek art. 247 k.c., mówi¹cego o wyga�niêciu
praw na rzeczy cudzej przez konfuzjê, z tre�ci¹ art. 285 § 1 k.c. zosta³ dostrze¿o-
ny w orzecznictwie. Ciekawe jest pod tym wzglêdem stanowisko S¹du Najwy¿-
szego w postanowieniu z dnia 20 pa�dziernika 2005 roku (sygn. akt IV CK 65/05)
w sprawie rozpoznania kasacji z wniosku Grupy Inwestycyjnej ,,H� S.A. przy
uczestnictwie Ma³gorzaty i Tomasza B. Wniosek kasacyjny zarzuci³ naruszenie
art. 285 § 1 k.c., art. 64 Konstytucji oraz art. 140 k.c. W pierwszej instancji s¹d
rejonowy potwierdzi³, ¿e z brzmienia art. 285 k.c. jednoznacznie wynika, i¿ s³u¿eb-
no�æ gruntowa nie mo¿e obci¹¿aæ nieruchomo�ci na rzecz tego samego w³a�ciciela
innej nieruchomo�ci. Uzna³ przy tym, i¿ nie ma znaczenia, ¿e Grupa Inwestycyj-
na ,,H� S.A. pozostawa³a jedynie wspó³w³a�cicielem nieruchomo�ci obci¹¿onej,
bowiem tak¿e wtedy nie mo¿na uznaæ nieruchomo�ci tej za cudz¹ w odniesieniu
do wnioskodawcy. Równie¿ s¹d okrêgowy oddali³ apelacjê wnioskodawcy, twier-
dz¹c, i¿ w ogóle nie dosz³o do zawarcia umowy ustanowienia s³u¿ebno�ci, skoro
o�wiadczenie woli wnioskodawcy o jej ustanowieniu zosta³o miêdzy innymi skie-
rowane do niego samego. S¹d okrêgowy przyj¹³ wiêc, podobnie jak s¹d pierwszej
instancji, przes³anie zasady nemini res sua servit.

Dodatkowo s¹d okrêgowy podzieli³ argumentacjê s¹du pierwszej instancji,
wskazuj¹c, ¿e nie jest dopuszczalne, aby w³a�ciciel nieruchomo�ci, maj¹cy prze-
cie¿ nieograniczone prawo do nieruchomo�ci, by³ w stosunku do niej ograniczo-
ny w swym w³adaniu stosownie do tre�ci s³u¿ebno�ci gruntowej. Odmienne sta-
nowisko zaj¹³ jednak S¹d Najwy¿szy, wywodz¹c, i¿ ,,trudno zgodziæ siê z pogl¹-
dem, ¿e istnieje w prawie cywilnym fundamentalna zasada, zgodnie z któr¹ ogra-
niczone prawo rzeczowe mo¿e byæ ustanowione jedynie na rzeczy cudzej�. W uza-
sadnieniu S¹d Najwy¿szy wskaza³ na art. 187 § 2 prawa rzeczowego z 1946 roku,
który zezwala³ w³a�cicielowi dwóch nieruchomo�ci na obci¹¿enie jednej z nich
s³u¿ebno�ci¹. Odrzuci³ wiêc star¹ rzymsk¹ regu³ê, twierdz¹c, i¿ rozwi¹zania na-
le¿y poszukiwaæ w przepisach ustawy, a nie w bli¿ej nieokre�lonej �ród³owo za-
sadzie.

Stanowisko S¹du Najwy¿szego mo¿na uznaæ za kontrowersyjne, poniewa¿ od-
rzuci³ on zastosowanie art. 247 k.c. w sytuacji, w której w³a�ciciel nieruchomo�ci
ma jedynie udzia³ we w³asno�ci innej nieruchomo�ci. W takim wypadku zasadni-
czo nie ma ¿adnych przeszkód ustawowych do obci¹¿enia tej ostatniej s³u¿ebno-
�ci¹ gruntow¹ na rzecz jej w³a�ciciela. Teksty �ród³owe jurystów rzymskich bli¿-
sze s¹ ogólnej tre�ci wyra¿onej w art. 247 k.c., który mówi o przypadku wyga�niê-
cia prawa w wyniku konfuzji. Mo¿na w tym wzglêdzie chocia¿by nawi¹zaæ do tek-
stu Gaiusa z ksiêgi siódmej komentarza do edyktu prowincjonalnego, w którym
prawnik ten wyra�nie podkre�li³ znaczenie konfuzji (D. 8, 6, 1), czy te¿ do podob-
nego tekstu pochodz¹cego z Instytucji Justyniana (I. 2, 4, 3).

Konstrukcji konfuzji dotyczy równie¿ uchwa³a 7 sêdziów SN z dnia 29 pa�dzier-
nika 2002 roku, III CZP 47/02 (OSNC 2003/7�8/93). Omawia ona sytuacjê,
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w której uprawniony z tytu³u ograniczonego prawa rzeczowego naby³ udzia³ we
w³asno�ci rzeczy obci¹¿onej s³u¿ebno�ci¹. Natomiast konfuzji w stosunkach w³a-
sno�ciowych tzw. gruntów warszawskich po�wiêcone jest orzeczenie SN z dnia
9 stycznia 2001 roku, I CKN 71/01 (OSNC 2002/7�8/98).

Do s³u¿ebno�ci osobistych odnosi siê uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia 10
marca 1983 roku, III CZP 3/83. W rozwa¿anym przypadku nabycia przez upraw-
nionego z tytu³u takiej s³u¿ebno�ci w drodze dziedziczenia udzia³u w spadku, w sk³ad
którego wchodzi nieruchomo�æ obci¹¿ona t¹ s³u¿ebno�ci¹, S¹d Najwy¿szy uzna³,
¿e nie powoduje to wyga�niêcia owej s³u¿ebno�ci.

Oznacza to, ¿e s³u¿ebno�æ gruntowa nie mo¿e obci¹¿aæ nieruchomo�ci na rzecz
tego samego w³a�ciciela innej nieruchomo�ci, a je¿eli w³asno�æ nieruchomo�ci
obci¹¿onej przesz³aby na w³a�ciciela nieruchomo�ci w³adn¹cej lub odwrotnie, to
s³u¿ebno�æ wygasa. Jest to potwierdzeniem zarówno rzymskiej zasady nulli res
sua servit, jak i sformu³owania ulpiañskiego nec enim potest ei suus fundus
servire.

S³usznie podkre�la jednak A. Sokala, i¿ mimo to w orzecznictwie cywilistycz-
nym i w polskiej literaturze przedmiotu dziwi brak wyra�nych odniesieñ do regu³y
nulli res sua servit. W postaci oryginalnej bowiem nie jest ona prawie wykorzy-
stywana30.

Byæ mo¿e nie bezpo�rednio, lecz przynajmniej w pewnym stopniu mog³a siê do
tego przyczyniæ regulacja polskiego ustawodawcy w dekrecie z 1946 roku Prawo
rzeczowe, szczególnie za� wspomniany ju¿ art. 187 tego aktu prawnego. Konstruk-
cja s³u¿ebno�ci gruntowej przyjêta w cytowanym artykule przewidywa³a istnienie,
podobnie zreszt¹ jak w prawie niemieckim31, tzw. s³u¿ebno�ci gruntowej w³a�ci-
ciela, co zgodnie z ówczesn¹ regulacj¹ prawn¹, mog³o godziæ w istotê rzymskiej
zasady nulli res sua servit.

30 Zob. A. S o k a l a: Regula est, quae est breviter ennarat. O znaczeniu regu³ prawa rzymskiego
dla wspó³czesnego polskiego prawa rzeczowego. [niepublikowane].

31 Zob. O. J a u e r i n g  w zbiorowym komentarzu BGB, w: Bürgerliches Gesetzbuch. 1994,
s. 1205.

Joanna O¿arowska-Sobieraj

Das Prinzip nulli res sua servit im römischen
und polnischen Zivilrecht

Z u s a m m e n f a s s u n g

Das hier behandelte Thema hat zum Ziel, eins der römischen, sich auf die Dienstbarkeit be-
ziehenden Rechtsprinzipien näherzubringen. Das Prinzip nulli res sua servit hat einen allgemeinen,
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universellen Charakter und betrifft sowohl die Grunddienstbarkeit, wie auch die persönliche Dien-
stbarkeit.

Die oben genannte Regel gilt einerseits fürs Erlöschen der Dienstbarkeit ipso iure (von Rechts
wegen), wenn das Eigentumsrecht und die es einschränkende Dienstbarkeit dieselbe Person angeht
und dieselbe Sache betrifft (sog. confusio). Im römischen Recht hat confusio zu Folge, dass auch
andere beschränkte dingliche Rechte, insbesondere das Pfandrecht, die Emphyteuse und die Flur-
rechte erlöscht wurden. Dasselbe betrifft auch die Verpflichtungen. Das Zusammentreffen des For-
derungsrechtes und der Schuld in einer Person verursacht confusio, in dessen Folge obligatio von
Rechts wegen getilgt wird.

Andererseits kann das Prinzip nulli res suaservit folgendermaßen erklärt werden: der Besit-
zer durfte die Dienstbarkeit seiner eigenen Sache nicht einsetzen, abgesehen davon, ob er Alleine-
igentümer oder nur Miteigentümer war.

Das Prinzip nulli res sua servit ist vom spätklassischen Juristen Paulus in dem Kommentar
Ad Sabinum abgefasst worden. Manche zeitgenössische Romanisten zogen aber die Echtheit des
Textes von Paulus in Zweifel.

Das hier besprochene Prinzip ist eine von den zahlreichen römischen Grundsätzen, die bis zum
heutigen Tage noch aktuell sind. Es kommt auch im 247 Art. des polnischen Zivilgesetzes zum Vor-
schein. So wie es im römischen Recht der Fall war, betrifft diese Vorschrift das Erlöschen des be-
grenzten Sachrechtes in Folge der sog. Konfusion.

Es ist doch verwunderlich, dass sich die Zivilrechtsprechung und die polnische Fachliteratur
auf die Regel nulli res sua servit überhaupt nicht beziehen. In Originalaufnahme wird sie im Recht
zwar nicht gebraucht.

Im vorliegenden Artikel bespricht der Verfasser die das Prinzip nulli res sua servit betreffen-
den Quellentexte.

Joanna O¿arowska-Sobieraj

The nulli res sua servit principle in the Roman law
and the Polish civil law

S u m m a r y

The issue dealt with in this article is to give more information on one of the Roman princi-
ples contributing to the government of servitude. The nulli res sua servit principle is a rule of a
general and universal character referring to both real and personal servitude.

On the one hand, the nulli res sua servit principl touched upon the case of servitude extingu-
ishment ipso iure (by virtue of law), when it overlapped with the property right with a limited
servitude with respect the same property (the so called moment of confusio). In such a case a se-
rvitude vi legis was no longer in force. In the Roman law, confusio was also the reason for the extin-
guishment of other limited property rights, such as pledge, emphiteusis, or the ground law. The
same was with commitments. The case of claims and debt in one hand causes confusio, as a result
of which obligatio by virtue of law undergoes depreciation. On the other hand, the above-mentio-
ned principle can be referred to as a situation in which the owner could not establish servitude on
his own property, whether he be its only owner or just a coowner.

The nulli res sua servit principle was formulated by Paulus, a late-classical Jurist, in the Ad
Sabinum comment. However, some of the contemporary Romanists questioned the authenticity of
the Paulus�s text. The very principle is one of many Roman rules which have remained their rele-

3 Z Dziejów Prawa
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vance. Its traces can be found in the 247th article of the Polish civil law. As it was in the Roman
law, the very rule regulates the extinguishment of the limited property right as a result of the so
called confusion. What is strange, though, is the lack of the references to the nulli res sua servit
principle in the civilist jurisdiction and the Polish literature of the subject it is hardly used in its
original version.

The article also attempted to discuss the source texts referring to the nulli res sua servit prin-
ciple.
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O �ciganiu z³oczyñców
w osiemnastowiecznej Polsce na przyk³adzie

krakowskiego procesu �wiêtokradców
z 1775 roku

Postêpowanie w sprawach kryminalnych w miastach polskich epoki wczesno-
nowo¿ytnej kszta³towa³o siê w znacznym stopniu w drodze praktyki. St¹d te¿ grun-
towne poznanie dawnego procesu miejskiego wymaga nie tylko badañ podstawo-
wych �róde³ prawa sasko-magdeburskiego, literatury prawniczej i lokalnego usta-
wodawstwa, ale � i to chyba przede wszystkim � ¿mudnego studiowania ksi¹g
s¹dowych1. I choæ s¹dowe zapiski nie zawsze wiernie oddaj¹ przebieg postêpo-
wania, to jednak mo¿emy na ich podstawie poczyniæ ustalenia dotycz¹ce tego, co
dzia³o siê w sali s¹dowej, a nieraz tak¿e i w izbie tortur. W tych przypadkach pewne
trudno�ci mo¿e sprawiaæ nawet nadmiar informacji. Zupe³nie inaczej przedstawia
siê sprawa rozmaitych czynno�ci podejmowanych poza s¹dem, a zmierzaj¹cych do
ustalenia podejrzanych i ich ujêcia. Wydaje siê, i¿ czynno�ci te postrzegano wów-
czas raczej jako dzia³ania faktyczne, nieformalne2 i dlatego wyj¹tkowo tylko
w aktach s¹dowych zamieszczano szersze informacje na ich temat. Najczê�ciej

1 Na potrzebê badañ praktyki miejskiego wymiaru sprawiedliwo�ci wskazywa³a K. B u k o w -
s k a: Proces w prawie miejskim. W: Historia pañstwa i prawa Polski. T. 2. Red. J. B a r d a c h. War-
szawa 1971, s. 412.

2 W znacznym stopniu nieformalne by³y np. czynno�ci zwi¹zane z ujêciem i aresztowa-
niem podejrzanego. Por. M. M i k o ³ a j c z y k: Areszt tymczasowy w prawie miejskim w Polsce
XVI�XVIII wieku. W: Wspó³czesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwo�ci. Ksiê-
ga ku czci Profesora Kazimierza Marsza³a. Red. P. H o f m a ñ s k i, K. Z g r y z e k. Katowice 2003,
s. 259�262.

3*
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dowiadujemy siê o owych czynno�ciach dziêki zeznaniom oskar¿onych, którzy nie-
raz opowiadali o okoliczno�ciach towarzysz¹cych ich zatrzymaniu. Z tego te¿
wzglêdu nasza wiedza jest w tym wypadku bardzo skromna, tym bardziej, ¿e ¿ad-
nych powa¿niejszych badañ w tym zakresie nie podejmowano3.

Wiosn¹ 1775 roku toczy³ siê w Krakowie proces obejmuj¹cy stopniowo coraz
wiêksz¹ liczbê oskar¿onych, którym zarzucano udzia³ w �wiêtokradczych w³a-
maniach do ko�cio³ów oraz w nabywaniu, sprzedawaniu i przechowywaniu
skradzionych przedmiotów. Proces ów z ró¿nych powodów mo¿na uznaæ za wy-
j¹tkowy. Oskar¿onymi byli g³ównie starozakonni, raczej rzadko poci¹gani do od-
powiedzialno�ci w sprawach karnych przed s¹dami miejskimi4. By³a to te¿ chy-
ba ostatnia krakowska sprawa kryminalna, w której zdecydowano siê na za-
stosowanie wobec oskar¿onych tortur. Wreszcie � jak wskazuj¹ protoko³y �
w sprawie podejmowano rozmaite czynno�ci zmierzaj¹ce nie tylko do udowodnie-
nia winy postawionym przed s¹dem oskar¿onym, ale tak¿e do ustalenia, odnalezie-
nia i schwytania innych z³oczyñców i zlikwidowania w ten sposób ich rozga³êzio-
nej siatki.

Warto zatem prze�ledziæ przebieg rozpoczêtego w kwietniu 1775 roku postê-
powania, chocia¿ nie jest to zadanie proste. Sprawa by³a skomplikowana i wielo-
w¹tkowa. Studiuj¹c akta, gubimy siê nieraz w zawik³anych i nie zawsze wiarygod-
nych zeznaniach. W dodatku g³ówni, aczkolwiek negatywni bohaterowie procesu
na ogó³ nie nosili nazwisk, pos³ugiwali siê imionami i patronimikami5, a wyj¹tkowo
tylko przezwiskami, dlatego te¿ to¿samo�æ wspominanych i wystêpuj¹cych przed
s¹dem osób budzi niekiedy spore w¹tpliwo�ci.

Nie mo¿emy wykluczyæ, ¿e krakowski proces by³ konsekwencj¹ sprawy tocz¹-
cej siê rok wcze�niej w do�æ odleg³ym Opocznie miêdzy tamtejszym instygatorem
miejskim oraz organist¹ ko�cio³a mniowskiego a �niewiernemi Lewkiem Berkowi-
czem, Abraamem Srulowiczem, Józefem Izraelowiczem�. Oskar¿onym zarzuco-
no okradzenie ko�cio³a w Mniowie, a tak¿e innych �wi¹tyñ. �Po wys³uchanych

3 Trzeba jednak w tym miejscu wspomnieæ o uwagach Witolda Maisla i Krystyny Kamiñskiej,
dotycz¹cych miejskich s³u¿b porz¹dkowych oraz ich zadañ (W. M a i s e l: S¹downictwo miasta Po-
znania do koñca XVI wieku. Poznañ 1961, s. 239�244; K. K a m i ñ s k a: S¹downictwo miasta To-
runia do po³owy XVII wieku na tle ustroju s¹dów niektórych miast Niemiec i Polski. Warszawa�
Poznañ�Toruñ 1980, s. 159). Mo¿na te¿ przypomnieæ popularnonaukow¹ pracê autorstwa
A. A b r a m s k i e g o, J. K o n i e c z n e g o: Justycjariusze, hutmani, policjanci. Z dziejów s³u¿b
ochrony porz¹dku w Polsce. Katowice 1987, zw³aszcza s. 76�89, 104�108.

4 Zob. M. M i k o ³ a j c z y k: ¯ydzi jako oskar¿eni przed s¹dami miejskimi w przedrozbioro-
wej Polsce. W: Cuius regio, eius religio? Zjazd Historyków Pañstwa i Prawa. Lublin, 20�23 IX
2006. T. 2. Lublin [w druku].

5 W dodatku w przypadku tych samych osób pojawia³y siê ró¿ne formy owych patronimi-
ków, np. zarówno ze staropolsk¹ koñcówk¹ �-ic� (Herszlowic, Judkiewic), jak i z nowsz¹ �-icz�
(Herszlowicz, Judkiewicz).
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dwóch dobrowolnych konfesat�, wobec sprzeczno�ci w zeznaniach, 13 kwietnia
1774 roku6 �s¹d wójtowski opoczyñski kryminalny, dla lepszej indagacyi�, skaza³
z³oczyñców na tortury.

Wszyscy trzej oskar¿eni, mêczeni przez kata, wyliczali wspólników pope³nio-
nych przez siebie zbrodni, przy czym oprócz mniowskiego karczmarza, piotrkow-
skiego rabina czy te¿ Mo�ka Abramkowicza, furmana z Koñskich, pojawiali siê
równie¿ �¯ydzi krakowscy�. I tak Lewek Berkowicz opowiada³, �i¿ ko�ció³ su³-
kowski Abraam Srulowicz i Jakub i Liba na Weso³y mieszkaj¹cy w dworku pana
Bieleckiego okradli�, ¿e zrabowane �srebra w Krakowie przedawali Lejzerowi,
arendarzowi w Królewskim Ogrodzie mieszkaj¹cemu�, oraz Szymonowi z Kazi-
mierza. Abraam Srulowicz twierdzi³ z kolei, ¿e jego kompan, a obecnie towarzysz
niedoli, Lewek �z ¯ydami krakowskiemi� okrad³ ko�cio³y w Przec³awiu i Jaro-
s³awiu. I w tym wypadku pada³y imiona Liby i Jakuba oraz Lejzera, arendarza
w Ogrodzie Królewskim, przy czym tylko ten ostatni mia³ byæ Abraamowi znany
osobi�cie. Wed³ug trzeciego z oskar¿onych Józefa Izraelowicza, Srulowicz zna³
jednak obu ¯ydów z podkrakowskiej Weso³ej, skoro chwali³ siê, ¿e wraz z nimi
obrabowa³ ko�ció³ przec³awski. Nie by³o to zreszt¹ ich jedyne tego rodzaju prze-
stêpstwo. Równie¿ Józef nie omieszka³ wspomnieæ o trudni¹cym siê paserstwem
Lejzerze7.

Z³o¿one na torturach zeznania stanowi³y mocn¹ podstawê do wytoczenia pro-
cesu kryminalnego co najmniej trzem mieszkañcom krakowskich jurydyk: Weso-
³ej i Królewskiego Ogrodu. Nie mamy jednak wyra�nych dowodów wskazuj¹cych,
¿e taka w³a�nie by³a kolejno�æ wydarzeñ. Jest bowiem ca³kiem prawdopodobne,
i¿ podkrakowscy ¯ydzi w jaki� inny sposób �ci¹gnêli na siebie podejrzenia, a po
zeznania z Opoczna siêgniêto ju¿ w trakcie tocz¹cego siê procesu. Zauwa¿my, i¿
wyci¹g z akt opoczyñskich przedstawiono w Krakowie dopiero 19 maja 1775 roku,
wtedy te¿ do³¹czono go do protoko³ów prowadzonych ju¿ od przesz³o miesi¹ca
przes³uchañ8.

W ka¿dym razie 7 kwietnia 1775 roku aresztowano siedem osób zamieszka-
³ych we wspomnianych podkrakowskich jurydykach. W wiêzieniu miejskim zna-
le�li siê: Jakub Aronowicz, Abram, Józef Michel Herszli (Herszlowicz), Lejbek
Józef (Józefowicz), Anna, ¿ona Jakuba Herszlowicza, Anna, ¿ona Libera, wresz-
cie ma³oletni Jakub Abraam (Abramowicz). Prawdopodobnie przeprowadzono

6 W aktach datê zapisano w tradycyjny sposób, jako czwarty dzieñ tygodnia po pierwszej
niedzieli po Wielkanocy (zob. Chronologia polska. Red. B. W ³ o d a r s k i. Warszawa 2007, s. 372
(tabl. XXI)). Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e ostatnia cyfra w dacie rocznej, czyli czwórka, nanie-
siona zosta³a na pi¹tkê. Nie mo¿na zatem ca³kiem wykluczyæ, ¿e opoczyñski proces toczy³ siê
równolegle z procesem krakowskim. Decyzja dotycz¹ca tortur zapad³aby wówczas 26 kwietnia
1775 r. (zob. Chronologia..., s. 398 (tabl. XXI)).

7 Rkps w Archiwum Pañstwowym w Krakowie [dalej: APKr.], Akta miasta Krakowa [dalej:
AMKr.], sygn. 884, s. 73�79.

8 Zob. APKr. AMKr. 884, s. 73.
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wówczas równie¿ przeszukanie domostw, bowiem w parê dni pó�niej jednego
z aresztantów szczegó³owo wypytywano o pochodzenie znalezionych u niego, a bu-
dz¹cych podejrzenia przedmiotów9.

Dnia 8 kwietnia10 instygator krakowskiego s¹du radzieckiego, dzia³aj¹c na pod-
stawie delacji Kazimierza Bontaniego11, prezentowa³ sêdziom obwinionych12, pro-
sz¹c przede wszystkim o ich przes³uchanie13.

W pierwszej kolejno�ci � prawdopodobnie nieprzypadkowo � przepytany
zosta³ najm³odszy z aresztantów � Jakub Abramowicz, mieszkaj¹cy u Jakuba
Józefowicza i ucz¹cy jego dzieci. Wyzna³ on, ¿e osiem tygodni temu �¯yd Jakub
z Liberem i Ickiem wyjachali w nocy na wozie i przyjachali czwartej nocy, i na wo-
zie przywie�li kufer, który zaraz wywie�li; przywie�li materyje porozrywane, mie-
li i puary srebrne�. Równie¿ �w przesz³y tydzieñ byli wyjachali w nocy�. Powró-
cili równie¿ noc¹, tym razem jednak nie widzia³, co przywie�li. Mimo to na koniec
wspomina³ o jakich� po³amanych srebrach. Nie potrafi³ natomiast powiedzieæ, gdzie
mieszka Jakub, o którym opowiada³, �bo nie jest tutejszy�14.

Sze�cioro pozosta³ych oskar¿onych chêtnie podzieli³o siê z s¹dem informa-
cjami o swym pochodzeniu, stosunkach rodzinnych i zawodowych zajêciach15,
wszyscy jednak stanowczo o�wiadczali, ¿e ani sami nie kradli, ani o innych z³odzie-

9 Por. APKr. AMKr. 884, s. 44.
10 Datê tê odnotowano co prawda w przypadku sprawy poprzedzaj¹cej interesuj¹cy nas proces

(zob. APKr. AMKr. 884, s. 42), mo¿emy jednak domniemywaæ, ¿e i on rozpocz¹³ siê w tym sa-
mym dniu, jako ¿e nastêpne notatki opatrzone dat¹ pochodz¹ z poniedzia³ku 10 kwietnia (por.
APKr. AMKr. 884, s. 45).

11 Adam Boniecki (Herbarz polski. T. 2. Warszawa 1900, s. 16) podaje, ¿e Micha³ i Kazimierz
Bontaniowie h. w³asnego otrzymali polskie szlachectwo dopiero w 1785 r. Przedstawiciele tej ro-
dziny pojawiaj¹ siê jednak ju¿ wcze�niej jako szlachta ksiêstwa siewierskiego (zob. Z. N o g a:
Osadnictwo i stosunki w³asno�ciowe w ksiêstwie siewierskim do 1790 r. W: Siewierz. Czelad�. Ko-
zieg³owy. Studia i materia³y z dziejów Siewierza i ksiêstwa siewierskiego. Red. F. K i r y k. Kato-
wice 1994, s. 187, 230, 231; A. J a � k i e w i c z: Z dziejów sztuki. W: Siewierz, Czelad�, Kozieg³o-
wy..., s. 628, 639, 664).

12 Owa prezentacja by³a czynno�ci¹ otwieraj¹c¹ postêpowanie przed s¹dem, nieraz zawiera-
³a te¿ pewne elementy skargi. Zob. M. M i k o ³ a j c z y k: Wszczêcie postêpowania karnego przed
s¹dami miejskimi w Polsce XVI�XVIII wieku. �Czasopismo Prawno-Historyczne� 2005, T. 57,
z. 1, s. 99�104.

13 APKr. AMKr. 884, s. 43.
14 APKr. AMKr. 884, s. 43.
15 Sk³adane w s¹dach miejskich zeznania oskar¿onych bardzo czêsto rozpoczyna³y siê od po-

dania takich w³a�nie danych osobopoznawczych. Por. np.: APKr. AMKr. 883, s. 24�25 (1763 r.),
182 (1766 r.), 361 (1768 r.); APKr. AMKr. 885, s. 10 (1776 r.), 354 (1778 r.); APKr. AMKr. 886,
s. 6 (1778 r.), 130 (1779 r.), 318 (1780 r.); APKr. AMKr. 891, s. 9 (1785 r.), 110 (1786 r.), 176
(1787 r.); APKr. AMKr. 893, s. 71 (1788 r.), 228 (1789 r.); APKr., Inwentarz tymczasowy [dalej:
IT], sygn. 2059 (Nowy Wi�nicz), s. 60�61 (1697 r.), 97�100 (1713 r.); APKr., Akta depozyto-
we [dalej: AD], sygn. 67 (Nowy S¹cz), s. 59�61 (1595 r.); APKr. AD 116 (Nowy S¹cz), s. 161
(1661 r.), 258�259 (1664 r.), 303 (1665 r.); rkps w Archiwum Pañstwowym w Krakowie, oddzia³
na Wawelu [dalej: APKr./W.], AD 327 (O�wiêcim), plik VIII, cz. 2, k. 2 (1733 r.); rkps w Archi-
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jach nic im nie wiadomo. Niektórzy podkre�lali, ¿e nie wiedz¹, za co ich �wziêto
na ratusz�.

I tak Jakub Aronowicz, karczmarz z Rêczyc16, przyjecha³ by³ na krótko do Kra-
kowa, mia³ poprzedniego dnia wracaæ do domu, ale go �przytrzymano�. Abram
�z Królewskiego Ogroda, ziêæ Józefa krawca�, utrzymuj¹cy siê z nauczania dzie-
ci, te¿ stosunkowo niedawno osiad³ na Wygodzie. Wcze�niej wykonywa³ sw¹
profesjê w Zawadzie �pod S¹dczem�. Rzekomo prawie nie wychodzi³ w domu,
a kiedy mu siê to zdarzy³o, bo chcia³ odebraæ d³ug �za pó³cielêcia� u ¯ydówki
mieszkaj¹cej na Weso³ej, to �jak po niê przyszli, tak [...] wziêli� i jego. Pochodz¹cy
z Wêgier Józef Michel Herszli, niegdy� markietan w wojsku cesarskim, zajmowa³
siê handlem starzyzn¹. Zatrzymany wraz z nim jego syn Lejbek Józefowicz, rêka-
wicznik, przyjecha³ z Wêgier w odwiedziny do ojca dopiero przed dwoma ty-
godniami. Anna, ¿ona Jakuba Herszlowicza, przyzna³a, ¿e jej ma³¿onek handluje
p³ótnem, a poniewa¿ nie ma koni, wiêc je wynajmuje, za� Liber pracuje u niego jako
furman. Doda³a te¿, ¿e Jakub Aronowicz ju¿ po raz trzeci zatrzyma³ siê w zajmo-
wanym przez Herszlowiczów domostwie. Poniewa¿ jednak nieustannie chorowa³a,
nie wie, czy je�dzi³ on gdziekolwiek z jej mê¿em, nie widzia³a te¿ u mê¿a jakich-
kolwiek kradzionych rzeczy. Równie¿ Anna Liberowa nigdy nie widzia³a, by jej
�m¹¿ [...] albo Jakub co w nocy przywióz³�. Nie zauwa¿y³a te¿ ¿adnego kufra ani
srebra, w dodatku obaj [Jakub i Liber] przez ca³y post nigdzie nie wyje¿d¿ali17.

Tego samego dnia przes³uchany zosta³ � prawdopodobnie równie¿ w charak-
terze oskar¿onego18 � Marek, karczmarz z Wielmo¿y19. Opowiada³ on, ¿e niedaw-
no dwukrotnie go�ci³ piêciu ¯ydów, a w�ród nich równie¿ jednego z aresztantów
(�miêdzy któremi by³, co tu siedzi, a ma czarn¹ brodê�). �Popasali� u niego zarów-
no jad¹c �ku Zadro¿u�20, jak i w kilka dni pó�niej, wracaj¹c do Krakowa. Ponie-
wa¿ by³ wówczas chory, nie zauwa¿y³, �¿eby co wie�li�. Twierdzi³ te¿, ¿e gdy
ostatnio by³ w Krakowie, jaki� ¯yd sugerowa³ mu, i¿ wspomniane odwiedziny ozna-
czaj¹ dlañ �k³opot�, potem za� rzek³: �[...] kiedy� mnie nie wyda³, bêdziesz mia³ ode
mnie nadgrodê [...], bo gdyby� mnie by³ wyda³, je¿eliby ja wisia³, to by� i ty wisia³,
bo bym na ciebie na z³o�æ powiedzia³�21.

wum Pañstwowym w Krakowie, Oddzia³ w Bochni [dalej: APKr./B.], Archiwum staropolskie mia-
sta Bochni [dalej: AMBoch.], sygn. ASB 69, s. 60 (1678 r.); rkps w Muzeum Okrêgowym w Tar-
nowie [dalej: MTarn.], sygn. MT-H 505 (Tarnów), k. 7�7v. (1754 r.), 69 (1765 r.), 94 (1771 r.),
110 (1772 r.).

16 Nie uda³o siê nam ustaliæ po³o¿enia tej miejscowo�ci.
17 APKr. AMKr. 884, s. 43�44.
18 Protokó³ nie okre�la go co prawda jako aresztanta, ale jest w nim wzmianka o typowym

w przypadku oskar¿onych dobrowolnym przes³uchaniu (APKr. AMKr. 884, s. 44), pó�niej
zreszt¹ jest on wymieniany jako jeden z obwinionych (APKr. AMKr. 884, s. 45).

19 Wielmo¿a � wie� po³o¿ona na pó³noc od miasteczka Ska³a, s¹siaduj¹ca z Pieskow¹ Ska³¹.
20 Zadro¿e � wie� le¿¹ca na pó³noc od Wielmo¿y, przy drodze do Wolbromia.
21 APKr. AMKr. 884, s. 44.
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W poniedzia³ek, 10 kwietnia, ponownie wypytywano Józefa Michela. Takie
powtarzanie przes³uchañ by³o do�æ charakterystyczne dla miejskiego procesu
karnego22, praktykowano je równie¿ w Krakowie23. Tym razem chciano wie-
dzieæ, w jaki sposób u oskar¿onego znalaz³y siê obrazki, ksi¹¿ki i inne podejrza-
ne przedmioty. Józef do�æ pokrêtnie wyja�nia³, ¿e �p³ótno farbowane�24 znalaz³
kilka miesiêcy temu w porzuconej torbie, obrazki, ksiêgi, druty i �widerki kupi³
�w ¿elaznych kramach [...] u kupca, którego tu nie masz�, posrebrzany pas na-
by³ u jakiego� ¿o³nierza, ��wider, sznur i cyna� za� znalaz³y siê u niego jako za-
staw25.

Tego¿ dnia instygator za¿¹da³, by wszyscy oskar¿eni wdali siê w spór mery-
toryczny (ad directe respondendi)26. Na razie jednak, na pro�bê obwinionych,
przydzielono im trzech obroñców i dopiero oni, w imieniu swych klientów, usto-
sunkowali siê do wniosku oskar¿yciela27. Nastêpnie s¹d zarz¹dzi³ inkwizycje, czy-
li przes³uchanie �wiadków, i prawdopodobnie równie¿ dalsze indagowanie obwi-
nionych28.

Nie wiemy niestety, czy dowód z zeznañ �wiadków przeprowadzono na wnio-
sek której� ze stron, czy te¿ by³a to wy³¹czna inicjatywa s¹du. Nie wiemy te¿,
w jaki sposób uda³o siê odnale�æ osoby, które mog³y mieæ wa¿ne dla sprawy in-

22 APKr./W. AD 6 (Biecz), s. 139�140 (1645 r.), 335�336 (1693 r.), 461�466 (1691 r.);
APKr./W. AD 67 (Dobczyce), s. 15�18 (1700 r.); APKr./B. AMBoch. ASB 69, s. 96�99, 105
(1680 r.); MTarn. MT-H 505 (Tarnów), k. 9�10v. (1754 r.), 94�94v. (1771 r.). Na ogó³ owe po-
nowne przes³uchania zarz¹dzano, gdy zachodzi³a ich istotna potrzeba, gdy spodziewano siê, ¿e
przynios¹ one jakie� nowe informacje. Gdzieniegdzie jednak zauwa¿amy bardzo formalistyczne
podej�cie, przejawiaj¹ce siê w przeprowadzaniu, niezale¿nie od okoliczno�ci, trzech przes³uchañ
obwinionych. Tak by³o w O�wiêcimiu (por. M. M i k o ³ a j c z y k: Proces kryminalny w O�wiêci-
miu w I po³owie XVIII w. Z badañ nad prawem miejskim dawnej Rzeczypospolitej. W: Dyploma-
cja. Polityka. Prawo. Ksiêga pami¹tkowa ofiarowana Profesorowi Henrykowi Kocójowi w siedem-
dziesiêciolecie urodzin. Red. I. P a n i c. Katowice 2001, s. 238), a byæ mo¿e równie¿ w Nowym
Wi�niczu (zob. APKr. IT 2059, s. 60�63 (1697 r.), 65�67 (1703 r.), 73�74 (1704 r.), 78�79
(1715 r.), 90 (1718 r.), 91�92 (1722 r.)).

23 Por. np.: APKr. AMKr. 883, s. 177�178, 180 (1766 r.), 234, 235 (1767 r.), 276�278
(1767 r.); APKr. AMKr. 885, s. 84�87 (1777 r.); APKr. AMKr. 886, s. 124�126, 131 (1779 r.);
APKr. AMKr. 892, s. 44�45 (1786 r.); APKr. AMKr. 894, s. 258�259 (1793 r.).

24 Oprócz p³ótna, obwiniony wymienia³ jeszcze inne przedmioty, ale ich nazwy nie uda³o siê
nam odczytaæ.

25 APKr. AMKr. 884, s. 44.
26 Owo ¿¹danie oskar¿yciela stanowi³o sta³y element ówczesnego procesu krakowskiego. Zob.

np.: APKr. AMKr. 881, s. 126 (1755 r.); APKr. AMKr. 883, s. 12 (1763 r.), 351 (1768 r.); APKr.
AMKr. 886, s. 40 (1778 r.), 197 (1779 r.); APKr. AMKr. 887, s. 126�127 (1781 r.), 509�510
(1781 r.); APKr. AMKr. 892, s. 14 (1785 r.), 39 (1786 r.), 110 (1787 r.), 155 (1788 r.), 240 (1790 r.);
APKr. AMKr. 893, s. 84 (1788 r.), 326 (1789 r.); APKr. AMKr. 895, s. 21 (1791 r.).

27 Protokó³ jest w tym miejscu s³abo czytelny, wydaje siê jednak, ¿e adwokaci odmówili me-
rytorycznej odpowiedzi na zarzuty kierowane przeciwko oskar¿onym.

28 APKr. AMKr. 884, s. 45.



41O �ciganiu z³oczyñców w osiemnastowiecznej Polsce...

formacje. W aktach odnotowano jedynie, ¿e �wiadkowie � zgodnie z ówczesn¹
praktyk¹29 � przes³uchani zostali pod przysiêg¹30.

Spo�ród wezwanych �wiadków jako pierwszy zeznawa³ Jan Polak31. Pocho-
dzi³ z Weso³ej i do niedawna tam równie¿ mieszka³. Wraz z rodzin¹ zajmowa³ czê�æ
domostwa pana Bieleckiego i pe³ni³ tam funkcjê gospodarza. W domostwie tym
mieszkali równie¿ ¯ydzi Jakub i Liber. �wiadek potwierdzi³, ¿e jego s¹siedzi pra-
wie co tydzieñ wyje¿d¿ali, a �kiedy przyjachali, to siê zamykali i po ca³ych nocach
�wiecali�. Podobnie by³o te¿ �w poniedzia³ek, po �wiêcie �wiêtego Kazimierza�,
kiedy to ¯ydzi �przyjachali na wozie, wiele koni mieli�. Zarówno sam zeznaj¹cy,
jak i jego syn widywali w towarzystwie Jakuba i Libera �tego ¯yda, co tu siedzi
[zapewne Jakuba Aronowicza]�32.

Kolejny �wiadek, Andrzej Piechowicz, który bywa³ czasem u Polaka, twierdzi³,
i¿ widzia³ kiedy� dwóch ¯ydów wyje¿d¿aj¹cych �par¹ koni na wozie, na którym
by³y dwie skrzynki przykryte, jedna kilimkiem, a druga s³om¹�. Przypomina³ sobie
te¿, ¿e trzy tygodnie temu zaobserwowa³ by³, i¿ u s¹siadów Polaków siê �bardzo
pali�. Owe dziwne obyczaje starozakonnych lokatorów, gro¿¹ce przecie¿ po¿arem,
niepokoi³y zreszt¹ i samego gospodarza domu. W dodatku ¿ona Polaka dowiedzia³a
siê podobno od ¿ydowskiego ch³opca, i¿ mieszkaj¹cy w dworku ¯ydzi �kielichem
w sabasy pili�33.

Przes³uchiwana po Piechowiczu Jadwiga Polakowa nie wspomnia³a co prawda
o kielichu, ale i ona opisywa³a sk³adane s¹siadom wizyty obcych ¯ydów, organizo-
wane nieraz wspólnie z go�æmi wieczorne wyjazdy, d³ugie, trwaj¹ce czasami nawet
pó³tora tygodnia nieobecno�ci, wreszcie powroty o �witaniu (�czasem i do dnia przy-
je¿d¿ali�). Dziwne by³o te¿ ich nocne zamykanie siê w izdebce i palenie �wiat³a czy
te¿ ognia. W dodatku � wbrew temu, co twierdzi³a ¿ona Jakuba Herszlowicza, ani
jej m¹¿, ani Liber raczej nie parali siê handlem. Jadwiga napomknê³a równie¿ o do�æ
dobrych stosunkach ³¹cz¹cych jej ¿ydowskich s¹siadów z �panem porucznikiem�,
czyli prawdopodobnie panem Bieleckim, w³a�cicielem domu. Porucznik ów �sam [...]
najmowa³ tym ¯ydom tê izdebkê�, �w ostatki ¿ydowskie� za� by³ wraz z ¿on¹ �u tych
¯ydów w nocy�. Polakowa rozpozna³a te¿ jednego z obwinionych i stwierdzi³a, ¿e
�ten ¯yd, co tu siedzi, wysoki, czêsto bywa³� w ich domostwie34.

29 M. M i k o ³ a j c z y k: Dowód z zeznañ �wiadków w miejskim procesie karnym w Polsce
XVI�XVIII wieku. W: �Problemy Prawa Karnego�. T. 24. Red. K. M a r s z a ³. Katowice 2001,
s. 193�195.

30 W przypadku jednego ze �wiadków zaznaczono, ¿e przysiêga sk³adana by³a na wizerunek
Ukrzy¿owanego (APKr. AMKr. 884, s. 44�47).

31 Niewykluczone, ¿e przes³uchanie to odby³o siê jeszcze przed og³oszeniem postanowienia
nakazuj¹cego inkwizycje. W ka¿dym razie zeznanie J. Polaka, okre�lanego jako �testis 1�, zapisa-
no pod dat¹ 8 kwietnia 1775 r. (APKr. AMKr. 884, s. 44�45).

32 APKr. AMKr. 884, s. 44�45.
33 APKr. AMKr. 884, s. 45.
34 APKr. AMKr. 884, s. 45�46.
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Podczas gdy krakowski s¹d miejski przes³uchiwa³ oskar¿onych i �wiadków, inne
wa¿ne, a zwi¹zane ze spraw¹ wydarzenia rozgrywa³y siê w Nakle, wsi po³o¿onej
miêdzy Szczekocinami a Janowem. Najpierw, w niedzielê, 9 kwietnia, wójt z Ja-
nowa35 i jego ludzie ujêli przebywaj¹cego tam, a wielokrotnie tu ju¿ wspominane-
go Libera i zabrali go z sob¹ na wozie. Niejakiego Izaaka Aronowicza vel Abra-
mowicza (Icka z zeznañ Jakuba Abramowicza), który wraz z nim przyjecha³ by³
do Nak³a, na razie zostawiono w spokoju. Nie na d³ugo jednak. Ju¿ w poniedzia-
³ek w³a�ciciel wsi pan Bystrzanowski kaza³ go aresztowaæ, przeprowadzono te¿
przeszukanie jego kwatery (�rewizyj¹ u mnie ze dwora czyniono�). Nie wiadomo,
z jakich powodów Izaaka nie odstawiono w �lad za Liberem do pobliskiego Jano-
wa, lecz zawieziono na ratusz krakowski36.

I tak oto 11 kwietnia instygator móg³ ju¿ zaprezentowaæ s¹dowi nowego oskar-
¿onego. Zgodnie ze zwyczajem prosi³ te¿ o jego przes³uchanie, wcze�niej jednak
dokoñczono rozpoczête w poprzednich dniach inkwizycje i wys³uchano jeszcze jed-
nego mieszkañca Weso³ej � Jana Gamoñskiego. I on zauwa¿y³ wizyty obcych
¯ydów sk³adane mieszkañcom domu pana Bieleckiego, by³ te¿ �wiadkiem noc-
nego wyjazdu Jakuba Aronowicza i Libera. W dodatku, gdy kiedy� o zmierzchu
wszed³ do izby Herszlowicza i Libera, zobaczy³, �¿e co� wa¿yli w papierach
zawiniête�. Gdy spostrzegli, ¿e maj¹ go�cia, natychmiast to �pod pierzyny scho-
wali�. W�ród obecnych w mieszkaniu ¯ydów by³ tak¿e Izaak z Nak³a37.

Równie¿ dodatkowo przes³uchana tego¿ dnia Jadwiga Polakowa przyzna³a, ¿e
Izaak, brat Jakuba Aronowicza, bardzo czêsto odwiedza³ Jakuba i Libera, przesia-
dywa³ u nich nawet po kilka tygodni i podczas nieobecno�ci gospodarzy �wszyst-
kim zawiadowa³�38.

Teraz dopiero przes³uchano samego Izaaka. Oskar¿ony, szklarz z zawodu, przy-
zna³, i¿ jego siostra �z trzeciego pokolenia� jest ¿on¹ Jakuba Herszlowicza. Pomiñ-
my tu jego obszerne wywody o wykonywanych przezeñ us³ugach, o k³opotach fi-
nansowych i o zastawionych w Wodzis³awiu39 rzeczach. W ka¿dym razie twier-
dzi³ on, ¿e do Krakowa przyjecha³ po Bo¿ym Narodzeniu, poniewa¿ mu �naczy-
nia brakowa³o do roboty�. Odszuka³ tu Jakuba Herszlowicza i jego ¿onê40. Ponie-
wa¿ kupcy, z którymi przyby³ do Krakowa, przedwcze�nie odjechali, pozosta³ d³u-
¿ej w go�cinie u swego powinowatego, opiekowa³ siê te¿ domem w czasie jego

35 Zaanga¿owanie w³adz miejskich z Janowa nie by³o prawdopodobnie przypadkowe. Oskar-
¿eni sk³adaj¹cy zeznania w procesie opoczyñskim wspominali o Janowie pod Czêstochow¹ jako
o jednym z miejsc, w których dopuszczono siê �wiêtokradztwa (APKr. AMKr. 884, s. 75, 77, 78).

36 APKr. AMKr. 884, s. 48�49.
37 APKr. AMKr. 884, s. 47.
38 APKr. AMKr. 884, s. 47.
39 Wodzis³aw � miasto po³o¿one na pó³noc od Krakowa, miêdzy Ksi¹¿em Wielkim a Jêdrze-

jowem.
40 A w³a�ciwie pocz¹tkowo tylko Annê, Jakub bowiem wróci³ do domu dopiero nastêpnego

dnia (APKr. AMKr. 884, s. 47).
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nieobecno�ci � Jakub bowiem wraz z Liberem i niejakim Lewkiem ¯areckim
z ¯arek wyjechali na ponad tydzieñ. Pó�niej, na pro�bê Izaaka, Herszlowicz i Li-
ber odwie�li go, najpierw do Wodzis³awia, a potem do Nak³a, gdzie obwinionemu
�siê upodoba³o [...] mieszkaæ�. Wystara³ siê tam o mieszkanie, a nastêpnie, rze-
komo na ¿yczenie w³a�ciciela dóbr i ekonoma, uda³ siê do Krakowa, by przywie�æ
równie¿ Jakuba i Libera. W czasie tego pobytu Izaaka w Krakowie Jakub, Liber
i Lewek znowu gdzie� w nocy (i to dwukrotnie) wyje¿d¿ali. Poniewa¿ Herszlowi-
cza dopad³a pó�niej jaka� choroba, sam Liber odwióz³ Aronowicza. Przes³uchiwany
twierdzi³, ¿e ¿adnej skrzyni na wozie wówczas nie zauwa¿y³, mia³ byæ na nim na-
tomiast jego alembik. Po drodze przenocowali u ojca Izaaka w Ksi¹¿u Wielkim41.
Nastêpnego dnia (w pi¹tek, 7 kwietnia) zabrali stamt¹d �szyby taflowe� i udali siê
do Nak³a. Liber zatrzyma³ siê u jakiego� ¯yda Dawida, a Izaak poszed³ do eko-
noma usprawiedliwiæ siê, i¿ przywióz³ tylko jednego cz³owieka, Jakub nie móg³ bo-
wiem przyjechaæ, jako ¿e �w pokucie siedzi, gdy¿ mu dziecko umar³o�. W niedzielê
Izaak by³ �wiadkiem pojmania Libera. Wójt janowski wypytywa³ go zreszt¹ wów-
czas o rzekomo zabran¹ z Krakowa skrzyniê. O tê skrzyniê pyta³ go pó�niej rów-
nie¿ proboszcz z Potoka42. Jak pamiêtamy, nastêpnego dnia pojmano równie¿ sa-
mego Izaaka i odwieziono go do Krakowa43.

Zeznanie Izaaka Aronowicza niewiele wnosi³o do sprawy, pewien postêp przy-
nios³y natomiast ponowne przes³uchania wcze�niejszych oskar¿onych, choæ nie
wszystkich, Anna Liberowa i Jakub Aronowicz bowiem dalej uparcie twierdzili, i¿
w³a�ciwie o niczym istotnym nie wiedz¹. Anna zapewnia³a, ¿e nie wie, gdzie wy-
je¿d¿ali jej m¹¿ i Jakub Herszlowicz, ¿e nie zna okazywanych jej kluczy i nie wi-
dzia³a, �¿eby co Herszlowicowa pali³a�. Potwierdzi³a tylko, i¿ Izaak z Nak³a rze-
czywi�cie �bywa³ u Jakuba� i wraz z jej mê¿em wyjecha³ z miasta. Jakub Arono-
wicz równie¿ nie rozpoznawa³ prezentowanych kluczy, przyzna³ jedynie, ¿e �raz
tylko Libera przed kilk¹ niedziel� odprowadza³ do Sieros³awic, nie towarzyszy³ mu
jednak wówczas w ca³ej podró¿y (�który dalej pojacha³, a ja siê wróci³em�)44.

Jednak ju¿ Abram, ziêæ krawca Józefa, opowiada³ miedzy innymi, i¿ widzia³, jak
Anna Herszlowiczowa próbowa³a przekazaæ klucze od skrzyni Jakubowi Arono-
wiczowi, a gdy ten obawia³ siê je przyj¹æ, ukry³a je w domu, wk³adaj¹c �do baby,
któr¹ zatyka³a komin�. Ponadto skrycie wrzuca³a do ognia ró¿ne przedmioty, np.
�materi¹ z galonami�45.

Anna Herszlowiczowa przyzna³a, ¿e znalezione u niej �klucze s¹ od skrzyni, ale
te skrzynie gdzie s¹� � nie wie. Chcia³a przekazaæ klucze Aronowiczowi, ¿eby

41 Ksi¹¿ Wielki � miasteczko po³o¿one na pó³noc od Krakowa, miêdzy Miechowem a Wo-
dzis³awiem.

42 Dzisiejszy Z³oty Potok � wie� po³o¿ona na po³udnie od Janowa.
43 APKr. AMKr. 884, s. 47�49.
44 APKr. AMKr. 884, s. 49.
45 APKr. AMKr. 884, s. 49.
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jej �nie mordowali, gdzie s¹ skrzynie�. Potwierdzi³a te¿, ¿e spali³a �koroneczki srebr-
ne [...] i materyi kawa³eczek bia³y�, które to przedmioty nie wiadomo sk¹d zna-
laz³y siê w jej mieszkaniu. O znikniêciu skrzyñ, a w³a�ciwie skrzynki i kuferka, nie
potrafi³a lub nie chcia³a jednak nic powiedzieæ; twierdzi³a jedynie, ¿e wywióz³ je jej
m¹¿, wówczas gdy le¿a³a w po³ogu. Nie zauwa¿y³a, by wyje¿d¿aj¹cy od nich krew-
ny Izaak Aronowicz wywozi³ cokolwiek, poza kupionym od jej mê¿a alembikiem.
Nie mia³a te¿ pojêcia, gdzie jej ma³¿onek �kubek [...] podzia³ srebrny (którym wi-
nem podczas ostatka czêstowa³ pana porucznika)�46.

M³ody Jakub Abramowicz przyzna³ natomiast, i¿ Izaak Aronowicz �u Jakuba
trzy niedziele siedzia³�, a gdy kilka dni temu wyje¿d¿a³ wraz z Liberem, �wzi¹³
skrzyniê, od której ten klucz jest, kufer za� dawno Jakub z Librem wywie�li�. Jed-
nak i przy tym by³ obecny Izaak, zatem wie, �gdzie wywie�li, i wie, co w skrzyni
i kufrze znajduje siê�47.

O z³o¿onych przez wspó³oskar¿onych zeznaniach prawdopodobnie poinformo-
wano Izaaka Aronowicza, bo przy powtórnym przes³uchaniu przyzna³ on, i¿ widzia³
jak której� nocy Jakub (Herszlowicz?), Liber, Wolff i chyba równie¿ Lewek �przy-
jachali [...] z Borka wieczorem� i jak jeden z nich schowa³ za piecem przywieziony
worek. Opowiada³ te¿, ¿e nastêpnego dnia przyszli do nich: �Mo¿ek Kulawy
z Kazimierza i Braciejówka m³ody z synem [...], tak¿e i Józef z Wygody i Nie-
miec�. Wspomniany Józef mia³ rzekomo szanta¿owaæ gospodarzy, gro¿¹c ich wy-
daniem, i wtedy otrzyma³ od nich �siedm funtów srebra po³omanego�. �Mo¿ek,
Sznajer i Braciejak wziêli resztê srebra�. Izaak widzia³ te¿ srebro podczas drugiego
pobytu w Krakowie, ale �tylko funtów o�m�, sporo bowiem kruszcu kupiæ mia³
�krawiec Józef z Wygody�. Oskar¿ony przypomnia³ sobie te¿, ¿e poszukiwane ku-
ferek i skrzynka znalaz³y siê u jego ojca w Ksi¹¿u Wielkim, przy czym �kuferek
dawniej zawieziono, a skrzynkê teraz dopiero�. Ojciec Izaaka rzekomo nie chcia³
przyj¹æ k³opotliwego depozytu, ale Liber i tak ow¹ skrzyniê �w komorze [...] po-
stawi³�48.

Z³o¿one zeznania poszerza³y kr¹g podejrzanych. Prawdopodobnie na ich pod-
stawie, a byæ mo¿e równie¿ dziêki innym czynno�ciom �ledczym, mo¿na by³o
w nocy z 11 na 12 kwietnia przeprowadziæ kolejne przeszukania i aresztowania,
a nastêpnego dnia przes³uchaæ zatrzymanych.

Józef Józefowicz (Józefowic), krawiec, przez trzydzie�ci lat mieszkaj¹cy na
Wygodzie, a od paru miesiêcy �na gruncie wielkorz¹dowym�, nie przyznawa³ siê
do udzia³u w kradzie¿y ani te¿ do paserstwa, twierdzi³ natomiast, ¿e kilka dni temu
�Icek z Nak³a [...] z Jakubem z Weso³y� przynie�li do niego �srebro w torebce�.
Jakub prosi³ o jego ukrycie, a gdy spotka³ siê z odmow¹, to ów �worek ze srebrem
do b³ota za sadem wrzuci³�, pozostawiaj¹c jedynie suknie. Przes³uchiwany twier-

46 APKr. AMKr. 884, s. 49.
47 APKr. AMKr. 884, s. 50.
48 APKr. AMKr. 884, s. 50.
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dzi³ te¿, ¿e poprzedniego dnia, �namówiwszy siê z ¿on¹�, wydoby³ worek i zamie-
rza³ go oddaæ na ratusz, ale nie zd¹¿y³, bo �w nocy przyszli i wziêli� go. Podkre-
�li³ równie¿, ¿e znaleziona u niego blaszana skrzyneczka i jej zawarto�æ to jego w³a-
sno�æ49.

Józef (Jasek) Judkowic (u¿ywa³ te¿ patronimika Józefowicz), syn poprzednie-
go oskar¿onego, równie¿ mieszkaj¹cy na �gruncie wielkorz¹dowym� � �na Wy-
sypce�, podkre�la³, i¿ od bardzo dawna cierpi na febrê i nie rusza siê z domu; je-
dynie od ojca dowiedzia³ siê, ¿e Jakub i Izaak przynie�li doñ srebro50.

Przes³uchano tak¿e zatrzyman¹ wraz z obu mê¿czyznami Rochê Lajzorow¹
(Lejzorow¹), córkê Józefa Józefowicza, a siostrê Józefa Judkowica. Jej m¹¿, bli-
¿ej nam nieznany Lejzor51, jesieni¹ poprzedniego roku, parê miesiêcy po �lubie,
wyjecha³ do Ksi¹¿a Wielkiego, ona za� przebywa³a u siostry na Kazimierzu, a dwa
tygodnie temu zamieszka³a u ojca. Oczywi�cie, o ¿adnych kontaktach swego ro-
dziciela z przestêpcami nic nie wiedzia³a, worek ze srebrem za� zobaczy³a dopie-
ro wtedy, �jak pan chor¹¿y znalaz³ go�52.

Wkrótce w³adzom miejskim uda³o siê zatrzymaæ tak¿e wspominanego w zezna-
niach Braciejówkê. Oto bowiem 14 kwietnia przeprowadzono jego konfrontacjê53

z Izaakiem Abramowiczem (Aronowiczem). Gdy ten ostatni ad oculum mówi³ mu,
i¿ kupowa³ srebra, Braciejówka przyzna³ siê do owego czynu54.

Dalsze czynno�ci procesowe podjêto prawdopodobnie dopiero po kilkudniowej
przerwie spowodowanej �wiêtami wielkanocnymi55. 22 kwietnia odby³a siê kolej-
na seria indagacji aresztantów.

Anna Herszlowiczowa przes³uchiwana by³a tym razem na podstawie wcze�niej
u³o¿onych pytañ. Ten sposób indagowania z³oczyñców czêsto stosowano w tocz¹-
cych siê przed s¹dami miejskimi procesach kryminalnych56, nieraz te¿ � podob-

49 APKr. AMKr. 884, s. 50.
50 APKr. AMKr. 884, s. 50.
51 Zauwa¿my, ¿e przes³uchiwany w Opocznie Lewek Berkowicz twierdzi³, i¿ �wiêtokradcy

sprzedawali srebro m.in. �Lejzerowi, arendarzowi w Królewskim Ogrodzie� (APKr. AMKr. 884,
s. 75�76).

52 APKr. AMKr. 884, s. 50.
53 Konfrontacje oskar¿onych nie by³y obce ówczesnej procedurze miejskiej. Por.: APKr. AMKr.

869, s. 7b�9 (1691 r.); APKr. IT 229 h (Nowa Góra), s. 18 (1754 r.); APKr. IT 2059 (Nowy Wi-
�nicz), s. 45 (1699 r.); APKr. AD 116 (Nowy S¹cz), s. 256�257 (1664 r.), 437 (1672 r.); APKr./W.
AD 6 (Biecz), s. 406�407 (1675 r.); APKr./B. AMBoch. ASB 69, s. 90�92 (1679 r.), 110�112
(1680 r.).

54 �Respondit, i¿ prawda, i¿ kupowa³em� (APKr. AMKr. 884, s. 51).
55 W 1775 r. przypada³y one 16 kwietnia (Chronografia..., s. 398 (tabl. XXI)).
56 Por. np.: APKr. AMKr. 883, s. 97�98 (1765 r.), 370 (1769 r.); APKr. AMKr. 884, s. 7�8

(1774 r.); APKr. AMKr. 886, s. 114�116 (1779 r.); APKr. AMKr. 887, s. 51�53 (1780 r.), 542�
544 (1781 r.); APKr. AMKr. 891, s. 10�13 (1785 r.); APKr. AMKr. 893, s. 154�155 (1788 r.),
310�311 (1790 r.); APKr. AMKr. 897, s. 487�489 (1787 r.); APKr. IT 229 g (Nowa Góra),
s. 45 (1695 r.), 111 (1704 r.); APKr. IT 2059 (Nowy Wi�nicz), s. 22�23 (1688 r.), 54�55
(1695 r.), 69�70 (1704 r.), 97�101 (1723 r.); APKr. AD 116 (Nowy S¹cz), s. 114�115 (1658 r.),
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nie jak w naszej sprawie � uzupe³niano nimi przes³uchania pozwalaj¹ce na w mia-
rê swobodne wypowiedzi oskar¿onego57. Obwiniona opowiada³a o kilku ostatnich
latach swego ¿ycia, o kilkumiesiêcznym pobycie jej i jej mê¿a na Wêgrzech, o po-
wrocie do Polski, o kontaktach z Izaakiem, �który teraz w Nakle�, a z którym m¹¿
jej �sk³em handlowa³� i u którego przez piêæ lat mieszkali w Ksi¹¿u Wielkim. Wspo-
mina³a przy tym o napadzie rabunkowym na posiad³o�æ panów Mêkarskich, doko-
nanym podczas konfederacji barskiej przez pana Gumienieckiego i panów Mora-
wiczów. W napadzie tym bra³ równie¿ udzia³ jej m¹¿ i niejaki Berek Arendarz.
Dalej natomiast utrzymywa³a, i¿ nic nie wie o pó�niejszych poczynaniach swego
ma³¿onka, skrzynka za�, któr¹ Izaak Aronowicz zabra³ do Ksi¹¿a Wielkiego, zawie-
ra³a osobiste rzeczy, jak �gorsety z galonami [...], kufle� itp. �Koroneczki srebrne
z boja�ni� wrzuci³a do ognia, �a klucze w babê� w³o¿y³a, �co komin zatykaj¹�58.

Kolejne przes³uchanie Izaaka Aronowicza (Abramowicza) nie przynios³o nic
nowego w kwestii jego udzia³u w przestêpczych dzia³aniach. Icek dalej podkre�la³,
¿e nie uczestniczy³ w ¿adnej kradzie¿y. Opisywa³ natomiast � o wiele dok³adniej
ni¿ poprzednio � postêpki swych krewnych i znajomych. Teraz ju¿ wprost stwier-
dza³, i¿ �w miêsopusty Jakub, Liber z Wolffem Dajczem z Borka i Lewkiem ¯arec-
kim, Judk¹ [...] i pi¹ty Jasek [...] byli w Jaros³awiu i ko�ció³ rusiñski okradli. Sre-
bro kupili nastêpnego dnia: krawiec Józef z Wygody, jego syn Josek, Moj¿esz Ku-
lawy, Sznajer, Braciejówka i jaki� Niemiec, �co u mistrza mieszka�. Jeszcze bar-
dziej szczegó³owo opisywa³ Izaak okoliczno�ci innej wyprawy, w której udzia³ bra³
Jakub Herszlowicz, Liber i ¯yd z Rêczyc, czyli Jakub Aronowicz. Tym razem po-
³amane srebro zabrali Józef z Wygody i jego ¿ona. Pod nieobecno�æ Jakuba Hersz-
lowicza �towar� wyda³a im jego ma³¿onka Anna, �wiêtokradcy bowiem znowu
udali siê na wyprawê, ale teraz przywie�li tylko lewar i pieni¹dze. Izaak wkrótce
skojarzy³ wyjazd znajomych z okradzeniem ko�cio³a w Spytkowicach. Przes³uchi-
wany wspomnia³ te¿ o przetapianiu skradzionego srebra w jakim� miejscu po³o¿o-
nym za Wis³¹, a wiêc chyba ju¿ po austriackiej stronie granicy. Przypomnia³ sobie
tak¿e krawca Abramka z Kazimierza, który swego czasu �robi³ suknie z materyi
u Jakuba� i u siebie na Kazimierzu59.

Jakub Aronowicz, przes³uchiwany po raz trzeci, twierdzi³, ¿e bli¿sze kontakty
z Jakubem Herszlowiczem nawi¹za³ dopiero niedawno, podczas kilkutygodniowego

168�173 (1662 r.), 500�501 (1681 r.); APKr./W. AD 6 (Biecz), s. 314�315 (1665 r.), 316�319
(1665 r.), 382�383 (1673 r.), 461�465 (1691 r.); APKr./W. AD 67 (Dobczyce), s. 92�93 (1731 r.);
MTarn. MT-H 505 (Tarnów), k. 12v. (1754 r.), 38�39 (1758 r.), 69�70 (1765 r.).

57 Zob.: APKr. AMKr. 883, s. 64�65 (1764 r.); APKr. AMKr. 884, s. 124�125 (1776 r.);
APKr. AMKr. 885, s. 266�269 (1777 r.); APKr. AMKr. 886, s. 195�196 (1779 r.), 305�311
(1780 r.); APKr. AMKr. 887, s. 42�46 (1780 r.), 209�210 (1780 r.), 426�428 (1781 r.), 430�
432 (1781 r.); APKr. AMKr. 893, s. 140�152 (1788 r.); APKr. AMKr. 894, s. 78�79, 81�83
(1790 r.), 165�167 (1791 r.); MTarn. MT-H 505 (Tarnów), k. 7v.�8 (1754 r.).

58 APKr. AMKr. 884, s. 51.
59 APKr. AMKr. 884, s. 52.
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pobytu w Krakowie. Przyzna³, i¿ wzi¹³ udzia³ w wyprawie Jakuba, Libera i Wolf-
fa Dajcza, ale rzekomo by³ zupe³nie nie�wiadomy jej celu. Pod Spytkowicami ich
grupa przeprawi³a siê przez Wis³ê, minê³a wie� i zatrzyma³a siê �na drodze
w nocy�. Wêdrowcy nakarmili konie, a nastêpnie �Jakub [Herszlowicz], Liber
i Dajcz poszli, wzi¹wszy z sob¹ lewar i siekierê�, sam za� Jakub Aronowicz mia³
zostaæ �przy koniach�. Trójka z³odziei wróci³a po dwóch godzinach. Aronowicz za-
uwa¿y³, ¿e �przynie�li w worku srebro�; nie rozpozna³ co prawda rodzaju sprzê-
tów, ale s³ysza³, �¿e brzêcza³o�. Wracali �po tamtej stronie Wis³y�. Za Skawin¹ trzej
z³oczyñcy kazali Aronowiczowi pojechaæ konno do Krakowa, sami za� udali siê
w nieznanym mu kierunku. Wrócili ju¿ nastêpnego dnia, nie przywo¿¹c jednak
³upów. Jakub nie zauwa¿y³ te¿, by mieli jakie� pieni¹dze. Po szabasie Jakub Hersz-
lowicz �kaza³� Aronowiczowi �jachaæ do siebie na koniu�, �deklarowa³� wszak¿e,
¿e je¿eli wróci za kilka dni, to dostanie swój udzia³ w ³upach.

Jakub Aronowicz przyjecha³ ponownie na Weso³¹ we czwartek. Jakub Hersz-
lowicz da³ mu wówczas konia i parê czerwonych z³otych, resztê z obiecanych pie-
niêdzy przyrzek³ daæ w niedzielê. Aronowicz uda³ siê wówczas do miasta na za-
kupy; rzekomo p³aci³ w³asnymi, przywiezionymi z domu drobnymi monetami. Gdy
wróci³, �zasta³ rozruch w domostwie� i wówczas go �przytrzymano�.

Od oskar¿onego próbowano siê dowiedzieæ czego� wiêcej, zadaj¹c mu wiele
pytañ, on jednak uparcie twierdzi³, ¿e nie bra³ bezpo�redniego udzia³u we w³ama-
niu do spytkowickiego ko�cio³a i nie wie, w jaki sposób z³odzieje go otworzyli. Nie
potrafi³ albo te¿ nie chcia³ powiedzieæ, komu zosta³o sprzedane srebro i czy ca³y
³up przeszed³ ju¿ w rêce paserów. Nie obci¹¿y³ te¿ nikogo z pozosta³ych obwinio-
nych � nie widzia³ np., �¿eby ¯yd z Nak³a jakie srebra mia³ albo z niemi [z³odzie-
jami � M.M.] gdzie bywa³�. Józefa Krawca widzia³ co prawda dwukrotnie u Ja-
kuba Herszlowicza, ale nie zauwa¿y³, �¿eby co kupowa³�, spotka³ tam kiedy� rów-
nie¿ �trzech, czyli czterech� ¯ydów z Kazimierza, ale oni �tylko pacierze odmó-
wili, bo Jakubowi ojciec umar³, i odeszli�60.

Szczególnie bogate w szczegó³y okaza³o siê zeznanie przes³uchiwanego po raz
drugi krawca Józefa Józefowicza. Opowiada³ zatem, ¿e gdy którego� dnia przy-
szed³ do Jakuba Herszlowicza po nale¿ne mu za wódkê pieni¹dze, zasta³ tam trzech
¯ydów kazimierskich: �Szajera, Moj¿a Lumbra Kulawego i m³odego Braciejówkê,
którzy grali karty�. Zaprosili oni Jakubowego go�cia do udzia³u w grze, co skoñ-
czy³o siê zreszt¹ jego przegran¹. Wychodz¹c, Józef obejrza³ siê i wtedy zobaczy³
le¿¹ce na ³ó¿ku �wa¿ki i gwichty�. Zapyta³ wówczas, czy obecni w domu s¹ kup-
cami, czy mo¿e z³otnikami i opu�ci³ dom. Dopêdzi³ go gospodarz Jakub �i powie-
dzia³ [...], ¿e ma trochê srebra, które ci bior¹�. Zaproponowa³ te¿, i¿ podaruje mu
czê�æ z tego, co zostanie. Józef próbowa³ dociekaæ, co to za srebro, us³yszawszy
jednak, ¿e nie jest ono topione i pochodzi z ko�cio³a, od razu poszed³ do swego
domu.

60 APKr. AMKr. 884, s. 53.
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Nastêpnego dnia Józef spotka³ przypadkowo Jakuba na ulicy Floriañskiej.
Herszlowicz znów go namawia³, by wzi¹³ �siedm, czyli o�m funtów srebra�. Jó-
zef znowu odmówi³, wtedy jego rozmówca da³ mu czerwonego z³otego, jako re-
kompensatê wczorajszej przegranej, ale i cenê milczenia. Rozstaj¹c siê z Jakubem,
Józef mia³ rzec: �Obaczycie wasz koniec, kiedy tak robicie�.

Dalsze wyja�nienia Józefa Józefowicza s¹ niezbyt jasne. Wynika z nich, ¿e
z Jakubem spotyka³ siê jeszcze co najmniej dwa razy. Jakub odda³ mu wówczas
zaleg³¹ nale¿no�æ za wódkê, ale przedmiotem drugiej rozmowy by³y znowu jakie�
rozliczenia miêdzy nimi. Jakub mia³ pretensje do Józefa, i¿ go straszy i doda³: �albo
moje ¿ycie albo twoje�. Józef upiera³ siê, i¿ nale¿¹ mu siê pieni¹dze �za cielêcinê
i za kap³ony�. Niewykluczone zatem, ¿e w rzeczywisto�ci krawiec próbowa³ jed-
nak szanta¿owaæ Herszlowicza. W ka¿dym razie wczesnym rankiem we czwar-
tek Jakub wraz ze wspomnianym we wcze�niejszych zeznaniach Izaakiem Aro-
nowiczem z Nak³a przyjechali z przeprosinami do Józefowicza. Obliczyli nastêp-
nie wspólnie wierzytelno�ci Józefa, po czym Jakub o�wiadczy³, i¿ nie ma pieniê-
dzy, wyj¹³ natomiast �woreczek srebra z sakwy�. Józef odpar³, ¿e nie bêd¹c z³ot-
nikiem, nie potrafi przetopiæ kruszcu i odmówi³ przyjêcia zap³aty w tej formie.

Nastêpnego dnia pojawi³ siê u Józefa �ma³y ¯ydek�, pos³aniec Jakuba, z pro�b¹
o po¿yczkê. Herszlowicz potrzebowa³ pieniêdzy �na ¿a³obê [...], bo mu ociec
umar³�. Józef odmówi³ udzielenia po¿yczki, twierdz¹c, i¿ nie ma pieniêdzy, nato-
miast odes³a³ przez pos³añca �suknie Jakuba, które tam wisia³y�, pozostawione bez
wiedzy gospodarza w czasie jednej z poprzednich wizyt Herszlowicza.

We wtorek u Józefa pojawi³ siê Sznajer z Kazimierza i przekaza³ s³owa Jaku-
ba, i¿ woreczek ze srebrem jest teraz w stawach po³o¿onych za domostwem kraw-
ca. Józefowicz � �bêd¹c faktorem konsystorskim, wiedz¹c, co to rzeczy ko�ciel-
ne�, postanowi³ �tego woreczka szukaæ, a potym go oddaæ� w³adzom ko�cielnym.
Zawiadomi³ o ca³ej sprawie syna i wraz z nim w nocy, po kryjomu, przeszukali sta-
wy. Uda³o im siê znale�æ worek, po czym zanie�li go do izby. Ledwie jednak uda-
li siê na spoczynek, zapukano do drzwi. Syn krawca zd¹¿y³ co prawda schowaæ
woreczek �w drugiej sieni� nim �warta wesz³a�, ale ¿o³nierze, przeszukawszy po-
mieszczenie, znale�li ukryte srebro. Rzekomo ju¿ w tym momencie zatrzymany
krawiec mia³ o�wiadczyæ dowódcy, �¿e ten woreczek jest podrzucony�.

Przes³uchiwany stanowczo zaprzecza³, by sam kupowa³ cokolwiek od z³odziei,
sugerowa³ natomiast, ¿e wedle jego przypuszczeñ, z³oczyñcy srebro �musieli
w Bielsku przedawaæ�. Próbowa³ te¿ skierowaæ podejrzenia na ¿onê Jakuba, twier-
dz¹c, i¿ dowiedzia³ siê od Sznajera, ¿e kobieta owa ma przy sobie sto kilkadziesi¹t
czerwonych z³otych. Stara³ siê natomiast Józef daæ alibi swemu ziêciowi Abramowi
(Abraamowi), potwierdzaj¹c jego zeznanie, ¿e udawszy siê na pro�bê swego te-
�cia do Jakuba na Weso³¹ po odbiór nale¿no�ci za cielêcinê przypadkowo trafi³ na
policyjn¹ czy raczej ¿o³niersk¹ ob³awê �i wziêli go niewinnie z drogi�61.

61 APKr. AMKr. 884, s. 54�55.
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Obszerne wyja�nienia Józefa nie do koñca zgadza³y siê z jego pierwszym ze-
znaniem, nie za bardzo te¿ przystawa³y do tego, co mówi³ jego syn. Po raz drugi
przes³uchiwany Jasek Judkowic potwierdzi³ bowiem w zasadzie to, co powiedzia³
dziesiêæ dni wcze�niej. O ile jednak wówczas zrelacjonowa³ tylko ojcowskie opo-
wiadanie o oddanym mu na przechowanie srebrze, o tyle teraz sk³onny by³ przy-
znaæ, ¿e jego rodzic nie tylko mu opowiada³ o depozycie, ale i �pokazowa³ w wo-
reczku srebro�, zastanawiaj¹c siê przy tym, czy nie odnie�æ go np. do ksiêdza su-
fragana. Zezna³ te¿, ¿e �gdy ¿o³nierze przyszli i [...] ko³atali siê w nocy, tak ociec�
kaza³ mu �wzi¹æ ten woreczek ze sto³u i na ustroniu po³o¿yæ�. Nadal jednak nie
wspomina³ o rzekomym podrzuceniu worka i jego poszukiwaniu w stawie62.

Jeszcze mniej korzystne dla Józefa Józefowicza okaza³y siê ponowne zezna-
nia jego ziêcia Abraama. Twierdzi³ on, ¿e jego te�æ dwukrotnie sprzedawa³ by³
Lewkowi Z³otnikowi i �Symkowi, bratu Izraela z przedmie�cia na Smoleñsk�, wy-
noszone z komory srebro. Doda³ te¿, ¿e i �syn Józefa zawsze z ojcem wespo³em
by³�, co chyba mia³o oznaczaæ udzia³ Jaska Judkowica w spieniê¿aniu z³odziejskich
³upów. Abraam s³ysza³ równie¿ o innych paserach kupuj¹cych �od z³odziejów sre-
bro�, a wiêc o znanym nam ju¿ m³odym Braciejówce, o jego ojcu63, Symku z Ka-
zimierza, �co trzeci¹ ¿onê ma�, wreszcie o �Niemcu ¯ydzie starym�64.

Równocze�nie z tocz¹cymi siê w s¹dzie przes³uchaniami poszukiwano � jak
siê wydaje � dalszych podejrzanych, oto bowiem 25 kwietnia 1775 roku mo¿na
by³o przyst¹piæ do badania kolejnych aresztantów.

Jako pierwszy zeznawa³ wówczas Abraam Izraelowicz, pochodz¹cy ze wsi
Piaski, a obecnie mieszkaj¹cy wraz z ¿on¹ �za Wi�ln¹ Bram¹ na Kazimierzu�. Nie
przyzna³ siê ani do kradzie¿y, ani do paserstwa. Twierdzi³ te¿, ¿e u ojca w Piaskach
nie by³ ju¿ od �æwieræ roku� i nie wie, �ktoby u ojca bywa³�. O jego niewinno�ci
�wiadczyæ mia³o opuszczenie przezeñ ¿ydowskiej dzielnicy Kazimierza i wynajê-
cie mieszkania �na Miernikowym� (�gdybym siê by³ w czym czu³, to bym nie przy-
chodzi³�)65.

Moj¿esz Smol, przez wiele lat mieszkaj¹cy na �l¹sku, po powrocie do Polski
wraz z ¿on¹ przenosi³ siê z wioski do wioski, przemieszkiwa³ te¿ z rodzicami-aren-
darzami, bija³ byd³o, s³ugiwa³ w domach. I on zapewnia³, ¿e nie utrzymywa³ ¿ad-
nych kontaktów ze z³odziejami ani te¿ o nich nic nie wie66.

Loja Smolowa, karczmarka ze �mi³owic67, matka Moj¿esza, przekonywa³a sê-
dziów, ¿e jej m¹¿ �nigdzie na z³odziejstwie nie bywa³, bo stary i siwy jak go³¹bek�.
¯ydzi, którzy u niej bywali, to zwykli go�cie odwiedzaj¹cy karczmê. Przyzna³a, ¿e

62 APKr. AMKr. 884, s. 55.
63 �I ociec jego o tym wiedzia³, bo Braciejaka m³ody powiedzia³, ja za ojca dajê na funt sre-

bra, a on mi daje pieni¹dze� (APKr. AMKr. 884, s. 55).
64 APKr. AMKr. 884, s. 55.
65 APKr. AMKr. 884, s. 56.
66 APKr. AMKr. 884, s. 56.
67 �mi³owice � wie� nad Wis³¹, na wschód od Nowego Brzeska.
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by³a w tym roku w Krakowie, poszukuj¹c córki katoliczki. Zatrzyma³a siê wów-
czas na Weso³ej u Joska (tak nazywa³a Jakuba Herszlowicza). Poniewa¿ ¿ona
gospodarza chorowa³a, przeto jej pobyt przed³u¿y³ siê do piêciu tygodni � praw-
dopodobnie Loja pomaga³a wówczas prowadziæ domowe gospodarstwo. Podkre-
�la³a, ¿e nic nie kupowa³a od ¿ony Joska, nie zauwa¿y³a te¿, by Jakub (Herszlo-
wicz?) przywozi³ cokolwiek do domu, w którym mieszka³a. Prawdopodobnie pod-
czas zatrzymania znaleziono przy niej jak¹� skrzynkê i teraz wypytywano siê o ni¹,
zapewnia³a bowiem, ¿e kupi³a j¹ u �stolarza starego, katolika�, zanios³a do siebie
i nic w niej nie trzyma³a68.

Do tej pory prowadz¹cy postêpowanie mieli do czynienia wy³¹cznie ze staro-
zakonnymi podejrzanymi. Teraz jednak w�ród aresztantów znalaz³ siê równie¿
chrze�cijanin � Stanis³aw Macuda. Od pewnego czasu mieszka³ on wraz z ¿on¹
na gruncie wielkorz¹dowym, tam wspólnie z siostr¹ wybudowa³ dom i wynajmo-
wa³ w nim mieszkanie ¯ydowi M³ynkowi ze Skotnik. M³ynek skupowa³ po wsiach
cielêta i handlowa³ ich miêsem. Ten¿e rze�nik �mia³ przy sobie� jeszcze �dwóch
¯ydów � Jakuba co z kramarszczyzn¹ chodzi³ i drugiego�, nieznanego z imienia.
Oprócz nich Macuda wymieni³ jeszcze dwóch kolejnych Izraelitów, rzekomo bra-
ci M³ynka, byæ mo¿e � bo zeznaj¹cy nie wyra¿a³ siê jasno � równie¿ mieszka-
j¹cych w domu Stanis³awa. I w tym wypadku przes³uchiwany potrafi³ podaæ imiê
tylko jednego z nich � Jakuba Lewka. ¯ydzi owi �zawsze je�dzili w drogê na ko-
niach�, ale Macuda nie zauwa¿y³, by co� przywozili, jako ¿e �mieli sk³ad na Wy-
sypce�. Zapamiêta³ natomiast, ¿e �Jakub Lewek przyjacha³ by³ raz w zimie na sa-
niach i przywióz³ by³ liwar�, który potem zabra³ do siebie Jakub z Weso³ej. Lewek
mia³ te¿ jaki� p³at tkaniny, który rzekomo kupi³ i gdzie� go potem sprzeda³. S. Ma-
cuda nie przyzna³ siê do wynoszenia jakiej� skrzyni, wyja�ni³ natomiast, ¿e znale-
zione przy nim czy te¿ w jego mieszkaniu przedmioty zdoby³ w sposób legalny, np.
�taczkê [tarczkê?] i krzy¿yk przed trzema laty� znalaz³ pod klasztorem Bernardy-
nów. Podkre�li³ te¿, ¿e obecnie nie mieszka u niego ¿aden ¯yd � ostatni z nich,
Moj¿esz, wyprowadzi³ siê po Wielkanocy na Kazimierz69.

Nie wiadomo, czy w owych dniach na ratuszu krakowskim, poza przes³ucha-
niami oskar¿onych, mia³y miejsce równie¿ inne czynno�ci procesowe. Niewyklu-
czone, ¿e przed podjêciem pierwszej istotnej decyzji s¹d wys³ucha³ g³osów stron70,
niemniej w aktach odnotowano tylko akcesoryjny dekret zapad³y 25 kwietnia 1775
roku. W postanowieniu tym s¹d przypomnia³, ¿e oskar¿eni przechowywali i korzy-
stali ze skradzionych w ko�cio³ach rzeczy, co wynika z ich dobrowolnie z³o¿onych
zeznañ. Zwrócono jednak uwagê na zmienno�æ owych wyja�nieñ, uznano te¿ za
konieczne ustalenie dalszych okoliczno�ci sprawy, miêdzy innymi wspólników po-

68 APKr. AMKr. 884, s. 56.
69 APKr. AMKr. 884, s. 56�57.
70 W dekrecie zapisano, ¿e s¹d wyda³ go �audito partium controversionem� (APKr. AMKr.

884, s. 57).
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pe³nionych zbrodni i miejsc, w których ukryto ³upy. Wskazano przy tym, ¿e w ostat-
nim czasie w³amano siê a¿ do 22 okolicznych ko�cio³ów i zrabowano z nich naczynia
liturgiczne, sprzêty ko�cielne, w tym równie¿ � jak siê wydaje � ornaty. Dlate-
go sêdziowie uznali za niezbêdne zastosowanie tortur �per omnes tres gradus
admoto igne� wobec Anny Herszlowiczowej, Izaaka Aronowicza, Józefa Józefo-
wicza, Józefa Michela i chyba te¿ Jakuba Aaronowicza � wskazuj¹c przy tym,
¿e jako pierwsza powinna byæ poddana mêkom Anna. Byæ mo¿e kierowano siê w
tym wypadku starymi wskazówkami, wedle których �niewie�cia p³eæ, bêd¹c mdlej-
szej natury i nie tak cierpliwej, rychlej mo¿e byæ przywiedzina upominaniem i mê-
kami ku wyznaniu ni¿ m¹¿�71. W stosunku do pozosta³ych oskar¿onych s¹d tym-
czasowo zawiesi³ swe rozstrzygniêcie (�decisionem�)72.

Nie wiemy, kiedy nakazane tortury zosta³y przeprowadzone, w aktach krakow-
skich nie zachowa³ siê niestety protokó³ z ich przebiegu73. Wydaje siê jednak, ¿e
zanim obwinionych wydano na mêki, 26 kwietnia przes³uchana zosta³a raz jeszcze
Anna Herszlowiczowa. Zadano jej wiele wcze�niej przygotowanych pytañ. Kolej-
ny raz próbowano dowiedzieæ siê czego� wiêcej o przyczynach jej zachowania
w chwili ujêcia, przy czym oskar¿ona, tak¿e po raz kolejny, twierdzi³a, ¿e kawa³ki
koronek i �materyi� wrzuci³a �ze strachu do ognia�. Doda³a jednak przy tym, ¿e
uprzednio jej m¹¿ ukry³ te rzeczy w ³ó¿ku Libera. Równie¿ �ze strachu� schowa-
³a w babie kominowej klucze. Dodatkowo wyja�nia³a te¿, ¿e by³y to klucze od
skrzyni i kufra, trzeci za� do niczego nie s³u¿y³, lecz zosta³ przez kogo� znalezio-
ny i przyniesiony do jej domu. Przekonywa³a te¿ sêdziów, i¿ nikt jej nie nama-
wia³, by �pali³a koronki� albo �klucze k³ad³a�. Starano siê równie¿ dociec, gdzie po-
dzia³ siê jej ma³¿onek, ale obwiniona upiera³a siê, ¿e nic o nim nie wie, ¿e odk¹d
wyszed³ by³ z panem Bontanim z domu, �tak nazad nie powróci³� i wiêcej go nie
widzia³a.

Do�æ wyczerpuj¹ce by³y natomiast tym razem zeznania Anny dotycz¹ce dzia-
³alno�ci z³odziejskiej bandy jej mê¿a, a zw³aszcza powi¹zanych z ni¹ paserów. Ob-
winiona twierdzi³a wprawdzie, ¿e d³ugo ob³o¿nie chorowa³a, nie wie zatem, jakie
ko�cio³y obrabowali �wiêtokradcy, ani te¿ ile by³o owych okradzionych �wi¹tyñ,
pamiêta³a jednak wiele wypraw mê¿a. W czasach gdy przebywali na Radziocho-
wym, mê¿owi towarzyszy³ Liber, pó�niej gdy �przez o�m niedziel� mieszkali pod
zamkiem, do wypraw do³¹czyli tak¿e dwaj Lewkowie. Po przeprowadzce Hersz-
lowiczów na Wysypkê w z³odziejskich wypadach bra³ udzia³ równie¿ Abram Ja-
kubowic z Rêczyc (a raczej znany nam dobrze Jakub Abramowicz). Oskar¿ona
przypomina³a sobie, ¿e m¹¿ i Liber wyje¿d¿ali �czasem na koniach, czasem na

71 Por. B. G r o i c k i: Porz¹dek s¹dów i spraw miejskich prawa majdeburskiego w Koronie
Polskiej. Wyd. K. K o r a n y i. Warszawa 1953, s. 197.

72 Dekret zapisano w APKr. AMKr. 884 na s. 58 i 60.
73 W Krakowie protoko³u takiego nie wci¹gano z regu³y do ksi¹g s¹dowych, lecz pozostawiano

go w formie lu�nego facyku³u. Stosunkowo nieliczne tego typu zapiski zachowa³y siê w teczce
APKr. AMKr. 897.
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wózku�, stara³a siê te¿ wskazaæ, gdzie mog¹ przebywaæ wspomniani Lewkowie.
Twierdzi³a, i¿ mieszkaj¹ oni na Radziochowym i �tamtejszy gospodarz musi o nich
wiedzieæ�. Dodawa³a te¿, ¿e �Lewek z ¯arek ju¿ ma piêæ lat ¿onê�, a drugi, �który
powieda³ siê, ¿e jest z Lublina�, o¿eni³ siê ca³kiem niedawno.

Anna próbowa³a natomiast przekonaæ sêdziów, i¿ m¹¿ nie wtajemnicza³ jej
w swe sprawy, ¿e gdy próbowa³a go wypytywaæ, gdzie by³, �ofukn¹³� j¹ i grozi³
rozwodem. Raz tylko widzia³a, jak siê jej �m¹¿ [...], Liber i dwóch Lewków dzie-
lili pieniêdzmi�.

Obwiniona rzekomo nigdy nie widywa³a ³upów przywo¿onych przez mê¿a i jego
kompanów, jednak niespodziewanie du¿o wiedzia³a o nawiedzaj¹cych ich miesz-
kanie paserach. Opowiada³a, jak do ich domu na Weso³ej przychodzili Józef Kra-
wiec z Wygody z synem, m³ody Braciejówka, Sznajer, Mosiek Kulawy, �Himelek
z ¿ó³t¹ brod¹� i zabierali stamt¹d ³upy �i gdzie indziej szachrowali�. Potrafi³a na-
wet okre�liæ ilo�æ sprzedanego kiedy� srebra i zap³acon¹ zañ cenê, okre�liæ, na ile
wspomniani paserzy s¹ u mê¿a zad³u¿eni itp.74 Z jej zeznañ wynika³o, i¿ Józef
z Wygody zupe³nie �wiadomie uczestniczy³ w przestêpczym procederze, pods³ucha-
³a bowiem jego rozmowê z mê¿em dotycz¹c¹ sprzedawania srebra. Przypuszcza³a,
¿e Józef odprzedawa³ z³odziejsk¹ zdobycz �z³otnikom w ¯ydowskim Mie�cie�.

Wed³ug Anny, Izaak z Nak³a nie nale¿a³ do z³odziejskiej szajki. Podobnie nic
wspólnego z kradzie¿ami nie mia³a Loja Smolowa, która przebywa³a u Herszlowi-
czów �przez piêæ niedziel, póki siê o córce nie dowiedzia³a� i �pos³ugowa³a� w tym
czasie chorej Annie.

Nie wszystkie zadane Herszlowiczowej pytania owocowa³y obszernymi odpo-
wiedziami. Obwiniona twierdzi³a zatem, ¿e nie wie nic o tym, by jej m¹¿ �mia³ gdzie
pieni¹dze�. Nie widzia³a te¿, �¿eby z mê¿em [...] który z katolików gdzie je�dzi³�.
Zapamiêta³a jedynie, ¿e swego czasu u rze�nika na Wygodzie zatrzymali siê dwaj
¯ydzi, pochodz¹cy rzekomo z Brodów, którzy chcieli siê zobaczyæ z Jakubem
Herszlowiczem.

Oskar¿ona nie potrafi³a te¿ (lub nie chcia³a) nic powiedzieæ o tym, co jej m¹¿
zrabowa³ onegdaj u panów Mêkarskich. To krótkie o�wiadczenie nie zamknê³o jed-
nak dociekañ. Zdarzenia sprzed kilku lat by³y bowiem tematem dalszej czê�ci prze-
s³uchania Anny � tym razem odpowiadaj¹cej na pytania (interrogatoria) u³o¿one
przez pokrzywdzonych panów Mêkarskich. Obwiniona dalej jednak utrzymywa³a,
¿e by³a co prawda �wiadkiem wyjazdu z Jurczyc jej mê¿a, arendarza Berka, a tak-
¿e Kajetana Gumnieckiego, Onufrego i Macieja Mirowiczów oraz Walentego Pê-
kalskiego, da³a siê jednak wówczas przekonaæ, i¿ ca³a ta kilkuosobowa grupa udaje
siê na jarmark. Poniewa¿ �ze dworu wyje¿d¿ali�, przeto nie zauwa¿y³a, by byli

74 Np.: �Wziêli od mê¿a mego funtów srebra 20 po trzy czerwone z³ote�, �powiada³ m¹¿
mój, ¿e mu Himelek z ¿ó³t¹ brod¹ winien z³otych czerwonych 30�, �Braciejówka m³ody, Sznajer
i Mosiek Kulawy wiem, ¿e mê¿owi memu winni z³otych czerwonych 100� (APKr. AMKr. 884,
s. 61�62).
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zaopatrzeni w pistolety. Oskar¿ona twierdzi³a te¿, ¿e nie wie, co m¹¿ wtedy zra-
bowa³, ani te¿, co on i pan Mirowicz sprzedawali potem w Tarnowie. Nie potwier-
dzi³a równie¿, by szwagier jej mê¿a dostarczy³ z³oczyñcom potrzebnych im postron-
ków, i by pó�niej przechowywa³ zbójeck¹ zdobycz. Nie s³ysza³a te¿, by m¹¿ ukry-
wa³ ³upy w innych miejscach. Natomiast ta sama zbójecka kompania, która obra-
bowa³a panów Mêkarskich, mia³a swego czasu napa�æ tak¿e na �¯yda na Zaba-
wie pod Wieliczk¹� � obwiniona nie s³ysza³a jednak, by w czasie tego napadu
zabito jak¹� kobietê. Wyja�ni³a wreszcie Anna, sk¹d pochodz¹ ubrania znalezio-
ne w wywiezionych przez Libera skrzynce i kufrze, oddalaj¹c w ten sposób po-
dejrzenie, ¿e i one s¹ z³odziejsk¹ zdobycz¹. Równie¿ alembik zosta³ legalnie nabyty
�u tego pana, co arenduje domostwo�, w którym mieszkali75.

Tego¿ dnia zeznawali te¿ nowi oskar¿eni � w�ród nich m³ynarz Kanty Siakal76,
pochodz¹cy z Wo�nik ko³o Wadowic. Powodem jego zatrzymania by³y dwa podej-
rzane srebrne guziki, z którymi przyszed³ by³ do Krakowa. Wyja�nia³ przeto, ¿e gdy
dwa lata temu siê o¿eni³, jego ¿ona mia³a nieco w³asnej bi¿uterii � pier�cionek,
obr¹czkê i �krzy¿yk [...] przy koralach�, który to krzy¿yk jakim� sposobem chyba
tak¿e znalaz³ siê w�ród le¿¹cych przed s¹dem dowodów rzeczowych77. Ponadto
w skrzyni jego ¿ona trzyma³a osobno owe wspomniane dwa guziki. Gdy 25 kwietnia
m³ynarz wybiera³ siê do Krakowa na zakupy, ¿ona poprosi³a go, by wzi¹³ równie¿
guziki i zapyta³ z³otnika, czy s¹ one rzeczywi�cie srebrne, czy mo¿e tylko mosiê¿-
ne. Pod wieczór Kanty dotar³ do miasta, kupi³ potrzebne mu sznurki, po czym za-
pyta³ siê napotkanego �ma³ego ¯yda o z³otnika�. ¯yd ów, zobaczywszy u swego
rozmówcy guziki, chcia³ koniecznie je kupiæ. Gdy m³ynarz odmówi³, równie¿ inni
¯ydzi zaczêli go nak³aniaæ do sprzeda¿y (�za mn¹ chodzili ¯ydzi, ¿ebym im koniecz-
nie przeda³�). Poniewa¿ nic nie wskórali, jaki� �¯yd wiêkszy� odebra³ guzy i po-
szed³ z nimi na ratusz. Kanty, oczywi�cie, poszed³ za nim i wówczas, na ratuszu,
go �przytrzymano i odebrano [...] pieni¹dze�. Aresztant upiera³ siê, ¿e rzeczonych
guzików nie ukrad³, ¿e jest to w³asno�æ jego ¿ony, a nawet do tej pory nie wiedzia³,
¿e by³y wykonane ze srebra78.

Przed s¹dem stanê³a te¿ Marianna Macudzyna, ¿ona znanego nam ju¿ Stani-
s³awa Macudy. Opowiada³a trochê o swej przesz³o�ci, miêdzy innymi o czasach,
w których jej m¹¿ by³ �u panien koletek za gospodarza�. Zapewnia³a, ¿e nic so-
bie wówczas nie przyw³aszczyli, a �tylko siê panny na nas uwziê³y, co�my nie chcie-
li u nich byæ� i po ich odej�ciu �panna matka� zg³asza³a nieuzasadnione pretensje
i upomina³a siê o zwrot jakich� przedmiotów. Oskar¿ona potwierdza³a w zasadzie
informacje podane przez jej mê¿a, a dotycz¹ce mieszkaj¹cych u nich ¯ydów, rze�-

75 APKr. AMKr. 884, s. 61�63.
76 Nazwisko zapewne �le zapisane albo te¿ b³êdnie odczytane.
77 Zeznaj¹cy mówi³ o nim �ten krzy¿yk�, tak jakby go wskazywa³ albo mu go okazywano

w czasie przes³uchania (APKr. AMKr. 884, s. 60).
78 APKr. AMKr. 884, s. 60.
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nika M³ynka i Jakuba z ¿onami, oraz M³ynkowych sublokatorów: Lewka i Jaku-
ba. W przeciwieñstwie do mê¿a pamiêta³a jednak, ¿e Lewek, wracaj¹c ze swych
podró¿y, przywozi³ ró¿ne rzeczy, miêdzy innymi korale, �p³at adamaszkowy ciem-
ny� i �kawa³ki materyi ze srebrem� � rzekomo kupione dla narzeczonej. Potra-
fi³a te¿ wskazaæ aktualne miejsce pobytu M³ynka, który �za Czernichowem o milê
arendowa³ karczmê�. Podobnie jak m¹¿ t³umaczy³a, ¿e rzeczy znalezione u nich
w trakcie rewizji nie zosta³y zdobyte w nielegalny sposób79.

Nie omieszkano zreszt¹ przepytaæ ponownie tak¿e mê¿a Marianny. Stanis³aw
Macuda powtórzy³ w zasadzie to, co zezna³ podczas pierwszego przes³uchania.
Dok³adniej opisa³ lewar przywieziony swego czasu przez Lewka, potwierdzi³, ¿e
by³o to to samo narzêdzie, które pó�niej dostarczono do s¹du jako dowód rzeczo-
wy80. Twierdzi³, i¿ jego kontakty z Jakubem Herszlowiczem ogranicza³y siê do tego,
¿e jego ¿ona (czyli Marianna) mu �chusty piera³a�. Inny �¯yd z Weso³y, Jakub,
trzy, czyli cztery razy� u niego �na wozie spa³ w zimie�. Natomiast nie widzia³
u znajomych ¯ydów ¿adnych �ko�cielnych rzeczy�, nie kopa³ te¿ nic dla nich, czyli
nie pomaga³ im nic ukrywaæ. Podkre�la³ równie¿, ¿e �bêd¹c za gospodarza u pa-
nien koletek� nie dopu�ci³ siê ¿adnych nadu¿yæ, nie wzi¹³ te¿ �p³ótna o.o. bernar-
dynom�81.

Zeznania z³o¿one przez Annê Herszlowiczow¹ okaza³y siê owocne. Prawdo-
podobnie na ich podstawie zosta³ bowiem aresztowany i w bli¿ej nieznanych nam
okoliczno�ciach przes³uchany Lewek Berkowicz z ¯arek. Wiemy tylko, ¿e zanim
wykonano wspomniany dekret nakazuj¹cy tortury, strona powodowa, prezentuj¹c
s¹dowi nieznany nam bli¿ej protokó³ �egzaminu� tego¿ Lewka, prosi³a o przes³u-
chanie �ad puncta� � czyli na podstawie przygotowanych wcze�niej pytañ �
Józefa Józefowicza i Józefa Judkowicza82.

79 APKr. AMKr. 884, s. 63.
80 Okazywanie oskar¿onym dowodów rzeczowych by³o prawdopodobnie jedn¹ z metod prze-

s³uchania. Np. w 1689 r. w Nowym Wi�niczu oskar¿on¹ o czary kobietê pytano, �co za s³oiki
w domu ma�. Gdy odpowiedzia³a: �»Nigdym ich nie mia³a i nie mam, poka¿cie mi je«, s¹d tedy
rozkaza³ te¿ s³oiki pokazaæ, które gdy s³uga z daleka onej wskazywa³, ta¿ rzek³a: »Nie moja to
kosza³ka, nie znam siê ja do tego«� (APKr. IT 2059, s. 28). Zob. te¿ APKr. AD 116 (Nowy S¹cz),
s. 440�442 (1675 r.).

81 APKr. AMKr. 884, s. 64.
82 APKr. AMKr. 884, s. 58. Nie bardzo wiadomo, sk¹d pochodzi³y zeznania przed³o¿one

wówczas s¹dowi. Lewek z ¯arek raczej nie by³ to¿samy z Lewkiem Berkowiczem, s¹dzonym rok
wcze�niej w Opocznie. Z³o¿one na torturach zeznania tego ostatniego do³¹czono do akt krakow-
skich dopiero 19 maja (por. APKr. AMKr. 884, s. 73�76). Izaak Aronowicz wspomina³ zreszt¹
Lewka z ¯arek jako osobê ¿yj¹c¹ jeszcze w 1775 r. (por. APKr. AMKr. 884, s. 47�48). Nie mo-
¿emy jednak wykluczyæ, ¿e proces opoczyñski toczy³ siê dopiero wiosn¹ 1775 r. (por. przypis
6). Wszystko i tak wskazuje na to, ¿e Lewek ¯arecki nie by³ s¹dzony na ratuszu krakowskim,
lecz gdzie indziej, mo¿e w³a�nie w rodzinnych ¯arkach. Nie wiemy te¿, kiedy odby³o siê prze-
s³uchanie Józefa Józefowicza oraz jego syna. W nag³ówku zaznaczono tylko, ¿e egzamin Lewka
Berkowicza mia³ miejsce 28 kwietnia 1775 r., co oznacza³oby, ¿e odpis jego zeznañ móg³ dotrzeæ
na krakowski ratusz najwcze�niej nastêpnego dnia i wtedy te¿ w najlepszym razie wys³uchano
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Do�æ obszerne zeznania krawca Józefa Józefowicza nie wnios³y jednak niemal
nic nowego do sprawy. Oskar¿ony dalej próbowa³ przekonaæ s¹d, ¿e by³ tylko przy-
padkowym �wiadkiem odbywaj¹cego siê w domu Jakuba Herszlowicza handlowa-
nia skradzionymi srebrami. Podkre�la³ te¿, ¿e znaleziony u niego worek z ³upami
zosta³ bez jego wiedzy wrzucony do stawu obok jego domostwa.

Równie¿ Józef Judkiewic (Judkiewicz) nie zezna³ � jak siê zdaje � nic istot-
nego. Wed³ug niego, z Jakubem Herszlowiczem wi¹za³o go tylko to, ¿e ten ostat-
ni kupowa³ u niego �cielêcinê tudzie¿ gorza³kê i piwo�. Nie s³ysza³ natomiast, by
ten¿e Herszlowicz �co w Piotrkowie z rzeczy ko�cielnych przeda³83 [...], ¿eby
dwory naje¿d¿a³�.

Obaj natomiast � ojciec i syn � do�æ szczegó³owo opisywali swe starania
zwi¹zane z zarz¹dzonym rugowaniem ¯ydów z podkrakowskich jurydyk. Józef
Józefowicz wraz z synem wstawiali siê wówczas do nieznanego nam bli¿ej pana
Badeniego za Jakubem Herszlowiczem, którego ¿ona �natenczas chorowa³a na
francê�. Pro�by okaza³y siê skuteczne i pan Badeni �pozwoli³ temu¿ Jakubowi
mieszkaæ jeszcze na Weso³y do czasu�84.

Sk³adane przez oskar¿onych zeznania, nawet te najbardziej sk¹pe i ogólniko-
we, stanowi³y jednak poszlaki wiod¹ce ku nowym podejrzanym. Dnia 29 kwietnia
przed s¹dem krakowskim postawiono dwóch kolejnych Jakubów. Pierwszy z nich,
Jakub Józefowicz, by³ rze�nikiem z Wygody. Twierdzi³, i¿ na ogó³ nigdzie nie wy-
je¿d¿a³, �z ¿adnemi ¯ydami z³emi rzeczami ani kradzie¿¹ siê nie bawi³�. O jego
uczciwo�ci mia³o �wiadczyæ choæby to, i¿ jego �brat [...] z Pieskowej Ska³y szla-
kowa³� w Krakowie �z³odziejów z kaczmarzem z Wielmo¿y�85. Zezna³ natomiast,
¿e Józefa Krawca odwiedzali czêsto Jakub Herszlowicz oraz Liber, równie¿
u syna Józefa, Jaska, �zawsze ró¿ni ¯ydzi i Herczlowic bywali� i przyje¿d¿ali doñ
na koniach. Go�ciem Jaska by³ równie¿ niejaki Asrula (Osiula, Oszula), pochodz¹cy
z Brodów. Nocowa³ on u syna krawca, ale sto³owa³ siê u �Niemca ¯yda�, gdzie
�dobrze jadali�. Z tej te¿ racji Asrula kupowa³ u Jakuba Józefowicza miêso86.

Drugi z zatrzymanych ¯ydów, równie¿ � jak wspomnieli�my � o imieniu Ja-
kub, pochodzi³ z Wi�nicza, ale ju¿ od d³u¿szego czasu przebywa³ na Kazimierzu,
ostatnio za� siê o¿eni³ i wzi¹³ w arendê karczmê �na Miernikowym�. I on twier-
dzi³, ¿e nie mia³ �¿adnych spó³ek ze z³odziejami�. Jacy� ¯ydzi, �maj¹c pozwolenie
od [...] pana sêdziego tudzie¿ i z Lelowa, ¿enili siê� u niego �i kilka dni mieszka-

obu Józefów. Nie mo¿emy jednak wykluczyæ pomy³ki w datowaniu, jako ¿e nastêpny zamiesz-
czony w aktach krakowskich protokó³ dotyczy czynno�ci przeprowadzonych 26 kwietnia (zob.
APKr. AMKr. 884, s. 60).

83 O sprzedawaniu skradzionych rzeczy rabinowi z Piotrkowa wspomina³ Lewek Berkowicz,
przes³uchiwany w Opocznie w 1774 r. (APKr. AMKr. 884, s. 75�76).

84 APKr. AMKr. 884, s. 58�60.
85 Zatem jakie� zwi¹zki ³¹czy³y Jakuba z jednym z pierwszych podejrzanych w naszym pro-

cesie, karczmarzem Markiem.
86 APKr. AMKr. 884, s. 64.
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li�. Natomiast na czas �wi¹t zatrzyma³ siê w jego karczmie ¯yd z Warszawy, �który
teraz pojacha³ do Cieszyna�. Zostawi³ zreszt¹ na przechowanie kuferek i po�ciel,
które zamierza³ zabraæ, wracaj¹c przez Kraków do domu. Przes³uchiwany doda-
wa³ wreszcie, ¿e niejaka �kapralka�, u której mieszka, mo¿e za�wiadczyæ, ¿e nie
bawi siê on �z³emi rzeczami�87.

Tego¿ dnia odby³o siê te¿ powtórne przes³uchanie Jakuba Abramowicza. Ob-
winiony tym razem doda³, ¿e gdy zobaczy³ w domu Jakuba Herszlowicza zrabo-
wane srebra, powiadomi³ o tym �starszego� z Kazimierza i o�wiadczy³, i¿ nie bê-
dzie d³u¿ej s³u¿y³ u z³odzieja. Wówczas �starszy kaza³ obwo³aæ w bó¿nicy, ¿eby nikt
od nich ko�cielnych rzeczy nie kupowa³�88.

Kolejne przes³uchanie odby³o siê 2 maja 1775 roku w wiêzieniu. Zeznawa³
w nim �post torturas� krawiec Józef Józefowicz i prawdopodobnie w³a�nie od-
niesione przezeñ na mêkach obra¿enia nie pozwoli³y na przyprowadzenie go do izby
s¹dowej. Nie by³ to zreszt¹ jedyny znany nam tego typu przypadek89.

Oskar¿ony, chc¹c unikn¹æ kolejnych cierpieñ, tym razem ju¿ nie próbowa³ od-
grywaæ roli cz³owieka przypadkiem wpl¹tanego w przestêpcz¹ dzia³alno�æ Hersz-
lowicza, Libera i innych z³oczyñców. Przyzna³ zatem, ¿e otrzyma³ od rzeczonego
Jakuba Herszlowicza �o�m funtów srebra ko�cielnego po³omanego�, które potem
sprzeda³ na Kazimierzu u poleconego przez tego¿ Jakuba pasera, niejakiego Szy-
mona Moj¿esza (Moj¿eszowica). Nie by³a to zreszt¹ jedyna tego typu transakcja,
albowiem w nastêpnych tygodniach Józef jeszcze dwa razy nabywa³ i odprzeda-
wa³ z³odziejskie ³upy. Jak siê okaza³o, bardzo dobrze pamiêta³ najdrobniejsze szcze-
gó³y, np.: ilo�æ srebra, jego próbê, otrzymywane zañ kwoty.

Natomiast obwiniony dalej utrzymywa³, ¿e znaleziony u niego worek ze srebrem
zosta³ mu podrzucony. Nie chcia³ te¿ pomawiaæ syna i twierdzi³, i¿ nie wie, �¿eby
co kupowa³, tylko ¯ydzi u niego jadali�. Dowodzi³ te¿, ¿e jego znajomo�æ z Iza-
akiem z Nak³a nie mia³a nic wspólnego z paserskimi konszachtami. Natomiast do�æ
ochoczo wskazywa³ innych podejrzanych. Twierdzi³ np., ¿e wprawdzie przy nim
z³odzieje nie topili srebra, �ale wêglarz Szymon musia³ topiæ, bo i monetê topi³�.
Mówi³ te¿, ¿e Herszlowic przekazywa³ srebro znanym nam ju¿ paserom: Sznaje-
rowi, m³odemu Braciejówce, Gieclowi i Moj¿eszowi. Zapewnia³ wreszcie, i¿ �Szy-
mon Moj¿eszowic wszystkich wyda, bo od nich kupowa³� oraz �czêsto do Bielska
je�dzi³ i przesy³a³�90.

87 APKr. AMKr. 884, s. 64.
88 APKr. AMKr. 884, s. 65.
89 Takie przes³uchanie przeprowadzono np. w Nowym S¹czu w 1664 r. (APKr. AD 116,

s. 263�265) i w Nowym Wi�niczu w 1689 r. (APKr. IT 2059, s. 31). W 1679 r. w Bochni po
zastosowaniu tortur ³awnik s¹dowy �odwiedzi³� w wiêzieniu dwie oskar¿one oczekuj¹ce na ko-
lejne mêki i perswadowa³ im, �aby siê nie da³y mêczyæ, ale siê dobrowolnie przyzna³y�. Jednak
jedna z obwinionych hardo o�wiadczy³a, i¿ kat jej �ca³ego dnia nie bêdzie ci¹gn¹³� (APKr./B. AM-
Boch. ASB 69, s. 76).

90 APKr. AMKr. 884, s. 65.
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Dnia 2 maja odby³a siê te¿ jedna z nielicznych chyba91 w tej sprawie rozpraw.
Instygator domaga³ siê od Józefa Józefowicza, Moj¿esza Smolowicza (Smola),
Anny Liberowej i Abrama Izraelowicza, by po dobrowolnych egzaminach wdali siê
w spór merytoryczny.

W imieniu oskar¿onych g³os zabra³ ich obroñca Kleparski (?). O�wiadczy³, i¿
obwinieni zarówno �delatora jako i kogokolwiek w niwczym nie poszkodowali�, ¿e
nie wiedzieli te¿ i nie wiedz¹, by ktokolwiek inny tê szkodê wyrz¹dzi³. Domaga³ siê
zatem wypuszczenia z aresztu swych klientów.

S¹d nie rozwa¿a³ jednak w ogóle mo¿liwo�ci uwolnienia aresztantów, wrêcz prze-
ciwnie, uzna³, ¿e wobec zmienno�ci zeznañ dla ustalenia prawdy konieczne jest pod-
danie torturom �per omnes tres gradus� Józefa Judkiewicza i Moj¿esza Smola. Na-
kaza³ te¿ kolejne dobrowolne przes³uchanie Abrama Izraelowicza i Anny Liberowej92.

Mo¿emy jednak przypuszczaæ, ¿e po miesi¹cu dochodzeñ stawa³o siê coraz
bardziej oczywiste, ¿e nie wszystkim zatrzymanym mo¿na udowodniæ udzia³ w prze-
stêpstwie. Zaczêto zatem zwalniaæ niektórych obwinionych.

Dnia 5 maja odnotowano w aktach o�wiadczenie Marianny Macudzyny. Ze
s³abo czytelnej notatki wynika³o, i¿ zobowi¹za³a siê ona do stawienia siê w razie
potrzeby na wezwanie s¹du �sub libera captivatione�93. Prawdopodobnie tego
samego dnia uwolniono te¿ z wiêzienia Lejbka Józefa (syna Józefa Michela)
i Abrama Izraelowicza94.

Dnia 5 maja przeprowadzono te¿ prawdopodobnie kilka przes³uchañ. Powtór-
nie egzaminowany karczmarz Jakub z Miernikowego zarêcza³, ¿e prawd¹ jest
wszystko to, co poprzednio zezna³. ¯yda, który uda³ siê do Cieszyna na jarmark,
nie zna³ osobi�cie, przyj¹³ go �z konsensem Jegomo�ci pana sêdziego�. ¯yd ów
�powiedzia³ siê byæ z Jaros³awia, syn rabina, a ma mieszkaæ w Warszawie�. Nie
widzia³ u niego ¿adnego towaru, za� w pozostawionym kufrze, który zreszt¹ �pan
chor¹¿y otwiera³� (zapewne w czasie rewizji), oprócz mosiê¿nego zegara, znajdo-
wa³y siê rzeczy osobiste i trochê ¿ywno�ci. W czasie pobytu w karczmie ¯yd ów
raczej nie kontaktowa³ siê z miejscowymi starozakonnymi (�u niego nie bywali
¯ydzi, tylko on raz by³ w ¯ydowskim Mie�cie�)95.

Jak siê okazuje, nie bez powodu przes³uchano Jakuba w³a�nie tego dnia. Za-
raz po nim wys³uchano bowiem zeznania pochodz¹cego z Jaros³awia, a mieszka-
j¹cego w Warszawie Arona Majerowicza, ziêcia (a nie syna) rabina z Kazimierza.

91 Karty ksiêgi wype³niaj¹ niemal wy³¹cznie protoko³y przes³uchañ oskar¿onych, wyj¹tko-
wo tak¿e �wiadków. Oczywi�cie, nie mo¿emy wykluczyæ, ¿e notowano przede wszystkim to, co
by³o potrzebne do udowodnienia winy oskar¿onym i dostarczenia dowodów przeciwko innym oso-
bom zamieszanym w zbrodniê �wiêtokradztwa. Niewnosz¹ce nic nowego do sprawy spory stron
mog³y byæ pomijane.

92 APKr. AMKr. 884, s. 66�67.
93 APKr. AMKr. 884, s. 67.
94 APKr. AMKr. 884, s. 67.
95 APKr. AMKr. 884, s. 67.
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S³uchano go �pro informacione� i nie wiadomo, czy traktowano go jako oskar-
¿onego. Raczej nic te¿ przeciwko niemu nie przemawia³o � zatrzyma³ siê w Kra-
kowie w drodze do Cieszyna, o swym pobycie zawiadomi³ zarówno sêdziego (chy-
ba ¿ydowskiego), jak i jakiego� porucznika. Znajduj¹cy siê w jego kuferku zegar
zosta³ nabyty �u szwajcara�, w pa³acu ksiêdza kanclerza96.

Tego¿ dnia zdo³ano równie¿ przes³uchaæ �ante torturas� dwóch wydanych na
mêki oskar¿onych: Józefa Judkiewicza (Judkiewica) i Moj¿esza Smola. Obaj uparcie
nie przyznawali siê do winy. Józef Judkiewic twierdzi³, i¿ Jakub Herszlowicz bywa³ je-
dynie u jego ojca, sam za� od niego ¿adnego srebra nie kupowa³. ¯ydzi z Kazimierza,
�Moj¿esz Józefowic, Giecel, Braciejówka m³ody, Sznajer Huna, chodzili zawsze z Her-
szlewicem�, ale mu �nigdy [...] srebra ¿adnego nie pokazowali�. Swego czasu, na pole-
cenie ojca, Józef uda³ siê na koniu u¿yczonym przez Herszlowicza do Wielmo¿y, aby
�dowiedzieæ siê, je¿eli kaczmarz siedzi w wiêzieniu�. Nie zastawszy karczmarza �
prawdopodobnie znanego nam ¯yda Marka, przenocowa³ i wróci³ do domu.

Moj¿esz stanowczo o�wiadcza³, i¿ nie widzia³ �¿adnego srebra ko�cielnego�, ni-
gdzie te¿ nie by³ �z Jakubem Aronowiczem, ani Herczlowiczem, ani Librem, ani
Dajczem�97.

Nic nowego nie przynios³y tak¿e kolejne zeznania Anny Liberowej. Przyzna-
³a, ¿e do jej mê¿a i do Herszlowica przychodzili ¯ydzi z Kazimierza, �jako to Gie-
cel, Sznajer, Mo¿ek kulawy i czwarty z ¿ó³t¹ brod¹, brat z Pêdziechowego, jako to
i krawiec z Wygody�. Srebra jednak nie widzia³a, �bo go w domach nie miewali�,
m¹¿ za� nic jej nie chcia³ powiedzieæ. Nie potrafi³a te¿ nic powiedzieæ �o srebrach
zakopanych w sadzie�, ale wiedzia³ o nich �¯yd z Nak³a Izaak�. Wspomina³a rów-
nie¿ o jakich� kartkach, na których zapisane by³y wierzytelno�ci Libera oraz wy-
kaz jej rzeczy znajduj¹cych siê w kufrze98.

Dnia 9 (?) maja odby³o siê kolejne posiedzenie s¹du, na które zosta³a spro-
wadzona z wiêzienia tylko Anna Liberowa. Towarzyszy³ jej obroñca Antoni Szcze-
powski99.

W aktach nie odnotowano w tym wypadku ¿adnych g³osów stron, nie wiado-
mo zatem, czy wydane wówczas orzeczenie s¹du poprzedza³ spór procesowych
przeciwników, czy choæby wniosek instygatora100. W ka¿dym razie krakowski s¹d
radziecki, zreferowawszy szczegó³owo dotychczasowe ustalenia, uzna³, i¿ dla po-
znania prawdy Anna Liberowa ma zostaæ oddana na mêki i byæ dwa razy �poci¹-
gana� oraz przypiekana ogniem101.

96 APKr. AMKr. 884, s. 67.
97 APKr. AMKr. 884, s. 68.
98 APKr. AMKr. 884, s. 68.
98 Nazwisko adwokata zosta³o zapisane niezbyt wyra�nie (APKr. AMKr. 884, s. 68).

100 Orzeczenie otwiera³a jednak zwyczajowa formu³a informuj¹ca nie tylko o przeczytaniu
przez s¹d dobrowolnych zeznañ, ale tak¿e o wys³uchaniu mów oskar¿ycielskich i obroñczych
(APKr. AMKr. 884, s. 68).

101 APKr. AMKr. 884, s. 68�69.
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Nie znamy, niestety, ani przebiegu tortur, ani ich rezultatu, ba, nie wiemy na-
wet, jak potoczy³y siê dalsze losy Anny Liberowej. W ksiêdze miejskiej odnotowano
natomiast, ¿e 10 maja 1775 roku, na nastêpnym posiedzeniu s¹du, pojawili siê oso-
bi�cie obaj powodowie, a wiêc zarówno instygator, jak i delator Kazimierz Bonta-
ni. Sprowadzono te¿ trzech aresztantów, Jakuba Aaronowicza z Rêczyc, szklarza
Izaaka Aaronowicza z Nak³a i krawca Józefa Józefowicza z Wygody, obwinionych
� jak to zapisano w aktach � o wspó³udzia³ w zbrodni �wiêtokradztwa w postaci
przyjmowania i przechowywania skradzionych przedmiotów. Obwinionym towa-
rzyszy³ adwokat Antoni Szczepowski102.

I w tym wypadku nie odnotowano g³osów stron, choæ prawdopodobnie takie
�kontrowersje� mia³y miejsce103. Do akt wpisano jednak od razu wyrok koñcowy
dotycz¹cy trzech wspomnianych z³oczyñców.

S¹d uzna³, ¿e Jakub Aaronowicz, wraz z Jakubem Herszlowicem, Liberem
i innymi z³oczyñcami, w³amywa³ siê nocami do ko�cio³ów, miêdzy innymi w: Spyt-
kowicach, Lipnicy, Mys³owicach, i krad³ w nich srebrne naczynia liturgiczne oraz
inne sprzêty ko�cielne, a ponadto nabywa³ od �wiêtokradców zrabowane przedmio-
ty. Za winnego uznano tak¿e Izaaka Aaronowicza, który udziela³ pomocy ko�ciel-
nym rabusiom oraz zataja³ ich sprawki. Józefa Józefowicza obarczono z kolei win¹
za udzielanie pomocy w postaci przyjmowania, przechowywania i sprzedawania
sreber z po³amanych kielichów, monstrancji i innego Bogu po�wiêconego wyposa-
¿enia ko�cio³ów.

S¹d stwierdzi³ te¿, ¿e zgodnie z prawem, owi pomocnicy i paserzy powinni byæ
traktowani tak samo, jak g³ówni sprawcy (pryncypa³owie) i zas³u¿yli wobec tego na
kary przewidziane dla �wiêtokradców, ostatecznie jednak, zgodnie z powszechn¹
wówczas praktyk¹104, odst¹pi³ od surowych sankcji, stosuj¹c ³agodniejsze �rodki.
Skaza³ zatem ka¿dego ze z³oczyñców na uciêcie rêki, �ciêcie g³ów, wreszcie spale-
nie cia³ na stosie. Egzekucjê wyznaczono na najbli¿szy wtorek, czyli na 16 maja, na-
kazuj¹c mistrzowi sprawiedliwo�ci, by przeprowadzi³ j¹ wedle zwyczaju105.

Wydanie wyroku nie zakoñczy³o przes³uchañ106, przy czym nie omija³y one rów-
nie¿ skazañców. Prawdopodobnie w tym samym jeszcze dniu wys³uchano Józefa

102 APKr. AMKr. 884, s. 69.
103 Podobnie jak w poprzednio opisywanym postanowieniu, tak¿e w zapad³ym 10 maja 1775 r.

wyroku koñcowym zaznaczono, ¿e s¹d wys³ucha³ wcze�niej zarówno zarzutów strony powodo-
wej, jak i obrony oskar¿onych (APKr. AMKr. 884, s. 69).

104 Por. M. M i k o ³ a j c z y k: Przestêpstwo i kara w prawie miast Polski po³udniowej XVI�
XVIII wieku. Katowice 1998, s. 189�190.

105 APKr. AMKr. 884, s. 68�69, 70�71 (koñcowa czê�æ wyroku).
106 Jak widaæ, nie postrzegano procesu jako niepodzielnej ca³o�ci; jednych oskar¿onych os¹-

dzano, innych uwalniano, w wiêzieniu pozostawiano natomiast tych, których sprawa nie dojrza-
³a jeszcze do rozstrzygniêcia. Takie podej�cie zaobserwowali�my zreszt¹ ju¿ w przypadku inne-
go skomplikowanego procesu, tocz¹cego siê przed krakowsk¹ rad¹ miejsk¹ w 1716 r. Zob. M. M i -
k o ³ a j c z y k: Z dziejów zbrodni i kary w dawnej Polsce. ¯ywot i proces Antoniego Z³otkowskie-
go, zbójnika z Pcimia. Katowice 2001, s. 51�99, a zw³aszcza s. 95�96.
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Józefowicza, który niezale¿nie od potwierdzenia wszystkiego, co �dobrowolnie i na
torturach powiedzia³� zezna³, i¿ jesieni¹ poprzedniego roku spotka³ w Sukiennicach
Józefa Michela i Szymona Moj¿eszowicza �wadz¹cych siê o pludry�. Zagadniêty
nieco pó�niej o przyczynê zwady Michel wyja�ni³ Józefowiczowi, i¿ Szymon Moj-
¿eszowicz jest mu winny �pieniêdzy [...] wiele�. Ciekawski Józefowicz mia³ rów-
nie¿ nastêpnego dnia wypytywaæ o tê sprawê Moj¿eszowicza. Szymon utrzymy-
wa³, i¿ kupi³ od Michela srebra, ale sprzedawca mu ich jeszcze nie wyda³. Józef
Józefowicz ostrzeg³ wówczas swego rozmówcê, ¿e straci wszystko, gdy Michel
wyjedzie za granicê. Szymon o�wiadczy³ zatem, ¿e zaraz zamknie srebro �swoj¹
k³ódk¹�. Ostatecznie Józefa Michela i Szymona Moj¿eszowicza mia³ pogodziæ Ja-
kub Herszlowicz � rzekomo Szymon da³ wówczas Michelowi 20 czerwonych z³o-
tych za 40 funtów srebra107.

Po takim o�wiadczeniu s¹d uzna³ za konieczne przeprowadzenie konfrontacji.
12 maja 1775 roku �incarceratus et decretatus [...] Josephus Josefowic� mówi³
�ad oculum� Józefowi Michelowi: �Szymon ¯yd z tob¹ kupowa³ u Jakuba Hersz-
lowicza srebra, o czym mi Szymon powiada³ w Rynku�. Oskar¿ony Michel stanow-
czo jednak temu zaprzeczy³108.

Z kolei 13 maja odnotowano dramatyczn¹ pro�bê Anny Herszlowiczowej.
Oskar¿ona o�wiadcza³a przed s¹dem, �i¿ bêd¹c w sekwestrze urzêdu niniejszego�,
mia³a przy sobie dzieci �w³asne, Majera syna i Blimê córkê, które starsi ¯ydzi,
przyszed³szy tu do wiêzienia�, zabrali z sob¹. Nie wie, gdzie one �siê teraz znaj-
duj¹, przez tych¿e ¯ydów starszych oddane�. Obwiniona b³aga³a, aby owe �dzie-
ci [...] mog³a mieæ sobie powrócone�, by mog³a �o swoich dzieciach zaradziæ
i wygodê dalsz¹, choæ w wiêzieniu, jako matka [...] im czyniæ�. Prosi³a zatem urz¹d
�o wsparcie [...], gdzie i u kogo nale¿y, aby dzieci� do niej �siê przywróci³y�109.

Trzech skazanych na �mieræ z³oczyñców przes³uchano raz jeszcze w dniu za-
planowanej egzekucji110. Wiemy, ¿e wcze�niej zd¹¿yli oni przyj¹æ chrzest, w proto-
kole z 16 maja zapisano bowiem równie¿ ich nowe, dopiero co otrzymane imiona.

�Isaac Iosephus Aronowicz sive Abramowicz ante ipsa executionem� po-
twierdzi³ wszystkie swe dotychczasowe zeznania, dodaj¹c i to, ¿e Moj¿ek Kulawy
namawia³ Jakuba Herszlowicza na obrabowanie ko�cio³a Bo¿ego Cia³a na Kazi-
mierzu. Ostatecznie kradzie¿y dopu�ci³ siê �Lewek ¯arecki z drugiemi�. Jakub

107 APKr. AMKr. 884, s. 71.
108 Konfrontacjê tê w aktach zapisano nieco wcze�niej: APKr. AMKr. 884, s. 70.
109 APKr. AMKr. 884, s. 71.
110 By³a to wówczas do�æ czêsta praktyka, zak³adano bowiem, ¿e stoj¹cy w obliczu �mierci

 i niemaj¹cy nic do stracenia skazaniec bêdzie mówi³ szczer¹ prawdê. Dlatego te¿ w aktach odnaj-
dujemy nieraz o�wiadczenia skazanych sk³adane w dniu wykonania wyroku, czasami nawet na sa-
mym placu straceñ. Por. np.: APKr. AMKr. 867, s. 26 (1679 r.), 68 (1680 r.); APKr. AMKr. 897,
s. 307�308 (1753 r.), 428 (1779 r.), 651(brak daty); rkps w Bibliotece Jagielloñskiej w Krako-
wie, sygn. 86 (Miechów), k. 21�22 (1580 r.) i chyba równie¿ k. 16 (1600 r.). Zob. te¿ W. M a -
i s e l: Archeologia prawna Polski. Warszawa�Poznañ 1982, s. 163.
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Herszlowicz wraz z Liberem, Lewkiem ¯areckim i Dajczem obrabowali te¿ jaki�
ko�ció³111 i przywie�li stamt¹d �fartuchy czerwone� (ornaty?), które prawdopodob-
nie znalaz³y siê w�ród dowodów rzeczowych. Izaak przypuszcza³ te¿, ¿e wywie-
zione z Krakowa, a nieodnalezione do tej pory rzeczy prawdopodobnie s¹ u jego
ojca w Ksi¹¿u Wielkim. Doda³ równie¿, ¿e Herszlowicz w czasie pobytu w tym-
¿e Ksi¹¿u po¿yczy³ niejakiemu Borkowi 100 z³otych na budowê domu.

�Jacobus Antonius Aronowicz de villa Rêczyce� zeznawa³ przed straceniem,
i¿ Jakub Herszlowicz da³ mu �kawa³ek materyi�, a tak¿e �niteczkê korali bardzo
drobnych�, zrabowanych w Spytkowicach. Rzeczy te Jakub Aronowicz przekaza³
swej ¿onie i powinna ona je teraz oddaæ. Jej w³asno�ci¹ s¹ natomiast �insze ko-
rale wiêksze�. I on zaznacza³, i¿ wszystko, �co przedtym zezna³, to jest prawda�,
doda³ te¿ na koñcu, ¿e uczestniczy³ jedynie w kradzie¿ach pope³nionych w Mys³o-
wicach, Lipnicy i Spytkowicach.

�Josephus Vincentius Josefowic� ograniczy³ siê do potwierdzenia swych
wcze�niejszych wyja�nieñ112.

Nie znamy, niestety, przebiegu egzekucji, nie wiemy te¿, czy zmiana wyznania
skazañców, zgodnie z ówczesn¹ praktyk¹113, wp³ynê³a w jaki� sposób na z³agodze-
nie sankcji.

Mimo skazania czê�ci winowajców, nie rezygnowano z dokonywania dalszych
ustaleñ. Tempo s¹dowych i pozas¹dowych dzia³añ wyra�nie jednak spada³o.

Dnia 16 maja przes³uchano jeszcze niejakiego Salomona Aarona, niemieckie-
go ¯yda spod Frankfurtu, który wraz z dwoma towarzyszami przyjecha³ z Warsza-
wy do Kazimierza. Zatrzymany wyja�ni³ przed s¹dem, ¿e sprowadzi³y ich intere-
sy zwi¹zane z bankructwem jednego z kazimierskich ¯ydów114.

Salomon Aaron prawdopodobnie rzeczywi�cie nie mia³ nic wspólnego ze
spraw¹ �wiêtokradców, a zatrzymano go zapewne �na wszelki wypadek�; praw-
dopodobnie z tak du¿¹ podejrzliwo�ci¹ podchodzono w tych dniach do wszystkich

111 Nazwê miejscowo�ci zapisano nieczytelnie.
112 APKr. AMKr. 884, s. 72.
113 Np. w 1680 r. w Bochni s¹d uwzglêdni³ przej�cie na katolicyzm oskar¿onej o �wiêtokradz-

two Konstancji Maierowej i nakaza³, by spalenie na stosie zosta³o poprzedzone �ciêciem skaza-
nej (APKr./B. AMBoch. ASB 69, s. 111�112). W Grodzisku Wielkopolskim w 1756 r. s¹d ska-
za³ pochodz¹cego ze �l¹ska podpalacza Andrzeja Rychtera na spalenie ¿ywcem, poniewa¿ jednak
zmieni³ on potem wyznanie na katolickie i z³o¿y³ przysiêgê, ¿e nie dopu�ci siê ju¿ podpalenia �
uwolniono go od kary (rkps w Archiwum G³ównym Akt Dawnych w Warszawie, Biblioteka Ba-
worowskich, sygn. 252, k. 95v.�97). Nieco inny charakter mia³a sprawa z Dubna z 1716 r. S¹-
dzono tam m.in. dwie kobiety oskar¿ane o przej�cie na judaizm. Jedn¹ z nich skazano na spalenie
na stosie. Drug¹, która �znowu do wiary �wiêtej chrze�cijañskiej zawraca siê, ¿a³uj¹c za swój ha-
niebny uczynek i znowu chce byæ chrze�cijank¹�, ukarano �ciêciem i pó�niejszym spaleniem zw³ok
(Archiw Jugo-Zapadnoj Rossji. Cz. 5. T. 1, s. 267�269 (nr CVIII)). W tym wypadku mamy do
czynienia z pewn¹ form¹ skruchy i naprawienia z³a wyrz¹dzonego przestêpstwem.

114 APKr. AMKr. 882, s. 72.
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obcych starozakonnych przybywaj¹cych do Krakowa. Nie mo¿emy zreszt¹ wy-
kluczyæ, ¿e Salomona doprowadzono do s¹du, podejrzewaj¹c go o co� zupe³nie in-
nego. Zauwa¿my, ¿e razem z nim przes³uchiwany by³ poszukuj¹cy s³u¿by Franci-
szek Hebiling z Poczdamu, którego sprawy chyba ju¿ w ¿aden sposób nie mo¿na
powi¹zaæ z procesem o okradanie ko�cio³ów115.

Dnia 18 maja stawiono przed s¹d obwinionych Abraama Berkowicza z Wygo-
dy (chyba ziêcia krawca Józefa), Jakuba Izraelowicza, karczmarza z jurydyki Mier-
nikowe, Jakuba Józefowicza z Wygody i Lojê (Lejê) Smulow¹ (Smolow¹).

Krakowska rada miejska po wys³uchaniu g³osów stron i egzaminów oskar¿o-
nych stwierdzi³a, i¿ nie mo¿na w pe³ni udowodniæ winy wspomnianym oskar¿onym,
dlatego te¿ nakaza³a ich natychmiastowe uwolnienie z aresztu. Mimo wszystko
zakazano im przebywania w okolicach pod gro�b¹ ponownego uwiêzienia116.

Prawdopodobnie tego samego dnia s¹d uzna³, ¿e na podstawie dobrowolnych
zeznañ Stanis³awa Macudy oczywiste staje siê, i¿ ten¿e oskar¿ony przechowy-
wa³ u siebie z³oczyñców i nie powiadomi³ urzêdu o posiadanych przez nich podej-
rzanych rzeczach. Dlatego te¿, w celu lepszego poznania prawdy tudzie¿ ze-
znania przezeñ o wyrz¹dzonych szkodach i z³oczyñcach, którzy je pope³nili, sê-
dziowie nakazali wymierzyæ obwinionemu sto rózg117. Zastosowano zatem wobec
niego namiastkê tortur w postaci ch³osty, �rodek, po który w ówczesnym Krako-
wie wcale czêsto siêgano i który osta³ siê nawet po zniesieniu �korporalnych kon-
fesat� w 1776 roku118.

Nie wiemy, czy przes³uchanie Stanis³awa Macudy z u¿yciem rózg przynios³o
jakiekolwiek nowe ustalenia, zreszt¹ pocz¹tkowo lawinowo rozrastaj¹cy siê pro-
ces w drugiej po³owie maja zda³ siê powoli zamieraæ. Co prawda jeszcze 19 maja
przed³o¿ono s¹dowi radzieckiemu znany nam ju¿ odpis z akt opoczyñskich z 1774
roku, zawieraj¹cy zeznania z³o¿one na mêkach przez Lewka Berkowicza, Abra-
ama Srulowicza i Józefa Izraelowicza119, ale w �lad za wci¹gniêciem owego pro-
toko³u do ksi¹g krakowskich120 nie posz³y ¿adne dalsze czynno�ci procesowe.

115 Oskar¿ony zezna³ tylko, ¿e s³u¿y³ by³ u pana Reibercha na �l¹sku, pó�niej zbieg³ od swego
pracodawcy i przez jaki� czas bawi³ u siostry pod Opaw¹, a teraz przyszed³ do Krakowa �s³u¿-
by szukaæ� (APKr. AMKr. 884, s. 72).

116 APKr. AMKr. 884, s. 72�73.
117 APKr. AMKr. 884, s. 73.
118 Zob. M. M i k o ³ a j c z y k: Ch³osta jako sposób wymuszania zeznañ w procesie karnym

miast polskich XVII�XVIII wieku. W: �Studia z Dziejów Pañstwa i Prawa Polskiego�. T. 7. Red.
J. M a t u s z e w s k i, T. K u b i c k i. £ód� 2002, s. 212�222; I d e m: Z dziejów wymuszania ze-
znañ w Polsce (na podstawie praktyki krakowskiego s¹du miejskiego w II po³owie XVIII wieku).
W: �Problemy Prawa Karnego�. T. 21. Red. K. M a r s z a ³. Katowice 1995, s. 89�94.

119 APKr. AMKr. 884, s. 73�79.
120 Przekazywanie sobie protoko³ów zeznañ by³o od dawna praktykowane. Taka wspó³-

praca obejmowa³a nawet s¹dy z ró¿nych krajów; por. oblatowane w Nowym S¹czu �testamen-
ty� z³oczyñców z terenu ówczesnych Wêgier (APKr. AD 116, s. 104�109 (1602 r.), 149�152
(1613 r.)).
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Dopiero 31 lipca 1775 roku odnotowano, i¿ przed urzêdem i aktami radziecki-
mi stan¹³ oskar¿ony Józef Michel. Wypuszczano go na wolno�æ, podobnie bowiem
jak inni zwalniani aresztanci, którym udowodniono jedynie drobne przewinienia, albo
których niewinno�æ budzi³a w¹tpliwo�ci121, uroczy�cie zobowi¹zywa³ siê do odpo-
wiedniego zachowania. Opatrzona hebrajskim podpisem oskar¿onego, ale zarazem
wyj¹tkowo nieczytelna notatka nie pozwala, niestety, na odtworzenie wszystkich
zapewnieñ Michela, wiadomo jedynie, ¿e przyrzeka³ on nie przebywaæ d³u¿ej
w okolicach Krakowa122.

Trzeba dodaæ, ¿e ten¿e Józef Michel w kwietniu 1776 roku zosta³ ponownie
aresztowany i postawiony przed s¹dem krakowskim. Przes³uchiwany o�wiadczy³:
�[...] siedzia³em tu na ratuszu i by³em na torturach o pomawianie mnie jakobym mia³
srebra ko�cielne kupowaæ z innemi ¯ydami, ale bêdzie temu z o�m miesiêcy, jak
st¹d uwolniony zosta³em�. Tym razem podejrzewano, i¿ by³ zamieszany w kradzie¿
jakich� klejnotów. Do niczego siê nie przyznawa³ i prosi³ o uwolnienie z aresztu,
jednak s¹d, po wys³uchaniu g³osów stron, nie przychyli³ siê do jego pro�by i nie
uwolni³ go, lecz zarz¹dzi³ inkwizycje, czyli przes³uchanie �wiadków. Nie wiemy,
niestety, jaki by³ fina³ owej sprawy123.

Rozpoczêty z du¿ym rozmachem proces �wiêtokradców sprawia wra¿enie nie-
dokoñczonego. Skazanych zosta³o jedynie trzech jego uczestników, wobec kilku
innych, którym zakazano przebywania w okolicach Krakowa, zastosowano co�
w rodzaju �rodka zabezpieczaj¹cego. Nie wiadomo natomiast, co sta³o siê z inny-
mi oskar¿onymi, choæby z Ann¹ Herszlowiczow¹, Ann¹ Liberow¹. Nie wiemy te¿
nic o losach rodziny krawca Józefa, a wiêc jego ziêcia Abrama, syna Józefa Jud-
kiewica i córki Rochy Lejzorowej ani te¿ innych obwinionych, choæby ma³oletnie-
go Jakuba Abramowicza czy Marka, karczmarza z Wielmo¿y. Najprawdopodob-
niej czê�æ tych osób traktowano jako drugoplanowe postaci tocz¹cego siê proce-
su i po prostu zaniedbano odnotowania w aktach decyzji o ich zwolnieniu z aresz-
tu czy te¿ wyroków wymierzaj¹cych im stosunkowo ³agodne kary. Nie mo¿emy
tak¿e wykluczyæ, i¿ niektórzy z aresztantów ostatecznie trafili do innych magistratur,
np. do s¹du grodzkiego, i tam dopiero ich sprawy zakoñczy³y siê wyrokiem. Praw-
dopodobnie tak post¹piono z paserem Braciejówk¹, który, mimo i¿ przyzna³ siê do
winy, tylko na moment pojawi³ siê na kartach akt s¹du miejskiego.

Sam proces tocz¹cy siê przed krakowsk¹ rad¹ miejsk¹ ³¹czy³ w sobie elementy
skargowo-kontradyktoryjne i inkwizycyjne. Te pierwsze, w postaci wyodrêbnienia
stron procesowych i tzw. kontrowersji, czyli sporów s¹dowych, pozostaj¹ jednak

121 Por. np.: APKr. AMKr. 880, s. 102 (1751 r.), 189�190 (1752 r.); APKr. AMKr. 881,
s. 143 (1755 r.), 221 (1756 r.); APKr. AMKr. 884, s. 91 (1775 r.), 255 (1776 r.); APKr. AMKr.
886, s. 182 bis (1779 r.); APKr. AMKr. 888, s. 151 (1777 r.). Zob. te¿ M. M i k o ³ a j c z y k: Prze-
stêpstwo i kara..., s. 172, 267.

122 APKr. AMKr. 884, s. 87.
123 APKr. AMKr. 884, s. 153�154, 167.
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wyra�nie w cieniu niekoñcz¹cych siê przes³uchañ oskar¿onych, przeprowadzanych
nieraz z pomoc¹ z góry u³o¿onych pytañ (interrogatoriów), a niekiedy tak¿e z za-
stosowaniem tortur. Owo koncentrowanie siê na osobach obwinionych to charak-
terystyczna cecha inkwizycyjna124 i nawet je¿eli by�my przyjêli, ¿e czê�ci wyst¹-
pieñ oskar¿onych i obroñców nie odnotowano w aktach, to i tak cecha ta nadaje
piêtno ca³emu postêpowaniu.

Jednocze�nie � jak siê wydaje � do minimum ograniczano formalizm postê-
powania. Co prawda w przypadku konkretnych oskar¿onych widaæ dojrzewanie
ich sprawy do stadium sporu merytorycznego i wydania wyroku, ale w skali ca-
³ego procesu trudno by³oby dostrzec wyodrêbnione etapy. Do sprawy stale do³¹-
czano nowych oskar¿onych, inni za� stopniowo ubywali, nie tylko na skutek uznania
ich za winnych, ale tak¿e w wyniku sukcesywnych zwolnieñ z aresztu.

Mo¿emy mieæ, co prawda, zastrze¿enia do sumienno�ci pisarza, który zapew-
ne nie wszystkie informacje na temat postêpowania zdo³a³ wpisaæ do ksiêgi, mu-
simy jednak przyznaæ, ¿e same czynno�ci procesowe przeprowadzano bardzo skru-
pulatnie. Dotyczy to zw³aszcza przes³uchañ; sêdziowie starali siê bowiem nie po-
mijaæ, zdawa³oby siê, ma³o istotnych szczegó³ów, zreszt¹, zgodnie ze zwyczajem,
nieraz wypytywali oskar¿onych o ich ca³e ¿ycie i o czyny przestêpcze niezwi¹za-
ne bezpo�rednio ze spraw¹ o �wiêtokradztwo. Starano siê te¿ maksymalnie wy-
korzystywaæ wszelkie poszlaki i na ich podstawie zatrzymywaæ, a nastêpnie prze-
s³uchiwaæ wszystkich, na których pad³ choæby cieñ podejrzenia. Dlatego te¿ pro-
ces zatacza³ coraz szersze krêgi.

Toczy³ siê on zreszt¹ na dwóch powi¹zanych z sob¹ p³aszczyznach; przez ca³y
czas postêpowanie s¹dowe uzupe³niane by³o dzia³aniami �organów �cigania� w po-
staci: aresztowañ podejrzanych, przeszukañ pomieszczeñ, zabezpieczania rozmaitych
dowodów rzeczowych. W dodatku wzajemnie przenika³y siê nie tylko równo-
leg³e dzia³ania krakowskiego s¹du radzieckiego i tamtejszych ¿o³nierzy miejskich.
W sprawê anga¿owa³y siê przecie¿ inne jurysdykcje. Przypomnijmy choæby aresz-
towanie Libera przez w³adze miejskie z Janowa czy te¿ pomoc w³a�ciciela Nak³a
w ujêciu Izaaka Aronowicza. Dodajmy do tego b³yskawiczne, jak na owe czasy, prze-
kazywanie sobie informacji, w tym odpisów zeznañ sk³adanych przez z³oczyñców.

Wobec braku precyzyjnych norm prawnych reguluj¹cych stosunki miêdzy roz-
maitymi jurysdykcjami sprawno�æ dzia³añ tak ró¿nych organów musi budziæ podziw.
Inna rzecz, ¿e mo¿e w³a�nie nieistnienie sztywnych regu³ okre�laj¹cych w³a�ciwo�æ
i zakres dzia³ania urzêdów grodzkich, miejskich i dominialnych u³atwia³o nieformal-
ne porozumienia i nieformalne poczynania125. Oczywi�cie, s¹ to spostrze¿enia do-

124 Por. J. K o r e d c z u k: Ordynacja kryminalna Józefa I z 1707 r. Z dziejów procesu karne-
go na �l¹sku w pierwszej po³owie XVIII wieku. Wroc³aw 1999, s. 151.

125 Mo¿liwe, ¿e w³a�nie owa umiejêtno�æ organizowania niesformalizowanych akcji skierowa-
nych przeciwko przestêpcom kryminalnym powodowa³a, i¿ Polska by³a postrzegana przez cu-
dzoziemców jako kraj wyj¹tkowo bezpieczny (por. A. M ¹ c z a k: ¯ycie codzienne w podró¿ach
po Europie w XVI i XVII wieku. Warszawa 1980, s. 193).
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konane na podstawie pojedynczego przyk³adu i ich weryfikacja wymaga jeszcze
wielu dalszych badañ.

Ubocznym skutkiem podejmowania dzia³añ przez rozmaite jurysdykcje by³o jed-
nak to, ¿e schwytanych przestêpców stawiano potem przed ró¿nymi s¹dami. Przy-
czyn mog³o byæ w tym wypadku wiele; oprócz respektowania w³a�ciwo�ci s¹dów,
liczono siê zapewne równie¿ z trudno�ciami zwi¹zanymi z transportowaniem aresz-
tantów. Przyk³ad Libera, którego odwieziono do Janowa, prawdopodobnie nie by³
odosobniony126. Mo¿emy nawet przypuszczaæ, i¿ proces krakowski, w czasie któ-
rego zdo³ano zebraæ stosunkowo dok³adne dane dotycz¹ce nieschwytanych jesz-
cze przestêpców, przyczyni³ siê do tego, ¿e przynajmniej niektórych z nich ujêto
i os¹dzono w innych magistraturach.

126 W grodzie krakowskim w 1775 r. odnotowano sprawê niejakiego Lejzora Moj¿eszowicza
oskar¿onego o kupowanie skradzionych rzeczy ko�cielnych. By³ on torturowany, ale sprawa osta-
tecznie zakoñczy³a siê jego uniewinnieniem (rkps w Archiwum Pañstwowym w Krakowie, Od-
dzia³ na Wawelu, Castrensia Cracoviensia, sygn. 1097, s. 611�612). Niewykluczone, ¿e sprawa
Lejzora by³a �odpryskiem� procesu tocz¹cego siê przed krakowsk¹ rad¹ miejsk¹.

Marian Miko³ajczyk

Zur Bösewichterverfolgung in Polen des 18. Jhs anhand des 1775
in Krakau gegen die Kirchenräuber angestrengten Prozesses

Z u s a m m e n f a s s u n g

Die dem Magdeburger Recht gemäß bis Ende des 18. Jhs angelegten polnischen Städte verfügten
über ihr eigenes, sog. deutsches Recht. Das Recht hatte seinen Ursprung in mittelalterlichen Ve-
rzeichnissen: Sachsenspiegel und Magdeburger Weichbild. In der Neuzeit war es aber hauptsächlich
durch Praxis in Kraft gesetzt, diese ist aber leider kaum erforscht worden. Sehr knappe Informa-
tionen gibt es auch über die außergerichtlichen Geschäfte, die die Feststellung der Beschuldigten und
deren Verhaftung bezweckten sollten.

1775 wurde in Krakau ein Prozess gegen eine große Anzahl von Beschuldigten, vor allem Ju-
den, angestrengt, die wegen Kircheneinbrüche und Hehlerei (Einkaufen, Aufbewahrung und Verkaufen
von gestohlenen sakralen Gegenständen) angeklagt wurden. Die gründliche Analyse des Strafpro-
zesses lässt feststellen, dass er die Eigenschaften einer Klage, kontradiktorische, sowie inquisito-
rische Eigenschaften aufwies. Die letztgenannten spielten dabei die hervorragende Rolle. Das gan-
ze Verfahren war nur in geringem Maße formalistisch. Es wurden immer andere Angeklagten dar-
gestellt; einige von ihnen waren verurteilt, die anderen freigelassen. Mit zahlreichen vor dem Ge-
richt gelieferten Indizbeweisen gehen die Haftungen von Verdächtigten, Durchsuchungen von Räumen
und Sicherung der Unterlagen einher. Bei dem Prozess wirkten die Behörden von verschiedenen
Städten mit den Gemeindeverwaltungen zusammen. Obwohl ein solches Zusammenwirken damals
überhaupt nicht rechtlich geregelt war, handelten diese Gewaltorgane sehr effektiv.

Unsere Bemerkungen beziehen sich nur auf das einzige Beispiel und deren Verifizierung erfor-
dert noch weitere Untersuchungen; wir wissen also nicht, in was für einem Umfang die Gerichte
und andere Verwaltungsorgane bei strafrechtlicher Verfolgung mitgearbeitet haben.

5 Z Dziejów Prawa
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Marian Miko³ajczyk

On prosecuting villains in the 18th century Poland on the basis
of the perpetrator of a sacrilege process in Kraków in 1775

S u m m a r y

The Polish towns located on the Magdeburg law till the end of the 18th century used a sepa-
rate law, i.e. the German law. The main source of this law constituted the Middle Age notes: Zwier-
ciad³o saskie (Sachsenspiegel) and Weichbild magdeburski. In the modern times, however, it was
shaped mainly through practice. The practice, though, is not well-examined. Little is known espe-
cially about the actions leading to the establishment of the suspects and their captivation taken
beyond the court.

The process covering a big number of the accused, mainly Jews, who were charged with ta-
king part in church robberies, gaining, storing and buying the stolen objects was held in Kraków
in 1775. On the basis of a detailed analysis of the course of the trial, one can state that it combi-
ned complaint-contradiction and inquisition elements, whereas the latter dominated. The trial pro-
ceeding was formalized to a small extent. New suspects were still being added, others were being
convicted or set free. The trial giving new circumstantial evidence before the court, was systema-
tically completed with the actions by the law enforcement bodies. Resulting in arresting the su-
spects, searching the places, saving the object proofs. In so doing, various organs cooperated with
one another � not only the authorities of different towns, but also the village dominial authori-
ties. A big efficiency of these organs should be emphasized, especially when there was no legal re-
gulation constituting the principles of such a cooperation.

It is unknown, however, what the scale of court cooperation and other organs in capturing the
criminal offences was. Our remarks were made on the basis of a single example, and their verifica-
tion needs further examination.
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Wolno�æ w �Mowach...�
Wincentego Skrzetuskiego

Przemiany o�wieceniowe w Polsce przynios³y ogromny wzrost zainte-
resowania licznymi koncepcjami politycznymi, spo³ecznymi, a tak¿e ekono-
micznymi. Nie zawsze by³y to idee nowe. Bêd¹ca przedmiotem uwagi wolno�æ,
nurtuj¹ca wybitne umys³y od czasów antycznych, równie¿ w drugiej po³owie
XVIII wieku sta³a siê tematem rozwa¿añ niektórych my�licieli wieku �wiate³.
Warto odnotowaæ, ¿e idea wolno�ci w Rzeczypospolitej szlacheckiej sta³a siê
w ostatnim czasie przedmiotem dociekañ nauk historycznych. Widaæ to przede
wszystkim z analizy pi�miennictwa odnosz¹cego siê do XVI i XVII stulecia1.
Zupe³nie niedawno ukaza³a siê tak¿e �wietna pierwsza tak obszerna polska praca

1 M.in.: U. A u g u s t y n i a k: Wazowie i �królowie rodacy�. Warszawa 1999; E. B o r k o w -
s k a - B a g i e ñ s k a: Nowo¿ytna my�l polityczna w Polsce 1740�1780. W: Studia z dziejów polskiej
my�li politycznej. T. 4. Od reformy pañstwa szlacheckiego do my�li o nowo¿ytnym pañstwie. To-
ruñ 1992; J. E k e s: Trójpodzia³ w³adzy i zgoda wszystkich. Naczelne zasady �ustroju mieszane-
go� w staropolskiej my�li politycznej. Siedlce 2001; J. M a c i e j e w s k i: Dylematy wolno�ci.
Zmierzch sarmatyzmu i pocz¹tki O�wiecenia w Polsce. Warszawa 1994; J. M i c h a l s k i: �Wol-
no�æ� i �w³asno�æ� ch³opska w polskiej my�li reformatorskiej XVIII wieku. �Kwartalnik History-
czny� 2003, T. 110, z. 4; 2004, T. 111, z. 1; S. O c h m a n n - S t a n i s z e w s k a: Rzeczypospolita
jako �monarchia mixta� � dylematy w³adzy i wolno�ci. W: Kultura � polityka � dyplomacja. Red.
A. B a r t n i c k i. Warszawa 1990; H. O l s z e w s k i: Uwagi o w³asno�ci w ideologii demokracji
szlacheckiej. �Czasopismo Prawno-Historyczne� 2004, T. 56, z. 1; A. S u c h e n i - G r a b o w -
s k a: Obowi¹zki i prawa królów polskich w opiniach pisarzy odrodzenia. W: Miêdzy monarchi¹
a demokracj¹. Studia z dziejów Polski XV�XVIII wieku. Red. A. S u c h e n i - G r a b o w s k a,
M. ¯ a r y n. Warszawa 1994; E. O p a l i ñ s k i: Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587�
1652. Warszawa 1995; Z. O g o n o w s k i: Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tradycje de-
mokracji europejskiej. Warszawa 1992.
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na temat wolno�ci w osiemnastowiecznej my�li politycznej Rzeczypospolitej szla-
checkiej2.

Celem niniejszego szkicu jest omówienie pogl¹dów pijara Wincentego Skrze-
tuskiego, uznanego pedagoga, historyka, prawnika i pisarza politycznego doby sta-
nis³awowskiej3, jakie ten nakre�li³ w og³oszonych w 1773 roku Mowach o g³ów-
niejszych materiach politycznych. Skrzetuski przedstawi³ w swym dziele szeroki
zakres zagadnieñ dotycz¹cych ¿ycia publicznego, w tym g³ównie natury spo³ecz-
nej, moralnej, sprawy zwi¹zane z nauk¹ i nauczaniem, gospodark¹ oraz liczne pro-
blemy polityczne, a tak¿e najbardziej nas interesuj¹ce pogl¹dy na idee wolno�ci4.

2 A. G r z e � k o w i a k - K r w a w i c z: �Regina libertas�. Wolno�æ w polskiej my�li politycz-
nej XVIII wieku. Gdañsk 2006.

3 Bart³omiej Skrzetuski, imiê zakonne Wincenty, ¿y³ w latach 1745�1791. W jego dorobku
odnajdziemy kilka ciekawych prac z zakresu historii, my�li politycznej i prawa, w tym przede
wszystkim najbardziej nas interesuj¹ce Mowy o g³ówniejszych materiach politycznych, które da³y
polskiemu pijarowi pozycjê uznanego pisarza politycznego, potwierdzon¹ i ugruntowan¹ po opu-
blikowaniu w latach 1782�1784 jego Prawa politycznego narodu polskiego, dedykowanego Ba-
zylemu Walickiemu. Wydanie drugie poprawione tego dzie³a ukaza³o siê w 1787 r. W 1783 r. Skrze-
tuski przygotowa³ skrócony przek³ad dzie³a Mably�ego O prawodawstwie, czyli o pierwszych za-
sadach praw. Wa¿ne miejsce w pisarstwie Skrzetuskiego zajmowa³a historia. Ju¿ w 1772 r. wyda³
Dzieje królestwa szwedzkiego od panowania Waldemara, to jest od roku 1250, a¿ do niniejszego
roku wed³ug lat porz¹dku opisane. W 1786 r. Skrzetuski napisa³, na zamówienie Towarzystwa do
Ksi¹g Elementarnych, Historiê powszechn¹ dla szkó³ narodowych na klasê IV, dzieje greckie za-
wieraj¹c¹. Warto podkre�liæ, ¿e kolejne jej wydanie ukaza³o siê w Wilnie w 1797 r., a jak siê zda-
je ostatnie � szóste � w Krzemieñcu w 1819 r. Nale¿y tak¿e wskazaæ, i¿ najprawdopodobniej
w trakcie Sejmu Wielkiego Skrzetuski wspólnie z kilkoma innymi pijarami (Józefem Konstantym
Bogus³awskim i Franciszkiem Ksawerym Dmochowskim) pisa³ dla pos³ów stronnictwa patriotycz-
nego g³osy i mowy sejmowe. Zob.: F. B e n t k o w s k i: ¯ywot i prace uczone ks. Wincentego Skrze-
tuskiego S.P. W: Posiedzenie publiczne Królewskiego Warszawskiego Uniwersytetu na uczczenie
pami¹tki zmar³ych mê¿ów odbyte dnia 14 lipca 1827 roku. Warszawa 1827, s. 7�17; E. A l e k -
s a n d r o w s k a: Skrzetuski Bart³omiej, imiê zakonne Wincenty. W: Polski s³ownik biograficzny.
T. 38. Warszawa�Kraków 1997�1998, s. 435�437.

4 Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ nie mo¿na jednoznacznie ustaliæ daty wydania Mów... Skrzetuskiego.
W opinii wybitnego polskiego historyka W. Konopczyñskiego, musia³o to mieæ miejsce tu¿ przed
lub zaraz po rozpoczêciu obrad sejmu w 1773 r. Analiza dwóch aprobacji znajduj¹cych siê na koñcu
Mów... pozwala s¹dziæ, i¿ Skrzetuski napisa³ je przed 2 pa�dziernika 1772 r., poniewa¿ w tym w³a-
�nie dniu wydano pierwsz¹ zgodê na publikacjê Mów o g³ówniejszych materiach politycznych. Po-
nown¹ zgodê na publikacjê Mów... wyda³ w dniu 2 kwietnia 1773 r. profesor teologii Paulus Fi-
scher. Warto równie¿ podkre�liæ, i¿ najprawdopodobniej by³ przygotowywany drugi tom Mów...,
który jednak z niewiadomych przyczyn nie ujrza³ �wiat³a dziennego i je�li w ogóle istnia³, to naj-
prawdopodobniej zagin¹³. W. S k r z e t u s k i: Mowy o g³ówniejszych materiach politycznych. T. 1.
Warszawa 1773, s. 377; W. K o n o p c z y ñ s k i: Polscy pisarze polityczni XVIII wieku. (do Sejmu
Czteroletniego). Warszawa 1966, s. 331 i nast. Nale¿y wskazaæ, ¿e choæ Mowy Skrzetuskiego nie
by³y powodem szerszego rezonansu, to król Stanis³aw August uhonorowa³ ich autora me-
dalem �Merentibus�. R. M ¹ c z y ñ s k i: Medale zas³u¿onych pijarów. �Rocznik Warszawski� 1988,
T. 20, s. 187, 188. Skrzetuski na ³amach �Zabaw Przyjemnych i Po¿ytecznych� dziêkowa³ królo-
wi Stanis³awowi Augustowi za honor, jaki go spotka³. W. S k r z e t u s k i: Podziêkowanie Najja�niej-
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Mówi¹c o Mowach..., warto przytoczyæ opiniê na ich temat W³adys³awa Konop-
czyñskiego, który tak pisa³: �[...] og³osi³ ks. Wincenty Skrzetuski, pijar, historyk
i prawnik, ksi¹¿kê, która gdyby nosi³a markê czynnego polityka, a nawet gdyby wy-
sz³a anonimowo, zaniepokoi³aby ówczesnych panów sytuacji. ¯e jednak og³osi³ j¹
pedagog ze zgromadzenia, które ju¿ mia³o ustalon¹ opiniê naprawiaczy, skoro au-
tor umia³ pomieszaæ wskazania praktyczne z wywodami akademickimi, wiêc ha-
³asu o te Mowy nie by³o�5.

Spo�ród 24 mów, jakie odnajdujemy w dziele Skrzetuskiego, kilka traktuje
o problemach zwi¹zanych z pañstwem i prawem, idea wolno�ci za� jest jedn¹
z wa¿niejszych poruszanych w nich kwestii. Do najwa¿niejszych nale¿¹ mowa
O zachowaniu praw, w której odnajdujemy przede wszystkich rozwa¿ania nad za-
gadnieniem przestrzegania prawa przedstawione na szerokim tle o�wieceniowym,
oraz mowa O nastêpstwie tronu, podejmuj¹ca wa¿ny problem dziedziczenia tro-
nu w Rzeczypospolitej szlacheckiej, zaprezentowany w kontek�cie jednej z najwa¿-
niejszych wolno�ci szlacheckich, jak¹ by³a wolna elekcja. Mowa O cnocie duszy
wolnych rz¹dów to analiza ró¿nych systemów rz¹dów, prowadzona miêdzy innymi
w aspekcie wolno�ci politycznych. Wolno�æ ekonomiczna, a miejscami nawet spo-
³eczna by³a z kolei przedmiotem rozwa¿añ Skrzetuskiego w mowach: O rolnictwie,
O rolnikach, O po¿ytkach z handlu, Przeciwko prewencji stanu szlacheckiego
wzglêdem handlu. Natomiast wolno�æ rozumiana jako suwerenno�æ narodów sta-
nowi przedmiot wywodów polskiego pijara w mowach: O nieszczê�liwo�ciach
wojny i o po¿ytkach pokoju, O równej mocy miêdzy mocarstwami europej-
skimi i o godziwych utrzymywaniu jej sposobach, O powinno�ciach narodów
jednych ku drugim, a traktuj¹cych o ró¿nych aspektach zarówno stosunków miê-
dzy pañstwami, jak i prawa miêdzynarodowego.

Na wstêpie warto zatrzymaæ siê nad znaczeniem pojêcia wolno�æ w dawnej
my�li politycznej Rzeczypospolitej szlacheckiej. Zdaniem Anny Grze�kowiak-Krwa-
wicz, od XVI wieku do XVIII wieku polskie rozumienie wolno�ci niewiele siê zmie-
ni³o. Ca³y czas bowiem za jej podstawê uznawano mo¿liwo�æ decydowania o so-
bie. Wolno�æ szlachecka w du¿ej mierze realizowana by³a przez podleganie pra-
wom stanowionym bezpo�rednio lub przez przedstawicieli. Szlachecka my�l poli-
tyczna nie zdo³a³a przyswoiæ koncepcji Thomasa Hobbesa, który akcentowa³ miêdzy
innymi znaczenie silnej w³adzy dla przestrzegania praw i wolno�ci obywateli. By³a
to jednak wolno�æ z nadania. Natomiast polska wolno�æ realizowana by³a przez
niekwestionowany realny udzia³ we w³adzy, st¹d zapewne tak du¿e powodzenie
antycznej koncepcji rz¹du mieszanego. Zreszt¹ chocia¿ Rzeczpospolita szlachec-
ka formalnie by³a monarchi¹, to niejednokrotnie przyrównywano j¹ do republik:
przede wszystkim rzymskiej i weneckiej. Zdarza³y siê tak¿e porównania do Holandii,

szemu Panu za dany medal, portretem J.K. Mci ozdobiony, [...] uczynione. �Zabawy Przyjemne
i Po¿yteczne� 1773, T. 8, cz. 1, s. 29.

5 W. K o n o p c z y ñ s k i: Polscy pisarze polityczni XVIII wieku..., s. 331 i nast.
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Szwajcarii, Szwecji czy Stanów Zjednoczonych i Anglii, czego dowodem s¹ Mowy...
Wincentego Skrzetuskiego. Dla szlachty nie mia³o wiêkszego znaczenia, kto kie-
rowa³ pañstwem. Liczy³a siê jedynie wolno�æ, któr¹ u schy³ku XVIII wieku zaczêto
rozumieæ nie tylko w sensie politycznym, ale i cywilnym6.

Nale¿y zaznaczyæ, i¿ strach przed utrat¹ wolno�ci na skutek absolutystycznych
zapêdów monarchy towarzyszy³ szlachcie niemal od pocz¹tku istnienia I Rzeczy-
pospolitej. St¹d te¿ nieustannie podkre�lano konieczno�æ ochrony pañstwa. Pogl¹d
ten wzmocniono po ujawnieniu siê obcej ingerencji w XVIII wieku, co � jak s³usz-
nie s¹dzono � walnie przyczyni³o siê do upadku pañstwa i wolno�ci. �Nastêpc¹�
Leszczyñskiego i Konarskiego, który jako jeden z pierwszych akcentowa³, ¿e wraz
z utrat¹ niepodleg³o�ci nast¹pi kres wolno�ci w Rzeczypospolitej, zosta³ pijar Win-
centy Skrzetuski. Jego Mowy o g³ówniejszych materiach politycznych, pisane
w okresie pierwszego rozbioru, pe³ne by³y my�li i idei nawi¹zuj¹cych do teorii re-
publikañskiej. Ich autor akcentowa³ spójno�æ wolno�ci i istnienia silnego, wolnego
pañstwa7.

W dobie pierwszego rozbioru autor mowy O zachowaniu praw stawia³ bar-
dzo aktualne wówczas pytanie, które najprawdopodobniej skierowane by³o do ów-
czesnych elit politycznych Rzeczypospolitej szlacheckiej, ostrzegaj¹c jednocze�-
nie przed jej przysz³ym upadkiem: �A Rzeczpospolita, a Pañstwo, w którym s³abe
s¹ Prawa, w którym rozwolnione te rz¹dów najmocniejsze sprê¿yny, wstrz¹�nio-
ne te utrzymuj¹ce machinê polityczn¹ przyciesi, ma sobie obiecywaæ trwa³o�æ,
kwitnienie i szczê�liwo�æ? Nie ma siê, i owszem, pewnego spodziewaæ upadku?�8

Skrzetuski nie by³, oczywi�cie, pierwszym, który przewidzia³ upadek Rzeczypos-
politej szlacheckiej, ale jego g³os wobec tragedii rozbiorowej mia³ ju¿ inny wy-
miar ni¿ wcze�niejsze przestrogi. Diagnoza polskiego pijara okaza³a siê trafna, choæ
trzeba podkre�liæ, i¿ czê�æ elit politycznych zrozumia³a konieczno�æ zreformowa-
nia prawa s¹dowego, o czym �wiadcz¹ próby kodyfikacyjne doby stanis³awow-
skiej9.

Nale¿y dodaæ, i¿ z czasem zaczêto wolno�æ rozpatrywaæ nie tylko w kategorii
przywilejów, ale jako obywatelsk¹ powinno�æ, szczególnie za� wskazywano na
konieczno�æ dbania o losy pañstwa. Uczestniczenie we w³adzy by³o obowi¹zkiem,
poniewa¿ pozwala³o na urzeczywistnianie podstawowego prawa wolno�ci republi-
kañskiej, jakim by³o samostanowienie10.

6 A. G r z e � k o w i a k - K r w a w i c z: �Regina libertas�..., s. 19�47; W. S k r z e t u s k i:
Mowy..., s. 34, 76, 145, 324, 336.

7 W. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 341; Wiêcej zob. A. G r z e � k o w i a k - K r w a w i c z: �Re-
gina libertas�..., s. 24�30.

8 W. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 356�357.
9 Por. A. L i t y ñ s k i: My�l humanitarna w Polsce czasów O�wiecenia. Prawo karne mate-

rialne. W: Z dziejów s¹dów i prawa. Red. A. L i t y ñ s k i. Katowice 1992, s. 68 i nast.
10 A. G r z e � k o w i a k - K r w a w i c z: �Regina libertas�..., s. 19�28.



71Wolno�æ w �Mowach...� Wincentego Skrzetuskiego

Polacy przede wszystkim akcentowali, ¿e cnota jest filarem republiki. Przyta-
cza siê czêsto opinie, jakie w tym zakresie prezentowali: Stanis³aw Konarski, An-
toni Pop³awski, Józef Wybicki, Hugo Ko³³¹taj czy Stanis³aw Staszic. Istot¹ ich
wypowiedzi by³o miêdzy innymi przekonanie, ¿e cnota wpojona obywatelom gwa-
rantuje nie tylko brak anarchii, ale tak¿e istnienie pañstwa, oczywi�cie, wolnego.
Podobne pogl¹dy g³osi³ Wincenty Skrzetuski, który w mowie O cnocie dusz wol-
nych rz¹dów akcentowa³ konieczno�æ przeprowadzenia reform politycznych i spo-
³ecznych, a tak¿e przeciwstawia³ siê obiegowym twierdzeniom o konieczno�ci �po-
prawy� ludzi, którzy psuli idealny, zdaniem wiêkszo�ci szlachty, mechanizm pañ-
stwa stworzony przez przodków11.

Autor mowy O cnocie dusz zawar³ w niej tak¿e swe pogl¹dy na wspó³czesne
mu systemy rz¹dów: �Rozmaite rz¹dów gatunki nie tylko siê od siebie co do isto-
ty ró¿ni¹, ale nadto, co do �rodków, które je w swojej utrzymuj¹ doskona³o�ci. Rz¹-
du Monarchistycznego istota jest, i¿ panuj¹cy sam jeden pod³ug praw fundamen-
talnych w³adze najwy¿sz¹ sprawuje. Samow³adca, albo raczej tyran, ¿adnym nie
okre�lony prawem, chcenie tylko i upodobanie swoje ma za najwy¿sz¹ panowa-
nia regu³ê. Narody wolne b¹d� przez siebie, b¹d� przez familie, czyli osoby z ³ona
swojego wybrane, krajem rz¹dz¹. Pod te trzy wyliczone rz¹dów kszta³ty podci¹-
gaj¹ siê wszystkie inne�12. Wydaje siê, ¿e podzia³ rz¹dów na system monarchistycz-
ny, despotyczny i republikañski Skrzetuski zaczerpn¹³ z pogl¹dów samego Monte-
skiusza13. Nawi¹zuj¹c do my�li wspomnianego wielkiego filozofa, przedstawi³ nieco
szersz¹ charakterystykê poszczególnych systemów rz¹dów, podkre�laj¹c, ¿e
w republice najwa¿niejsza jest cnota, w monarchii honor, a w despotii � lêk. Uczo-
ny pijar uzasadnia³ najwa¿niejsze tezy swej mowy, wskazuj¹c na idealistyczn¹ nieco
rolê cnoty w ¿yciu politycznym republik i eksponuj¹c jej zasadnicze znaczenie dla
prawid³owego funkcjonowania demokracji. Jako niezbêdny warunek istnienia de-
mokratycznego rz¹du Skrzetuski wymienia umi³owanie ojczyzny i rodzimych praw14

oraz poucza i przestrzega czytelników: �Mi³o�æ tedy Ojczyzny ruguje z serc oby-
watelow pragnienie osobistych po¿ytków, uczy przek³adaæ powszechne dobro nad
szczególne, to jest wszystkie cywilne cnoty zaszczepia, które w tym jednym zamy-
kaj¹ siê. Mi³o�æ ta prowadzi do dobrych obyczajów, które znowu pomna¿aj¹ t¹¿
sam¹ Ojczyzny mi³o�æ, której swój pocz¹tek s¹ winne. Z tej to jeszcze tak istot-

11 Ibidem, s. 256�258. Polski pijar w swych Mowach... pisa³ m.in.: �Wolnych rz¹dów dusz¹
i twierdz¹ jest cnota, tak dalece, ¿e od jej utraty nierozdzielny jest wolnego stanu upadek. [...] Po-
lityczna ta cnota do utrzymania rz¹du wolnego tak istotnie potrzebna, jak jest do o¿ywienia cia³a
ludzkiego potrzebna dusza, jest mi³o�æ Ojczyzny i praw Ojczystych, która gdy siê w Obywate-
lach wolnych jak powinna znajduje, przynosi przedziwne skutki, które Rzeczypospolit¹ w kwit-
n¹cym zachowuj¹ stanie�. W. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 34�35.

12 W. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 33.
13 Por. K. M o n t e s k i u s z: O duchu praw. Prze³. T. B o y - ¯ e l e ñ s k i. Kêty 1997, s. 18.
14 W. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 34�35.
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nie wolnym narodom potrzebnej cnoty rodzi siê mi³o�æ równo�ci; równo�æ ta za-
krzewia miêdzy obywatelami mierno�æ w ¿yciu i maj¹tkach; mierno�æ znowu ta tak
miarkuje szczê�cie, korzy�ci, rozkoszy i samych obywatelów nadzieje, ¿e jeden nad
drugiego nic sobie wiêcej nie zak³ada i nie przesadza siê w niwczym, chyba w sta-
raniu siê o wiêksz¹ do s³u¿enia swojej Ojczy�nie zdatno�æ�15.

Jednym z wa¿niejszych �rodków gwarantuj¹cych utrzymanie wolno�ci mia³a
byæ, wed³ug Skrzetuskiego, dobra edukacja. Uczony pijar tak¿e w tym przypadku
wzorowa³ siê na przemy�leniach Monteskiusza, a w szczególno�ci nawi¹zywa³ do
uwag tego wielkiego filozofa na temat wychowania w ustroju republikañskim: �Cno-
ty ju¿ te wszystkie tak znakomite, i tak ocalaj¹ce wolno�æ wmawia s³odko i umacnia
dobra edukacja, zw³aszcza gdy domowe rodziców przyk³ady nie tylko jej na prze-
szkodzie nie s¹, ale j¹ i owszem umacniaj¹. Je¿eli bowiem w rodziców moc jest
przelaæ w dzieci w³asne wiadomo�ci swoje, daleko bardziej mog¹ w nich sk³onno�ci
swoje chwalebne wpoiæ. Staro¿ytni Grecy, prze�wiadczeni bêd¹c, ¿e nic nie jest
u¿yteczniejszego, jako a¿eby obywatele z m³odu zaraz wdra¿ani byli w te cnoty, któ-
remi stoi rz¹d wolny, tak przedziwnemi co do edukacji m³odzie¿y zaszczycali siê
opisami. Sparta, póki siê trzyma³a statecznie opisanego przez Likurga edukacji m³o-
dych sposobu, poty w przeci¹gu piêciu przesz³o wieków nieskazitelno�æ obycza-
jów, wolno�æ i miêdzy greckimi miastami pierwszeñstwo zachowa³a; wraz za�
z edukacji zaniedbaniem posz³a zaszczytów pomienionych utrata�16.

Jako receptê na osi¹gniêcie zamierzonego celu Skrzetuski wskazywa³, wzorem
uwag Monteskiusza w rozdziale O zasadzie demokracji, na to, i¿ �mi³o�æ ojczy-
zny i skutkowane przez ni¹ cnoty obiecuj¹ nieomyln¹ Rzeczpospolitym trwa³o�æ,
tak przeciwnie gin¹æ wolne narody musz¹, gdzie praw i ojczyzny mi³o�æ poczyna
stygn¹æ; gdzie siê chce byæ wolnemi nie pod³ug praw, ale przeciwko prawom; gdy
oszczêdno�æ poczytana jest jako ³akomstwo; gdy siê do serc obywatelow wdzie-
ra ambicja; gdy duch prawdziwej równo�ci jest �le t³umaczony i ka¿dy chce siê
zrównaæ z tym, pod którego rz¹d przez wolne podda³ siê obranie; gdy edukacja
równie publiczna, jak domowa jest zaniedbana; gdy zamiast co przed tym maj¹tki
prywatnych sk³ada³y skarb publiczny, ten staje siê w³asno�ci¹ szczególnych osób;
gdy moc Rzeczypospolitej zaczyna byæ przemoc¹ niektórych, a rozwi¹z³o�ci¹
wszystkich, na koniec gdy pycha, ³akomstwo, miêkko�æ i inne wystêpki wytêpiaj¹
z serc obywatelow te cnoty, które s¹ wolnego rz¹du dusz¹ i twierdz¹�17.

15 Ibidem, s. 35. Podobnie K. M o n t e s k i u s z: O duchu praw..., s. 45�46.
16 S. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 37; K. M o n t e s k i u s z: O duchu praw..., s. 40.
17 S. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 38; K. M o n t e s k i u s z: O duchu praw..., s. 28�29: �Kiedy

ta cnota zanika, ambicja wciska siê do serc zdolnych j¹ odczuæ, a chciwo�æ do wszystkich. Pra-
gnienia zmieniaj¹ przedmiot; nie kocha siê ju¿ tego, co siê kocha³o. Ludzie byli wolni z prawami,
chc¹ byæ wolni przeciw prawom. Ka¿dy obywatel jest jak niewolnik zbieg³y z domu pana. To,
co by³o zasad¹, zowie siê surowo�ci¹; co by³o prawid³em, zowie siê spêtaniem; co by³o szacun-
kiem, zowie siê lêkiem. Oszczêdno�æ zwie siê tam chciwo�ci¹, nie ¿¹dz¹ posiadania. Niegdy� mienie
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Na poparcie przedstawianych wywodów Skrzetuski, podobnie jak Monteskiusz,
odwo³ywa³ siê do dalszych i bli¿szych przyk³adów z historii i podkre�la³, ¿e �wszyst-
kie te prawdy dawn¹, równie jak i pó�niejsz¹, utwierdzaj¹ siê histori¹. Anglicy wie-
ku przesz³ego po niegodziwym obej�ciu siê z królem swoim Karolem I do�wiad-
czyli, jak jest bezsilny rz¹d wolny, kiedy go nie o¿ywia cnota�18.

Poszukuj¹c recepty na utrzymanie stabilnej w³adzy, Skrzetuski odwo³ywa³ siê
do historii Grecji, której dzieje wzorem Monteskiusza przyrównywa³ do czasów
sobie wspó³czesnych i wskazywa³, ¿e �politycy greccy trwa³o�æ swoich Rzeczy-
pospolitych na samej zasadzali cnocie; tera�niejsi za� moc i ca³o�æ onych przypi-
suj¹ rêkodzie³om, handlom, ¿egludze, bogactwom, ludno�ci, a nawet samym zbyt-
kom. [...] czasy i okoliczno�ci rzeczy odmieniaj¹ siê; istota ta¿ sama trwa zawsze;
zawsze cnota zasad¹ wolno�ci bêdzie�19.

Skrzetuski nawo³uje i zachêca: �Niechaj¿e siê narody, które wolno�ci swojej prze-
ciwko potê¿nym s¹siadom obroniwszy, chwa³om, mêstwem i dobrym rz¹dem przez
d³ugi czas kwitn¹wszy, przysz³y potem do bezsilno�ci i niewoli, niech siê we w³asnych
obyczajach przyjrz¹, a znajd¹ w nich istotn¹ takowej odmiany przyczynê utratê cno-
ty. Przeciwnie, które siê dot¹d jako¿kolwiek trzymaj¹, przypisaæ to powinny nie tak
potêdze swojej, nie tak sprawiedliwo�ci s¹siadów na podbicie ich sobie nie ³ako-
mych, jak nie do szczêtu jeszcze zgubionej cnocie; ile przeto na orze�wienie i oca-
lenie tej starania ³o¿yæ bêd¹, tyle sobie trwa³o�æ swojej wolno�ci ubezpiecz¹�20.
W s³owach polskiego pijara napisanych w dobie pierwszego rozbioru daje siê odczuæ
wyra�ne nawi¹zanie do ówczesnej sytuacji Rzeczypospolitej szlacheckiej. Nawet
ma³o obeznany z histori¹ Polski czytelnik mo¿e z ³atwo�ci¹ odnale�æ w s³owach
Skrzetuskiego zarówno diagnozê przyczyn s³abo�ci i upadku pañstwa szlacheckie-
go, jak i propozycje zmiany tego stanu rzeczy i powstrzymania dalszego upadku Rze-
czypospolitej.

Bardzo wa¿nym wyznacznikiem wolno�ci w Rzeczypospolitej szlacheckiej by³o
prawo, które � zdaniem ogó³u szlachty oraz wiêkszo�ci polskich pisarzy politycz-
nych tamtych czasów � nie tylko gwarantowa³o wolno�æ, ale j¹ w zasadzie two-
rzy³o. Prawo mia³o staæ na stra¿y równowagi politycznej i zapewniaæ wolno�æ,
zatem mia³o chroniæ przed niewol¹ i anarchi¹. Podkre�lano jednocze�nie, i¿
brak wolno�ci grozi totalnym kryzysem pañstwa i prowadzi do jego zniewolenia.
W�ród autorów podkre�laj¹cych zale¿no�æ wolno�ci od prawa by³ tak¿e Wincen-
ty Skrzetuski, który w mowach O cnocie dusz wolnych narodów i O zachowa-
niu praw przekonywa³, i¿ nie ma wolno�ci bez prawa, co przypomina nie tylko
rzymsk¹ paremiê, ale i twierdzenia jednego z ojców o�wiecenia Johna Locke�a

prywatne stanowi³o skarb publiczny; obecnie skarb publiczny staje siê dziedzictwem prywatnym.
Republika staje siê ³upem; si³a jej jest tylko potêga kilku obywateli, a swawol¹ wszystkich�.

18 S. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 38; Por. K. M o n t e s k i u s z: O duchu praw..., s. 28.
19 S. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 39�40; Por. K. M o n t e s k i u s z: O duchu praw..., s. 28.
20 S. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 37, 42; K. M o n t e s k i u s z: O duchu praw..., s. 4, 47.
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o tym, ¿e gdzie nie ma prawa, tam nie ma wolno�ci21. Skrzetuski w mowie O za-
chowaniu praw ju¿ na wstêpie nawi¹zuje do koncepcji umowy spo³ecznej i sta-
wia kilka wa¿nych pytañ: �Pogodzenie wolno�ci cz³owiekowi wrodzonej z powa-
g¹ rz¹du zdawa³o siê byæ arcytrudne. Uwa¿aj¹c bowiem pobudki, któremi ludzie
z wzajemnych potrzeb w spo³eczno�æ wielk¹ sklejeni jeszcze siê �ci�lej przez
spo³eczno�ci polityczne zjednoczyæ chcieli, tê najwiêksz¹ i prawie jedyn¹ znaj-
dziemy, a¿eby majêtno�æ, ¿ycie i wolno�æ ka¿dego cz³onka pod zas³on¹ i obron¹
wszystkich ubezpieczone zostawa³y. Jaki¿ jest sposób przymuszenia ludzi do bro-
nienia wolno�ci jednego z nich, bez uszczerbienia wolno�ci innych? Jak¿e mo¿na
potrzeby opatrowaæ publicznie, bez naruszenia w³asno�ci tych, których siê niewoli
do sk³adania powszechnego dobra? Czyli¿ nie jest rzecz oczywista, ¿e nie jest
wolnym, którego wolê mo¿na przymusiæ? ¯e nie jest panem dobra swojego, gdy
nim kto inszy rozrz¹dzaæ mo¿e�22. Warto wiêc podkre�liæ, i¿ Skrzetuski wzorem
Rousseau wskaza³ prawo jako �rodek utrzymania wolno�ci i narzêdzie, z pomoc¹
którego ludzie wymierzaj¹ sprawiedliwo�æ. Ka¿d¹ próbê bezprawnego podporz¹d-
kowania jednego cz³owieka drugiemu uczony pijar uznaje za powrót do stanu na-
tury, gdzie pos³uszeñstwo nakazane jest wy³¹cznie konieczno�ci¹. Zatem dla Skrze-
tuskiego prawo by³o czynnikiem sprawczym oraz gwarantem zachowania przy-
rodzonej cz³owiekowi wolno�ci23. Wydaje siê, i¿ Skrzetuski sta³ tak¿e na gruncie

21 W mowie O cnocie dusz wolnych rz¹dów pijar pisa³ wzorem Monteskiusza, i¿ �Gin¹æ wolne
narody musz¹, gdzie praw i Ojczyzny mi³o�æ zaczyna stygn¹æ; gdzie siê chce byæ wolnemi nie
pod³ug praw, ale przeciwko prawom�. W. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 37, 345; A. G r z e � k o w i a k -
- K r w a w i c z: �Regina libertas�..., s. 86�90.

22 S. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 347. W przedstawionym fragmencie mowy Skrzetuski niemal
wprost nawi¹zuje do idei g³oszonych przez Jana Jakuba Rousseau. Przemawia za tym porówna-
nie fragmentów artyku³u s³ynnego my�liciela zamieszczonego w V tomie Encyklopedii z 1755 r.
pt.: Ekonomia polityczna, który Skrzetuski w omawianej mowie momentami cytowa³ niemal do-
s³ownie. Por. J.J. R o u s s e a u: Ekonomia polityczna. W: Trzy rozprawy z filozofii spo³ecznej. Prze-
k³ad i opracowanie H. E l z e n b e r g. Kraków 1956, s. 293�294.

23 �Trudno�æ ta, acz siê niezwyciê¿on¹ zdaje, rozwi¹zana jest dzielno�ci¹ najcelniejszego usta-
nowienia ludzkiego, albo moc¹ niebieskiego natchnienia raczej, które nauczy³o ludzi tu na ziemi
na�ladowaæ nieodmiennie bóstwa wyroki. Jak¹¿ niepojêt¹ sztuk¹ wynaleziono sposób poddania
ludzi dla uczynienia ich wolnymi? u¿ycia na stanu dóbr, r¹k, a nawet ¿ycia wszystkich cz³onków
swoich, bez przymuszania i bez radzenia siê onych¿e? wole ich krêpowania przez w³asne onych
przyzwolenie? na koniec przywodzenia ich, aby karali siebie samych, gdy czyni¹ to, czego nie
chcieli? Jakim siê to sposobem dzieje, ¿e s¹ pos³uszni; choæ nikt nie rozkazuje; poddani, chocia¿
pana nie maj¹; tym wolniejsi, i¿ w podleg³o�ci zostaj¹, która wolno�ci ka¿dego tê tylko odejmuje
cz¹steczkê, która by szkodliwa innym byæ mog³a? Cuda wyrachowane s¹ dzie³em Praw. Prawom
ludzie s¹ winni sprawiedliwo�æ i wolno�æ. Ten to zbawienny g³os woli wszystkich naprawia przy-
rodzon¹ równo�æ miêdzy lud�mi. Ten g³os dyktuje ka¿demu obywatelowi maksymy publicznego
dobra; ten uczy go dzia³aæ pod³ug w³asnego rozs¹dku, prze�wiadczenia i nie byæ w przeciwieñstwie
z sob¹ samym. Ten przez rz¹dców narodowych mówiæ powinien, kiedy co nakazuj¹; jak skoro al-
bowiem oni zechc¹ kogo woli swojej prywatnej, a nie prawu poddaæ, wychodz¹ z stanu cywil-
nego natychmiast i stawiaj¹ siê w stanie natury, w którym pos³uszeñstwo tylko od potrzeby jest
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szlacheckiej koncepcji suwerenno�ci prawa stanowionego przez naród polityczny,
który tê koncepcjê traktowa³ miêdzy innymi jako gwarancjê podporz¹dkowania
króla prawu24.

Pijar Wincenty Skrzetuski by³ te¿ jednym z prekursorów pogl¹du o braku koli-
zji pomiêdzy wolno�ci¹ a dziedzicznym nastêpstwem tronu w Rzeczypospolitej szla-
checkiej25. W swych mowach �wyprzedzi³� niemal o 20 lat gor¹ce i d³ugie spory,
jakie toczy³y siê podczas obrad Sejmu Wielkiego w przedmiocie sukcesji tronu26.
Faktycznie by³ w zasadzie pierwszym publicyst¹, który w dobie pierwszej trage-
dii rozbiorowej bardzo krytycznie odniós³ siê do wolnych elekcji, uznaj¹c je za tar-
gowisko ambicji i prywaty mo¿nych oraz doskona³¹ okazjê do obcej ingerencji. Jed-
nak i w tym okresie pojawia³y siê bliskie o�wieceniowym ideom has³a wolno�ci
i autonomii jednostki, która � zdaniem Skrzetuskiego � winna mieæ mo¿liwo�æ
wyboru dynastii maj¹cej dziedzicznie rz¹dziæ w Rzeczypospolitej27. Nale¿y przy-
pomnieæ, i¿ Skrzetuski, rozpoczynaj¹c mowê O nastêpstwie tronu, której podty-
tu³ brzmi: ¯e to najzbawienniejsze jest dla Narodów pod królami bêd¹cych
i ¿e mo¿e dobrze pogodziæ siê z wolno�ci¹, obszernie t³umaczy³ czytelnikom, dla-
czego opowiada siê za dziedzicznym nastêpstwem tronu28.

Polski pijar akcentowa³, i¿ elekcje nie s³u¿¹ wolno�ci szlacheckiej, wrêcz prze-
ciwnie � sprzyjaj¹ magnatom, dla których anarchia i nie³ad w pañstwie s¹ �rod-
kiem do wzmacniania w³asnej pozycji i zaspokajania nieograniczonych ambicji29.

nakazane�. W. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 348�349. Tak¿e w tym przypadku Skrzetuski niemal-
dos³ownie cytowa³ J.J. R o u s s e a u: Ekonomia..., s. 294�295. Por. A. G r z e � k o w i a k - K r w a -
w i c z: O recepcji idei umowy spo³ecznej w Polsce w czasach stanis³awowskich. Czasopismo Praw-
no-Historyczne� 2000, T. 52, z. 1�2, s. 118�119.

24 Skrzetuski wzorem Rousseau pisa³: �¯aden spo³eczno�ci cz³onek nie mo¿e wy³amywaæ siê
od pos³uszeñstwa prawom. Ci nawet sami, którzy stró¿ami ich s¹ postanowieni, najpierwszymi
zachowaczami nych byæ powinni�. W. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 352. Por. B. B a c z k o: Jan Ja-
kub Rousseau. Samotno�æ i wspólnota. Warszawa 1964, s. 551; B. L e � n o d o r s k i: Idee polityczne
Jana Jakuba Rousseau w Polsce. W: Wiek XIX. Prace ofiarowane Stefanowi Kieniewiczowi w 60.
rocznicê urodzin. Warszawa 1967, s. 34; A. G r z e � k o w i a k - K r w a w i c z: �Regina libertas�...,
s. 87�89.

25 W. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 227 i nast.
26 Szerzej zob.: Z. Z i e l i ñ s k a: Publicystyka pro- i antysukcesyjna w pocz¹tkach Sejmu Czte-

roletniego. W: Sejm Czteroletni i jego tradycje. Warszawa 1991; E a d e m: Republikanizm spod znaku
bu³awy. Warszawa 1988; A. G r z e � k o w i a k - K r w a w i c z: O formê rz¹du czy o rz¹d dusz. Pu-
blicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego. Warszawa 2000.

27 W. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 227 i nast.
28 �Dziwna przeto rzecz zdawaæ siê komu mo¿e, i¿ mówiæ za nastêpstwem panuj¹cych za-

my�lam w tym Narodzie, który swobodne inne Pañstwa, wolnego królów obierania prerogatyw¹
celuje. Wszak¿e ja, za wewnêtrznym rozumu prze�wiadczeniem id¹c, nie mogê inaczej mówiæ, tylko
nad blask tej prerogatywy, daleko by³aby nam u¿yteczniejsza, jako jest innym wolnym królestwom
nastêpno�æ tronu�. Ibidem, s. 228.

29 Ibidem. Wiêcej zob.: A. G r z e � k o w i a k - K r w a w i c z: Czy król potrzebny jest republi-
ce? Polscy pisarze polityczni wieku XVIII o miejscu i roli monarchy w Rzeczypospolitej. Zarys



76 Wojciech Organi�ciak

Jednym z najtrudniejszych zadañ, jakie czeka³o Skrzetuskiego, by³o przyjêcie takiej
argumentacji, która w niczym nie uchybi³aby mocno zakorzenionemu przecie¿
w �wiadomo�ci szlachty mitowi wolno�ci, któr¹ miêdzy innymi uto¿samiano z pra-
wem wyboru króla. Skrzetuski du¿o miejsca po�wiêci³ walce z argumentem naj-
czê�ciej spotykanym w rozwa¿aniach nad tronem elekcyjnym b¹d� dziedzicznym.
Kilkakrotnie w swej mowie wraca³ do problemu wolno�ci oraz rozwa¿a³ go zarów-
no w aspekcie rodzimych, jak i obcych do�wiadczeñ. Zapewnia³ przy tym szlach-
tê, ¿e jej obawa o utratê wolno�ci w przypadku wprowadzenia dziedzicznej monar-
chii nie jest niczym uzasadniona. Na poparcie swych tez przywo³ywa³ przyk³ad
Anglii, Holandii czy te¿ dobrze mu znanej Szwecji. Przypomina³ te¿ czasy jagiel-
loñskie, akcentuj¹c istniej¹ce wtedy swobody i wolno�ci, oraz stawia³ szlacheckim
czytelnikom pytanie: �[...] czemu¿ i teraz, oddaj¹c jednej Familii nastêpno�æ ber-
³a, ocaleæ by�my przy wolno�ci nie mieli?�30 Do�æ obrazowym podsumowaniem
rozwa¿añ Skrzetuskiego nad problemem wolnych elekcji jest stwierdzenie: �Otó¿
to ów �liczny zaszczyt, ów cel wolno�ci, który po ka¿dego króla �mierci ledwo nas
nie przyprowadza do zguby�31.

Dobrze znana w pañstwie szlacheckim idea wolno�ci republikañskiej okaza³a
siê bardzo trwa³a tak¿e w XVIII wieku, mimo i¿ historia polityczna Rzeczypospoli-
tej szlacheckiej pokazuje, jakie zagro¿enia (np. liberum veto, okres bezkrólewia
w czasie wolnej elekcji) nios³a z sob¹ praktyczna ich realizacja. Tacy pisarze po-
litycznie, jak Konarski czy Staszic nie zrezygnowali z wykorzystania koncepcji wol-
no�ci republikañskiej. Konarski czyni³ to w sposób nieco anachroniczny, przypo-
minaj¹cy my�l polityczn¹ renesansu. Natomiast Staszic by³ ju¿ niemal ca³kowicie
pod urokiem idei wolno�ci prezentowanej przez Jana Jakuba Rousseau. Byæ mo¿e
pewnym pomostem pomiêdzy dawnym my�leniem o wolno�ci a my�leniem nowym,
stawiaj¹cym znacznie wy¿ej wolno�æ grupow¹ ni¿ indywidualn¹, by³o rozumienie
wolno�ci prezentowane przez Wincentego Skrzetuskiego, który � jak siê wydaje
� wzorem teoretyków zachodnich próbowa³ wyró¿niæ wolno�æ polityczn¹ i wol-
no�æ cywiln¹, zawieraj¹c¹ swobody poszczególnych jednostek. Zreszt¹ Skrzetu-
ski by³ jednym z pierwszych pisarzy politycznych, którzy podjêli próbê wywiedze-
nia wolno�ci z prawa natury. Wed³ug tej koncepcji, wolno�æ jako prawo natural-
ne niezmiennie przys³ugiwa³a ka¿demu cz³owiekowi, bez wzglêdu na to, w jakim
systemie politycznym przysz³o mu ¿yæ. Wolno�æ by³a przez prawo jednocze�nie za-
bezpieczana i ograniczana, szczególnie w zakresie uprawnieñ jednostki. Warto pod-
kre�liæ, i¿ Skrzetuski nie posun¹³ siê w swej recepcji zachodnioeuropejskich kon-
cepcji prawnonaturalnych tak daleko, jak Hieronim Stroynowski czy Konstanty

problematyki. W: Dwór a kraj. Miêdzy centrum a peryferiami w³adzy. Red. R. S k o w r o n. Kra-
ków 2003; J. M i c h a l s k i: Z problematyki republikañskiego nurtu w polskiej reformatorskiej my�li
politycznej w XVIII wieku. �Kwartalnik Historyczny� 1983, T. 90.

30 W. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 233�234.
31 Ibidem, s. 230.
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Bogus³awski. Niemniej jednak analizuj¹c problemy obowi¹zywania i przestrzega-
nia prawa, wyra�nie wskazywa³, i¿ prawa pisane stanowi¹ formê przystosowania
prawa natury do konkretnych okoliczno�ci i podkre�la³, i¿ �Nie mo¿na krajowych
praw przestêpowaæ, aby razem nie ponios³o gwa³tu natury prawo�32.

Warto te¿ zaznaczyæ, i¿ od lat siedemdziesi¹tych XVIII wieku idea wolno�ci
naturalnej by³a szerzej rozwa¿ana przez polskich pisarzy politycznych, a jednym
z pierwszych, którzy ujmowali problem wolno�ci zgodnie z wizj¹ J.J. Rousseau, by³
w³a�nie Wincenty Skrzetuski33.

Rodzimi pisarze polityczni wzorem swych zachodnich mistrzów problem wol-
no�ci naturalnej ujmowali niejednokrotnie na dwóch p³aszczyznach: wolno�ci ludzi
w stanie natury i naturalnego prawa ka¿dego cz³owieka. Nale¿y wskazaæ, i¿ to
pierwsze ujêcie nie mia³o jednak wielu zwolenników. Natomiast rozumienie wol-
no�ci jako naturalnego prawa, pomimo na�ladowczych prac szczególnie polskich
fizjokratów, nie zrewolucjonizowa³o rodzimego odbioru tego pojêcia, chocia¿ poten-
cjalnie mog³o tak byæ. Przecie¿ dawa³o ono wreszcie szansê na rozdzielenie wol-
no�ci i w³adzy, czyli wolno�ci politycznej (dominuj¹cej w rodzimej spu�ci�nie poli-
tycznej) i cywilnej. Tymczasem teoretycy zachodni pisz¹cy o wolno�ci naturalnej
nie ³¹czyli jej raczej z wolno�ci¹ polityczn¹, lecz z wolno�ci¹ cywiln¹. Oznacza³o
to uznanie wolno�ci za przyrodzone prawo cz³owieka, które by³o o wiele starsze
ni¿ jakiekolwiek organizmy pañstwowe czy polityczne. Zatem przyjêcie w Rzeczy-
pospolitej takiego sposobu pojmowania wolno�ci musia³oby prowadziæ do uznania,
¿e wolno�æ jest niezbywalnym prawem ka¿dego cz³owieka, a nie � jak niemal do
koñca bytu pañstwowego Rzeczypospolitej s¹dzono � jedynie szlachty. W rodzi-
mych dywagacjach nad wolno�ci¹ jako prawem naturalnym pojawi³y siê ciekawe
w¹tki, jak problem wolno�ci osobistej, szczególnie w kontek�cie tzw. sprawy ch³op-
skiej, czy kwestia relacji miêdzy prawem naturalnym a pozytywnym, z zaakcen-
towaniem � pod wp³ywem idei fizjokratycznej � tego, ¿e skoro prawa pozytywne
wynika³y z praw natury, to nie mog³y pozbawiaæ nikogo wolno�ci ani w³asno�ci.
Generalnie nale¿y podkre�liæ, i¿ odwo³ania do wolno�ci naturalnej by³y zwykle do-
datkowym argumentem w dyskusjach politycznych i s³u¿y³y wsparciu dotychcza-
sowego stanu rzeczy w interesuj¹cej nas kwestii. Zaledwie garstka pisarzy poli-
tycznych potrafi³a dostrzec w odwo³aniach do wolno�ci naturalnej co� wiêcej ni¿
argument czysto erystyczny34.

Jedn¹ z konsekwencji takiego ujêcia problemu wolno�ci rozumianej jako pra-
wo natury by³o podnoszenie w tym kontek�cie sprawy ch³opskiej. Oprócz Anto-

32 H. S t r o y n o w s k i: Nauka prawa przyrodzonego, politycznego, ekonomiki politycznej i pra-
wa narodów. Wilno 1785, s. 108; K. B o g u s ³ a w s k i: O doskona³ym prawodawstwie. Warsza-
wa 1786, s. 77; W. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 351. Por. K. O p a ³ e k: Prawo natury u polskich
 fizjokratów. Warszawa 1953, s. 21, 74; A. G r z e � k o w i a k - K r w a w i c z: �Regina libertas�...,
s. 70�82, 89�104.

33 W. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 356.
34 Szerzej zob.: A. G r z e � k o w i a k - K r w a w i c z: �Regina libertas�..., s. 80�82.
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niego Pop³awskiego, Hieronima Strojnowskiego, Józefa Wybickiego czy Konstan-
tego Bogus³awskiego, nale¿y wskazaæ tu na Skrzetuskiego, który szczególnie
w mowach O rolnictwie i O rolnikach ujmowa³ idee prawnonaturalne w aspek-
cie moralnym i ekonomicznym, ale tak¿e w kontek�cie spo³ecznym35. Zreszt¹ jedn¹
z najbardziej uderzaj¹cych cech filozofii XVIII wieku by³a wiara w istnienie po-
wszechnej i niezmiennej natury ludzkiej. Ka¿dy cz³owiek mia³ byæ nosicielem ga-
tunkowych dyspozycji jako jedynych racjonalnych podstaw systemów moralno�ci
i prawa. Cz³owiek zachowywa³ siê rozumnie wtedy, gdy dzia³a³ w zgodzie ze sw¹
natur¹, gdy jego postêpowanie by³o podporz¹dkowane nakazom moralno�ci i pra-
wa, wspólnym wszystkim przedstawicielom gatunku. Opowiadaj¹c siê za prawem
naturalnym, fizjokraci twierdzili, ¿e to ono w ostateczno�ci rz¹dzi zachowaniami
spo³ecznymi i gospodarczymi. Prawa stanowione przez ludzi mo¿na tolerowaæ tylko
wtedy, gdy odpowiadaj¹ prawu naturalnemu36.

Uprzywilejowana pozycja ziemiañstwa, istnienie w³asno�ci i jej nienaruszalno�æ,
wolno�æ gospodarcza by³y � w opinii fizjokratów � zgodne z prawem natural-
nym i nie nale¿a³o ich w ¿aden sposób podwa¿aæ. Przewodni¹ ide¹ ustawodaw-
stwa powinna byæ zasada laissez-faire. Pañstwo mia³o w zasadzie likwidowaæ
przeszkody ograniczaj¹ce dzia³anie samoczynnych i naturalnych praw gospodar-
czych. Wolno�æ mia³a obejmowaæ tak¿e poczynania gospodarcze jednostki, dla któ-
rej przewodni¹ ide¹ dzia³ania by³ interes osobisty, a prawem naturalnym � tak
kszta³towaæ swój los, by by³ on mo¿liwie najlepszy. Jednostkê ogranicza³ jedynie
obowi¹zek takiego postêpowania, które nie przyczyni siê do krzywdy innych ludzi.
Tak rozumiana wolno�æ ekonomiczna w zakresie produkcji i konsumpcji by³a uzna-
wana przez fizjokratów za jedno z najwa¿niejszych praw ludzi37.

Wed³ug fizjokratów, ka¿de spo³eczeñstwo winno d¹¿yæ do zbudowania zgod-
nego z prawem i wolno�ci¹ porz¹dku pozytywnego, odzwierciedlaj¹cego porz¹dek
naturalny. Bêd¹cy wytworem ludzi porz¹dek pozytywny mia³ byæ wynikiem (wy-
padkow¹) potrzeb ludzko�ci. Ten stan nie by³ charakterystyczny dla ówczesnego
�wiata. Spo³eczeñstwa pozostawa³y w �stanie choroby�, a rol¹ fizjokratów by³o
u�wiadomienie im konieczno�ci budowy stanu doskona³ego. S³u¿yæ temu mia³y fi-
zjokratyczne maksymy oparte na odkrytych prawach natury oraz �tablica ekono-
miczna�, tj. pierwszy w historii schemat reprodukcji prostej, pokazuj¹cy prawid³owo
funkcjonuj¹c¹ gospodarkê. Fizjokraci chcieli zbudowaæ nowy �wiat, wprowadzaj¹c
liczne zmiany, jednak w taki sposób, aby nie utraciæ nic z dotychczasowego stanu38.

35 W. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 54�57, 76�81. Por. A. G r z e � k o w i a k - K r w a w i c z:
�Regina libertas�..., s. 74�82.

36 K. O p a ³ e k: Prawo natury..., s. 7 i nast.; M. B o r u c k a - A r c t o w a: Prawo natury jako
ideologia antyfeudalna. Warszawa 1957, s. 107 i nast.

37 J. Z a g ó r s k i: Ekonomia Franciszka Quesnaya. Warszawa 1963, s. 175�202; E. L i p i ñ -
s k i: Historia powszechnej my�li ekonomicznej do roku 1870. Warszawa 1968, s. 224.

38 E. L i p i ñ s k i: Historia powszechnej my�li..., s. 224.
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Stworzony przez Franciszka Quesnaya nowy system ekonomiczny, zwany fizjokra-
tyzmem, zak³ada³ podporz¹dkowanie wszystkich przejawów ¿ycia ekonomii. No-
watorski wyk³ad Quesnaya w zasadzie odzwierciedla³ w pe³ni pogl¹dy doby o�wie-
cenia. Jego centralnym punktem by³a wiara w to, i¿ rolnictwo jest �ród³em wszel-
kiego bogactwa. Uzasadnia³o to nadrzêdny cel fizjokratów, jakim by³o zachowa-
nie z pomoc¹ reform dawnej spo³eczno�ci z przywilejami ziemiañstwa i odparcie
roszczeñ kupieckiego kapitalizmu39.

Fizjokratyzm w drugiej po³owie XVIII wieku by³ w Rzeczypospolitej bardzo
popularny, w niektórych krêgach uznawany wrêcz za doktrynê dominuj¹c¹. W�ród
zwolenników idei fizjokratycznych spotykamy samego króla Stanis³awa Augus-
ta Poniatowskiego, Stanis³awa Staszica, Hugona Ko³³¹taja, a do najaktywniej-
szych popularyzatorów tej szko³y ekonomicznej zaliczamy: Antoniego Pop³aw-
skiego, Hieronima Strojnowskiego i Joachima Chreptowicza. Popularyzowali oni
g³ównie nauki francuskich fizjokratów, którzy przyje¿d¿ali do Rzeczypospolitej
na zaproszenie co �wiatlejszych magnatów. Przedmiotem rozwa¿añ polskich fizjo-
kratów by³o g³ównie rolnictwo, które odgrywa³o zreszt¹ podstawow¹ rolê w eko-
nomii ówczesnej Rzeczypospolitej i to pomimo g³êbokiego kryzysu, trwaj¹cego
w zasadzie od pocz¹tków siedemnastego wieku. Problem reform w rolnictwie by³
w Rzeczypospolitej szeroko rozwa¿any na ró¿nych p³aszczyznach, w tym szcze-
gólnie spo³eczno-ekonomicznej, ustrojowo-politycznej oraz przyrodniczo-tech-
nicznej40.

Rzeczpospolita szlachecka u progu o�wiecenia nie by³a ju¿ krajem tak boga-
tym, jak w XVI wieku. Szlachta, nie zdaj¹c sobie sprawy z odwrócenia siê tren-
dów gospodarczych w �wiatowym handlu p³odami rolnymi, jako g³ówn¹ przyczy-
nê narastaj¹cej pauperyzacji wskazywa³a lenistwo ch³opów, co krytykowa³
w swych mowach Wincenty Skrzetuski. Fizjokratyzm w opinii wielu polskich zie-
mian mia³ byæ panaceum na �le funkcjonuj¹cy system gospodarki folwarcznej. Po-
prawa mia³a nast¹piæ w rezultacie zwiêkszenia nak³adów kapita³owych oraz na-
dania wolno�ci ch³opom. Co wiêcej, fizjokratyzm dawa³ nadziejê na zrealizowa-
nie aukcji wojska przez realny plan reformy podatków. Koncepcje fizjokratyczne,
a szczególnie kult ziemi i rolnictwa po³¹czony z poszanowaniem wolno�ci i w³asno-
�ci, mog³y przemówiæ do wyobra�ni szlacheckiej tak¿e z tego wzglêdu, ¿e nie sta³y
w opozycji do tradycyjnych warto�ci sarmackich41.

39 J.K. G a l b r a i t h: Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna. Warszawa 1991, s. 58
i nast.; E. L i p i ñ s k i: Historia powszechnej my�li..., s. 224. Szerzej D. N a w r o t: Ekonomia Fran-
ciszka Quesnay�a i Adama Smitha jako wyraz kryzysu idei chrze�cijañskich w dobie O�wiecenia.
W: O�wiecenie. Schy³ek czy kryzys cywilizacji chrze�cijañskiej. Red. M. K u c h a r s k i, D. N a -
w r o t. Katowice 1993, s. 33 i nast.

40 Wiêcej zob.: J. R o s i c k a: Ekonomia a O�wiecenie chrze�cijañskie. Pijarzy i fizjokratyzm.
W: Wk³ad pijarów do nauki i kultury w Polsce XVII�XVIII wieku. Red. J. S t a s i e w i c z - J a s i u -
k o w a. Warszawa�Kraków 1993, s. 188�189.

41 Ibidem, s. 186 i nast.
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Przekonanie fizjokratów o tym, i¿ bogactwo pañstwa jest warunkiem jego po-
têgi próbowa³ wykorzystaæ Wincenty Skrzetuski, szerz¹c swe propozycje zmierza-
j¹ce do zreformowania rolnictwa Rzeczypospolitej. Wzorem fizjokratów przeko-
nywa³ czytelników, i¿ �najmocniejsz¹ królestw twierdz¹ jest porz¹dne, pracowicie
i dowcipnie udoskonalone rolnictwo�42. Skrzetuski zdawa³ sobie sprawê z tego, ¿e
zreformowanie gospodarki, de facto rolnictwa, wymaga³o bezwarunkowej zgody
szlachty. Zapewne temu celowi mia³y s³u¿yæ przede wszystkim dwie mowy: O rol-
nictwie i O rolnikach, których autor na tle idei fizjokratycznych przedstawia³ mo-
mentami druzgoc¹c¹ krytykê rzeczywisto�ci oraz kilka wa¿nych propozycji reform.
Skrzetuski, a za nim inni pijarzy43, s¹dzi³, ¿e fizjokratyzm zdo³a przemówiæ do wy-
obra�ni szlachty. Prymat rolnictwa nad wszystkimi innymi ga³êziami gospodarki, kult
ziemi, poszanowanie w³asno�ci i wolno�ci do pewnego stopnia stanowi³y jedn¹
p³aszczyznê z tradycyjnymi warto�ciami sarmackimi. Skrzetuski przestrzega³, i¿
�zaniedbanie rolnictwa przeszkadza zaludnieniu, niszczy handel i potêdze narodo-
wej zawadê stawia�44. Idea wolno�ci ekonomicznej pojawi³a siê w twórczo�ci Win-
centego Skrzetuskiego przy okazji szeroko dyskutowanej w osiemnastowiecznej
Europie koncepcji wolnego handlu oraz dostêpu szlachty do zakazanej pod utrat¹
praw stanu od wieków �rednich profesji kupieckiej45.

W poszukiwaniu podstaw wolno�ci polskiej nale¿y koncentrowaæ siê na wol-
nej elekcji i liberum veto, lecz nie doprowadzi to do pe³nego zrozumienia i przed-
stawienia wszystkich podstaw wolno�ci w Rzeczypospolitej szlacheckiej. Jak wy-
kazuje pog³êbiona analiza twórczo�ci Wincentego Skrzetuskiego w zakresie niektó-
rych konstrukcji ustrojowych oraz prawa, którego kult wraz z zasad¹ legalizmu sta-
nowi³ jeden z wa¿niejszych elementów szlacheckiej kultury politycznej, zwi¹zki
prawa i wolno�ci mia³y charakter wielop³aszczyznowy, obejmuj¹cy nie tylko prze-
ró¿ne aspekty funkcjonowania obywateli w ówczesnym spo³eczeñstwie, ale tak-
¿e dzia³alno�ci organów pañstwa. Najczê�ciej podkre�la siê rolê prawa jako stró-
¿a wolno�ci szlacheckich, i to zarówno przed tendencjami absolutystycznymi mo-

42 W. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 54�55.
43 J. R o s i c k a: Ekonomia a O�wiecenie chrze�cijañskie..., s. 188�189.
44 W. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 55; J. R o s i c k a: Fizjokratyzm w Polsce. W: Fizjokratyzm

wczoraj i dzi�. Ekonomia � filozofia � polityka. Red. J. R o s i c k a. Kraków 1996, s. 157 i nast.
45 W. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 268�269. Na temat zakazu zajmowania siê przez szlachtê

handlem Skrzetuski pisa³: �Ju¿ tedy s¹dzê, ¿e ani przes¹d wiêcej za sob¹ powiedzieæ nie ma, ani
za przes¹dem ci, którzy nie radz¹, ¿eby siê handlem stan szlachecki zabawia³. Wszak¿e oni tylko
o stanie szlacheckim w monarchiach mówi¹; w Narodach za� wolnych wszyscy jednostajnie siê
zgadzaj¹, i¿ przeciwny zwyczaj by³by u¿yteczny, chwalebny, owszem i koniecznie potrzebny.
[...] A pokazawszy, ¿e ani szlachectwo pokrzywdzone handlem nie by³oby, ani kraj nie szkodo-
wa³by na tym�. Ibidem, s. 277. O idei wolnego handlu Skrzetuski wspomina w mowie O osadach,
w której wskazuje na praktyki ograniczania wolno�ci ekonomicznej kolonii przez metropolie eu-
ropejskie, a tak¿e przepowiada uzyskanie wolno�ci przez kolonie angielskie w Ameryce. Ibidem,
s. 45, 50, 52�53.
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narchy, jak i próbami zdominowania pañstwa przez urzêdników czy innych wspó³-
obywateli. Warto wskazaæ, i¿ w �wiadomo�ci szlachty polskiej zakorzeniony by³
pogl¹d, ¿e tylko prawo, któremu podlegaj¹ na równi obywatele oraz przedstawi-
ciele w³adzy, zapewnia swobody indywidualnym podmiotom. Zdaniem szlachty,
Polska by³a krajem wolnym, poniewa¿ rz¹dzi³a w nim nie wola w³adcy, lecz pra-
wo, które w odniesieniu do monarchy odgrywa³o rolê suwerena46.

Ju¿ od XVI stulecia szlachta wierzy³a, id¹c zreszt¹ �ladem swych elit, ¿e w Pol-
sce zdo³ano stworzyæ model rz¹du wolnego, maj¹cy wszelkie potrzebne do jego
utrzymania gwarancje prawne. Podkre�lano jednak, i¿ konstrukcja ta by³a bardzo
czu³a na wszelkie zmiany, przy czym wskazywano, ¿e nawet najdrobniejsza zmiana
praw kardynalnych, ale tak¿e i innych, mo¿e zburzyæ ten misternie stworzony sys-
tem, co niechybnie poci¹gnê³oby za sob¹ utratê wolno�ci. Przecie¿ nawet refor-
matorzy prawa, i to zarówno teoretycy, jak i praktycy � za przyk³ad podajmy
choæby twórców Zbioru praw s¹dowych Andrzeja Zamoyskiego � wszelkie
zmiany uzasadniali przywracaniem dawnych praw, poniewa¿ nie potrafili odwa¿yæ
siê na jawny atak na jedn¹ ze �renic szlacheckiej wolno�ci. Nale¿y podkre�liæ, ¿e
atak na powi¹zanie dawnych praw z wolno�ci¹ jako jeden z pierwszych przypu-
�ci³ Wincenty Skrzetuski w Mowach... z 1773 roku47.

W pogl¹dach tego pijara prawo mia³o tak¿e chroniæ wolno�æ obywateli przed
bezprawnymi dzia³aniami urzêdników czy innych wspó³obywateli. Podkre�la³ on
rolê prawa jako gwaranta wolno�ci jednostki w spo³eczeñstwie, w tym tak¿e
stra¿nika chroni¹cego przed zakusami innych �równych� wspó³obywateli. Jak
ju¿ wspomniano, Skrzetuski w mowie O nastêpstwie królów, opowiadaj¹c siê
za dziedziczeniem tronu, szczególnie krytykowa³ mo¿nych za ich rolê w wolnej
elekcji48.

W Mowach... Skrzetuskiego odnajdujemy równie¿ echa takich problemów, jak
rola prawa w ochronie i ograniczaniu wolno�ci dla wolno�ci. Pogl¹d, ¿e prawo ma
byæ hamulcem swawoli i anarchii, w które ³atwo mo¿e przeistoczyæ siê wolno�æ,

46 W. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 352. Wiêcej zob.: A. G r z e � k o w i a k - K r w a w i c z: �Re-
gina libertas�..., s. 89�90.

47 Skrzetuski w Mowach... przejawia³ du¿o optymizmu, w³a�ciwego zreszt¹ my�licielom wieku
�wiate³, i wyra¿a³ przekonanie co do tego, ¿e nowe prawo, nowe rozwi¹zania ustrojowe nie tyl-
ko nie bêd¹ sta³y w sprzeczno�ci z wolno�ci¹, ale skuteczniej od dotychczasowego prawa zabez-
piecz¹ prawa obywateli i niezale¿ny byt Rzeczypospolitej. W. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 364�
365; A. G r z e � k o w i a k - K r w a w i c z: �Regina libertas�..., s. 87�96.

48 �Ani znaj¹c naturê ludzk¹ i moc namiêtno�ci, spodziewaæ siê mo¿na, ¿eby kiedy, chyba cu-
dem jakim, króla elekcja mog³a siê odprawiæ spokojnie. Gin¹æ zawsze wraz z królem musi we-
wnêtrzny pokój, o¿ywia siê panów prywata i ambicja wznieca siê wzajemna jednych przeciwko
drugim nieufno�æ, duch fakcji wzmaga siê i kraj ca³y staje siê okropnym siedliskiem domowej woj-
ny, gdy obywatele swojemu ka¿dy pryncypa³owi sprzyjaj¹c, z ostatnim go dóbr i ¿ycia wszyst-
kich niebezpieczeñstwem utrzymuj¹�. S. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 229�230; A. G r z e � k o -
w i a k - K r w a w i c z: �Regina libertas�..., s. 97�98, 101�104.

6 Z Dziejów Prawa
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by³ do�æ powszechnie akceptowany w Rzeczypospolitej szlacheckiej. Szlachta chlu-
bi³a siê, ¿e jest poddan¹ nie w³adcy, lecz ustanowionego przez siebie (swych przod-
ków) prawa i wskazywa³a to tak¿e w kontek�cie obowi¹zku zarówno wobec pañ-
stwa, jak i wolno�ci oraz innych wspó³obywateli. Akcentowano, i¿ pos³uszeñstwo
wobec prawa ma zapewniæ utrzymanie swobód ca³ej szlachty i zagwarantowaæ
istnienie wolnego pañstwa. Prawo w odczuciu Polaków nie by³o zatem jedynie
wyrazem pewnych zindywidualizowanych nakazów i zakazów, ale tak¿e dba³o�ci¹
o dobro publiczne, nieraz wbrew partykularnym interesom. Skrzetuski podkre�la³
tak¿e rolê prawa jako instrumentu kszta³tuj¹cego korzystne i po¿¹dane dla pañstwa
zachowania obywateli. Wychowawcz¹ rolê prawa eksponowano niemal do koñ-
ca istnienia Rzeczypospolitej szlacheckiej, a jej rzecznicy czêsto proponowali da-
leko id¹ce ograniczenie swobód indywidualnych w celu utrzymania zbiorowej wol-
no�ci. Zdaniem Skrzetuskiego, nauka prawa rodzimego w edukacji m³odzie¿y gwa-
rantowa³a przestrzeganie prawa w Rzeczypospolitej szlacheckiej. Uczony pijar tak
pisa³: �Nic bowiem nieprzyzwoitszego, nic szkodliwszego, nic naostatek haniebniej-
szego, jako a¿eby obywatele ojczyzny swojej praw niewiadomemi byli�49. Trzeba
równie¿ nadmieniæ, i¿ Skrzetuski w mowie O wychowaniu m³odzi, przy okazji roz-
wa¿añ nad edukacj¹ m³odzie¿y oraz rol¹ prawa, uzna³ wolno�æ za najwa¿niejsz¹
warto�æ cz³owieka50.

Omawiaj¹c ideê wolno�ci, nie sposób pomin¹æ faktu, ¿e Wincenty Skrzetuski
niemal równocze�nie z Józefem Wybickim, Karolem Wyrwiczem i Kajetanem
Skrzetuskim gruntownie rozwa¿a³ teoriê umowy spo³ecznej. Na obecnym etapie
badañ nie mo¿na jednoznacznie stwierdziæ, czy czyni³ to jeszcze czê�ciowo na wzór
koncepcji powsta³ych przed wyst¹pieniem J.J. Rousseau, w których do�æ wyra�-
ne by³o przedstawienie umowy w sposób uwzglêdniaj¹cy jej rolê w tworzeniu w³a-
dzy � na wzór S. Pufendorfa i J. Locke�a. Skrzetuski czyni³ to bowiem, ukazu-
j¹c dwa etapy umowy, z których pierwszy stanowi³o wyj�cie ze stanu przedspo-
³ecznego, a drugi � stworzenie w³adzy politycznej51. Godzi siê jednak zauwa¿yæ,
¿e Wincenty Skrzetuski szeroko ujmowa³ cel umowy spo³ecznej, podkre�laj¹c nie
tylko ochronê w³asno�ci, ale tak¿e ¿ycia i najbardziej nas interesuj¹cej wolno�ci52.

49 W. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 365; A. G r z e � k o w i a k - K r w a w i c z: �Regina libertas�...,
s. 86�90, 97�103.

50 �Jasna st¹d jest miêdzy prawami i edukacj¹ ró¿nica. Prawo jest nauczycielem ostrym i gro�-
nym, gwa³t i przymus cz³owiekowi czyni¹cym, w tym, co ma najmilszego, to jest w wolno�ci;
przeciwia mu siê ustawnie, g³uchy jest na wymowki, nie obiecuje nic, tylko kary�. W. S k r z e -
t u s k i: Mowy..., s. 149�150.

51 Ibidem, s. 347. �Ludzie z wzajemnych potrzeb w spo³eczno�æ wielk¹ sklejeni, jeszcze �ci-
�lej przez spo³eczno�ci polityczne zjednoczyæ chcieli [...]�. Byæ mo¿e zatem Skrzetuski by³ pierw-
szym, który przekazywa³ bli¿ej polskiemu czytelnikowi koncepcje Rousseau. Por. A. G r z e � -
k o w i a k - K r w a w i c z: O recepcji idei umowy spo³ecznej w Polsce..., s. 113.

52 W. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 347. �Uwa¿aj¹c bowiem pobudki, któremi ludzie z wzajem-
nych potrzeb w spo³eczno�æ wielk¹ sklejeni, jeszcze siê �ci�lej przez spo³eczno�ci polityczne zjed-
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Jako jeden z pierwszych polskich autorów rozwa¿aj¹cych koncepcjê umowy opo-
wiada³ siê bezwarunkowo za rezygnacj¹ ludzi ³¹cz¹cych siê w spo³eczeñstwo
z czê�ci przyrodzonej wolno�ci53. Nie ma natomiast w¹tpliwo�ci, i¿ Skrzetuski, oma-
wiaj¹c rolê praw w tworzeniu spo³eczeñstwa i utrzymaniu w nim wolno�ci cz³o-
wieka, odwo³ywa³ siê wprost do wskazówek Jana Jakuba Rousseau. Akcentowa³
miêdzy innymi to, i¿ dziêki prawom stanowionym uda³o siê pogodziæ wolno�æ cz³o-
wieka z powag¹ rz¹du, a strata czê�ci wolno�ci przyrodzonej tak naprawdê oka-
za³a siê bardzo korzystna dla spo³eczeñstwa54. Podobnie jak Rousseau, twierdzi³,
¿e ka¿da próba ograniczenia wolno�ci obywateli przez w³adzê oznacza zerwanie
umowy i musi skutkowaæ powrotem do stanu natury55. Jeszcze raz nale¿y podkre-
�liæ, i¿ ukazuj¹c powstawanie spo³eczeñstwa, Skrzetuski bardzo mocno akcento-
wa³ rolê prawa jako czynnika sprawczego oraz gwaranta zachowania przyrodzo-
nej cz³owiekowi wolno�ci. Jego zdaniem prawo powinno prowadziæ do uszczê�li-
wienia i udoskonalenia ludzi, których winno chroniæ przed despotyzmem, oraz gwa-
rantowaæ im sprawiedliwo�æ i wolno�æ, co jest typowym przyk³adem wykorzystania
koncepcji o�wieceniowych i po³¹czenia ich z tradycj¹ antyczn¹, w której odnale�æ
mo¿na liczne inspiracje dla my�licieli wieku �wiate³. Nawi¹zuj¹c do historii staro-
¿ytnej, Skrzetuski akcentowa³ konieczno�æ równego traktowania wszystkich bez
wyj¹tku i podkre�la³ konieczno�æ przestrzegania prawa przez ogó³ cz³onków danej
zbiorowo�ci56.

Warto podkre�liæ, i¿ w Mowach... punktem wyj�cia Skrzetuski uczyni³ problem
wolno�ci i wskaza³, ¿e tak naprawdê to nie wolna elekcja by³a �ród³em wolno�ci
szlacheckich, lecz umowa, jak¹ naród polityczny zawiera³ z wybieranym przez sie-
bie królem. Zapewnia³ czytelników, i¿ umowê gwarantuj¹c¹ szlachcie jej prawa
i wolno�ci mo¿na tak¿e zawrzeæ z dziedzicznym monarch¹, a w zasadzie dynasti¹,

noczyæ chcieli, tê najwiêksz¹ i prawie jedyn¹ znajdziemy, a¿eby majêtno�æ, ¿ycie i wolno�æ ka¿-
dego cz³owieka od zas³on¹ i obron¹ ubezpieczone zosta³y�.

53 Skrzetuski, cytuj¹c wprost Rousseau, nawo³ywa³ do po�wiêcenia czê�ci �wolno�ci, która
by innym szkodliwa byæ mog³a�. W. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 348; J.J. R o u s s e a u: Ekonomia...,
s. 294�295.

54 W. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 347�348; B. L e � n o d o r s k i: Idee polityczne Jana Jakuba
Rousseau..., s. 34; por. A. G r z e � k o w i a k - K r w a w i c z: O recepcji idei umowy spolecznej
w Polsce..., s. 115, 119.

55 �[...] skoro albowiem oni zechc¹ kogo woli swojej prywatnej, a nie prawu poddaæ, wychodz¹
z stanu cywilnego natychmiast i stawiaj¹ siê w stanie natury, w którym pos³uszeñstwo tylko od
potrzeb jest nakazane�. W. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 349.

56 �¯aden spo³eczno�ci cz³onek nie mo¿e wy³amywaæ siê od pos³uszeñstwa prawom. Ci na-
wet sami, którzy stró¿ami ich s¹ postanowieni: najpierwszymi zachowywaczami onych byæ po-
winni. Przyk³ad ich jest nieporównanej dzielno�ci i skuteczniej ni¿eli wszystkie, acz najsurowsze
kary, wmawia w prywatnych pos³uszeñstwo. Chocia¿by tedy chcia³ lud pozwoliæ, a¿eby jego rz¹d-
cy uwolnieni byli od jarzma praw, jednak oni sami warowaæ by siê powinni tak niebezpieczne-
go przywileju, który wprêdce mogliby sobie inni przyw³aszczyæ z wielkim publicznego dobra
pokrzywdzeniem�. W. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 352. W. Skrzetuski wyra�nie nawi¹zywa³ do
J.J. Rousseau. Por. J.J. R o u s s e a u: Ekonomia..., s. 295.

6*
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co stanowi³oby rêkojmiê jej obowi¹zywania i przestrzegania tak¿e przez przysz³ych
dziedziców tronu57.

Polski pijar wyst¹pi³ tak¿e z propozycj¹ opisania kompetencji króla na wzór
angielski, tym samym w pewnym sensie chcia³ doprowadziæ do rozwi¹zania od-
wiecznego konfliktu w sporze pomiêdzy majestatem a wolno�ci¹, republik¹ a mo-
narch¹. Warto przypomnieæ, i¿ podporz¹dkowania króla-urzêdnika pañstwu doma-
ga³ siê niemal jednocze�nie ze Skrzetuskim w swych My�lach Józef Wybicki,
a potem wielu wybitnych doktrynerów, na czele z Ko³³¹tajem i Staszicem58.

W Mowach... Skrzetuskiego pojawia siê tak¿e analiza idei wolno�ciowych
w kontek�cie doktryny o�wieconego absolutyzmu. W mowie O naukach, zachê-
caj¹c monarchów do rozwoju edukacji poddanych, Skrzetuski daje wyraz swego
poparcia dla koncepcji o�wieconego absolutyzmu oraz roli w³adcy jako stró¿a noc-
nego, pisz¹c miêdzy innymi �Sprawiedliwy i sam o�wiecony monarcha nie niena-
widzi �wiat³a; jest bowiem prze�wiadczony o jego do dobrego rz¹du potrzebie.
Zechce wiêc mieæ o�wieconemi poddanych swoich, którzy jak znaj¹ szacunek
wolno�ci, tak oraz lepiej ni¿eli kto s¹ przekonani, ¿e dla w³asnego ich dobra potrze-
ba, aby ta¿ wolno�æ pod prawn¹ zostawa³a zwierzchno�ci¹�59.

Idea wolno�ci znalaz³a odzwierciedlenie równie¿ w tych mowach Skrzetuskie-
go, które traktowa³y o problematyce stosunków i prawa miêdzynarodowego. Go-
dzi siê wspomnieæ, ¿e w dawnej Polsce nauka prawa narodów rozwija³a siê w za-
le¿no�ci od potrzeb politycznych. Za rz¹dów pierwszych Jagiellonów Stanis³aw ze
Skarbimierza i Pawe³ W³odkowic prowadzili miêdzy innymi rozwa¿ania nad dok-
tryn¹ wojny sprawiedliwej i niesprawiedliwej, które zreszt¹ z du¿ym powodzeniem
kontynuowa³ Andrzej Frycz Modrzewski60. Wraz z upadkiem znaczenia Rzeczy-
pospolitej szlacheckiej na scenie politycznej siedemnastowiecznej Europy w Pol-
sce znika nauka prawa narodów, co po czê�ci by³o te¿ wynikiem braku zaintere-
sowania spo³eczno�ci szlacheckiej sprawami miêdzynarodowymi. Ten stan rzeczy
trwa³ do po³owy XVIII stulecia, choæ dopiero na czasy stanis³awowskie przypa-
da sta³y rozwój prawa narodów w Rzeczypospolitej szlacheckiej. Wyra¿a³o siê to
coraz wiêksz¹ liczb¹ artyku³ów prasowych na tematy stosunków miêdzynarodo-

57 W. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 233. Podobne opinie g³osili: S. L e s z c z y ñ s k i: G³os wolny
wolno�æ ubezpieczaj¹cy. Wyd. A. R e m b o w s k i. Warszawa 1903, s. 4; S. S t a s z i c: Przestrogi
dla Polski. Wyd. S. C z a r n o w s k i. Kraków 1926, s. 133.

58 J. Wy b i c k i: My�li polityczne o wolno�ci cywilnej. Wyd. Z. N o w a k. Gdañsk 1984, s. 100;
S. S t a s z i c: Uwagi nad ¿yciem Jana Zamoyskiego. Wyd. S. C z a r n o w s k i. Kraków 1926, s. 65.
Wiêcej zob.: A. G r z e � k o w i a k - K r w a w i c z: Czy król..., s. 480 i nast.

59 W. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 84.
60 Por. np. L. E h r l i c h: Prawo narodów i zagadnienia miêdzynarodowe w pi�miennictwie pol-

skim od XV do XVIII wieku. �Rocznik Prawa Miêdzynarodowego� 1949, s. 117�123. Szerzej por.:
I d e m: Pawe³ W³odkowic i Stanis³aw ze Skarbimierza. Warszawa 1954; S. H u b e r t: Pogl¹dy na
prawo narodów w Polsce czasów O�wiecenia. Wroc³aw 1960, s. 5 i nast.
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wych, t³umaczeniami oraz przeróbkami obcych dzie³ i wreszcie pierwszymi orygi-
nalnymi koncepcjami traktuj¹cymi o ius gentium61.

Do najwa¿niejszych impulsów wp³ywaj¹cych na rozwój nowej ga³êzi prawa
nale¿y zaliczyæ g³ównie tragediê rozbiorow¹ z 1772 roku oraz rozpowszechnienie
siê idei o�wieceniowych. Doprowadzi³o to do szerszego wprowadzenia do polskiego
pi�miennictwa problematyki prawa miêdzynarodowego. Wtedy bowiem �wiatlej-
sza czê�æ spo³eczeñstwa szlacheckiego zda³a sobie sprawê ze s³abo�ci pañstwa,
a z uwagi na bezsilno�æ militarn¹ protestowano g³ównie piórem, co spowodowa-
³o wiêksze ni¿ dotychczas zainteresowanie sprawami miêdzynarodowymi. Z uwa-
gi na brak rodzimych wzorców siêgano do literatury obcej, g³ównie francuskiej.
W czasopismach doby stanis³awowskiej odnale�æ mo¿na coraz wiêcej informacji
o polityce europejskiej, a nawet ogólno�wiatowej i najbardziej dla nas interesuj¹-
ce artyku³y o sprawach wojny i pokoju, a tak¿e rozprawki z zakresu szeroko ro-
zumianej problematyki miêdzynarodowej62.

Pierwszym pisarzem politycznym, który w dobie sejmu delegacyjnego 1773�
1775 zainteresowa³ polskiego czytelnika problematyk¹ prawa narodów i szeroko
odniós³ siê miêdzy innymi do takich zagadnieñ, jak: obowi¹zek dotrzymywania
umów w stosunkach miêdzynarodowych, suwerenno�æ i równo�æ pañstw wzglê-
dem siebie, by³ Wincenty Skrzetuski. Sw¹ mowê O powinno�ciach narodów jed-
nych ku drugim opar³ on po czê�ci na koncepcji praw przyrodzonych i na fizjo-
kratycznych ideach ³adu miêdzynarodowego, charakteryzuj¹cego siê równo�ci¹
i bezpieczeñstwem niezale¿nych spo³eczeñstw, a co wyrazi³ wzorem dzie³a wybit-
nego szwajcarskiego filozofa, prawnika i dyplomaty, bêd¹cego w s³u¿bie Augusta
III, Wettina-Emera de Vattela zatytu³owanego Prawo narodów, czyli zasady pra-
wa naturalnego zastosowane do postêpowania i spraw narodów i monar-
chów, w oratorskiej formie: �Poniewa¿ wiêc powszechna rodzaju ludzkiego spo-
³eczno�æ jest ustanowieniem samej¿e Natury, jest istoty cz³owieka konieczno�ci¹,
przeto wype³niaæ jej obowi¹zki wszyscy zgo³a ludzie powinni. Ani nawet kiedy siê
Cywilne schodz¹c Zgromadzenie, osobny Kraj i Naród sk³adaj¹, szczególnemi tu-
dzie¿ obowi¹zkami ku cz³onkom swojego Zgromadzenia obowi¹zuj¹ siê, wolnemi
s¹dziæ siê mog¹ od powszechnych i od Natury samej na nich w³o¿onych ku resz-
cie rodzaju ludzkiego powinno�ci. Ta tylko na ów czas ró¿nica bêdzie, ¿e ludzie tym
siê sposobem ³¹cz¹c, umówiwszy siê nie dzia³aæ nic, tylko wspólnie, poruczywszy
swoje prawa i wole w³asne poddawszy Cia³u spo³eczno�ci, w tym wszystkim co-
kolwiek tyczeæ siê dobra pospolitego bêdzie, ju¿ napotym imieniem ich kraj, czyli

61 L. E h r l i c h: Prawo narodów..., s. 112 i nast.; K.B. S z c z a n i e c k i: System prawa naro-
dów. I rys rozwoju prawa narodów w dziejach. Kraków 1872, s. 104; S. H u b e r t: Pogl¹dy..., s. 5
i nast.

62 Zob. np. mowa Skrzetuskiego O po¿ytkach pokoju, wydrukowana w pierwszym tomie �Za-
baw Przyjemnych i Po¿ytecznych� T. 1, cz. 2, s. 113�167; J. K o l a s a: Prawo narodów w szko-
³ach polskiego wieku O�wiecenia. Warszawa 1954, s. 61, 89; S. H u b e r t: Pogl¹dy..., s. 21�24.
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jego Rz¹dz¹cy, zachowaæ wzglêdem innych Narodow maj¹ powinno�æ z istoty
cz³owieczej wynikaj¹ce. ¯adne albowiem nowe prawa w tym ³¹czeniu siê przy-
jête nie znosz¹ pierwszych spo³eczno�ci powszechnej ustaw. Nie przestaj¹ byæ
lud�mi ludzie, gdy Cywilne Zgromadzenie formuj¹; a zatym ani obowi¹zków cz³o-
wiekowi w³a�ciwych pozbywaj¹. Wola powszechna ca³ej Nacji, bêd¹c sk³adem
spojonych wól obywatelskich, zawsze tym Natury prawom podlega, ani siê odpi-
sywaæ od nich w ¿adnym zdarzeniu nie mo¿e. I jak miêdzy lud�mi, tak miêdzy
Narodami, które nie s¹ tylko szczególnych Obywatelow Zgromadzenia, �wiête maj¹
byæ Spo³eczeñstwa obowi¹zki�63. Godne uwagi jest miêdzy innymi to, i¿ Skrzetu-
ski uznaje wojnê za ostateczno�æ i podkre�la, i¿ jest to �rodek do ocalenia ¿ycia,
mienia i wolno�ci osobistej64.

Oprócz wolno�ci osobistej, polski pijar w mowie O powinno�ciach narodów
jednych ku drugim pos³uguje siê tak¿e pojêciem wolno�ci wyp³ywaj¹cej z pra-
wa natury. Przy okazji rozwa¿añ nad granicami dopuszczalno�ci narzucania przez
jeden naród drugiemu wzorów cywilizacyjnych wzorem Vattela napomina, i¿ �¯aden
naród nie ma prawa przymuszaæ drugich do przyjêcia tego, co ku ich doskonale-
niu chce czyniæ. By³oby to albowiem gwa³t czyniæ przyrodzonej wolno�ci. Aby przy-
niewalaæ kogo do przyjêcia ³aski, potrzeba mieæ nad nim zwierzchno�æ; Narody za�
s¹ zupe³nie wolne i niepodlegaj¹ce nikomu�65.

Idea wolno�ci w aspekcie miêdzynarodowym znalaz³a swe odbicie równie¿
w mowie O równi mocy miêdzy europejskimi pañstwami i o godziwych utrzy-
mania jej sposobach. Skrzetuski zapoznaje w niej czytelników z fizjokratyczn¹
wizj¹ bezpieczeñstwa powszechnego, znajduj¹cego uzasadnienie w prawie natu-
ry, i przekonuje, ¿e najskuteczniejszym sposobem ocalenia powszechnej wolno�ci
narodów, któr¹ nazywa tak¿e �publiczn¹ wolno�ci¹�, jest równowaga si³ pomiêdzy
potêgami europejskimi66.

Podsumowuj¹c, nale¿y podkre�liæ, i¿ Wincenty Skrzetuski idee wolno�ci rozpa-
trywa³ w kontek�cie umowy spo³ecznej, której cel widzia³ nie tylko jako ochronê
w³asno�ci, ale tak¿e ¿ycia i wolno�ci. Skrzetuski jako jeden z pierwszych polskich
autorów rozwa¿aj¹cych koncepcjê umowy bezwarunkowo opowiada³ siê za rezy-
gnacj¹ ludzi ³¹cz¹cych siê w spo³eczeñstwo z czê�ci przyrodzonej wolno�ci. Istot-

63 W. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 207�208. Bardzo podobnie, choæ nieco obszerniej, E. de
Va t t e l: Prawo narodów, czyli zasady prawa naturalnego zastosowane do postêpowania i spraw
narodów i monarchów. Wstêp i przek³ad B. W i n i a r s k i. T. 1. Warszawa 1958, s. 59.

64 �Wojna jest �rodkiem do ocalenia ¿ycia, maj¹tków i wolno�ci w³asnej, gdy ich obroniæ ina-
czej przeciwko gwa³towi nieprzyjaciela nie mo¿na; wiêc naród wojuj¹cy nie mo¿e bez pogwa³ce-
nia natury praw czyniæ nieprzyjacielowi wiêcej z³ego ni¿ wymaga konieczna do ca³o�ci w³asnej
ubezpieczenia potrzeba�. W. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 212. Por. E. Va t t e l: Prawo narodów...,
T. 1, s. 60.

65 W. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 218�219. Por. E. Va t t e l: Prawo narodów..., T. 1, s. 61.
66 W. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 162, 170.
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nym elementem przemy�liwañ Skrzetuskiego nad wolno�ci¹ by³o prawo. Entuzjazm
polskiego pijara dla koncepcji umowy spo³ecznej nale¿y t³umaczyæ spójno�ci¹ ro-
dzimej tradycji, w tym podleg³o�ci prawom ustanowionym przez naród polityczny.
Skrzetuski podkre�la³, i¿ dziêki prawom stanowionym zdo³ano pogodziæ wolno�æ
cz³owieka z powag¹ rz¹du, a strata czê�ci wolno�ci przyrodzonej tak naprawdê
by³a czym� bardzo korzystnym dla spo³eczeñstwa. Podobnie jak Rousseau, twier-
dzi³, ¿e ka¿da próba ograniczenia wolno�ci obywateli przez w³adzê oznacza zerwa-
nie umowy, musi zatem skutkowaæ powrotem do stanu natury.

Ukazuj¹c, w jaki sposób powstaje spo³eczeñstwo, Skrzetuski bardzo mocno
akcentowa³ rolê prawa jako czynnika sprawczego oraz gwaranta zachowania przy-
rodzonej cz³owiekowi wolno�ci. Jego zdaniem, prawo powinno prowadziæ do
uszczê�liwienia i udoskonalenia ludzi, których winno chroniæ przed despotyzmem
oraz gwarantowaæ im sprawiedliwo�æ i wolno�æ, co jest typowym przyk³adem za-
stosowania koncepcji o�wieceniowych i po³¹czenia ich z tradycj¹ antyczn¹, w której
odnale�æ mo¿na liczne inspiracje dla my�licieli wieku �wiate³.

Skrzetuski w rozwa¿aniach na temat wolno�ci akcentowa³ równie¿ wycho-
wawcz¹ funkcjê prawa, patrz¹c przez pryzmat postaw ca³ego narodu szlacheckie-
go, który krytykowa³ za nadu¿ywanie wolno�ci i praw. W mowie O nastêpstwie
królów proponowa³ wprowadzenie dziedzicznej monarchii i stara³ siê obaliæ ste-
reotyp, mocno przecie¿ zakorzeniony w �wiadomo�ci szlacheckiej, a polegaj¹cy na
przekonaniu �narodu politycznego� o istnieniu sta³ego zagro¿enia ze strony króla,
który d¹¿y do rozszerzenia swej w³adzy, a zatem jest niebezpieczny dla praw
i wolno�ci szlacheckich.

Warto wskazaæ, i¿ wolno�æ niemal do koñca bytu pañstwowego I Rzeczypo-
spolitej by³a przywilejem narodu szlacheckiego, mocno osadzonym w rodzimej, siê-
gaj¹cej korzeniami antycznej oraz renesansowej i o�wieceniowej tradycji republi-
kañskiej. Nie sposób jednoznacznie orzec, w jakim stopniu owe zachodnioeuropej-
skie o�wieceniowe idee wolno�ciowe realnie wp³ynê³y na rodzim¹ my�l polityczn¹
w omawianym zakresie. Wydaje siê te¿, ¿e praktyczna realizacja modelu wolno-
�ci opartej na idealistycznie pojmowanych cnotach obywatelskich w wielu sytu-
acjach doprowadza³a do kolizji interesów jednostek z ich powinno�ciami wobec
pañstwa i zbiorowo�ci, co niejednokrotnie przewija siê w rozwa¿aniach polskiego
pijara67.

67 Pewn¹ naiwn¹ wiarê Skrzetuskiego w idealistyczne postrzeganie problemu wolno�ci widaæ
np. w mowie O mi³o�ci Ojczyzny. Chêtnie odwo³uje siê w niej do przyk³adów z historii staro¿yt-
nej, wskazuj¹c, jak zgubny wp³yw na wolno�æ ma zanik mi³o�ci do ojczyzny. I tak opisuj¹c rz¹-
dy dynastii julijsko-klaudyjskiej, przestrzega: �[...] gdzie wszyscy obywatele ma³o dbaj¹c o pu-
bliczne w³asnego szczególnie dobra szukali. Wszystkie tam ju¿ rz¹dów sprê¿yny by³y zepsute.
Senatorowie nie �mieli broniæ wolno�ci powszechnej, bo i swoj¹ byliby do reszty stracili. Prawa
wszystkie p³aszczy³y siê pod wol¹ i upodobaniem panuj¹cego. Tyrania ukryta pod cieniem praw
na miejsce rz¹dów nast¹pi³a�. W. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 314�315. Skrzetuski podkre�la te¿,
odnosz¹c siê ju¿ do czasów sobie wspó³czesnych, i¿ �jak tam wzros³a Ojczyzny mi³o�æ, co w oby-
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Jednym z wa¿niejszych znaczeñ, jakie wolno�ci przypisywa³ Skrzetuski, by³a
mo¿liwo�æ samostanowienia, oczywi�cie, stanu szlacheckiego, o wszystkim i wszyst-
kich. W praktyce oznacza³o to identyfikacjê wolno�ci i w³adzy. Zatem wolno�ci¹
by³y miêdzy innymi wszystkie prawa kardynalne, w tym: wybór króla, mo¿liwo�æ
wypowiedzenia mu pos³uszeñstwa, a nawet detronizacji, uchwalanie praw i podat-
ków oraz realny wp³yw na szeroko rozumiany proces decyzyjny w pañstwie, wy-
bór pos³ów ziemskich, urzêdników czy kandydatów na sêdziów68.

Na zakoñczenie warto przytoczyæ opiniê Gotfryda Lengnicha, na którego dziele
zatytu³owanym Prawo pospolite Królestwa Polskiego opar³ siê Skrzetuski, oma-
wiaj¹c wolno�ci szlacheckie w Prawie politycznym narodu polskiego: �A gdy-
by wszyscy, którzy wyraz wolno�ci ci¹gle w u�ciech nosz¹, pamiêtali na to, i¿ nie
inna w kraju wolno�æ jest, jak wolno�æ prawna, i ¿e rzeczywi�cie wolnym ten tyl-
ko jest, kto pos³uszny prawu, tedyby wszyscy �wiêcie praw przestrzegali, w tym
siê ³¹czyli, by pañstwo prawne i prawami mocne, przez uszanowanie jego prawo-
�ci, w stanie kwitniêcia utrzymali�69.

watelach skutkowa³a, jak po tym przez obyczajów zepsowanie gin¹c i Rzeczypospolitej upadek
za sob¹ poci¹gnê³a doskonalej, zdaniem moim, uczy ni¿eli wszystkie dowody, ¿e ca³o�æ, szczê-
�cie i s³awa Narodów wolnych na niczym siê tak nie ugruntuje, jako na wszczepionym obywate-
low wszystkich serca zakochaniu w³asnego kraju�. W. S k r z e t u s k i: Mowy..., s. 317�318.

68 Ciekaw¹ definicjê wolno�ci dotycz¹cej stanu szlacheckiego zamie�ci³ Wincenty Skrzetuski
w Prawie politycznym: �Wolno�æ tego stanu osobliwie na tym zale¿y, i¿ nie zna inszego króla, tylko
którego sobie g³osami wolnemi sam obiera, nie ponosi ¿adnych ciê¿arów i podatków nie p³aci, któ-
rych by nie uchwali³. Do jurysdykcji s¹dowych, w których siê rozprawiaæ ma, po wiêkszej czê-
�ci sam osoby mianuje i nie jest pos³uszny ¿adnemu prawu, które by od niego uchwalone nie by³o�.
W. S k r z e t u s k i: Prawo polityczne narodu polskiego. T. 1. Warszawa 1782, s. 193.

69 Cyt. za: G. L e n g n i c h: Prawo pospolite Królestwa Polskiego. Wydanie nowe, w popraw-
nem t³umaczeniu obydwa ³aciñskie po³¹czaj¹ce. Kraków 1836, s. IX.

Wojciech Organi�ciak

Die Freiheit in den Reden...
von Wincenty Skrzetuski

Z u s a m m e n f a s s u n g

Die Freiheitsideen waren von Wincenty Skrzetuski im Kontext eines gesellschaftlichen Vertrags
betrachtet, in dem er nicht nur den Schutz des Eigentums, sondern auch den Schutz des Lebens und
der Freiheit erblickte. Skrzetuski gehörte zu den ersten Autoren in Polen, die sich bedingungslos
dafür erklärt haben, dass die eine Gesellschaft bildenden Menschen auf den ihnen zugefallenen Teil
der angeborenen Freiheit verzichten sollten. Was aber die Rolle des Rechtes bei Erschaffung der
Gesellschaft und Bewahrung von der menschlichen Freiheit angeht, berief sich Skrzetuski direkt auf
Jan Jacob Rousseaus Weisungen. Der Enthusiasmus des polnischen Piaristen für die hier behan-
delte Idee müsste wohl mit einheimischer Tradition der Unterordnung von den vom politischen Volk
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gegebenen Gesetzen geklärt werden. Skrzetuski betonte u. a., dank des gesetzten Rechtes sei es
möglich gewesen, die menschliche Freiheit mit der Würde der Regierung in Einklang zu bringen, und
der Verlust des angeborenen Teiles der Freiheit sei für die Gesellschaft sehr günstig gewesen. So
wie Rousseau war er auch der Meinung, dass jeder Versuch der offiziellen Einschränkung der bürger-
lichen Freiheit muss die Auflösung des Vertrags und die Wiederherstellung des natürlichen Zustands
zur Folge haben. Wincenty Skrzetuski vertrat die Meinung, dass das Recht zum Urheber der ent-
stehenden Gesellschaft und zum Garanten der dem Menschen angeborenen Freiheit war.

Das Recht soll die Menschen, so Skrzetuski, glücklich machen, vervollkommnen, vor Despo-
tismus schützen und ihnen Gerechtigkeit und Freiheit gewährleisten, was ein typisches Beispiel
der Anwendung von Aufklärungsideen und deren Zusammenhangs mit antiker, die Denker der
Aufklärungszeit sehr anregender Tradition ist.

In seinen Betrachtungen über Freiheit war für Skrzetuski die erzieherische Funktion des Rech-
tes von großer Bedeutung, denn er sah das Problem der Ausbildung von Jugendlichen hinsichtlich
der Haltungen des, für den Freiheits- u. Privilegsmissbrauch kritisierten Adels. Als er in seiner Rede
von der Thronfolge der Könige die Einführung einer Erbmonarchie forderte, musste er den Stereo-
typ bewältigen, laut dessen das �politische Volk� davon überzeugt gewesen sei, dass die Privile-
gien und die Freiheit des Adelsstandes von dem nach absolutum dominium strebenden König stets
seien bedroht gewesen.

Wojciech Organi�ciak

Freedom in Speeches...
by Wincenty Skrzetuski

S u m m a r y

Wincenty Skrzetuski considered the ideas of freedom in the context of the social contract, the
aim of which concentrated not only on the protection of one�s property, but also life and freedom.
Skrzetuski, as one of the first Polish authors considering the contract conception, was in favour
of the resignation of the people constituting the society from the part of the inherent freedom. There
is no doubt, though, that Skrzetuski, when presenting the role of laws in creating the society and
therein maintaining the freedom of man, referred directly to the hints by Jean Jacob Rousseau. En-
thusiasm expressed by the Polish Piarist towards the conception in question should be accounted
for a well-known native tradition of subordination to the laws established by the political nation.
Skrzetuski stressed, among other things, the fact that the established laws enabled for combining
the freedom of man with the gravity of the authority whereas the loss of the inherent freedom was
actually very useful for the society. Skrzetuski, like Rousseau, claimed that each attempt to limit
the freedom of citizens by the authority equaled the breach of contract and resulted in the return
to the state of nature. It also needs to be emphasized that Skrzetuski, showing the formation of
society, strongly emphasized the role of law as a causative factor and a warranty of maintaining
freedom inherent to man.

According to Skrzetuski, the law should lead to happiness and perfectness in the case of pe-
ople who, in turn, should be protected from despotism, given a warranty of justice and freedom,
which is a typical example of using the Enlightenment conceptions and combining them with the
Antique tradition where many inspirations for the Enlightenment thinkers can be found.

Skrzetuski, in his considerations on freedom, also stressed the educational function of law,
pointing out the problem of up-bringing and educating the youth, but also, in broader terms, from
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the perspective of the attitudes of the whole noble nation criticized for abusing freedom and laws.
Speaking of the king succession to the throne, proposing the introduction of the hereditary mo-
narchy, he had to face another stereotype consisting in him convicting the �political nation� about
a constant danger on the part of the king aiming at the absolutum dominium, and, thus, being dan-
gerous for laws and noble freedom.



�Z Dziejów Prawa�. T. 1(9). Katowice 2008

Prace Naukowe Uniwersytetu �l¹skiego nr 2571, s. 91�130

JÓZEF  CI¥GWA

Interpelacje
Klubu Narodowej Partii Robotniczej

w I Sejmie �l¹skim
(od 10 pa�dziernika 1922 roku

do 12 lutego 1929 roku)

Uwagi wstêpne

Klub Narodowej Partii Robotniczej, licz¹cy w jesieni 1922 roku zaledwie o�miu
pos³ów1, by³ do zamachu majowego najmniejszym liczebnie klubem �l¹skiego parla-
mentu, nie licz¹c powsta³ego w maju 1925 roku piêcioosobowego Klubu Zwi¹zku
Pracy2. Pod koniec pierwszej kadencji pozycja enpeerowskiego klubu uleg³a os³abie-
niu, w zwi¹zku z przej�ciem kilku jego cz³onków na stronê wojewody Micha³a Gra-
¿yñskiego3. Secesjoni�ci z klubu stali siê w ten sposób zwolennikami nowej rzeczy-

1 Kiedy pose³ Jan Szu�cik (PSL �Piast�) nale¿a³ do Klubu Zwi¹zku Pracy, Klub Narodowej
Partii Robotniczej sk³ada³ siê z siedmiu cz³onków.

2 [Marsza³ek]: �Wp³ynê³o nastêpuj¹ce zawiadomienie: Katowice, dnia 7 maja 1925. Do Pana
Marsza³ka Sejmu �l¹skiego. Niniejszem donosimy, ¿e ni¿ej podpisani cz³onkowie Sejmu �l¹skie-
go tworz¹ Klub Zwi¹zku Pracy i prosimy uprzejmie o wyznaczenie Klubowi miejsc na sali plenar-
nej, o zarz¹dzenie nowego obsadzenia komisyj oraz o przydzielenie lokalu dla posiedzeñ klubo-
wych. Zarz¹d Klubu zostanie podany pó�niej do wiadomo�ci. Edward Rybarz, Jan Szu�cik, Ry-
szard Wydra, Wincenty Zuber, Stanis³aw Janicki�. Archiwum Pañstwowe w Katowicach [dalej:
APK], Sejm �l¹ski 651, s. 46; spraw. sten. ze 117. pos. Sejmu �l¹skiego, 7 maja 1925 r., ³am 3.

3 Micha³ T. Gra¿yñski (1890�1965), wojewoda �l¹ski w latach 1926�1939, czwarty i za-
razem ostatni z przedwojennych wojewodów autonomicznego województwa, 3 wrze�nia 1939 r.
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wisto�ci politycznej, zwanej �l¹sk¹ sanacj¹, któr¹ uosabia³ nowy wojewoda �l¹ski
� wojewoda Gra¿yñski, którego mianowanie oprotestowa³ � 6 wrze�nia 1926
roku � wówczas jeszcze monolityczny � Klub Narodowej Partii Robotniczej4.

Klub Narodowej Partii Robotniczej by³ w Sejmie �l¹skim pierwszej kadencji
autorem dwudziestu interpelacji. W przedstawionym poni¿ej zespole enpeerow-
skich interpelacji znajduj¹ siê tak interpelacje wniesione wy³¹cznie przez cz³onków
przedmiotowego klubu, jak i te, niew¹tpliwego autorstwa Klubu Narodowej Partii
Robotniczej, które swymi podpisami wsparli równie¿ pos³owie innych klubów. W tym
drugim przypadku o zakwalifikowaniu interpelacji do zespo³u interpelacji enpeerow-
skich decyduje � poza wymienionym w tytule autorstwem � wiêkszo�æ podpi-
sów enpeerowskich pos³ów popieraj¹cych dan¹ interpelacjê. Poza zakresem na-
szych rozwa¿añ znajd¹ siê wiêc zarówno interpelacje Klubu Chrze�cijañskiej De-
mokracji i Klubu Narodowej Partii Robotniczej, jak i te, obcego autorstwa, które
Klub wspar³ podpisami swych pos³ów.

Celem naszych rozwa¿añ jest przedstawienie tre�ci � tak zdefiniowanych �
interpelacji Klubu Narodowej Partii Robotniczej, a tak¿e reakcji organów interpe-
lowanych na te interpelacje. Innym celem jest konfrontacja przepisów okre�laj¹-
cych prawo interpelowania z jego praktyczn¹ realizacj¹.

Regulacja prawna interpelowania w I Sejmie �l¹skim

Prawo interpelowania w Sejmie �l¹skim regulowa³a ogólnie ustawa konstytu-
cyjna z 15 lipca 1920 roku, zawieraj¹ca statut organiczny województwa �l¹skiego
(Dz.U.R.P. Nr 73, poz. 497), stanowi¹c w art. 14, i¿ �Sejm ma prawo interpelacji

zosta³ mianowany wicepremierem. By³ jednym z twórców sanacji na �l¹sku, cz³onkiem Narodo-
wego Chrze�cijañskiego Zjednoczenia Pracy, partii afiliowanej do Bezpartyjnego Bloku Wspó³pracy
z Rz¹dem. Przeciwnik Wojciecha Korfantego. Autork¹ monografii o Gra¿yñskim, bliskim habili-
tacji z historii prawa u prof. Stanis³awa Kutrzeby, jest W. M u s i a l i k (M.T. Gra¿yñski 1890�
1965. Opole 1989). Poza t¹ pozycj¹ zob. tak¿e: J. H o l z e r: Mozaika polityczna Drugiej Rzeczy-
pospolitej. Warszawa 1974; E. D ³ u g a j c z y k: Sanacja �l¹ska 1926�1939. Zarys dziejów politycz-
nych. Katowice 1983; Micha³ Gra¿yñski � wojewoda na pograniczu. Praca zbiorowa. Katowice
2005.

4 �Klub Narodowej Partji Robotniczej stoi na stanowisku, ¿e tak nag³a zmiana Wojewody �l¹-
skiego w³a�nie w tym czasie trudnej sytuacji gospodarczej i politycznej jest niepo¿¹dana i szko-
dliwa. Dlatego te¿ czyni³ starania u W³adz Centralnych w kierunku wstrzymania ostatecznej de-
cyzji�. W: Deklaracja Klubu N.P.R. w Sejmie �l¹skim. APK, Sejm �l¹ski 733, s. 497; spraw. sten.
ze 143. pos. Sejmu �l¹skiego, 6 wrze�nia 1926 r., ³am 22. Stenogram pomija tre�æ deklaracji, sy-
gnalizuje jedynie, ¿e kluby przes³a³y stosowne o�wiadczenia: �Dalej wp³ynê³y o�wiadczenia klu-
bów N.P.R. i Ch.D. co do nowego Wojewody�. Ibidem; H. R e c h o w i c z: Sejm �l¹ski 1922�1939.
Wydanie 2. zmienione i rozszerzone. Katowice 1971, s. 137.
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wojewody �l¹skiego i Rady Wojewódzkiej�. Z kontekstu tego artyku³u wynika, ¿e
to grupowe (kolektywne) prawo interpelowania by³o jedn¹ z form przyznanej �l¹-
skiemu parlamentowi funkcji kontroli administracji. Szczegó³owe przepisy
o procedurze interpelowania mia³a przynie�æ � uchwalana i og³aszana w specjal-
nym trybie � okre�lonym w art. 15 statutu organicznego � ustawa o wewnêtrz-
nym ustroju województwa �l¹skiego. Z ró¿nych przyczyn ustawa taka nie zosta³a
jednak � w ca³ym okresie autonomicznym � uchwalona. Z konieczno�ci wiêc
jedyn¹ szczegó³ow¹ norm¹ w zakresie prawa interpelacji by³ art. 44 dwóch regu-
laminów obrad I Sejmu �l¹skiego5. Niemal identyczny w tre�ci i formie art. 44 re-
gulaminu tymczasowego (z 13 pa�dziernika 1922 roku) i regulaminu sta³ego (z 31
stycznia 1923 roku)6 przyznawa³y pos³om prawo do wystêpowania z interpelacjami
do wojewody �l¹skiego i do Rady Wojewódzkiej pod warunkiem poparcia interpe-
lacji podpisami przynajmniej siedmiu pos³ów. Takie sformu³owanie � zreszt¹ po-
twierdzone pozytywnie w art. 13 regulaminu7 � �wiadczy³o o konieczno�ci zacho-
wania pisemnej formy interpelacji.

Artyku³ 44 obu regulaminów stanowi³ dalej o obowi¹zku marsza³ka zakomuni-
kowania interpelacji wojewodzie, wzglêdnie Radzie Wojewódzkiej, i sformu³owa-
nia pod adresem organów interpelowanych pytania, w jakim terminie zechc¹ udzie-
liæ wyja�nieñ. Kolejne postanowienie tego artyku³u zobowi¹zywa³o marsza³ka do
postawienia interpelacji na porz¹dku dziennym posiedzenia plenarnego Sejmu po
up³ywie trzech tygodni, licz¹c od dnia, w którym organ interpelowany otrzyma³ in-
terpelacjê. Ten nie najlepiej sformu³owany przepis interpretowano w praktyce tak¿e
jako obowi¹zek udzielenia przez interpelowanego odpowiedzi czy wyja�nieñ na in-
terpelacjê w terminie trzech tygodni8.

5 Artyku³ 44 regulaminu obrad I Sejmu �l¹skiego (z 13 pa�dziernika 1922 r.): �Interpelacje skie-
rowane do Rz¹du winny byæ podpisane przynajmniej przez 7 cz³onków Sejmu. Po otrzymaniu
interpelacji marsza³ek komunikuje je wojewodzie wzglêdnie Radzie Wojewódzkiej z zapytaniem,
kiedy zechce udzieliæ wyja�nieñ. Po otrzymaniu odpowiedzi, w ka¿dym razie nie pó�niej ni¿ po
up³ywie 3 tygodni, marsza³ek umieszcza interpelacjê na porz¹dku dziennym i do uzasadnienia in-
terpelacji udziela g³osu interpelantowi. Po udzieleniu lub odmówieniu odpowiedzi przez Rz¹d
wzglêdnie Radê Wojewódzk¹ marsza³ek na wniosek otwiera dyskusjê, o ile wniosek ten znajdzie
poparcie co najmniej 13 pos³ów. Interpeluj¹cy ma prawo uzasadnienia interpelacji za poparciem
7 pos³ów. Odpowied� na interpelacjê mo¿e byæ udzielona na pi�mie, je¿eli interpelant na to wy-
ra¿a z góry sw¹ zgodê. Sejm przyjmuje odpowied� do wiadomo�ci lub jej nie przyjmuje�.

6 Uchwalony 31 stycznia 1923 r. sta³y regulamin obrad I Sejmu �l¹skiego ró¿ni³ siê od regula-
minu tymczasowego (z 13 pa�dziernika 1922 r.) jedynie tym, ¿e obni¿a³ z 13 do 10 wielko�æ po-
parcia dla wniosku o przeprowadzenie dyskusji nad odpowiedzi¹ wojewody lub Rady Wojewódz-
kiej. APK, Sejm �l¹ski 566; spraw. sten. z 32. pos. Sejmu �l¹skiego, 31 stycznia 1923 r., ³am 12.

7 Artyku³ 13 lit. e regulaminu sta³ego: �Przedmiotem obrad Sejmu mog¹ byæ tylko zg³oszone
na pi�mie: d) interpelacje�.

8 Taka interpretacja wyra¿a³a wiernie zamiary ustawodawcy �l¹skiego w czasie uchwalania
tymczasowego regulaminu obrad I Sejmu �l¹skiego. W³a�nie wtedy, 13 pa�dziernika 1922 r., poja-
wi³ siê problem czasu, w jakim interpelowani powinni udzieliæ odpowiedzi (wyja�nieñ). Niemiecki
pose³ Thomas Szczeponik, nawi¹zuj¹c do ma³ej powierzchni województwa �l¹skiego, propono-
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Na posiedzeniu plenarnym, w którego porz¹dku znalaz³a siê sprawa interpela-
cji, marsza³ek mia³ udzieliæ g³osu interpelantowi dla uzasadnienia interpelacji, a na-
stêpnie interpelowanemu, by ten udzieli³ odpowiedzi. Po udzieleniu lub odmówie-
niu odpowiedzi przez interpelowanego mog³a siê odbyæ dyskusja, o ile wniosek
o jej przeprowadzenie popar³o co najmniej 13 pos³ów (regulamin tymczasowy)
wzglêdnie 10 pos³ów (regulamin sta³y).

Przedostatni ustêp art. 44 regulaminów postanawia³, i¿ pisemna forma odpo-
wiedzi na interpelacjê jest dopuszczalna jedynie wówczas, gdy na tak¹ formê in-
terpelant wyrazi w interpelacji z góry sw¹ zgodê. Wynika st¹d, ¿e ustawodawca
� zapewne dla zabezpieczenia obecno�ci interpelowanych w Sejmie � traktowa³
odpowiedzi ustne jako regu³ê, a pisemne � jako wyj¹tek. St¹d brak zgody na formê
pisemn¹ skutkowaæ mia³ zawsze ustn¹ form¹ wyja�nieñ.

I ostatni ustêp art. 44 regulaminów: �Sejm przyjmuje odpowied� do wiadomo-
�ci lub jej nie przyjmuje�. Zacytowany przepis pokazuje pozytywn¹ lub negatywn¹
reakcjê Sejmu �l¹skiego na odpowied� adresata interpelacji. Wydaje siê, ¿e ter-
min �odpowied�� nale¿y rozumieæ dos³ownie, tj. w¹sko, obejmuj¹c nim jedynie od-
powied� (czy wyja�nienie) rzeczywi�cie udzielon¹. Ocena Sejmu mog³a byæ zarów-
no pozytywna (�Sejm przyjmuje odpowied� do wiadomo�ci�), jak i negatywna (�lub
jej nie przyjmuje�). Natomiast brak odpowiedzi na interpelacjê, wzglêdnie odmo-
wa jej udzielenia, z oczywistych powodów uniemo¿liwia³ Sejmowi podjêcie uchwa³y
aprobuj¹cej czy neguj¹cej stanowisko organu interpelowanego.

Interpelacje Klubu Narodowej Partii Robotniczej
w praktyce I Sejmu �l¹skiego

Ka¿da z u³o¿onych w chronologicznym porz¹dku interpelacji uwzglêdnia w na-
g³ówku tytu³ i datê wniesienia interpelacji oraz z³o¿ony z czterech punktów kwe-
stionariusz, obejmuj¹cy: nazwê interpeluj¹cego klubu wzglêdnie personalia pos³a
bêd¹cego autorem interpelacji (1); liczbê podpisów pod interpelacj¹ (2); persona-
lia interpelantów (3); tre�æ interpelacji (4).

Reakcje organów interpelowanych, a wiêc ich odpowiedzi czy wyja�nienia na
interpelacje, obejmuj¹ tylko nag³ówek odpowiedzi (wyja�nienia) i ich daty oraz tre�æ.
Jedynie w przypadku umieszczenia odpowiedzi w porz¹dku dziennym posiedzenia

wa³, by by³ to okres nieprzekraczaj¹cy dwóch tygodni. Argumenty pos³a Wojciecha Korfantego
okaza³y siê jednak na tyle przekonywaj¹ce, równie¿ dla pos³a Szczeponika, ¿e ten wycofa³ swój
wniosek. Ostatecznie wiêc Sejm �l¹ski przyj¹³ wniosek Korfantego, by termin odpowiedzi nie prze-
kracza³ trzech tygodni. APK, Sejm �l¹ski 537, s. 50�52; spraw. sten. z 2. pos. Sejmu �l¹skiego,
13 pa�dziernika 1922 r., ³am 20, 21.
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plenarnego Sejmu �l¹skiego odpowied� uwzglêdnia dodatkowe elementy kwestio-
nariusza.

Taki uk³ad zbioru enpeerowskich interpelacji pozwoli na dokonanie konfronta-
cji praktyki interpelowania z procedur¹, okre�lon¹ w art. 44 regulaminów obrad
I Sejmu �l¹skiego. Postawione w ka¿dej interpelacji pytania umo¿liwi¹ sprawdzenie,
czy wszystkie postanowienia art. 44 regulaminów obrad by³y w praktyce stosowa-
ne, w przypadku przepisów za� � faktycznie weryfikacjê stopnia zgodno�ci prak-
tyki z przepisami regulaminów o interpelowaniu.

Natomiast tre�æ interpelacji poka¿e, czy przedmiot enpeerowskich interpelacji
mie�ci siê w ramach za³o¿eñ programowych Narodowej Partii Robotniczej.

Pytania dotycz¹ce dat udzielanych odpowiedzi na interpelacje b¹d� dat podej-
mowanych przez marsza³ka czynno�ci umo¿liwi¹ ocenê terminowo�ci dzia³añ za-
równo organów interpelowanych, jak i marsza³ka Sejmu �l¹skiego.

Ewentualna dyskusja nad odpowiedzi¹ organu interpelowanego wyja�ni inne
problemy, zwi¹zane z reakcj¹ interpelantów na odpowied� (wyja�nienie), zaprezen-
towane przez adresatów interpelacji.

Jak ju¿ by³a o tym mowa wcze�niej, interpelanci przedk³adali interpelacje mar-
sza³kowi Sejmu �l¹skiego, który nastêpnie przekazywa³ je w odpisie organowi in-
terpelowanemu. W Sejmach �l¹skich trzech kadencji funkcjê marsza³ka pe³ni³
Konstanty Wolny9, czuwaj¹cy tak¿e nad procedur¹ kolejnych faz zwi¹zanych
z prawem interpelowania.

1.
Interpelacja pos³a Micha³a Grajka i towarzyszy

w sprawie wydalonych robotników w Bismarckhucie
(20 pa�dziernika 1922)

1. Nazwa interpeluj¹cego klubu: Klub Narodowej Partii Robotniczej.
2. Liczba podpisów pod interpelacj¹: 8.
3. Personalia interpelantów: Ignacy Sikora, Teodor Wêgrzyk, Jan Szu�cik, Micha³

Grajek, Romuald Mêdlewski, Piotr Pronobis, Franciszek Obrzut, Ignacy Gwó�d�.
4. Tre�æ interpelacji: �1. Czy p. Wojewodzie wiadomo, ¿e na hucie Bismarcka

nie przyjêto jeszcze kilkuset ludzi, którzy ju¿ kilka tygodni s¹ bez zajêcia? 2. Czy

9 Konstanty Wolny (1877�1940), adwokat i notariusz, dzia³acz narodowy i spo³eczny,
wspó³twórca bytomskiego projektu ustawy o autonomii województwa �l¹skiego i pierwszy ko-
mentator ustawy konstytucyjnej z 15 lipca 1920 r., zawieraj¹cej statut organiczny województwa
�l¹skiego; pose³ i marsza³ek I, II i III Sejmu �l¹skiego. Podejmowa³ wysi³ki w obronie autonomii
województwa w obliczu prób jej ograniczenia. By³ jedn¹ z najwa¿niejszych postaci Stronnictwa
Chrze�cijañskiej Demokracji na �l¹sku. Por.: J. C i ¹ g w a: Konstanty Wolny. W: �l¹ski s³ownik bio-
graficzny. T. 3. Red. J. K a n t y k a, W. Z i e l i ñ s k i. Katowice 1981; J. L i p o ñ s k a - S a j d a k:
Konstanty Wolny, marsza³ek Sejmu �l¹skiego. Katowice 1998; A. L y s k o, K. Wo l n y: Marsza-
³ek Sejmu �l¹skiego. ¯ycie i dzie³o Konstantego Wolnego (1877�1940). Katowice 2004; K. Wo l -
n y: Kalendarium ¿ycia marsza³ka Konstantego Wolnego (1877�1940). Katowice 2005.
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p. Wojewodzie wiadomo, ¿e ludzi tych nigdzie przyj¹æ nie chc¹? 3. Co p. Woje-
woda zamierza przedsiêwzi¹æ, a¿eby robotnikom tym przyj�æ z pomoc¹?�10

1a.
Odpowied� wojewody na interpelacjê pos³a Grajka i towarzyszy

w sprawie wydalonych robotników w Bismarckhucie11

2.
Interpelacja pos³a Grajka i towarzyszy

w sprawie Komisji Parytetycznej w Bielsku
(18 stycznia 1923)

1. Nazwa interpeluj¹cego klubu: Klub Narodowej Partii Robotniczej.
2. Liczba podpisów pod interpelacj¹: 612.
3. Personalia interpelantów: Micha³ Grajek, Ignacy Sikora, Franciszek Obrzut,

Romuald Mêdlewski, Ignacy Gwó�d�, Jan Szu�cik.
4. Tre�æ interpelacji: �Celem uregulowania zarobków robotniczych w przemy�le

i handlu miasta Bielska i okolicy zosta³a utworzona Komisja Parytetyczna13, któ-
ra badaj¹c ceny ¿ywno�ci i artyku³ów pierwszej potrzeby regulowa³a zarobki ro-
botników. Podwy¿szanie zarobków robotniczych stosownie do wzrastania cen ar-
tyku³ów pierwszej potrzeby by³o zupe³nie s³usznem i nie zmusza³o zwi¹zki zawo-
dowe do ci¹g³ych interwencji u przemys³owców w sprawie poprawy p³ac. Obec-
nie ze strony przemys³owców nast¹pi³o wypowiedzenie umowy tycz¹cej siê Ko-
misji Parytetycznej. W obecnym czasie, kiedy dro¿yzna wzrasta z dnia na dzieñ,
zniesienie Komisji Parytetycznej wywo³a³o wielkie rozgoryczenie w�ród robotników.
Domagania siê pozostawienia Komisji Parytetycznej przez Zwi¹zki Zawodowe
dot¹d nie odnios³o ¿adnego skutku. Fabrykanci stoj¹ uparcie za rozwi¹zaniem Ko-
misji. W najbli¿szych dniach zanosi siê na generalny strajk, który pogr¹¿y³by ro-
dziny robotnicze w okropn¹ nêdzê.

Wobec powy¿szego przedstawienia powy¿szego stanu rzeczy wzywa siê Rz¹d
Wojewódzki, by mo¿liwie najprêdzej wp³yn¹³ na przemys³owców bielskich, by do-
tychczas istniej¹c¹ Komisjê Parytetyczn¹ pozostawili nadal dla uspokojenia sfer
robotniczych na �l¹sku Cieszyñskim�14.

10 APK, Sejm �l¹ski 540, 733, s. 15 (orygina³ interpelacji), s. 14 (kopia interpelacji); spraw.
sten. z 5. pos. Sejmu �l¹skiego, 20 pa�dziernika 1922 r., ³am 42.

11 Odpowiedzi wojewody nie uda³o siê odnale�æ.
12 Marsza³ek Sejmu �l¹skiego przyj¹³ interpelacjê, mimo jej ewidentnego braku formalnego, tj.

mimo braku siódmego podpisu pod interpelacj¹.
13 �Komisja Parytetyczna dzia³a wed³ug regulaminu wydanego przez Woj. �l. na zas. rp.

Dz.U.�l. poz. 53 ex 22�. W. D ¹ b r o w s k i: Poradnik prawniczy wyja�niaj¹cy stan prawny na ob-
szarze województwa �l¹skiego. 2. wydanie. Katowice 1939, s. 20.

14 APK, Sejm �l¹ski 561, s. 3, 32, 35, 89; druk nr 125; spraw. sten. z 27. pos. Sejmu �l¹skie-
go, 18 stycznia 1923 r., ³am 24.
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7 Z Dziejów Prawa

2a.
Odpowied� wojewody na interpelacjê

w sprawie Komisji Parytetycznej w Bielsku15

3.
Interpelacja pos³a Grajka i towarzyszy

w sprawie nieszczê�cia w kopalni Laurahuckiej
(6 lutego 1923)

1. Nazwa interpeluj¹cego klubu: Klub Narodowej Partii Robotniczej.
2. Liczba podpisów pod interpelacj¹: 7 (?).
3. Personalia interpelantów: Micha³ Grajek16.
4. Tre�æ interpelacji: �1) Czy p. Wojewodzie s¹ znane przyczyny nieszczê�cia

zalania kopalni? 2) Co Rz¹d zamierza uczyniæ, a¿eby daæ mo¿no�æ zatrudnienia
ewentualnie zwolnionym robotnikom?�17

3a.
Odpowied� wojewody18 na interpelacjê pos³a Grajka i towarzyszy

w sprawie nieszczê�cia w kopalni Laurahuckiej
(6 lutego 1923)

�W sobotê19 rano, wskutek nag³ej odwil¿y, rzeka Brynica wezbra³a do takich
rozmiarów, jakich dotychczas ludno�æ nie pamiêta. [...] ko³o godziny 4., gdy zoba-

15 Odpowiedzi wojewody nie uda³o siê znale�æ.
16 Nie uda³o siê odnale�æ tekstu interpelacji. Archiwalia 33. posiedzenia nie zawieraj¹ te¿ listy

obecno�ci. Z drugiej strony w�ród usprawiedliwiaj¹cych sw¹ nieobecno�æ na tym posiedzeniu nie
by³o ¿adnego pos³a z Klubu Narodowej Partii Robotniczej. Na tej podstawie mo¿emy za³o¿yæ,
¿e podpisy ca³ej siódemki (Micha³ Grajek, Ignacy Gwó�d�, Romuald Mêdlewski, Franciszek Ob-
rzut, Piotr Pronobis, Ignacy Sikora, Teodor Wêgrzyk) znalaz³y siê pod przedmiotow¹ interpelacj¹.
APK, Sejm �l¹ski 652, s. 52; spraw. sten. ze 118. pos. Sejmu �l¹skiego, 10 czerwca 1925 r., ³am 3.

17 APK, Sejm �l¹ski 567, s. 18; spraw. sten. z 33. pos. Sejmu �l¹skiego, 6 lutego 1923 r., ³am
26; �Wp³ynê³y jeszcze interpelacje i to najwa¿niejsza w sprawie zalanych kopalñ górno�l¹skich�.
(Z Sejmu �l¹skiego. �Gazeta Robotnicza� 1923, nr 30, s. 2).

18 Odpowiedzi ustnej na interpelacjê, zreszt¹ jedynej ustnej odpowiedzi na interpelacje wnie-
sione przez Klub Narodowej Partii Robotniczej, udzieli³ na 33. posiedzeniu Sejmu �l¹skiego dzia-
³aj¹cy z upowa¿nienia wojewody � cz³onek Rady Wojewódzkiej � in¿. Szefer. Odpowied�, której
obszerne fragmenty przytoczyli�my, jest nietypowa i wyj¹tkowa jeszcze z tego powodu, ¿e na-
st¹pi³a bezpo�rednio po wniesieniu interpelacji, a wiêc na tym samym posiedzeniu, na którym po-
s³owie Klubu NPR przed³o¿yli interpelacjê marsza³kowi.

�Wyja�nienia da³ radca górniczy Dr. Schaeffer twierdz¹c, ¿e niebezpieczeñstwo bezrobocia nie
istnieje, gdy¿ robotnicy zostan¹ zatrudnieni czê�ciowo przy robotach reparacyjnych. Poza tem
stwierdzi³ mówca, ¿e doprowadzenie kopalñ do wznowienia produkcji wymagaæ bêdzie 2 do trzech
miesiêcy�. Z Sejmu �l¹skiego..., s. 2.

19 Chodzi o sobotê, 3 lutego 1923 r. Dramatyczne wydarzenia tego i nastêpnych dni zob. m.in.
w: �Gazeta Robotnicza� 1923, nr 28, s. 3 (Woda zalewa kopalnie); 1923, nr 31, s. 3 (Przebieg prac
ratunkowych na zalanych kopalniach).
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czono, ¿e ta tama nie potrafi ochroniæ szybu »Czakaj«, zaalarmowano za³ogê szybu
»Knoff«, która wyjecha³a, a na najni¿szym poziomie 220 metrów pozostali maszy-
ni�ci pompowi, aby wodê, która dop³ywa³a, staraæ siê wypompowaæ. [...] Gdy i tych
maszynistów zaalarmowano, rzucili siê do ucieczki szybem z poziomu 222 m na
poziom wy¿szy, 182 m. Niestety, jednak dop³yw wody by³ tak silny, ¿e tylko pierw-
szy z nich zdo³a³ siê wyratowaæ i wyskoczyæ na poziom 182 m, gdy drugi i trzeci,
wspinaj¹c siê za nim po drabinkach, zostali przez napór wody zrzuceni i ponie�li
�mieræ [...].

W dniu dzisiejszym sytuacja wygl¹da w ten sposób, ¿e zatopione s¹ i nie pra-
cuj¹ zupe³nie kopalnie »Ficinus« i »Knoff«, czyli ca³a kopalnia »Huty Laury«, na-
stêpnie »Chasse Fanny« i »Neue Hohenlohe« [...].

Co siê tyczy bezrobocia, jak obecnie sprawa siê przedstawia, wygl¹da ono na-
stêpuj¹co: Na kopalni »Richterschächte« wszyscy ludzie s¹ zatrudnieni, bo ci, co
pracowali w najni¿szym poziomie, pracuj¹ obecnie w poziomie wy¿szym [...]. Ro-
botnicy, którzy pracuj¹ na kopalni »Laurahüttegrube«, na razie pracuj¹ przy robo-
tach s³u¿¹cych do tamowania, tak samo pracuj¹ robotnicy zatrudnieni na kopalni
»Hohenlohe« i »Fanny«. Je¿eli ograniczy siê to nieszczê�cie tylko do obecnych
rozmiarów, tzn. je¿eli oprócz kopalni »Richterschächte« inne nie bêd¹ zalane, to
bezrobocie nikomu nie grozi, bo górnicy na kopalni »Richterschächte« s¹ normal-
nie zatrudnieni, robotnicy za� z kopalni »Hohenlohe« bêd¹ czê�ciowo zatrudnieni
przy robotach odwadniaj¹cych [...].

Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e celem zabezpieczenia siê na przysz³o�æ nale¿y d¹-
¿yæ ca³¹ fors¹ przede wszystkiem do tymczasowego uregulowania biegu Brynicy,
co ju¿ siê robi, bo saperzy pracuj¹ w tym kierunku, a¿eby odchyliæ bieg Brynicy
od strony górno�l¹skiej w kierunku na wschód. Jednak¿e jest to prowizorjum, a na
d³u¿sz¹ metê, na dalsz¹ przysz³o�æ, musz¹ byæ czynione jak najszybciej starania,
aby uregulowaæ bieg Brynicy, która p³ynie w piaskach, a kierunek jej jest tak
wê¿owy i tak nieprawid³owy, ¿e nie mo¿na zupe³nie byæ pewnym, czy przez po-
dobny wielki wylew podobne nieszczê�cie nie spotka kopalñ górno�l¹skich w przy-
sz³o�ci�20.

20 APK, Sejm �l¹ski 567, s. 18�20; spraw. sten. z 33. pos. Sejmu �l¹skiego, 6 lutego 1923 r.,
³am 26�30.

Nie jest wykluczone, ¿e interpelacja Klubu przyspieszy³a akcjê pomocy Sejmu �l¹skiego dla
ofiar zalanych kopalñ. Ju¿ bowiem 15 lutego 1923 r. Sejm �l¹ski uchwali³ ustawê w przedmiocie
ustanowienia funduszu na zapomogi dla pozosta³ych po ofiarach katastrofy w kopalniach �Hei-
nitz� i �Knoff� (Dz.U.�l. Nr 10, poz. 64). Artyku³ 1 powo³anej ustawy stanowi³, co nastêpuje:
�Na zapomogi dla pozosta³ych po ofiarach w kopalniach »Heinitz« i »Knoff« przyznaje siê ze
Skarbu �l¹skiego do dyspozycji Rady Wojewódzkiej kwotê 10 000 000.- marek niemieckich, t.j.
dziesiêæ miljonów marek niemieckich�.
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7*

4.
Interpelacja pos³ów Grajka i towarzyszy

w sprawie sabotowania rozporz¹dzenia wojewody dotycz¹cego sprzeda¿y
artyku³ów pierwszej potrzeby przez cech rze�nicki w Rybniku

(14 marca 1923)

1. Nazwa interpeluj¹cego klubu: Klub Narodowej Partii Robotniczej.
2. Liczba podpisów pod interpelacj¹: 7.
3. Personalia interpelantów: Micha³ Grajek, Ignacy Gwó�d�, Piotr Pronobis,

Franciszek Obrzut, Ignacy Sikora, Romuald Mêdlewski, Teodor Wêgrzyk.
4. Tre�æ interpelacji: �W tych dniach wysz³o rozporz¹dzenie wojewody �l. za-

rz¹dzaj¹ce, w jaki sposób i po jakim kursie w markach polskich w stosunku do
marki niemieckiej maj¹ byæ ceny za artyku³y pierwszej potrzeby obliczane21. Mimo
tego jednak ró¿ni kupcy musieli to zrobiæ przez policjê wojewódzk¹ zmuszeni do re-
spektowania rozporz¹dzenia wojewody. Natomiast cech rze�nicki w Rybniku od-
niós³ siê wprost wrogo »do« rozporz. wojewody, gdy¿ dzisiaj, w �rodê, 14. b.m., wszy-
scy rze�nicy zamknêli swoje sk³ady, nie chc¹c sprzedawaæ artyku³ów miêsnych po
cenach w my�l wydanego przez wojewodê rozporz¹dzenia, pozbawiaj¹c wielkie
rzesze ludno�ci, szczególnie roboczej, która z okazji targu przyby³a do Rybnika,
mo¿liwo�ci zakupienia artyku³ów pierwszej potrzeby, jak t³uszczu i t.d., wywo³u-
j¹c przez to ogromne wzburzenie w�ród ludno�ci. Wobec tego zapytujemy siê Pana
Wojewody, jakie kroki zamierza przedsiêwzi¹�æ w celu zmuszenia cechu rze�nic-
kiego w Rybniku do szanowania i respektowania wydanych rozporz¹dzeñ�22.

4a.
Odpowied� wojewody na interpelacjê pos³ów Grajka i towarzyszy

w sprawie sabotowania rozporz¹dzenia wojewody dotycz¹cego sprzeda¿y
artyku³ów pierwszej potrzeby przez cech rze�nicki w Rybniku23

5.
Interpelacja pos³a Pronobisa i towarzyszy

w sprawie wydalenia 30% za³ogi robotników z Fabryki Azotu w Chorzowie
(20 kwietnia 1923)

1. Nazwa interpeluj¹cego klubu: Klub Narodowej Partii Robotniczej.
2. Liczba podpisów pod interpelacj¹: 10.

21 Interpelanci mieli na my�li zapewne rozporz¹dzenie z dnia 10 marca 1923 r., L. 18 688,
w przedmiocie ustanowienia na obszarze górno�l¹skiej czê�ci województwa �l¹skiego marki pol-
skiej drugim ustawowym �rodkiem p³atniczym, obok marki niemieckiej (Dz.U.�l. Nr 12, poz. 85).
§ 2 rozporz¹dzenia stanowi³, i¿ �Uwidocznione przez sprzedaj¹cego ceny obowi¹zuj¹ i nie mog¹
byæ przekroczone�.

22 APK, Sejm �l¹ski 572, s. 2, 36; 733, s. 43�44; spraw. sten. z 38. pos. Sejmu �l¹skiego,
14 marca 1923 r., ³am 17.

23 Odpowiedzi wojewody nie uda³o siê odnale�æ.



100 Józef Ci¹gwa

3. Personalia interpelantów: Piotr Pronobis, Wojciech Mokry, Ignacy Sikora,
Józef Wiechu³a, Józef Machej, Klemens Borys, Romuald Mêdlewski, Ignacy
Gwó�d�, Micha³ Grajek, Wiktor Rumpfelt24.

4. Tre�æ interpelacji: �Wskutek braku zamówieñ na azotniak kierownictwo po-
wy¿szej fabryki wydala od 1 maja 1923 oko³o 700�800 robotników. Ca³a za³oga
liczy 2 100 robotników. Dyrekcja o�wiadczy³a radzie zak³adowej, ¿e zmuszona [zo-
sta³a] do tego kroku pod naciskiem rz¹du centralnego w Warszawie. [...] Na in-
terpelacj¹ rady zak³adowej dyrekcja o�wiadczy³a, ¿e nie mo¿e dalszego zatrudnienia
robotników uwzglêdniæ z powodu braku �rodków p³atniczych. [...] Dalsze utrzy-
manie w ruchu fabryki wzglêdnie wyrabianie nowego produktu amoniaku wyma-
ga nak³adu 1 miliona szwajcarskich franków. [...] zdaniem znawców, byt i rentow-
no�æ fabryki bêdzie zapewniona, je¿eli bêdzie mo¿na produkowaæ amoniak, ponie-
wa¿ przez produkowanie tego¿ zdobywa siê nowe produkta, n.p. kwas saletrza-
ny i.t.p. bardzo cenne produkta�25.

5a.
Odpowied� wojewody na interpelacjê pos³a Pronobisa26 i towarzyszy

w sprawie wydalenia 30% za³ogi robotników z Fabryki Azotu w Chorzowie
(24 maja 1923)

�[...]
Fabryka azotniaku w Chorzowie zosta³a objêta przez w³adze polskie dnia 2 lip-

ca 1922 r. [...] Pomimo szalonych trudno�ci [...] uda³o siê fabrykê utrzymaæ w ru-
chu. Lecz ze zbytem samego produktu � azotniaku natrafi³a fabryka w obrêbie
Rzeczypospolitej Polskiej na wielkie trudno�ci.

[...] Fabryka Chorzowska by³a urz¹dzona na produkcjê saletry chilijskiej i wa-
piennej, a tak¿e siarczanu amonowego, tylko urz¹dzenia te nie zosta³y w zupe³no-
�ci wykoñczone i do wykoñczenia takowych potrzeba oko³o jednego miljona ma-
rek z³otych i oko³o 6�8 miesiêcy czasu; gdyby urz¹dzenia te by³y wykoñczone, to
fabryka nie mia³aby trudno�ci ze zbytem [...].

Wobec tego trzeba by³o przyst¹piæ do radykalnej sanacji zak³adu [...], a wiêc
do uzyskania kredytu jednego miljona marek z³otych na te inwestycje i dalszych
kredytów na kapita³ obrotowy.

Ministerstwo Skarbu [...] odmówi³o udzielenia Chorzowowi dalszych subwencji.
[...] nie by³o innej rady, jak zagasiæ jeden piec, aby unikn¹æ zamkniêcia ca³ej fabryki.
Z zamkniêciem jednego pieca by³a po³¹czona i redukcja zbytecznej ilo�ci robotników.

24 Interpelacjê popar³o piêciu pos³ów Klubu NPR i piêciu pos³ów Klubu PPS. Ze wzglêdu jed-
nak na to, ¿e autorem interpelacji by³ pose³ enpeerowskiego klubu przedmiotowa interpelacja zo-
sta³a zakwalifikowana jako wniesiona przez Klub Narodowej Partii Robotniczej.

25 APK, Sejm �l¹ski 577, s. 2, 42; 733, s. 71; spraw. sten. z 43. pos. Sejmu �l¹skiego, 20 kwiet-
nia 1923 r., ³am 14.

26 W odpowiedzi wojewoda pisze b³êdnie o interpelacji �pos³a Sikory i tow.� Zob. APK, Sejm
�l¹ski 733, s. 66, 72.
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Tu zaczê³a siê interwencja Urzêdu Wojewódzkiego. Ca³¹ energj¹ skierowano
z jednej strony na otrzymanie dalszych funduszów od Rz¹du, a nastêpnie na to, aby
redukcja robotników by³a mo¿liwie najmniejsza, ¿eby nie zwolniono robotników
obarczonych licznemi rodzinami i takich, którym by trudno by³o gdzie indziej zna-
le�æ zajêcia; nastêpnie, aby zwolnionym wyp³acano mo¿liwie za najd³u¿szy czas
p³acê i aby zwolnionym robotnikom wyszukaæ jak najprêdzej pracê.

Usi³owania te jak dot¹d osi¹gnê³y zamierzony cel [...].
Samo za� zwalnianie robotników przedstawia siê w nastêpuj¹cy sposób:
Na podstawie og³oszenia Dyrekcji z dnia 12 kwietnia spo�ród zatrudnionych

w Chorzowskiej Fabryce 2 200 robotników, otrzyma³o wypowiedzenie 708 robot-
ników.

Wobec tego, ¿e Rz¹d Centralny przyzna³ kredyty na rozbudowanie fabryki,
Dyrekcja mia³a mo¿no�æ przyjêcia pewnej czê�ci wydalonych robotników z powro-
tem.

Celem rozpatrzenia wniosków na ponowne przyjêcie zosta³a utworzona komi-
sja reklamacyjna, która [...] rozpatrywa³a ca³y materja³ reklamacyjny i wydawa³a
orzeczenia [...].

Dyrekcja zdecydowa³a:
134 podañ nale¿y uwzglêdniæ [...].
Wszyscy zwolnieni, robotnicy, poza normalnem dwutygodniowem odszkodowa-

niem nale¿¹cym siê prawnie, otrzymali jeszcze na zasadzie og³oszenia z 26 kwietnia
dodatkowo po³owê normalnego zarobku za dalsze dwa tygodnie.

W ten sposób dano robotnikom mo¿no�æ dysponowania d³u¿szym przeci¹giem
czasu na wyszukanie sobie zajêcia.

Co do wydalonych robotników Urz¹d Wojewódzki robi starania o wynalezie-
nie im pracy g³ównie przy budowie kolei okr¹¿aj¹cej Bytom�27.

6.
Interpelacja pos³a Grajka i towarzyszy

w sprawie zatrudniania obcokrajowców w budownictwie wierzchnim
i w pracach ziemnych w Województwie �l¹skim

(20 kwietnia 1923)

1. Nazwa interpeluj¹cego klubu: Klub Narodowej Partii Robotniczej.
2. Liczba podpisów pod interpelacj¹: 10.
3. Personalia interpelantów: Micha³ Grajek, Romuald Mêdlewski, Jan Szu�cik,

Franciszek Obrzut, Józef Machej, Ignacy Gwó�d�, Piotr Pronobis, Ignacy Sikora,
Wiktor Rumpfelt, Teodor Wêgrzyk.

4. Tre�æ interpelacji: �W Województwie �l¹skim zatrudnia siê obecnie oko³o
4000 osób w przedsiêbiorstwach budowlanych pochodz¹cych z zagranicy, szcze-

27 Pismo wojewody �l¹skiego (L. Prez. 503/2a), z 24 maja 1923 r., do marsza³ka Sejmu �l¹-
skiego. APK, Sejm �l¹ski 733, s. 66�70, 72�74.
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gólnie z Czechos³owacji i Niemiec. Przeto odbiera siê chleb naszym budowlarzom
i robotnikom w budownictwie i zwiêksza siê rzesze bezrobotnych, których liczba
z powodu wielkiego braku prac w budownictwie wed³ug Urzêdu Statystycznego
w Rzeczypospolitej Polskiej w ostatnim czasie wzrós³a na oko³o 160.000 osób.
Wielka czê�æ tych bezrobotnych jest dzisiaj ciê¿arem dla miast, gmin, powiatów
i Województwa, za� niezadowolenie ich rodzi gwa³ty, rabunki i.t.d. [...] W Woje-
wództwie �l¹skim, na mocy konwencji genewskiej, istnieje mo¿liwo�æ wyklucze-
nia z pracy obcokrajowców. W artykule I tytu³ I §2 ustêp trzeci tej konwencji opie-
ra (sic!) bowiem, ¿e: ponadto Polska bêdzie mia³a prawo:

»wprowadziæ na Górnym �l¹sku zmiany, które Niemcy uznaj¹ za w³a�ciwe
zastosowaæ na niemieckiej czê�ci obszaru plebiscytowego«.

Takie zmiany wyda³ osobnym rozporz¹dzeniem: Der Präsident der Reichsar-
beitsvermittelung /Reichsamt für Arbeitsvermittelung./ Dr. Syrup, dnia 2 stycznia
1923 r. og³oszonego w Reichsanzeiger nr. 3, dnia 5 stycznia 1923 r.

Sejm �l¹ski wzywa zatem Wojewodê, by zarz¹dzi³ zastosowanie tego rozpo-
rz¹dzenia w Województwie �l¹skim, i aby Wydzia³y po�rednictwa pracy oraz przed-
siêbiorcy pod kar¹ siê do tego rozporz¹dzenia zastosowali�28.

6a.
Odpowied� wojewody na interpelacjê pos³ów Grajka i towarzyszy

w sprawie zatrudnienia obcokrajowców w budownictwie wierzchnim
i w pracach ziemnych w Województwie �l¹skim

(16 lipca 1923)

�[...] rozporz¹dzenie Rz¹du Niemieckiego z dnia 5 stycznia 1923, No. 3, a doty-
cz¹ce wydalania robotników obcokrajowców, odnosi siê do robotników obywateli
obcych pañstw, z wy³¹czeniem robotników obywateli polskich pochodz¹cych z czê�ci
polskiej Górnego �l¹ska [...]. W sprawie zatrudnienia obcokrajowców na obszarze
tutejszego Województwa nale¿y odró¿niæ robotników pochodz¹cych z niemieckiej
czê�ci obszaru plebiscytowego od robotników pochodz¹cych z g³êbi Niemiec i z Cze-
chos³owacji. Co do pierwszych, wszczêto ju¿ akcjê w celu wymiany robotników pra-
cuj¹cych na polskim Górnym �l¹sku, a mieszkaj¹cych na niemieckim i robotników
mieszkaj¹cych na polskim, a pracuj¹cych na niemieckim Górnym �l¹sku. Akcja ta
jest w toku, a prowadzi j¹ Polski Komisarz do spraw Pracy na Górnym �l¹sku.

Odno�nie natomiast do uregulowania kwestii zatrudnienia na terytorium Woje-
wództwa �l¹skiego innych robotników obcokrajowców zauwa¿am, ¿e uregulowa-

28 APK, Sejm �l¹ski 577, s. 2, 42; 733, s. 64, 81; Urz¹d Wojewódzki �l¹ski [dalej: UW�l] 234,
s. 2; spraw. sten. z 43. pos. Sejmu �l¹skiego, 20 kwietnia 1923 r., ³am 14. Marsza³ek Wolny � przed-
stawiaj¹c plenum streszczenie interpelacji � wyrazi³ ja�niej istotê problemu: �Interpelanci przede
wszystkim zwracaj¹ uwagê na rozporz¹dzenie prezydenta urzêdu pañstwowego po�rednictwa pra-
cy (Reichsarbeitsvermittelung) i ¿¹daj¹, ¿eby te same �rodki na �l¹sku polskim by³y stosowane
wobec obcokrajowców, jak na �l¹sku niemieckim wzglêdem naszych ludzi�. Ibidem, ³am 14.
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nie tej sprawy w drodze urzêdowego rozporz¹dzenia, maj¹cego na celu wydale-
nie pewnej ilo�ci robotników obcych, jest niepo¿¹danym, poniewa¿ takie rozporz¹-
dzenie wywo³a³oby niechybnie w drodze odwetu masowe wydalanie robotników
polskich. [...] zarz¹dzam równocze�nie przeprowadzenie �cis³ej ewidencji zatrud-
nionych na terytorium tutejszego Województwa robotników, obywateli pañstw ob-
cych, polecaj¹c zarazem kompetentnym w³adzom, by zezwoleñ na wjazd i pobyt
udzielano robotnikom obcokrajowcom jedynie za wiedz¹ i zgod¹ Wydzia³u Przemy-
s³u i Handlu Urzêdu Wojewódzkiego, który to Wydzia³ w ka¿dym poszczególnym
wypadku rozstrzygnie o konieczno�ci sprowadzenia i zajêcia robotnika obcego�29.

7.
Interpelacja pos³a Pronobisa i towarzyszy

w sprawie �wiêtowania na kopalni �Bóg z nami� w £aziskach �rednich
(9 maja 1923)

1. Nazwa interpeluj¹cego klubu: Klub Narodowej Partii Robotniczej.
2. Liczba podpisów pod interpelacj¹: 7.
3. Personalia interpelantów: Piotr Pronobis, Ignacy Sikora, Romuald Mêdlew-

ski, Jan Szu�cik, Ignacy Gwó�d�, Walenty Fojkis, Wojciech Mokry.
4. Tre�æ interpelacji: �Na kopalni »Bóg z nami« w £aziskach �rednich zapro-

wadzono w trzech dniach tygodnia przymusowe �wiêtowanie z powodu rzekomego
braku zbytu wêgla. Wywo³uje to niepokój pomiêdzy za³og¹, licz¹c¹ oko³o 1200 ro-
botników. Zarz¹d kopalni uzasadnia zarz¹dzenie swoje tym, ¿e dotychczasowy
g³ówny odbiorca wêgla nagle odbioru odmówi³, poniewa¿ musia³ swe przedsiêbior-
stwo zastawiæ. Prywatnym ludziom, mimo rzekomego braku zbytu, odmawia siê
sprzeda¿y, co wywo³uje tym wiêksze rozgoryczenie.

Zapytujemy siê p. Wojewody, co zamierza uczyniæ, aby zapobiec dalszemu �wiê-
towaniu na tej kopalni, mog¹ce 1200 robotników uczyniæ powolnymi ¿ebrakami�30.

7a.
Odpowied� wojewody na interpelacjê pos³a Pronobisa i towarzyszy

w sprawie �wiêtowania31 na kopalni �Bóg z nami� w £aziskach Górnych
(7 czerwca 1923)

�Od kwietnia br. da³o siê zauwa¿yæ pewne trudno�ci w zbycie wêgla produ-
kowanego na polskiej czê�ci Górnego �l¹ska. Zjawisko to by³o wywo³ane wysok¹

29 Wojewoda �l¹ski Antoni Schultis do marsza³ka Wolnego (L.: Prez. 576/2a, 16 lipca 1923 r.).
APK, Sejm �l¹ski 733, s. 79�80.

30 APK, Sejm �l¹ski 579; 733, s. 78, 86; spraw. sten. z 45. pos. Sejmu �l¹skiego, 9 maja
1945 r., ³am 32.

31 W odpowiedzi wojewody pojawi³ siê przymiotnik �przymusowy� (�w sprawie przymu-
sowego �wiêtowania�), którego nie ma ani w oryginale, ani w odpisach interpelacji.
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cen¹ wêgla, pewnym ograniczeniem produkcji w przemy�le niemieckim [...], pod-
niesieniem siê warto�ci marki niemieckiej w stosunku do dolara [...] i ogólnym
zmniejszeniem siê zapotrzebowania na wêgiel w zwi¹zku z nastaniem sezonu let-
niego.

Skutki powy¿szych przyczyn odbi³y siê niekorzystnie na rynku wêglowym, cze-
go ogóln¹ charakterystyk¹ jest zwiêkszenie siê zapasów wêgla na kopalniach. [...]

Rezultatem tego by³o zwiêkszenie siê zapasów do 12 000 ton i zaprowadzenie
�wiêtowania trzech dniówek w miesi¹cu kwietniu, [...] i czterech dniówek w maju
[...]. Od tego czasu do dzi� dnia praca odbywa siê normalnie.

Administracja kopalni przyrzek³a, o ile zbyt wêgla siê poprawi, nieprzepraco-
wane dniówki majowe op³aciæ tym robotnikom, którzy w tym roku nie korzystali
z urlopu, a który im siê na zasadzie taryfy nale¿y.

Co siê tyczy prywatnej sprzeda¿y wêgla, to obecnie popytu na wêgiel na sa-
mej kopalni nie ma, a sprzeda¿ na fury jako bardzo nieznaczna, nie ma ¿adnego
wp³ywu na ogólny stan rzeczy�32.

8.
Interpelacja pos³ów Pronobisa i towarzyszy

w sprawie niewyp³acenia nadp³at
do rent powstañczych, wojskowych i inwalidzkich

(21 czerwca 1923)

1. Nazwa interpeluj¹cego klubu: Klub Narodowej Partii Robotniczej.
2. Liczba podpisów pod interpelacj¹: 633.
3. Personalia interpeluj¹cych: Piotr Pronobis34, Ignacy Sikora, Franciszek Ob-

rzut, Teodor Wêgrzyk, Romuald Mêdlewski, Jan Szu�cik.
4. Tre�æ interpelacji: �Uchwalone przez Sejm nadp³aty jako podwy¿szenie do

rent ka¿dego rodzaju nie zosta³y dotychczas wyp³acone. Wobec tego pobieraj¹cy
renty wpadaj¹ w coraz to wiêksz¹ nêdzê.

Interpelanci wzywaj¹ Wojewodê, by zarz¹dzi³ jak najprêdzej wyp³acenie nad-
p³at do rent powstañczych, wojskowych i inwalidzkich�35.

32 Pismo wojewody �l¹skiego Antoniego Schultisa do marsza³ka Sejmu �l¹skiego Konstante-
go Wolnego (L.: Prez. 550/1a) z 7 czerwca 1923 r. (APK, Sejm �l¹ski 733, s. 107�108).

33 Marsza³ek Wolny nie zakwestionowa³ dopuszczalno�ci interpelacji, mimo ¿e nie uzyska³a
ona minimalnej, przewidzianej regulaminem, liczby siedmiu podpisów.

34 Przedstawiaj¹c w Sejmie interpelacjê, marsza³ek Wolny b³êdnie przypisa³ jej autorstwo po-
s³owi Ignacemu Sikorze. Zob.: APK, Sejm �l¹ski 586; spraw. sten. z 52. pos. Sejmu �l¹skiego, 21
czerwca 1923 r., ³am 21.

35 APK, Sejm �l¹ski 586; 733, s. 87, 110; spraw. sten. z 52. pos. Sejmu �l¹skiego, 21 czerw-
ca 1923 r., ³am 21.
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8a.
Odpowied� wojewody na interpelacjê pos³ów Pronobisa i towarzyszy

w sprawie niewyp³acenia nadp³at
do rent powstañczych, wojskowych i inwalidzkich

(13 lipca 1923)

�Na interpelacjê pp. Pronobisa i tow. [...], jak równie¿ na pismo Pana Marsza³-
ka z dnia 27 czerwca br. L: dz. 1062/23. O. w sprawie powy¿szej mam zaszczyt
odpowiedzieæ, ¿e wyp³ata wymienionych �wiadczeñ zosta³a dnia 25. VI. br. przez
urzêdy pocztowe uskuteczniona�36.

9.
Interpelacja pos³a Szu�cika i towarzyszy

w sprawie wykonania dotychczasowych uchwa³ sejmowych,
dotycz¹cych regulacji Wis³y i jej dop³ywów na terenie �l¹ska Cieszyñskiego

(3 pa�dziernika 1923)

1. Nazwa interpeluj¹cego klubu: Klub Narodowej Partii Robotniczej.
2. Liczba podpisów pod interpelacj¹: 637.
3. Personalia interpelantów: Jan Szu�cik, Teodor Wêgrzyk, Romuald Mêdlewski,

Piotr Pronobis, Ignacy Gwó�d�, Franciszek Obrzut.
4. Tre�æ interpelacji: �Sejm �l¹ski w ubieg³ej sesji kilkakrotnie uzna³ potrzebê

regulacji Wis³y z jej dop³ywami i do bud¿etu na rok 1923 wstawi³ na wykonanie
poszczególnych odcinków odpowiednie kwoty.

Wojewódzki urz¹d budowlany, chc¹c roboty te wykonaæ we w³asnym zarz¹dzie,
nie zdo³a³ wygotowaæ w roku bie¿¹cym odno�nych planów i nie wyczerpa³ przyzna-
nych mu kredytów z wielk¹ szkod¹ i niebezpieczeñstwem dla ludno�ci zamieszku-
j¹cej nadbrze¿ne wioski Wis³y i jej dop³ywów, rzekomo z tej przyczyny, poniewa¿
Wojewódzki Urz¹d Budowlany w Katowicach i Powiatowy Urz¹d Budowlany
w Cieszynie nie rozporz¹dzaj¹ dostateczn¹ ilo�ci¹ kwalifikowanych si³ technicznych.

Nale¿a³oby albo liczbê si³ technicznych powiêkszyæ38, albo te¿ robotê t¹ oddaæ
firmom prywatnym, a¿eby na czas zosta³y wykonane.

Zapytujemy siê p. Wojewody, czy stan powy¿szy jest Mu znany i co my�li uczy-
niæ, a¿eby zaniedbania przy regulacji Wis³y w roku bie¿¹cym zosta³y naprawione,
a regulacja Wis³y z jej dop³ywami wesz³a na normalne tory?�39

36 Pismo podpisane za wojewodê przez naczelnika Wydzia³u Prezydialnego Trzeciaka (L.: Prez.
702/2 a) z 13 lipca 1923 r. do marsza³ka Sejmu �l¹skiego Konstantego Wolnego. APK, Sejm �l¹ski
733, s. 111.

37 Marsza³ek Wolny przyj¹³ interpelacjê, mimo ¿e nie by³a zaopatrzona w wymagan¹ regula-
minem liczbê podpisów (przynajmniej siedem).

38 W oryginale b³êdnie: �powiêkszych�.
39 APK, Sejm �l¹ski 594; 733, s. 119, 136; spraw. sten. z 60. pos. Sejmu �l¹skiego, 3 pa�dzier-

nika 1923 r., ³am 14. Interpelacja zosta³a zarejestrowana pod sygnatur¹ L.dz. 1303/23.
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9a.
Odpowied� wojewody na interpelacjê pos³a Szu�cika i towarzyszy

w sprawie wykonania dotychczasowych uchwa³ sejmowych,
dotycz¹cych regulacji Wis³y i jej dop³ywów na terenie �l¹ska Cieszyñskiego

(21 listopada 1923)

�Na opó�nienie przeprowadzenia robót [...] z³o¿y³y siê przyczyny ró¿norodnej
natury, wynikaj¹ce z jednej strony z naszej ogólnej gospodarki pañstwowej, z dru-
giej ze specyficznych stosunków, jakie panuj¹ w tutejszym Województwie.

Sprawa regulacji [...] napotyka³a na powa¿ne trudno�ci, b¹d� to natury politycz-
nej, b¹d� te¿ finansowej [...].

Przewidziane w preliminarzu bud¿etowym na rok 1923 kwoty [...] mog³y byæ
przez Urz¹d Wojewódzki zu¿yte w miarê przyznawania przez Sejm �l¹ski Skar-
bowi �l¹skiemu, wzglêdnie Urzêdowi Wojewódzkiemu, prawa wydatkowania
w ramach preliminarza bud¿etowego za odpowiedni okres czasu [...].

Ustawa o drugim prowizorjum bud¿et. na rok bie¿¹cy [...] wysz³a dopiero
z koñcem czerwca br., co równie¿ znacznie wp³ynê³o na niewyczerpanie w sto-
sownym czasie przewidzianych kwot bud¿etowych.

Dewaluacja pieni¹dza [...] by³a powa¿n¹ przeszkod¹ do prowadzenia racjonal-
nych prac regulacyjnych [...].

Powa¿n¹ wreszcie przeszkod¹ jest brak odpowiedniego aparatu technicznego
odno�nych urzêdów [...].

Obecny jednak stan i poczynione kroki daj¹ gwarancjê, ¿e sprawa regulacji
Wis³y i jej dop³ywów na terenie �l¹ska Cieszyñskiego bêdzie poruszaæ siê w szyb-
szym tempie i w przysz³ym roku ostatecznie ukoñczon¹ zostanie�40.

10.
Interpelacja pos³a Wêgrzyka i towarzyszy

w sprawie nieodpowiedniego funkcjonowania w³adz skarbowych
(10 pa�dziernika 1923)

1. Nazwa interpeluj¹cego klubu: Klub Narodowej Partii Robotniczej.
2. Liczba podpisów pod interpelacj¹: 7.
3. Personalia interpelantów: Teodor Wêgrzyk, Micha³ Grajek, Piotr Pronobis,

Romuald Mêdlewski, Franciszek Obrzut, Ignacy Sikora, Ignacy Gwó�d�.
4. Tre�æ interpelacji: �Na podstawie § 38 ustawy pruskiej o podatkach proce-

derowych i § 32 ustawy o daninach komunalnych przys³uguje siê gminom Radlin,
Biertu³owy, Niedobszyce, Popielów, Pszów, Pszowskie Do³y, Murusze, Marklowice
Dolne, Zawada pow. Oszczyñski, Syrymin, Bluszczów, Bluszczów obszar dwor-
ski, Rogi, Be³sznica, Olza, Grabówka, i Niewiadom Dolny 25% udzia³u z podatku

40 Pismo wicewojewody Zygmunta ¯urawskiego (L. Prez. 1810/2), z 21 listopada 1923 r., do
marsza³ka Sejmu �l¹skiego Konstantego Wolnego. APK, Sejm �l¹ski 733, s. 134�135.
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obrotowego za I kwarta³ br., wp³acone przez Rybnickie Gwarectwo Wêglowe
w kwocie 748 728 407,- mkn. dnia 30 maja 1923 r.

W³adze skarbowe do dnia 2 pa�dziernika nie wyp³aci³y nale¿¹cych siê gminom
kwot [...].

Gminy te ponios³y przez t¹ zw³okê olbrzymie straty, zwa¿ywszy na to, ¿e obecnie
zarz¹dzono wyp³atê w markach niemieckich.

 Poza tem nie s¹ w stanie wyp³acaæ urzêdnikom nale¿¹cych siê pensji oraz
przeprowadzaæ jak najkonieczniejszych remontów szkolnych i zakupiæ wêgla na
opa³ zimowy.

Wobec tego zapytuj¹ siê interpelanci: Co pan Wojewoda zamierza uczyniæ, a¿e-
by wy¿ej wymienionem gminom wynagrodziæ straty poniesione wskutek nieodpo-
wiedniego zarz¹dzenia w³adz skarbowych, oraz co zamierza pan Wojewoda uczy-
niæ, a¿eby w przysz³o�ci podobne rzeczy siê nie powtarza³y�41.

10a.
Odpowied� wojewody na interpelacjê pos³a Wêgrzyka i towarzyszy

w sprawie nieodpowiedniego funkcjonowania w³adz skarbowych
(6 listopada 1923)

�Gwarectwo Rybnickie przes³a³o w dniu 30 maja 1923 przez PKKP kwotê
748.728.407 Mk. niem. do Kasy Skarbowej w Katowicach, nie zapodawszy, na jaki
podatek kwotê tê wp³aca. Kasa Skarbowa, nie maj¹c wskazówek co do zaracho-
wania przekazanej kwoty 748.728.407 Mk. niem., uwa¿a³a na podstawie jej wy-
soko�ci, ¿e dotyczy podatku wêglowego i jako tak¹ przekaza³a j¹ G³ównej Kasie
Skarbowej w Katowicach [...].

Celem wyja�nienia stanu rzeczy Wydzia³ Skarbowy wezwa³ pismem z dnia 9
sierpnia 1923 L. 19516/VI c. Rybnickie Gwarectwo Wêglowe do przed³o¿enia ze-
stawienia kwot uiszczonych przez nie tytu³em podatku obrotowego [...].

Wobec tego zarz¹dzi³ Wydzia³ Skarbowy, poleceniem z dnia 1 wrze�nia 1923
L. 21828/VI c, natychmiastowe przeksi¹¿kowanie i wyp³atê udzia³ów poszczegól-
nym gminom przez Urz¹d Skarbowy w Katowicach [...].

O wynagrodzeniu poniesionych strat przez gminy, wskutek spó�nionego wyp³a-
cenia udzia³ów w podatku obrotowym wp³aconym przez Gwarectwo Rybnickie, nie
mo¿e byæ mowy, poniewa¿ jak wy¿ej wspomniano, zw³okê tê spowodowa³a oso-
ba p³atnika [...]�42.

41 APK, Sejm �l¹ski 595; 733, s. 126, 127, 129, 184; spraw. sten. z 61. pos. Sejmu �l¹skiego,
10 pa�dziernika 1923 r., ³am 32. Przyjmuj¹cy interpelacjê wicemarsza³ek Kazimierz Rakowski
napisa³ na interpelacji: �[...] przyjêta bez sprzeciwu Dr Rakowski K. dnia 10 X 1923 r.� APK,
Sejm �l¹ski 733, s. 129. Notatka wicemarsza³ka Rakowskiego wskazuje, ¿e wed³ug jego interpre-
tacji art. 44 regulaminu z 31 stycznia 1923 r., przys³ugiwa³o marsza³kowi, a mo¿e te¿ i plenum,
prawo sprzeciwu, zapewne tak wobec formy, jak i tre�ci interpelacji.

42 Pismo wojewody �l¹skiego (L.dz. 26949/VI c.), z 6 listopada 1923 r., do marsza³ka Sejmu
�l¹skiego. APK, Sejm �l¹ski 733, s. 128, 128v.
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11.
Interpelacja pos³a Gwo�dzia i towarzyszy do Pana Wojewody

w sprawie ustanowienia kierownika Wojewódzkiego Urzêdu Ubezpieczeñ
(13 lutego 1924)

1. Nazwa interpeluj¹cego klubu: Klub Narodowej Partii Robotniczej.
2. Liczba podpisów pod interpelacj¹: 7.
3. Personalia interpelantów: Ignacy Gwó�d�, Franciszek Obrzut, Teodor Wê-

grzyk, Jan Szu�cik, Romuald Mêdlewski, Piotr Pronobis, Ignacy Sikora.
4. Tre�æ interpelacji: �Stan faktyczny: Od czasu przejêcia Górnego �l¹ska przez

Polskê Wojewódzki Urz¹d Ubezpieczeñ jest dotychczas bez kierownika. Z powodu
tego oko³o 300 spraw rentowych jest dotychczas nieza³atwionych. Inwalidzi, któ-
rych sprawy rentowe zosta³y przekazane Wojewódzkiemu Urzêdowi Ubezpieczeñ
jako ostatniej instancji rozstrzygaj¹cej w sprawach rent, s¹ ogromnie przez to po-
szkodowani, gdy¿ z powodu braku kierownika, który by zorganizowa³ senat rozstrzy-
gaj¹cy o sprawach rentowych w Wojewódzkim Urzêdzie Ubezpieczeñ celem ich
za³atwienia, sprawia, ¿e s¹ do dzi� dnia nieza³atwione. Wobec tego, ¿e przez ta-
kie zaniedbanie spraw krzywdzi siê ludzi, którzy stawili wnioski o renty, ni¿ej pod-
pisani zapytuj¹ Pana Wojewody:

1) czy Panu Wojewodzie s¹ powy¿ej podane stosunki w Wojew. Urzêdzie
Ubezpieczeñ znane?

2) Co Pan Wojewoda zamierza uczyniæ, a¿eby braki te usun¹æ?�43

11a.
Odpowied� wojewody na interpelacjê pos³a Gwo�dzia i towarzyszy

do Pana Wojewody
w sprawie ustanowienia kierownika Wojewódzkiego Urzêdu Ubezpieczeñ

(13 marca 1924)

�[...]
Dla braku odpowiednik kandydatów odnios³em siê pismem z 10 grudnia 1923

L.X. 3064/12 do Ministerstwa Pracy i Opieki Spo³ecznej w Warszawie o przydzie-
lenie do Wojewódzkiego Urzêdu Ubezpieczeñ w Katowicach ukwalifikowanego
urzêdnika z Województwa Poznañskiego celem objêcia funkcji Prezesa tego Urzêdu.

Gdy Ministerstwo dot¹d pro�by tej nie uwzglêdni³o, poleci³em w po³owie lute-
go 1924 og³osiæ ponowny konkurs na stanowisko Prezesa Wojewódzkiego Urzê-
du Ubezpieczeñ.

43 APK, Sejm �l¹ski 733, s. 218, 220. Stenogram 77. posiedzenia Sejmu �l¹skiego, z 13 lute-
go 1924 r., nie zauwa¿a wniesienia w tym dniu przedmiotowej interpelacji, inaczej ni¿ zamiesz-
czona na interpelacji dekretacja marsza³ka: �1). Odpis p. Wojewodzie. 2). Po 3 tygodniach. K. 13/
2 24. Wolny�. Ibidem. Wniesienie interpelacji w tym dniu potwierdza nadto pismo przewodnie
marsza³ka (L.dz. O.III.260/24), z 19 lutego 1924 r., do wojewody �l¹skiego. APK, Sejm �l¹ski 733,
s. 219.
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Mimo braku Prezesa, poleci³em zorganizowaæ prowizorycznie wspomniany
Urz¹d i utworzyæ w nim 3 senaty [...].

Cz³onkowie tych senatów zostali wymianowani z pocz¹tkiem lutego 1924. Po-
ruczy³em wreszcie a¿ do obsadzenia stanowiska Prezesa prowizoryczne kierow-
nictwo tego urzêdu urzêdnikowi Golnikowi. [...]

Jak z powy¿szego wynika, organizacja Wojewódzkiego Urzêdu Ubezpieczeñ
jest na ukoñczeniu i w dniach najbli¿szych rozpocznie siê prawid³owe funkcjono-
wanie tego Urzêdu, przeto dotychczasowe zaleg³o�ci w najbli¿szym czasie niew¹t-
pliwie usuniête zostan¹�44.

12.
Interpelacja pos³a Pronobisa i towarzyszy

w sprawie masowych wypowiedzeñ w Hucie Laury
(30 kwietnia 1924)

1. Nazwa interpeluj¹cego klubu: Klub Narodowej Partii Robotniczej.
2. Liczba podpisów pod interpelacj¹: 8.
3. Personalia interpelantów: Piotr Pronobis, Micha³ Grajek, Ignacy Gwó�d�,

Romuald Mêdlewski, Jan Szu�cik, Franciszek Obrzut, Teodor Wêgrzyk, Ignacy
Sikora.

4. Tre�æ interpelacji: �W po³owie kwietnia rb. wypowiedziano w Hucie Laury
blisko 2000 robotnikom. Wprawdzie wypowiedzenia te w wiêkszej czê�ci zosta³y
wstrzymane, co nie usunie atoli obawy, ¿e zostan¹ one w koñcu urzeczywistnione.

Wobec tego interpelanci zapytuj¹ p. Wojewody:
co zamierza uczyniæ, aby zapobiec tak masowym wypowiedzeniom i z tem zwi¹-
zanem bezrobociem�45.

12a.
Odpowied� wojewody na interpelacjê pos³a Pronobisa i towarzyszy

w sprawie masowych wypowiedzeñ w Hucie Laury
(22 grudnia 1924)

�[...] w sprawie powy¿szej mam zaszczyt oznajmiæ, ¿e Huta Laury zwolni³a ogó-
³em oko³o 2.000 robotników, przy czem zwolnienia te nastêpowa³y stopniowo.

Sprawa ta by³a przedmiotem ci¹g³ych rokowañ Komisarza Demobilizacyjnego
z Zarz¹dem Huty [...].

Po�rednictwo w tym celu podjête przez Komisarza Demobilizacyjnego mia³o
ten skutek, ¿e Zarz¹d Huty Laury pismem z dnia 9 wrze�nia zakomunikowa³, ¿e

44 Pismo wojewody �l¹skiego (L. Prez. 1087), z 13 marca 1924 r., do marsza³ka Sejmu �l¹skiego.
APK, Sejm �l¹ski 733, s. 216�217.

45 APK, Sejm �l¹ski 621; 733, s. 273; spraw. sten. z 87. pos. Sejmu �l¹skiego, 30 kwietnia
1924 r., ³am 27. Na oryginale interpelacji dekretacja marsza³ka Wolnego: �1. Do druku�. Interpela-
cji w postaci druku sejmowego nie uda³o siê jednak odnale�æ.
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Huta zostanie ponownie z potrzebnem przygotowaniem ze stopniowo powiêkszon¹
za³og¹ 1 pa�dziernika uruchomion¹.

Jednak¿e pomimo interwencji Komisarza Demobilizacyjnego tudzie¿ zabiegów
Huty i starañ ze strony Województwa o udzielenie Hucie zamówieñ rz¹dowych,
uda³o siê wzmocniæ za³ogê tylko do ilo�ci 230 ludzi.

Zabiegi o dalsze przyjêcie pozbawionych pracy robotników Huty, które trwa³y
w listopadzie i mia³y szanse na doprowadzenie za³ogi do 1.000 ludzi, nie da³y re-
zultatu. Do dnia 1 grudnia uda³o siê wzmocniæ za³ogê jedynie do 400 ludzi.

Z pozosta³ej bez pracy czê�ci za³ogi 990 ludzi zosta³o umieszczonych na Hu-
tach Królewskiej i Zgody�46.

13.
Interpelacja pos³a Grajka i kolegów z Klubu NPR

w sprawie pogwa³cenia ustawy o Radach Zak³adowych
przez dyrekcjê w Wojewódzkim Zak³adzie dla Umys³owo Chorych w Rybniku

oraz akceptowaniu tego¿ rozporz¹dzenia przez Radê Wojewódzk¹
(12 listopada 1924)

1. Nazwa interpeluj¹cego klubu: Klub Narodowej Partii Robotniczej.
2. Liczba podpisów pod interpelacj¹: 647.
3. Personalia interpelantów: Micha³ Grajek, Ignacy Gwó�d�, Piotr Pronobis, Jan

Szu�cik, Romuald Mêdlewski, Ignacy Sikora.
4. Tre�æ interpelacji: �W dniu 14 kwietnia 1924 r. wrêczyli funkcjonariusze

nieetatowi, rzemie�lnicy i robotnicy dyrekcji w Wojewódzkim Zak³adzie dla Umys³owo
Chorych w Rybniku listê kandydatów do Rad Zak³adowych z pro�b¹ o rozpisanie
wyborów. Dyrekcja listy nie przyjê³a, a przedstawicielowi Zwi¹zku Pracowników
Umys³owych Zjednoczenia Zawodowego Polskiego o�wiadczy³a podczas interwen-
cji w tej sprawie, ¿e do wyborów nie dopu�ci, bo Rad Zak³adowych nie uznaje.

W dniu 22 kwietnia rb. wniós³ wy¿ej wspomniany zwi¹zek za¿alenie na dyrek-
cjê [...] do Rady Wojewódzkiej w przedmiocie niedopuszczenia tam do wyborów
do Rad Zak³adowych [...].

Po czterech miesi¹cach, bo w dniu 29 sierpnia, otrzyma³ wspomniany zwi¹zek
odpowied� tre�ci nastêpuj¹cej: [...] wszyscy urzêdnicy i funkcjonarjusze Zak³adów
Wojewódzkich w Lubliñcu i Rybniku zaliczani do grup i szczebli [...] i pobieraj¹cy
uposa¿enie s³u¿bowe wedle tych¿e ustaw nie s¹ pracobiorcami w zrozumieniu § 1
ustaw o Radach Zak³adowych z 4 II 1920 r. (Dz.U.Rz. Niem. Str. 117) [...].

Uwa¿amy, ¿e w³adze pañstwowe winne byæ stró¿ami ustaw, a nie omijaæ je.
Rz¹d powinien broniæ czysto�ci ustaw nie tylko w stosunku do robotników, lecz

46 Pismo wojewody (L. Pr. 1532/2), z 22 grudnia 1924 r., do marsza³ka Sejmu �l¹skiego. APK,
Sejm �l¹ski 733, s. 264�266.

47 Marsza³ek Wolny dopu�ci³ wniesienie interpelacji, zapewne nie zauwa¿aj¹c, ¿e liczba pod-
pisów pod interpelacj¹ nie jest wystarczaj¹ca.
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równie¿ w stosunku do pracodawców, a przede wszystkiem zastosowaæ je u sie-
bie w swoich zak³adach.

Wobec powy¿szego podpisani zapytuj¹ siê Pana Wojewody: Czy o powy¿szym
fakcie jest Panu Wojewodzie wiadomo?�48

13a.
Odpowied� wojewody na interpelacjê pos³a Grajka i kolegów49 z Klubu NPR

w sprawie pogwa³cenia ustawy o Radach Zak³adowych przez dyrekcjê
w Wojewódzkim Zak³adzie dla Umys³owo Chorych w Rybniku

oraz akceptowaniu tego¿ przez Radê Wojewódzk¹
(28 listopada 1924)

�[...] Aczkolwiek Rady Zak³adowe wybierane byæ maj¹ zasadniczo we
wszystkich przedsiêbiorstwach zarówno publicznego, jak i prywatnego prawa (§ 9
cyt. ustawy)50, to zasada ta w odniesieniu do pierwszego rodzaju przedsiêbiorstw
doznaje ograniczenia w tym kierunku (§ 10 cyt. ust.), ¿e publiczni urzêdnicy i pro-
wizoryczni urzêdnicy (Beamtenanwärter) nie wybieraj¹ Rad Zak³adowych [...].

Rada Wojewódzka uzna³a za urzêdników, wzglêdnie prowizorycznych urzêd-
ników, wszystkie osoby zajête w zak³adzie rybnickim i lublinieckim nie podpada-
j¹ce pod kategorie s³u¿by [...].

Nie zachodzi³ ¿aden powód do wydania zarz¹dzenia, a¿eby funkcjonarjuszów
tych, którzy s¹ urzêdnikami publicznymi z mocy decyzji Rady Wojewódzkiej, zali-
czyæ do pracobiorców w rozumieniu ustawy o Radach Zak³adowych i przez to
umo¿liwiæ im zastêpstwo w Radzie Zak³adowej [...].

Z wywodów powy¿szych wynika, ¿e nie ma mowy o pogwa³ceniu ustawy przez
uchwa³ê Rady Wojewódzkiej, jak to podnosz¹ Pp. interpelanci. W wywodach tych
znajduj¹ równie¿ odparcie poszczególne punkty uzasadnienia interpelacji�51.

14.
Interpelacja Klubu NPR w przedmiocie stosowania rozporz¹dzenia

dotycz¹cego zmniejszania najdotkliwszej nêdzy mieszkaniowej
z dnia 9 XII 1919 roku (Dz. Ust. Rzeszy Niem., s. 1968)

(26 listopada 1924)

1. Nazwa interpeluj¹cego klubu: Klub Narodowej Partii Robotniczej.
2. Liczba podpisów pod interpelacj¹: 9.

48 APK, Sejm �l¹ski 733, s. 296, 299, 308�309, 312�313. Sprawozdanie stenograficzne ze
101. posiedzenia Sejmu �l¹skiego, z 12 listopada 1924 r., nie odnotowa³o faktu wniesienia interpe-
lacji. Zob. APK, Sejm �l¹ski 635; spraw. sten. ze 101. pos. Sejmu �l¹skiego, 12 listopada 1924 r.

49 W odpowiedzi wojewody: �i towarzyszy�. APK, Sejm �l¹ski 733, s. 291.
50 Chodzi o ustawê z 4 lutego 1920 r. o radach zak³adowych (Dz.U. Rz., s. 147).
51 Pismo wojewody (L. Sm. 5868/6), z 28 listopada 1924 r., do marsza³ka Sejmu �l¹skiego.

APK, Sejm �l¹ski 733, s. 291�294.



112 Józef Ci¹gwa

3. Personalia interpelantów: Ignacy Sikora, Micha³ Grajek, Romuald Mêdlew-
ski, Stanis³aw Janicki, Franciszek Obrzut, Teodor Wêgrzyk, Ignacy Gwó�d�, Jan
Szu�cik, Edward Rybarz.

4. Tre�æ interpelacji: �1) Pan Wojewoda �l¹ski zechce wyja�niæ, czy zamierza
stosowaæ przepisy rozporz¹dzenia w przedmiocie zmniejszania nêdzy mieszkanio-
wej z dnia 9 XII 1919 r., które dopuszcza wyw³aszczenie gruntu pod zabudowa-
nia ma³ych i �rednich mieszkañ przez Okrêgowego Komisarza Mieszkaniowego za
cenê umiarkowan¹.

2) Czy istnieje Urz¹d Okrêgowego Komisarza Mieszkaniowego oraz instancja
odwo³awcza?

3) O ile by siê nie zaleca³o rozporz¹dzenie to stosowaæ, zechce Pan Wojewo-
da poczyniæ kroki, by zniesiono rozporz¹dzenie wspomniane i uchwalono52 przez
Sejm Rzeczypospolitej ustawê, która by uregulowa³a osadnictwo robotnicze i urzêd-
nicze.

Umotywowanie
[...]

Poniewa¿ gruntów w okrêgach przemys³owych nie mo¿na nabywaæ w drodze
dobrowolnej umowy, ju¿ to z powodu niechêci do odsprzeda¿y, ju¿ to z powodu
zbytnio wygórowanych cen, nale¿a³oby zastosowywaæ powy¿ej wymienione roz-
porz¹dzenie, które upowa¿nia Okrêgowego Komisarza Mieszkaniowego do wy-
w³aszczenia gruntów pod budowle w rozmiarze do 2 morgów [...]�53.

14a.
Odpowied� wojewody na interpelacjê Klubu NPR

w przedmiocie stosowania rozporz¹dzenia
dotycz¹cego zmniejszania najdotkliwszej nêdzy mieszkaniowej

z dnia 9 XII 1919 roku (Dz. Ust. Rzeszy Niem., s. 1968)
(20 grudnia 1924)

�[...] rozporz¹dzenie to obowi¹zuje w górno�l¹skiej czê�ci Województwa, jako
obwieszczone przed objêciem w³adzy zwierzchniej na Górnym �l¹sku przez Ko-
misjê Miêdzysojusznicz¹ [...].

Jakkolwiek rozporz¹dzenie to ma na celu nader donios³e zadanie z zakresu po-
lityki socjalnej, nie by³o dot¹d stosowane w ¿yciu, poniewa¿ stanê³y temu na prze-
szkodzie pocz¹tkowo wypadki polityczne w zwi¹zku z plebiscytem i podzia³em
Górnego �l¹ska, nastêpnie za� brak �rodków na cele budowlane z powodu dewa-
luacji.

Obecnie, poniewa¿ sprawa braku mieszkañ staje siê coraz dotkliwsz¹, a g³ów-
nym powodem zastoju budowlanego jest nadmierna dro¿yzna parcel budowlanych,

52 W odpisach interpelacji b³êdnie: �uchwalone�. APK, Sejm �l¹ski 733, s. 321, 322.
53 APK, Sejm �l¹ski 637, s. 3, 79; 733, s. 321, 322, 324, 325; UW�l 230, s. 63; spraw. sten.

ze 103. pos. Sejmu �l¹skiego, 26 listopada 1924 r., ³am 22.
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8 Z Dziejów Prawa

zajdzie konieczno�æ do stosowania wspomnianego wy¿ej rozporz¹dzenia, celem
zaradzenia temu stanowi rzeczy.

Wobec tego odnoszê siê równocze�nie do Ministerstwa Pracy i Opieki Spo³ecz-
nej z pro�b¹ o ustanowienie instancji odwo³awczej w my�l § 4 powy¿szego rozpo-
rz¹dzenia�54.

15.
Interpelacja Klubu NPR

w sprawie zatrzymania dotychczasowych zasi³ków dla bezrobotnych
Województwa �l¹skiego

(1 kwietnia 1925)55

1. Nazwa interpeluj¹cego klubu: Klub Narodowej Partii Robotniczej.
2. Liczba podpisów pod interpelacj¹: 756.
3. Personalia interpelantów: Micha³ Grajek, Ignacy Sikora, Franciszek Obrzut,

Teodor Wêgrzyk, Franciszek Obrzut, Romuald Mêdlewski, Jan Szu�cik.
4. Tre�æ interpelacji: �Wysoki Sejm raczy uchwaliæ:
Wzywa siê Pana Wojewodê, by poczyni³ staranie u Rz¹du Centralnego w spra-

wie zamierzonego obni¿enia zasi³ków dla bezrobotnych Województwa �l¹skiego.
Uzasadnienie

Ludno�æ bezrobotna Województwa �l¹skiego jest zaniepokojona wiadomo�ci¹,
¿e w najbli¿szych dniach ma wyj�æ rozporz¹dzenie Rady Ministrów w sprawie
dora�nej pomocy dla bezrobotnych robotników, którzy wyczerpali zasi³ki z fundu-
szu bezrobocia. Nowe rozporz¹dzenie obni¿a dotychczasowe zasi³ki poszczegól-
nych kategorii o 25%.

Wobec ogólnej biedy i nêdzy, jak równie¿ wobec faktu, ¿e w najbli¿szej przy-
sz³o�ci nie da siê zupe³nie zlikwidowaæ obecnego bezrobocia zaleca siê w imieniu
dobra Pañstwa, a¿eby w Województwie �l¹skiem obowi¹zywa³y dotychczasowe
zasi³ki dla bezrobotnych�57.

54 Pismo wojewody (L. Pr. 2705), z 20 grudnia 1924 r., do marsza³ka Sejmu �l¹skiego. APK,
Sejm �l¹ski 733, s. 317, 319, 320.

55 Jak �wiadczy o tym, zamieszczone na koñcu tekstu, datowanie, interpelacja zosta³a napi-
sana tydzieñ wcze�niej, tj. 24 marca 1925 r. Zob. APK, Sejm �l¹ski 733, s. 354.

56 Z zamieszczonej na oryginale uwagi marsza³ka Wolnego (�Do Klubu N.P.R. Proszê o jesz-
cze 5 podpisów (art. 44 regulaminu). K. 26.3.25 r. Wolny�.) wynika, ¿e w dniu sporz¹dzenia no-
tatki pod interpelacj¹ widnia³y podpisy tylko dwóch pos³ów. APK, Sejm �l¹ski 733, s. 354. Osta-
tecznie interpelacjê podpisa³o 6 pos³ów, w tym pose³ Franciszek Obrzut z³o¿y³ podpis dwa razy,
czego zapewne marsza³ek nie zauwa¿y³, skoro interpelacjê przyj¹³.

57 Stenogram 114. posiedzenia Sejmu �l¹skiego, odbytego 1 kwietnia 1925 r., oraz protokó³
z tego posiedzenia nie potwierdzaj¹ faktu wniesienia interpelacji. Por. APK, Sejm �l¹ski 648; spraw.
sten. ze 114. pos. Sejmu �l¹skiego, 1 kwietnia 1925 r. Inaczej w pi�mie przewodnim marsza³ka
Wolnego (L.dz. 208/I/25), z 4 kwietnia 1925 r., do wojewody, przy którym przesy³a mu odpis in-
terpelacji �wniesionej na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia br.� APK, Sejm �l¹ski 733, s. 356. Tekst
interpelacji w: APK, Sejm �l¹ski 733, s. 354; UW�l 231, s. 443.
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15a.
Odpowied� wojewody na interpelacjê Klubu NPR

w sprawie zatrzymania dotychczasowych zasi³ków dla bezrobotnych
Województwa �l¹skiego

(24 kwietnia 1925)

�Na pismo z 4/kwietnia 1925 L. 208/I.PC. dotycz¹ce interpelacji Klubu NPR
w sprawie zatrzymania dotychczasowych zasi³ków dla bezrobotnych mam zaszczyt
zakomunikowaæ, i¿ w wyniku mych starañ uchwali³a Rada Ministrów 25 marca
1925 wyp³acaæ bezrobotnym od 11 kwietnia 1925 nadal zasi³ki w dotychczasowej
wysoko�ci.

O powy¿szem upraszam uprzejmie zawiadomiæ Klub NPR�58.

16.
Interpelacja pos³a Gwo�dzia i towarzyszy z klubu NPR

w sprawie nielegalnego wprowadzenia ustawy o monopolu spirytusowym
i wysnuwaj¹cych siê z niej rozporz¹dzeñ wykonawczych

na terenie Województwa �l¹skiego
(10 czerwca 1925)

1. Nazwa interpeluj¹cego klubu: Klub Narodowej Partii Robotniczej.
2. Liczba podpisów pod interpelacj¹: 9.
3. Personalia interpelantów: Ignacy Gwó�d�, Micha³ Grajek, Franciszek Obrzut,

Stanis³aw Janicki, Piotr Pronobis, Jan Szu�cik, Ryszard Wydra, Ignacy Sikora, Teo-
dor Wêgrzyk59.

4. Tre�æ interpelacji: �1) Ustawa o monopolu spirytusowym nie mo¿e uzyskaæ
mocy obowi¹zuj¹cej na terenie Województwa �l¹skiego, dopóki Sejm �l¹ski nie
wyrazi swej zgody w tym kierunku, jak przepisuje ustawa z dnia 8 marca 1921 r.
(Dz.U.R.P. Nr 26, poz. 146 art. 8a)60. Z tego powodu upada tak¿e automatycz-

58 Pismo wojewody Bilskiego (L. Pr. 835/1), z 24 kwietnia 1925 r., do marsza³ka Sejmu �l¹-
skiego. APK, Sejm �l¹ski 733, s. 355. Brulion odpowiedzi tak¿e w: APK, UW�l 231, s. 449. Na
odpowiedzi dekretacja marsza³ka Wolnego: �Odpis Klubom. K. 30/4 25 W.�, po�wiadczaj¹ca
fakt, ¿e marsza³ek przesy³a³ odpowiedzi nie tylko klubowi interpeluj¹cemu, lecz wszystkim klu-
bom Sejmu.

59 Nale¿¹cy do Klubu Chrze�cijañskiej Demokracji pose³ Stanis³aw Janicki by³ jednym z dwóch
pos³ów chadeckich podpisuj¹cych interpelacje Klubu Narodowej Partii Robotniczej. Podpis po-
s³a Janickiego znajdujemy na interpelacjach oznaczonych numerami: 14, 16, 17.

60 Wprowadzony do statutu organicznego Ustaw¹ konstytucyjn¹ z dnia 8 marca 1921 r., do-
tycz¹c¹ uzupe³nienia Ustawy konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 r. zawieraj¹cej statut organicz-
ny województwa �l¹skiego (Dz. Ust. Nr 73, poz. 497) (Dz.U.R.P. Nr 26, poz. 146) art. 8a po-
stanawia³, co nastêpuje: �Wszelkie zmiany ustaw, dotycz¹cych górnictwa, przemys³u, handlu i rê-
kodzielnictwa, obowi¹zuj¹cych w Województwie �l¹skim w dniu przyjêcia Górnego �l¹ska przez
Polskê, mog¹ nast¹piæ tylko za zgod¹ Sejmu �l¹skiego�. Wbrew cytowanemu przepisowi, art. 96
ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o monopolu spirytusowym (Dz.U.R.P. Nr 78, poz. 756) stano-
wi³: �Ustawa niniejsza wchodzi w ¿ycie na ca³ym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej�.



115Interpelacje Klubu Narodowej Partii Robotniczej w I Sejmie �l¹skim...

8*

nie moc obowi¹zuj¹ca rozporz¹dzeñ wykonawczych pod cyfr¹ 1 niniejszej inter-
pelacji, wysnuwaj¹cych siê z ustawy o monopolu spirytusowym.

Odbieraniu koncesyj w powy¿ej opisany sposób przeciwstawiaj¹ siê oprócz
tego Konwencja Genewska z dnia 15 maja 1922 r. (Tytu³ II, art. 4, § 112)61 oraz
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (n.p. § 99)62.

Wprowadzenie ustawy o monopolu spirytusowym [...] pozbawi³oby licznych
posiadaczy koncesyj i zatrudnionych u tych¿e pracowników warsztatów pracy [...].

Poniewa¿ cz³onkowie zwi¹zku wy¿ej wymienionego dotychczas nie podali siê
o nowe koncesje, powsta³ pewien stan bezrz¹du, którego nawet i na czas przej-
�ciowy pod ¿adnym wzglêdem tolerowaæ nie mo¿na.

Wobec tego:
1) Sejm �l¹ski wzywa Pana Wojewodê, aby zechcia³ sprawdziæ, która w³adza

poleci³a Wydzia³owi Skarbowymu [sic!] przy �l¹skim Urzêdzie Wojewódzkim
wprowadzenie63 monopolu spirytusowego z dnia 31 lipca 1924 r. (Dz.U.R.P.
Nr 78, poz. 756) rozporz¹dzeñ wykonawczych z dnia 27 grudnia 1924 r. (Dz.U.R.P.
Nr 114, poz. 1022)64 i z dnia 10 marca 1925 r. (Dz.U.R.P. Nr 31, poz. 218)65 na

61 Oznaczenie �§ 112� jest b³êdne. Winno byæ: �§ 1�. Tytu³ II konwencji genewskiej doty-
czy Ochrony praw nabytych. Artyku³ 4 §1 tytu³u II konwencji ma nastêpuj¹ce brzmienie: �I. �
Nie uw³aczaj¹c przepisom art. 256-go Traktatu Wersalskiego, Niemcy i Polska uznaj¹ i uszanu-
j¹ na czê�ciach obszaru plebiscytowego, im przyznanych, prawa wszelkiego rodzaju, a miano-
wicie koncesje i przywileje, nabyte przed zmian¹ suwerenno�ci przez osoby prywatne, towa-
rzystwa lub osoby prawne, a to w granicach ustaw, odnosz¹cych siê do wy¿ej wymienionych
praw, oraz zgodnie z nastêpuj¹cemi postanowieniami�. Konwencja niemiecko-polska dotycz¹ca
Górnego �l¹ska, podpisana w Genewie dnia 15 maja 1922 r. W: Za³¹cznik do Dz.U.R.P. Nr 44,
poz. 371; Polsko-niemiecka Konwencja Górno-�l¹ska zawarta w Genewie dnia 15-go maja 1922 r.
[b.m.d.w.], s. 6.

62 Interpelanci powo³uj¹ siê b³êdnie na nieznany konstytucji marcowej § 99, zamiast na art. 99
ustawy zasadniczej z 17 marca 1921 r. Powo³any przepis stanowi³ m.in.: �Rzeczpospolita Pol-
ska uznaje wszelk¹ w³asno�æ, czy to osobist¹ poszczególnych obywateli, czy to zbiorow¹ zwi¹z-
ków obywateli, instytucji, cia³ samorz¹dowych i wreszcie samego Pañstwa, jako jedn¹ z najwa¿-
niejszych podstaw ustroju spo³ecznego i porz¹dku prawnego oraz porêcza wszystkim mieszkañ-
com, instytucjom i spo³eczno�ciom ochronê ich mienia, a dopuszcza tylko w wypadkach, ustaw¹
przewidzianych, zniesienie lub ograniczenie w³asno�ci, czy to osobistej, czy to zbiorowej, ze
wzglêdów wy¿szej u¿yteczno�ci, za odszkodowaniem�.

63 Chodzi tu o wprowadzenie ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o monopolu spirytusowym
(Dz.U.R.P. Nr 78, poz. 756).

64 Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. w przedmiocie
rewizji uprawnieñ (koncesyj) na sprzeda¿ przedmiotów objêtych monopolem skarbowym
(Dz.U.R.P. Nr 114, poz. 1022).

§ 5 rozporz¹dzenia stanowi³, co nastêpuje: �Rozporz¹dzenie niniejsze obowi¹zuje na obsza-
rze ca³ego Pañstwa, a w górno�l¹skiej czê�ci województwa �l¹skiego przy zachowaniu wymogów
art. 4 konwencji niemiecko-polskiej w sprawie Górnego �l¹ska, ratyfikowanej w dn. 1 czerwca 1922 r.
(Dz.U.R.P. Nr 44, poz. 371)�.

65 Rozporz¹dzenie Ministra Skarbu z dnia 10 marca 1925 r. w celu wykonania ustawy o mo-
nopolu spirytusowym (Dz.U.R.P. Nr 31, poz. 218).
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terenie Województwa �l¹skiego bez uprzedniego wyra¿enia zgody ze strony Sej-
mu �l¹skiego.

2) Sejm wzywa Pana Wojewodê, aby zechcia³ sprawdziæ, na czem polega prze-
wlekle za³atwienie pro�by Zwi¹zku Gospodzkich, Hotelistów i Kawiarzy i pokrew-
nych zawodów na Województwo �l¹skie w sprawie przed³u¿enia terminu wpro-
wadzenia monopolu spirytusowego, czasokresów i rygorów przepisanych w roz-
porz¹dzeniach wykonawczych wymienionych powy¿ej pod cyfr¹ 1�66.

16a.
Odpowied� wojewody na interpelacjê pos³a Gwo�dzia i towarzyszy z Klubu NPR

w sprawie nielegalnego wprowadzenia ustawy o monopolu spirytusowym
i wysnuwaj¹cych siê z niej rozporz¹dzeñ wykonawczych

na terenie Województwa �l¹skiego
(6 lipca 1925)

�Przed wniesieniem przez PP interpelantów zapytania [...] w dwóch równocze-
snych sprawozdaniach, z³o¿onych Panu Ministrowi Skarbu i Panu Ministrowi Prze-
mys³u i Handlu, przedstawi³em i uzasadni³em potrzebê uzgodnienia przepisów usta-
wy z dnia 31 lipca 1924 r. o monopolu spirytusowym [...] oraz rozporz¹dzenia wy-
konawczego do tej¿e ustawy z dnia 10 marca br. [...] ze stanem prawnym obo-
wi¹zuj¹cym w Województwie �l¹skiem w zakresie wykonywania przemys³u go-
spodnio-szynkarskiego [...]. W sprawozdaniach tych przedstawi³em równie¿ wnio-
ski w kwestii trybu postêpowania, wed³ug którego mojem zdaniem uzgodnienie to
winno nast¹piæ ze wzglêdu na postanowienie art. 8a ustawy konstytucyjnej z dnia
8 marca 1921 r., dotycz¹cej uzupe³nienia statutu organicznego Województwa �l¹-
skiego (Dz.U.R.P. nr 26, poz.146), na które to postanowienie powo³uj¹ siê tak¿e
PP Interpelanci.

Na sprawozdania te do obecnej chwili nie otrzyma³em jeszcze odpowiedzi i in-
strukcji, wobec czego, udzielaj¹c wyja�nieñ na wspomnian¹ interpelacjê, muszê
w zasadzie ograniczyæ siê do stwierdzenia, i¿ w poruszonej sprawie oczekujê jed-
nolitych dyrektyw od Ministerstw Skarbu oraz Przemys³u i Handlu.

Nie znaj¹c stanowiska Ministerstw, [...] wyjedna³em odroczenie przez Minister-
stwo Skarbu terminu zg³aszania sprzeda¿y i wyszynku napojów spirytusowych [...].
O odroczeniu tem Zwi¹zek Gospodzkich [...] zosta³ zawiadomiony [...].

Co siê tyczy rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia
1924 r. [...], zaznaczam, ¿e sprawa wykonywania tego rozporz¹dzenia na obsza-

66 APK, Sejm �l¹ski 652, s. 75; 733, s. 369�374; spraw. sten. ze 118. pos. Sejmu �l¹skiego,
10 czerwca 1925 r., ³am 49. Na oryginale interpelacji dekretacja marsza³ka Wolnego: �1). Odpis
p. Wojewodzie. 2). Po 3 tygodniach (na porz¹dek obrad.). K. 10/6 25. W.� APK, Sejm �l¹ski 733,
s. 373. Sformu³owanie drugiego punktu dekretacji, zgodne z regu³ami art. 44 regulaminu Sejmu �l¹-
skiego, jest o tyle nietypowe, ¿e odpowiedzi wojewody trafia³y na plenarne posiedzenie niezwykle
rzadko.
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rze Województwa �l¹skiego nies³usznie jest ³¹czon¹ ze spraw¹ wprowadzenia
w ¿ycie na tym obszarze prawnym pañstwowego monopolu spirytusowego. Roz-
porz¹dzenie to [...] w zasadzie nie stanowi specjalnego przepisu wykonawczego
do ustawy o monopolu spirytusowym.

Z powy¿szego przedstawienia dotychczasowego przebiegu sprawy wynika, ¿e
[...] ¿adne orzeczenia i decyzje w³adz odnosz¹ce siê do dalszego wykonywania
uprawnieñ posiadaczy koncesji na sprzeda¿ i wyszynk napojów alkoholowych nie
by³y i nie s¹ wydawane�67.

17.
Interpelacja pos³a Grajka i towarzyszy z Klubu NPR w Sejmie �l¹skim
w sprawie lokautu rzemie�lników i robotników Województwa �l¹skiego,

wydanego przez pracodawców górno�l¹skich68

(7 lipca 1925)

1. Nazwa interpeluj¹cego klubu: Klub Narodowej Partii Robotniczej.
2. Liczba podpisów pod interpelacj¹: 7.
3. Personalia interpelantów: Micha³ Grajek, Ignacy Sikora, Franciszek Obrzut,

Romuald Mêdlewski, Piotr Pronobis, Edward Rybarz, Stanis³aw Janicki69.
4. Tre�æ interpelacji: �1. Zwi¹zki pracodawców, aby szkodziæ zlokautowanym,

za¿¹da³y od zwi¹zku pracodawców wielkiego przemys³u, aby nie przyjmowa³y zlo-
kautowanych do pracy. [...] 4. Budowa gmachu Województwa �l¹skiego jest unie-
ruchomiona, czy Województwo jest przeciwne podwy¿ce zarobków? [...] 6. Dla-
czego przedsiêbiorca H. Schalscha zwolni³ 60 robotników przy kopaniu fundamentu
gmachu Województwa? [...] H. Schalscha [...] przez ten czyn prowokuje strajki
dzikie, aby rozszerzaæ lokaut na budownictwo ziemne, przez co wydalono by do
3000 robotników wiêcej, co zagra¿a spokojowi spo³ecznemu i porz¹dkowi publicz-
nemu. [...] 8. Jakie kroki zamierza p. Wojewoda poczyniæ w powy¿szej sprawie,
a¿eby pokrzywdzonym przyj�æ z pomoc¹? 9. Czy p. Schalscha, który jest g³ównym
inicjatorem lokautu, a wrogo usposobionym przeciwko rzemie�lnikom i robotnikom
polskim, ma nadal wykonywaæ prace podziemne przy budowie gmachu Wojewódz-
twa �l¹skiego?�70

67 Pismo � dzia³aj¹cego za wojewodê � naczelnika wydzia³u Caspariego (L. Pr. 1259/1),
z 6 lipca 1925 r., do marsza³ka Sejmu �l¹skiego. APK, Sejm �l¹ski 733, s. 376�377.

68 Tytu³ interpelacji w pi�mie przewodnim marsza³ka do wojewody krótszy o sformu³owa-
nie: �w Sejmie �l¹skim�. APK, Sejm �l¹ski 733, s. 399.

69 Z podpisanych siedmiu interpelantów piêciu by³o cz³onkami Narodowej Partii Robotniczej,
jeden Chrze�cijañskiej Demokracji (Stanis³aw Janicki), jeden Narodowej Demokracji (Edward
Rybarz).

70 APK, Sejm �l¹ski 733, s. 397, 398; UW�l 230, s. 83. Stenogram 120. posiedzenia Sejmu �l¹-
skiego, odbytego 8 lipca 1925 r., nie odnotowa³ faktu wniesienia interpelacji, choæ z pisma prze-
wodniego marsza³ka (L. dz. 402/25), z 10 lipca 1925 r., do wojewody �l¹skiego jednoznacznie
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17a.
Odpowied� wojewody71 na interpelacjê pos³a Grajka i towarzyszy z Klubu NPR

w Sejmie �l¹skim
w sprawie lokautu rzemie�lników i robotników Województwa �l¹skiego,

wydanego przez pracodawców górno�l¹skich72

(27 lipca 1925)

�ad 1. Wprawdzie zwi¹zki pracodawców w przemys³ach budowlanych odnio-
s³y siê do Zwi¹zku pracodawców w wielkim przemy�le, by ci nie przyjmowali
do pracy zlokautowanych robotników, jednak¿e odniesienie siê to nie mia³o prak-
tycznego znaczenia, poniewa¿ wobec ogólnego przesilenia w ciê¿kim przemy�le
nowi robotnicy nie mogliby byæ ju¿ z tego samego powodu przyjmowani do pra-
cy. [...] ad 4 i 5. Urz¹d Wojewódzki nie zarz¹dza budow¹ gmachu Wojewódzkie-
go i Sejmu �l¹skiego, lecz osobny Komitet budowy, w sk³ad którego wchodz¹
przedstawiciele Rady Wojewódzkiej i Urzêdu Wojewódzkiego. Komitet ten od-
daje roboty poszczególnym przedsiêbiorcom na podstawie ofert i wyp³aca za-
robki robotnikom z regu³y za po�rednictwem tych przedsiêbiorców, na podstawie
ogólnie obowi¹zuj¹cych umów taryfowych. Urz¹d Wojewódzki jako taki nie ma
wp³ywu na podwy¿szenie lub obni¿enie tych zarobków. Ad 6. P. Herman Schal-
scha wykonuje przy budowie gmachu Województwa i Sejmu �l¹skiego roboty ziem-
ne od pocz¹tku budowy na podstawie oferty, która okaza³a siê najkorzystniejsz¹.
Dot¹d nie da³ powodu do ujemnych spostrze¿eñ, a z kontraktu wywi¹zywa³ siê bez
zarzutu. Z chwil¹ rozci¹gniêcia lokautu na wszystkie kategorie przemys³ów bu-
dowlanych � wstrzyma³ równie¿ p. Schalscha z dniem 6 lipca 1925 r. wykony-
wane przez niego przy budowie gmachu Wojewódzkiego i Sejmu �l¹skiego robo-
ty ziemne. [...] wp³yw jego na powziêcie uchwa³y lokautowej nie móg³ byæ tak
wybitnym, jak to podniesiono w interpelacji. Ad 7�8. [...] Faktycznie zniesiony
zosta³ lokaut w wyniku starañ Urzêdu Wojewódzkiego oraz Komisarza Demobili-
zacyjnego ju¿ dnia 14 lipca 1925 r. i z dniem tym wszystkie roboty zosta³y na nowo
podjête. [...]

O powy¿szem upraszam uprzejmie zawiadomiæ wszystkich Panów Pos³ów
z Klubu NPR73.

wynika, ¿e interpelacja zosta³a wniesiona �na posiedzeniu w dniu 8 lipca 1925 roku�. APK, Sejm
�l¹ski 733, s. 399; UW�l 230, s. 82. Na oryginale odpowiedzi dekretacja marsza³ka: �1). Odpis
p. Wojewodzie. 2). Na porz¹dek obrad, je¿eli p. Wojewoda nie da odpowiedzi na pi�mie. K. 8/7
25 r. Wolny�. APK, Sejm �l¹ski 733, s. 398. Inne ni¿ zwykle sformu³owanie punktu drugiego de-
kretacji marsza³ka zdarza³o siê niezwykle rzadko.

71 Odpowiedzi udzieli³ faktycznie wicewojewoda Zygmunt ¯urawski. APK, Sejm �l¹ski 733,
s. 396.

72 W oryginale odpowiedzi: �Interpelacja p. Grajka i tow. w sprawie lokautu pracodawców
w przemys³ach budowlanych�. APK, Sejm �l¹ski 733, s. 390.

73 Pismo wojewody �l¹skiego (L. Pr. 1433), z 27 lipca 1925 r., do marsza³ka Sejmu �l¹skiego.
APK, Sejm �l¹ski 733, s. 390, 391, 396; UW�l 230, s. 93�95.
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18.
Interpelacja pos³a Grajka i kolegów z Klubu NPR

w sprawie przyjêcia zwolnionych funkcjonariuszów
Policji Województwa �l¹skiego

przy zastosowaniu § 116 ustawy o pañstwowej s³u¿bie cywilnej
(5 maja 1926)

1. Nazwa interpeluj¹cego klubu: Klub Narodowej Partii Robotniczej.
2. Liczba podpisów pod interpelacj¹: 674.
3. Personalia interpelantów: Micha³ Grajek, Piotr Pronobis, Romuald Mêdlewski,

Teodor Wêgrzyk, Franciszek Obrzut, Ignacy Sikora.
4. Tre�æ interpelacji: �Od d³u¿szego czasu zauwa¿yæ mo¿na pomiêdzy funkcjo-

nariuszami Województwa �l¹skiego zdenerwowanie i niezadowolenie z powodu
nag³ego zwalniania wzglêdnie dyskwalifikowania ni¿szych funkcjonariuszów Poli-
cji Województwa �l¹skiego.

Niezadowolenie spotêgowa³o siê do niebywa³ych rozmiarów z powodu zdys-
kwalifikowania 18 funkcjonariuszów (przewa¿nie Górno�l¹zaków) dnia 14 kwiet-
nia 1926 r., rzekomo za niedostateczne postêpy przy egzaminie IV kursu s³u¿by
�ledczej. [...] Zdyskwalifikowani funkcjonariusze w przewa¿nej liczbie brali udzia³
w powstaniach o oswobodzenie Górnego �l¹ska [...]. Zdegradowanie wy¿ej wy-
mienionych funkcjonarjuszów daje wiele do my�lenia i niezbyt pochlebne wysta-
wia sobie �wiadectwo G³ówna Komenda Policji Województwa �l¹skiego. [...]

Wobec tego zapytujemy siê:
1) Czy p. Wojewodzie jest znany rozkaz Nr 54 z dnia 14 kwietnia 1926 r. G³ów-

nej Komendy Policji Województwa �l¹skiego?
2) Czy p. Wojewodzie s¹ znane wypadki nies³usznego i niesprawiedliwego wy-

dalenia ze s³u¿by funkcjonarjuszów Jelenia, Majnusza i Brandta, które to wyda-
lenie stoi w sprzeczno�ci z art. 44 ustawy emerytalnej z dnia 11 grudnia 1923 r.?

3) Jakie kroki zamierza p. Wojewoda poczyniæ w powy¿szej sprawie, a¿eby
pokrzywdzonym przyj�æ z pomoc¹?�75

74 Marsza³ek Wolny przyj¹³ interpelacjê mimo braku siódmego podpisu, wymaganego przez
art. 44 regulaminu obrad Sejmu �l¹skiego z 31 stycznia 1923 r.

75 APK, Sejm �l¹ski 733, s. 492, 493 (odpis), s. 494, 495 (orygina³); UW�l 231, s. 146, 147.
Wniesienia interpelacji nie odnotowano w sprawozdaniu stenograficznym 137. posiedzenia ple-
narnego Sejmu �l¹skiego, odbytego 5 maja 1926 r. Fakt wniesienia w tym dniu przedmiotowej in-
terpelacji nie mo¿e jednak budziæ ¿adnej w¹tpliwo�ci. Taki czas wp³yniêcia interpelacji potwier-
dza zarówno zamieszczona na niej dekretacja marsza³ka, jak i pocz¹tek odpowiedzi wojewody �l¹-
skiego na interpelacjê, w której stwierdza on: �W odpowiedzi na interpelacjê [...], przes³an¹ mi pi-
smem Pana Marsza³ka z 6.V. br. L.dz. 378/26/PC., mam zaszczyt przes³aæ nastêpuj¹ce wyja�nie-
nie�. APK, Sejm �l¹ski 733, s. 488, 495. Jak wskazuje na to datowanie zamieszczone na samej in-
terpelacji, zosta³a ona sporz¹dzona w Katowicach, w dniu 26 kwietnia 1926 r., a wiêc miêdzy 136.
(20 kwietnia 1926 r.) a 137. (5 maja 1926 r.) posiedzeniem plenarnym Sejmu �l¹skiego. Jest wiêc
zrozumia³e, ¿e omawiana interpelacja mog³a najwcze�niej dotrzeæ do marsza³kowskiej laski 5 maja
1926 r., tj. po up³ywie 9 dni od czasu jej napisania.
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18a.
Odpowied� wojewody na interpelacjê pos³a Grajka i kolegów z Klubu NPR

w sprawie przyjêcia zwolnionych funkcjonarjuszów
Policji Województwa �l¹skiego

przy zastosowaniu § 116 ustawy o pañstwowej s³u¿bie cywilnej
(31 maja 1926)

�Po�piech w organizowaniu Policji Wojewódzkiej na �l¹sku [...] spowodowa³
nap³yw do korpusu policyjnego elementów nie posiadaj¹cych b¹d� w ogóle kwa-
lifikacji umys³owych lub moralnych do s³u¿by bezpieczeñstwa, b¹d� te¿ uzdolnie-
nia na przyznane stanowiska s³u¿bowe. [...]

[...] G³ówna Komenda Policji Wojewódzkiej [...] musia³a rozpocz¹æ dzia³alno�æ
w dwojakim kierunku: 1) usuniêcia z szeregów Policji jednostek nieodpowied-
nich ze wzglêdów moralnych lub fizycznych, 2) podniesienia kwalifikacji s³u¿bo-
wych funkcjonarjuszów policyjnych przez urz¹dzenie fachowych kursów dokszta³-
caj¹cych i na podstawie uzyskanych t¹ drog¹ wyników przeprowadzenie przesu-
niêæ wewnêtrznych, celem umieszczania w³a�ciwych ludzi na w³a�ciwych miej-
scach.

Jednym z takich kursów, o których poziomie i kierownictwie nie mam podstaw
do pow¹tpiewania, by³ IV kurs s³u¿by �ledczej przy Komendzie Rezerwy Policji
Wojewódzkiej w Katowicach, trwaj¹cy 5 1/2 miesi¹ca. Kurs ten ukoñczy³o 16
uczestników z postêpem niedostatecznym.

[...] Zaznaczam, ¿e na 16 zdyskwalifikowanych 13 pochodzi³o z Województwa
�l¹skiego, 3 za� z innych Województw, przy czem na ogóln¹ ilo�æ frekwentantów
kursu 65 by³o 54 �l¹zaków, 11 za� z innych dzielnic.

Odno�nie do sprawy zwolnienia Józefa Majnusza i Alojzego Jelenia oznajmiam,
¿e obaj wymienieni zostali zwolnieni na podstawie orzeczenia lekarskiego jako nie-
posiadaj¹cy warunków zdrowia wymaganych dla funkcjonarjuszów Policji obowi¹-
zuj¹cymi przepisami. [...]

Brandt jako funkcjonarjusz prowiz. praw emerytalnych nie naby³, a ewent. pra-
wa wynikaj¹ce z poprzedniej s³u¿by pañstwowej utraci³ wskutek rezygnacji.

W zakoñczeniu muszê zaznaczyæ, ¿e zwolnienia i przesuniêcia w zaszeregowa-
niu [...] maj¹ swe g³ówne �ród³o w redukcjach etatów osobowych preliminarza
bud¿etowego na rok 1926, uchwalonych przez Sejm �l¹ski.

W konsekwencji redukcje personalne i przesuniêcia wewnêtrzne musz¹ byæ
przeprowadzone, a ofiar¹ ich padaj¹ jednostki przedstawiaj¹ce dla s³u¿by jak naj-
mniejsz¹ warto�æ, przy czem brane s¹ pod uwagê wzglêdy na stosunki maj¹tko-
we, rodzinne oraz poprzedniego wyszkolenia zawodowego danego funkcjonarju-
sza�76.

76 Pismo wojewody �l¹skiego (L. Pr. 1006/1), z 31 maja 1926 r., do marsza³ka Sejmu �l¹skie-
go. (APK, Sejm �l¹ski 733, s. 488�490). Brulion odpowiedzi w: APK, UW�l 231, s. 164�169.
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19.
Interpelacja pos³a Grajka i towarzyszy

w sprawie uregulowania �wiadczeñ wzglêdnie przyspieszenia podzia³u maj¹tku
Spó³ki Brackiej przez Rz¹d Centralny

w my�l ustawy polsko-niemieckiej z dnia 27 sierpnia 1922 roku
(6 wrze�nia 1926)

1. Nazwa interpeluj¹cego klubu: Klub Narodowej Partii Robotniczej.
2. Liczba podpisów pod interpelacj¹: 7.
3. Personalia interpelantów: Micha³ Grajek, Franciszek Obrzut, Ignacy Sikora,

Piotr Pronobis, Romuald Mêdlewski, Jan Szu�cik, Edward Rybarz77.
4. Tre�æ interpelacji: �Przy przyjêciu polskiej czê�ci �l¹ska przez w³adze pol-

skie musia³y nast¹piæ pewne zmiany w dotychczasowym ustroju ustawodawstw
ubezpieczeniowych. Zmiany te zosta³y ustalone przez traktat genewski umow¹
polsko-niemieck¹ w sprawie podzia³u maj¹tku Spó³ki Brackiej z dnia 27 sierpnia
1922 r.

[...] ostateczne uregulowanie �wiadczeñ i podzia³ maj¹tków ubezpieczeñ w dro-
dze osobnych uk³adów pomiêdzy oboma pañstwami mia³y nast¹piæ.

[...] z dniem 1 lipca podzielono dotychczasowy Knappschaftsverein na Spó³-
kê Brack¹ z siedzib¹ w Tarnowskich Górach i Knappschaftsverein z siedzib¹
w Gliwicach. Umowa zawarta w sprawie podzia³u przyznawa³a wprawdzie cz³on-
kom obu Spó³ek równe prawa [...]. Oprócz tego mia³y siê toczyæ uk³ady nad po-
dzia³em maj¹tku Spó³ki Brackiej [...].

Zaraz po podziale Spó³ki Brackiej nast¹pi³y uk³ady przez pe³nomocników rz¹-
dowych dla podzia³u maj¹tku i pó�niej dla uregulowania zatargów w sprawie �wiad-
czeñ, lecz nie doprowadzi³y dotychczas do zawarcia jakiejkolwiek umowy. Tym-
czasem po³o¿enie inwalidów stawa³o siê coraz to gro�niejsze i horoskopy na przy-
sz³o�æ dla obecnych cz³onków Sp. Brackiej budz¹ wprost obawy. Po wprowadze-
niu prawa knapszaftowego w Niemczech zaprzesta³ knapszaft w Gliwicach p³a-
cenia rent dla inwalidów tego¿ knapszaftu zamieszkuj¹cych w Polsce, opieraj¹c siê
przy tem na § 31 prawa knapszaftowego [...]. Jako odwet Spó³ka Bracka zaprze-
sta³a p³aciæ renty dla inwalidów tej¿e Spó³ki zamieszka³ych po stronie niemiec-
kiej [...].

Jeszcze gorzej przedstawia siê sprawa dla tych, którzy po objêciu �l¹ska prze-
szli na polsk¹ czê�æ [...]. Dotyczy to mianowicie robotników zatrudnionych daw-
niej na kopalni Dellbrück w Makoszowach, którym do roku 1923 przez instancje
rz¹dowe wmawiano, ¿e kopalnia zostanie przydzielona do Polski [...].

Spó³ka Bracka z powodu braku funduszów dalszych zobowi¹zañ na siebie przy-
j¹æ nie mo¿e, lecz istnieje uzasadniona obawa, ¿e bêdzie zmuszona dotychczas

77 Podpisy nienale¿¹cego do Klubu NPR pos³a Edwarda Rybarza (ND) widniej¹ pod interpe-
lacjami numer: 14 i 17.
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zaliczkowo udzielania [sic!] �wiadczenia za lata zdobyte w knapszafcie Gliwickiem
znie�æ.

Wobec powy¿szego zwracamy siê do p. Wojewody z pro�b¹, a¿eby poczyni³
kroki u Rz¹du Centralnego:

I. Niezw³oczne zawarcie w jak najkrótszym czasie umowy w sprawie podzia³u
maj¹tku Spó³ki Brackiej, przy równoczesnem uregulowaniu �wiadczeñ z innemi
Spó³kami Brackiemi w Niemczech.

II. Wyasygnowanie wiêkszej sumy na fundusz rezerwowy dla tych, którzy bez
w³asnej winy przed i po zmianie suwerenno�ci przyszli do pracy na kopalnie �l¹-
ska polskiego�78.

19a.
Odpowied� wojewody na interpelacjê pos³a Grajka i towarzyszy

w sprawie uregulowania �wiadczeñ wzglêdnie przyspieszenia podzia³u maj¹tku
Spó³ki Brackiej przez Rz¹d Centralny

w my�l umowy polsko-niemieckiej z dnia 27 sierpnia 1922 roku
(2 listopada 1926)

�Rokowania w sprawie poruszonej interpelacj¹ rozpoczê³y siê w Berlinie dnia
11 pa�dziernika br.

Bior¹ca w nich udzia³ delegacja polska sk³ada siê z p. Ministra Pr¹dzyñskie-
go, p. radcy Horowitza z Min. Pracy i Opieki Spo³ecznej jako zastêpcy przewod-
nicz¹cego i pp. Dr. Benisza, radcy górniczego z Wy¿szego Urzêdu Górniczego
w Katowicach, oraz p. Dyrektora Czapli ze Spó³ki Brackiej jako znawców.

Równocze�nie zaznaczam, ¿e pertraktacje w tej sprawie tocz¹ siê od dwóch
lat. Zarówno Rz¹d Polski d¹¿y³ do za³atwienia tej sprawy drog¹ oficjalnej umowy,
jak i Spó³ka Bracka dok³ada³a wszelkich starañ, by w drodze bezpo�redniego po-
rozumienia z Knappschaftsverein w Gliwicach sprawê tê doprowadziæ do pomy�l-
nego rozwi¹zania. Jednakowo¿ nieuzasadnione ¿¹dania niemieckie uniemo¿liwia-
³y dotychczas zawarcie uk³adu. Obecnie sprawa ta jest traktowan¹ ³¹cznie z ca-
³ym problemem uk³adu polsko-niemieckiego i jest nadzieja, ¿e rozpoczête pertrak-
tacje doprowadz¹ do pomy�lnego rezultatu.

Proszê uprzejmie Pana Marsza³ka o podanie powy¿szego wyja�nienia do wia-
domo�ci pp. Pos³ów Interpelantów i wszystkich klubów poselskich�79.

78 APK, Sejm �l¹ski 677; 733, s. 512�514; UW�l 230, s. 214�216; spraw. sten. ze 143. pos.
Sejmu �l¹skiego, 6 wrze�nia 1926 r., ³am 21, 22.

79 Pismo wojewody �l¹skiego (L. Pr. 128/5), z 2 listopada 1926 r., do marsza³ka Sejmu �l¹-
skiego. APK, Sejm �l¹ski 733, s. 505�507 (odpisy), 539, 540 (orygina³y). Brulion odpowiedzi
w: APK, UW�l 230, s. 220, 221.
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20.
Interpelacja Klubu NPR

w sprawie wstrzymania wprowadzenia ustawy o monopolu spirytusowym
w Województwie �l¹skiem80

(4 marca 1927)

1. Nazwa interpeluj¹cego klubu: Klub Narodowej Partii Robotniczej.
2. Liczba podpisów pod interpelacj¹: 681.
3. Personalia interpelantów: Ignacy Sikora, Micha³ Grajek, Franciszek Obrzut,

Piotr Pronobis, Romuald Mêdlewski, Teodor Wêgrzyk.
4. Tre�æ interpelacji: �Dnia 1 grudnia 1926 r. Sejm �l¹ski uchwali³ rezolucjê

wzywaj¹c¹ p. Wojewodê �l¹skiego do poczynienia starañ, by wstrzymano siê
z wprowadzeniem ustawy o monopolu spirytusowym82 w Województwie �l¹skiem
tak d³ugo, dopóki Sejm �l¹ski nie wyrazi swej zgody na tê ustawê83.

Od tego czasu up³ynê³o trzy miesi¹ce, a w miêdzyczasie nie tylko, ¿e nie
wstrzymano wykonania cytowanej ustawy na terenie Województwa �l¹skiego, ale
wprowadza siê j¹ w ca³ej pe³ni.

Wobec tego, ¿e sprawa ta toczy siê ju¿ przesz³o dwa i pó³ roku84, wywo³uj¹c
w szerokich sferach niezadowolenie, ni¿ej podpisani zapytuj¹ p. Wojewodê �l¹skiego:

80 Tytu³ interpelacji zosta³ przejêty z pisma przewodniego marsza³ka Sejmu �l¹skiego do wo-
jewody �l¹skiego. Na oryginale interpelacji tytu³ krótszy: �Interpelacja Klubu NPR�. APK, Sejm
�l¹ski 733, s. 545. O interpelacji nie wspomina stenogram 157. posiedzenia plenarnego Sejmu �l¹-
skiego, odbytego 4 marca 1927 r. APK, Sejm �l¹ski 691; spraw. sten. ze 157. pos. Sejmu �l¹skie-
go, 4 marca 1927 r. Wniesienie interpelacji w czasie wzmiankowanego posiedzenia plenarnego po-
�wiadcza tak dekretacja marsza³ka, zamieszczona na oryginale interpelacji, jak i pismo przewod-
nie marsza³ka Sejmu �l¹skiego (L. dz. 271/27), z 5 marca 1927 r., do wojewody �l¹skiego. APK,
Sejm �l¹ski 733, s. 544, 545.

81 Marsza³ek Sejmu �l¹skiego przyj¹³ interpelacjê, mimo ¿e nie mia³a ona dostatecznego po-
parcia, tj. � wymaganych art. 44 regulaminu � co najmniej siedem podpisów.

82 Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. o monopolu spirytusowym. Dz.U.R.P. Nr 78, poz. 756.
83 Tre�æ rezolucji przyjêtej przez Sejm �l¹ski 1 grudnia 1926 r.: �Sejm �l¹ski stwierdza, ¿e wa-

runkiem wprowadzenia ustawy o monopolu spirytusowym w Województwie �l¹skiem jest po
my�li art. 8a. statutu organicznego dla Województwa �l¹skiego, wyra¿enie na tê ustawê zgody Sej-
mu �l¹skiego. Zgoda ta dotychczas nie zosta³a wyra¿on¹, ani te¿ nie za¿¹dano tego od Sejmu �l¹-
skiego. W szczególno�ci, o ile chodzi o sposób nadawania koncesyj, to okre�lenie tego sposobu
nale¿y do kompetencji Sejmu �l¹skiego, po my�li art. 4. lit. 4, 14. i 15. statutu organicznego. Wzy-
wa siê Pana Wojewodê, aby poczyni³ starania, by wstrzymano siê z wprowadzeniem ustawy
o monopolu spirytusowym w Województwie �l¹skiem tak d³ugo, dopóki Sejm �l¹ski nie wyrazi
swej zgody na tê ustawê�. APK, Sejm �l¹ski 685; UW�l 231, s. 422; spraw. sten. ze 151. pos. Sejmu
�l¹skiego, 1 grudnia 1926 r., ³am 3, 6.

84 Za pocz¹tek procedowania w tej sprawie interpelanci uwa¿aj¹ zapewne � wniesion¹ 10
czerwca 1925 r. � interpelacjê pos³a Gwo�dzia i towarzyszy z klubu NPR w sprawie nielegal-
nego wprowadzenia ustawy o monopolu spirytusowym i wysnuwaj¹cych siê z niej rozporz¹dzeñ
wykonawczych na terenie województwa �l¹skiego, choæ od tego czasu nie up³ynê³o jeszcze dwa
i pó³ roku. Por. interpelacjê oznaczon¹ numerem 16.
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»Jakie kroki poczyni³ p. Wojewoda w tym kierunku i jakie stanowisko zajmuj¹
w³adze centralne«�85.

20a.
Odpowied� wojewody na interpelacjê Klubu NPR

w sprawie wstrzymania wprowadzenia
ustawy o monopolu spirytusowym w Województwie �l¹skiem86

Postanowienia art. 44 regulaminów obrad
I Sejmu �l¹skiego a praktyka interpelowania

Klubu Narodowej Partii Robotniczej

Regulaminy nie rozstrzyga³y kwestii czasu z³o¿enia interpelacji marsza³kowi
Sejmu �l¹skiego, a w szczególno�ci tego, czy zg³oszenie interpelacji mo¿e nast¹-
piæ wy³¹cznie na posiedzeniu plenarnym Sejmu, czy te¿ w czasie miêdzy posiedze-
niami, np. za po�rednictwem dziennika podawczego w Biurze Sejmu �l¹skiego.
Obserwacja praktyki interpelowania Klubu Narodowej Partii Robotniczej wskazuje
jednoznacznie, ¿e � zdaniem interpelantów � dopuszczalne by³o wystêpowanie
z interpelacjami wy³¹cznie na posiedzeniach plenarnych. Praktykê prezentowania
marsza³kowi interpelacji w czasie posiedzeñ plenarnych �l¹skiego parlamentu po-
twierdzaj¹ pisma przewodnie marsza³ka do adresata interpelacji � przy których
przesy³ano jako za³¹czniki odpisy interpelacji � podaj¹ce okre�lon¹ datê posiedze-
nia plenarnego, na które interpelacja wp³ynê³a.

Regulaminy formalnie nie nak³ada³y na marsza³ka obowi¹zku informowania izby
o fakcie wniesienia interpelacji. Tym bardziej wiêc nie nak³ada³y nañ obowi¹zku od-
czytywania w czasie posiedzenia tekstu interpelacji czy przekazywania plenum choæ-
by ogólnej informacji o jej tre�ci. Odwo³anie siê do praktyki interpelowania Klubu
NPR dowodzi, ¿e marsza³ek uwa¿a³ za dopuszczalne obie mo¿liwo�ci. Dlatego steno-
gramy posiedzeñ plenarnych zawieraj¹ tak krótkie uwagi marsza³ka na temat inter-
pelacji, jak te¿ i szersze prezentacje ich tre�ci. Mo¿liwa by³a i trzecia ewentualno�æ:
brak w stenogramach jakiegokolwiek �ladu interpelacji, mimo ¿e z korespondencji
marsza³ka wynika ponad wszelk¹ w¹tpliwo�æ, ¿e wniesienie interpelacji nast¹pi³o
w czasie posiedzenia, którego stenogram wniesienia interpelacji nie zauwa¿y³.

Najwiêcej, tj. osiem, interpelacji opatrzonych zosta³o siedmioma podpisami po-
s³ów Klubu Narodowej Partii Robotniczej; najwiêksze poparcie, tj. dziesiêæ pod-

85 APK, Sejm �l¹ski 733, s. 545; UW�l 231, s. 421.
86 Nie odnaleziono odpowiedzi wojewody na tê interpelacjê.
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pisów, znalaz³o siê pod dwiema interpelacjami. Po³owa, tj. dziesiêæ pozosta³ych in-
terpelacji, uzyska³a poparcie: sze�ciu podpisów (6 interpelacji), o�miu podpisów
(2 interpelacje), dziewiêciu podpisów (2 interpelacje). Niepokoj¹cym, z jurydycz-
nego punktu widzenia, zjawiskiem jest to, ¿e a¿ sze�æ interpelacji (30%) nie uzy-
ska³o � wymaganego art. 44 regulaminów � minimalnego poparcia, tj. siedmiu
podpisów. Mimo to marsza³ek Konstanty Wolny nie znalaz³ przeszkód formalnych,
by interpelacje te przyj¹æ i przekazaæ (�komunikowaæ�) adresatom interpelacji. To
pierwsza niezgodno�æ praktyki interpelowania z liter¹ regulacji prawnej w zakre-
sie interpelacji.

Klub Narodowej Partii Robotniczej interpelowa³ w ka¿dym przypadku wy³¹cznie
wojewodê �l¹skiego, ani razu nie adresuj¹c interpelacji � zapewne z uwagi na
przedmiot interpelacji � drugiemu z potencjalnych organów interpelowanych, tj.
�l¹skiej Radzie Wojewódzkiej.

Jak dowodz¹ tego zachowane pisma przewodnie marsza³ka Sejmu �l¹skiego
do wojewody, ekspedycja interpelacji � poczt¹ wewnêtrzn¹ � odbywa³a siê
w szybkim tempie, niekiedy ju¿ nastêpnego dnia po wniesieniu przez Klub interpe-
lacji, przy czym jako za³¹cznik do pism przewodnich przekazywano wojewodzie nie
orygina³y interpelacji, lecz ich odpisy, po�wiadczone przez Biuro Sejmu �l¹skiego.

Artyku³ 44 regulaminów nakazywa³ marsza³kowi w ka¿dym przypadku pytaæ
adresata interpelacji, �kiedy zechce udzieliæ wyja�nieñ�. Przepis ten okaza³ siê
w praktyce martw¹ liter¹ prawa parlamentarnego. W ¿adnym z 20 pism przewod-
nich marsza³ek Wolny nie zastosowa³ tej formu³y. Tak zreszt¹ by³o w przypadku
wszystkich interpelacji wniesionych w czasie obowi¹zywania regulaminów z 13
pa�dziernika 1922 roku i 31 stycznia 1923 roku87. I tu marsza³ek nie przestrzega³
w praktyce regu³ okre�lonych w art. 44 obu regulaminów. Wypada nam i tu od-
notowaæ istotny rozziew miêdzy prawem a jego praktyczn¹ realizacj¹.

Postanowienia art. 44 regulaminów zobowi¹zywa³y adresatów interpelacji do
udzielenia odpowiedzi (wyja�nieñ) w formie pisemnej tylko wówczas, gdy interpelu-
j¹cy z góry wyrazili zgodê na tak¹ formê odpowiedzi. Wynika z tego, ¿e brak zgody
interpeluj¹cych, wyra¿ony w tek�cie interpelacji, skutkowaæ mia³ zawsze odpowie-
dzi¹ (wyja�nieniem) ustn¹. W tym punkcie pojawia siê w praktyce trzecie odstêp-
stwo od za³o¿onych w prawie regu³ postêpowania. Tylko bowiem w jednym przy-
padku � interpelacja pos³a Grajka i towarzyszy w sprawie nieszczê�cia w kopalni
Laurahuckiej � wojewoda udzieli³ odpowiedzi w formie wyja�nieñ ustnych w czasie
posiedzenia plenarnego Sejmu �l¹skiego. Natomiast pozosta³ych 15 odpowiedzi88

87 Regulamin obrad I Sejmu �l¹skiego z 31 stycznia 1923 r. obowi¹zywa³ tak¿e w czasie piê-
ciu posiedzeñ plenarnych II Sejmu �l¹skiego, tj. do czasu uchwalenia przezeñ regulaminu z 17
czerwca 1930 r. Nowy regulamin obrad (art. 24 i 25) nie zawiera³ ju¿ postanowienia zobowi¹zu-
j¹cego marsza³ka do pytania interpelowanego o termin udzielenia wyja�nieñ.

88 Nie znaleziono odpowiedzi na cztery interpelacje, a z 16 odpowiedzi ogó³em tylko jedna
przybra³a formê wyja�nieñ ustnych.
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przyjê³o formê wyja�nieñ na pi�mie, mimo ¿e w przypadku ¿adnej z interpelacji in-
terpelanci nie wyrazili zgody na pisemn¹ formê odpowiedzi.

Odwo³anie siê do praktyki udzielania odpowiedzi (wyja�nieñ) pokazuje, ¿e trzy-
tygodniowy termin reakcji na interpelacjê okaza³ siê zbyt krótki. Z odnalezionych
w archiwaliach �l¹skich 15 odpowiedzi tylko jedna trzecia (5 wyja�nieñ) zmie�ci-
³a siê w za³o¿onym przez art. 44 regulaminów terminie trzech tygodni, licz¹c od daty
otrzymania interpelacji przez jej adresata. Jak widaæ, ustalony na 2. posiedzeniu
plenarnym Sejmu trzytygodniowy termin nades³ania odpowiedzi w praktyce bar-
dzo zawodzi³89. To ju¿ czwarty w ogóle przypadek zignorowania przez praktykê
przepisów prawa parlamentarnego, a zarazem pierwszy przypadek zaistnia³y po
stronie adresata interpelacji.

Zgodnie z art. 44 regulaminów I Sejmu �l¹skiego, marsza³ek Sejmu �l¹skiego
mia³ obowi¹zek stawienia interpelacji i odpowiedzi na ni¹ po otrzymaniu wyja�nieñ,
a najpó�niej po up³ywie trzech tygodni od otrzymania interpelacji przez jej adresata
na porz¹dku dziennym. Zachowane teksty interpelacji, a w szczególno�ci � za-
mieszczona na interpelacjach � tre�æ dekretacji marsza³ka: �3 tygodnie� czy �po
trzech tygodniach�, wskazuj¹, ¿e byæ mo¿e marsza³ek Wolny mia³ taki zamiar. Postê-
powanie marsza³ka dowodzi jednak, ¿e tego ewentualnego zamiaru nie realizowa³.
St¹d na porz¹dku dziennym posiedzenia plenarnego znalaz³a siê tylko jedna odpowied�
wojewody, w dodatku odpowied� wykraczaj¹ca poza sformu³owania art. 44, bo
udzielona w formie ustnej na tym samym posiedzeniu, na którym interpelacjê wnie-
siono. W przypadku pozosta³ych odpowiedzi marsza³ek nigdy, a wiêc tak przed up³y-
wem trzech tygodni, jak i po up³ywie trzytygodniowego terminu, nie postawi³ in-
terpelacji i wyja�nieñ wojewody na porz¹dku dziennym posiedzenia plenarnego.

Dekretacja zamieszczona na interpelacji w sprawie lokautu pracodawców: �Na
porz¹dek obrad, je¿eli p. Wojewoda nie da odpowiedzi na pi�mie�90, pozwala jesz-
cze inaczej odczytaæ zamiary marsza³ka. Z przytoczonej dekretacji wynika bowiem,
¿e marsza³ek czu³ siê zobowi¹zany do wniesienia interpelacji na porz¹dek obrad je-
dynie wtedy, gdy wojewoda nie przys³a³ pisemnych wyja�nieñ. A contrario: pisemna
odpowied� wojewody � zdaniem szefa �l¹skiego parlamentu � zwalnia³a go od
obowi¹zku wnoszenia interpelacji i odpowiedzi na ni¹ na porz¹dek obrad. Taka in-
terpretacja marsza³ka oznacza³a znaczne zawê¿enie jego obowi¹zków przewidzia-
nych w art. 44 regulaminów. Nadto: przypadki czterech interpelacji, na które nie na-
desz³y odpowiedzi na pi�mie, a mimo to interpelacje nie znalaz³y siê na porz¹dku obrad
plenarnych Sejmu �l¹skiego, wskazuj¹, ¿e marsza³ek nie spe³nia³ tak¿e tego wêziej
sformu³owanego obowi¹zku. To ju¿ pi¹ty przypadek, w którym praktyka interpelo-
wania wyra�nie odesz³a od regulacji prawnej tej instytucji prawa parlamentarnego.

89 W przypadku kilku odpowiedzi znaczne przekroczenie trzytygodniowego terminu powo-
dowa³o konsultowanie przez wojewodê � z organami centralnymi pañstwa � konceptu odpo-
wiedzi na interpelacje.

90 APK, Sejm �l¹ski 733, s. 398.
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Naturaln¹ konsekwencj¹ stawienia interpelacji i wyja�nieñ interpelowanego na
porz¹dku dziennym by³a ewentualna dyskusja nad odpowiedzi¹, umo¿liwiaj¹ca pod-
jêcie przez Sejm uchwa³y o przyjêciu czy nieprzyjêciu odpowiedzi do wiadomo�ci.
Dyskusja nad odpowiedzi¹ na interpelacjê, daj¹ca pos³om podstawê do zajêcia
wobec niej stanowiska, aprobuj¹cego wzglêdnie neguj¹cego, jest w teorii prawa
parlamentarnego uznawana za istotny element odró¿niaj¹cy interpelacjê od zapy-
tania poselskiego. W przypadku interpelacji z regu³y dochodzi do dyskusji, w przy-
padku zapytania poselskiego za� � nigdy. Praktyka marsza³ka nieumieszczania
interpelacji i wyja�nieñ interpelowanego na porz¹dku dziennym powodowa³a zata-
mowanie realizacji kolejnych etapów procesu interpelowania, a w rezultacie jego
przerwanie, zanim w naturalny sposób osi¹gn¹³ on swe koñcowe stadium.

Przedstawiona konfrontacja � przewidzianych art. 44 regulaminów � regu³
interpelowania z praktyk¹ pokazuje, ¿e w ka¿dym z trzech jego stadiów praktyczna
realizacja wnoszenia i za³atwiania interpelacji w istotny sposób odbiega³a od regu-
lacji prawnej.

Za³o¿enia programowe Narodowej Partii Robotniczej
a interpelacje Klubu Narodowej Partii Robotniczej

w I Sejmie �l¹skim

W województwie �l¹skim funkcjonowa³y cztery partie robotnicze: Narodowa
Partia Robotnicza, Polska Partia Socjalistyczna, Deutsche Sozialdemokratische
Partei in Polen i Komunistyczna Partia Robotnicza Polski.

Program Narodowej Partii Robotniczej, realizowany przez Klub tej partii
w I Sejmie �l¹skim, uchwalony zosta³ w Krakowie w jesieni 1921 roku91. Uznaj¹c
istnienie walki klas i wystêpuj¹c przeciw dyktaturze proletariatu, program zak³a-
da³, ¿e rozwi¹zanie zagadnieñ spo³ecznych mo¿e nast¹piæ tylko na drodze reform,
w systemie parlamentarno-demokratycznym, przez realizacjê prawa do pracy, czyli
likwidacjê bezrobocia, ustanowienie minimum p³acy i stopniowe uspo³ecznianie
�rodków produkcji92. Postulaty szczegó³owe Programu obejmowa³y miêdzy innymi
¿¹danie: kontroli pañstwa nad zrzeszeniami monopolistycznymi, rozwoju ubezpie-
czeñ spo³ecznych i ustawodawstwa pracy, wolno�ci strajków, udzia³u przedstawi-

91 Program Narodowej Partii Robotniczej uchwalony na II Kongresie NPR w Krakowie w dn.
4, 5 i 6 wrze�nia 1921 r. Katowice 1922; H. R e c h o w i c z: Sejm �l¹ski..., s. 78; J. H o l z e r: Mo-
zaika polityczna..., s. 196.

92 Program Narodowej Partii Robotniczej..., s. 5; H. R e c h o w i c z: Sejm �l¹ski..., s. 78�79;
J. H o l z e r: Mozaika polityczna..., s. 197; J. B a r d a c h, B. L e � n o d o r s k i, M. P i e t r z a k: Hi-
storia ustroju i prawa polskiego. Warszawa 2003, s. 492.
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cielstw robotniczych w administracji przedsiêbiorstw, pañstwowej s³u¿by zdrowia,
systemu podatkowego opartego na progresji, rozwoju budownictwa mieszkaniowe-
go i komunikacji miejskiej, realizacji uchwalonej w 1920 roku ustawy o reformie
rolnej93. Program prezentowany przez Narodow¹ Partiê Robotnicz¹ � w trakcie
kampanii przed wyborami do I Sejmu �l¹skiego (24 wrze�nia 1922 roku) � w pe³ni
odpowiada³ programowi partii uchwalonemu w Krakowie na II Kongresie94.

Klub Narodowej Partii Robotniczej wniós³ w I Sejmie �l¹skim 20 interpelacji,
na 89 interpelacji w ogóle (tj. 22,47% ogó³u interpelacji). Z takim wynikiem enpe-
erowski klub zajmowa³ trzecie miejsce pod wzglêdem aktywno�ci interpelowania,
plasuj¹c siê po Klubie Polskiej Partii Socjalistycznej (28 interpelacji) i Klubie Chrze-
�cijañskiej Demokracji (26 interpelacji). Z 20 interpelacji ogó³em 5 interpelacji pod-
pisali wy³¹cznie cz³onkowie Klubu (interpelacje numer: 3, 4, 10, 18, 20), natomiast
w 15 przypadkach interpelacje enpeerowskie poparli swymi podpisami, niebêd¹-
cy cz³onkami Klubu, pos³owie: Stanis³aw Janicki (4 interpelacje), Edward Rybarz
(2 interpelacje), a po jednej interpelacji pos³owie PPS (Józef Machej, Wojciech
Mokry, Wiktor Rumpfelt) i chadek Walenty Fojkis, nadto w jednym przypadku �
interpelacja numer 5 � piêciu pos³ów Klubu Polskiej Partii Socjalistycznej (Kle-
mens Borys, Józef Machej, Wojciech Mokry, Wiktor Rumpfelt, Józef Wiechu³a).

Pod ¿adn¹ interpelacj¹ NPR nie znajdziemy podpisów pos³ów Klubu Niemiec-
kiego. Wydaje siê, ¿e pos³ów niemieckich zniechêca³y do wspó³pracy z NPR bar-
dzo wyeksponowane narodowe elementy jej programu.

Dziwiæ mo¿e natomiast � mimo blisko�ci programów politycznych i spo³ecz-
nych � stosunkowo ma³e poparcie enpeerowskich interpelacji ze strony Klubu
Chrze�cijañskiej Demokracji, co oczywi�cie nie przes¹dza³o o mo¿liwo�ci wnosze-
nia interpelacji wspólnych95.

Analiza tre�ci enpeerowskich interpelacji prowadzi do wniosku, ¿e dziewiêæ
z nich dotyczy³o bezpo�rednio ekonomicznych interesów robotników (interpelacje
ujête w wykazie pod numerami: 1�3, 5�7, 12, 13, 17). By³y to interpelacje,
w których pos³owie Narodowej Partii Robotniczej protestowali przeciwko ograni-
czaniu miejsc pracy, masowym zwolnieniom, lokautom, zatrudnianiu obcokrajow-
ców kosztem robotników polskich, wzglêdnie w których domagali siê utrzymania
robotniczej reprezentacji w organach wspó³decyduj¹cych o wysoko�ci p³ac (Ko-
misja Parytetyczna w Bielsku) czy o zarz¹dzaniu zak³adem pracy (pogwa³cenie
ustawy o radach zak³adowych w Rybniku). Przedmiot tych dziewiêciu interpela-
cji najpe³niej odpowiada zarówno ogólnym za³o¿eniom, jak i szczegó³owym postu-
latom Programu Narodowej Partii Robotniczej.

93 Program Narodowej Partii Robotniczej..., s. 7; J. H o l z e r: Mozaika polityczna..., s. 198.
94 H. R e c h o w i c z: Sejm �l¹ski..., s. 78.
95 Klub Chrze�cijañskiej Demokracji i Klub Narodowej Partii Robotniczej wnios³y w I Sejmie

�l¹skim dwie wspólne interpelacje: interpelacja w sprawie konfiskaty gazet polskich (18 listopa-
da 1926 r.); interpelacja w sprawie konfiskaty �Polonii� w zwi¹zku z napadem na redaktora Za-
bawskiego.
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Ochronê praw i interesów, przede wszystkim ekonomicznych, szerszych � ni¿
tylko robotnicze � grup ludno�ci mia³o na celu kolejnych dziewiêæ interpelacji (in-
terpelacje zamieszczone w wykazie pod numerami: 4, 8�11, 14, 15, 18, 19). Dwie
z nich zawiera³y w swej tre�ci zastrze¿enia odno�nie do organizacji i funkcjono-
wania organów �l¹skiej administracji, bêd¹ce w bezpo�rednim zwi¹zku z poziomem
¿ycia ludno�ci. Wyra¿one w tych interpelacjach postulaty zmierza³y bowiem do
usprawnienia pracy w³adz skarbowych czy Wojewódzkiego Urzêdu Ubezpieczeñ,
gwarantuj¹cych regularne wyp³acanie nauczycielom pensji (przez przekazywanie
gminom nale¿nego im 25% udzia³u z podatku obrotowego) czy �rodki utrzymania
ludno�ci (przez szybkie za³atwienie zalegaj¹cych w Wojewódzkim Urzêdzie Ubez-
pieczeñ spraw rentowych).

Pozosta³e dwie interpelacje enpeerowskiego klubu (interpelacje ujête w wyka-
zie pod numerami: 16 i 20) maj¹ wyra�nie ustrojowy charakter. Interpelanci wska-
zuj¹ w nich na � niezgodne z prawem (art. 8a ustawy konstytucyjnej z 8 marca
1921 roku) � wprowadzenie w województwie �l¹skim ustawy z 31 lipca 1924
roku o monopolu spirytusowym bez zgody Sejmu �l¹skiego (interpelacja nr 16) b¹d�
te¿ domagaj¹ siê wstrzymania jej wprowadzenia na obszarze autonomicznego wo-
jewództwa (interpelacja nr 20). Te dwie interpelacje dope³niaj¹ obrazu Narodowej
Partii Robotniczej jako konsekwentnej rzeczniczki przestrzegania przez w³adze
centralne przyznanych �l¹skowi praw autonomicznych. Jednak i w tych dwóch
interpelacjach dostrzec mo¿na elementy socjalne, widoczne zw³aszcza w obawie
Klubu, ¿e rozporz¹dzenia wykonawcze do ustawy z 31 lipca 1924 roku spowoduj¹
cofniêcie koncesji dla dotychczasowych ich posiadaczy.

Analiza tre�ci � wniesionych przez Klub Narodowej Partii Robotniczej
w I Sejmie �l¹skim � interpelacji wskazuje jednoznacznie, ¿e przedmiot enpeerow-
skich interpelacji realizowa³ �ci�le tak ogólne za³o¿enia, jak i niektóre szczegó³o-
we postulaty przyjêtego w Krakowie w 1921 roku Programu Narodowej Partii
Robotniczej.

Józef Ci¹gwa

Die vom Abgeordnetenklub der Nationalen Arbeiterpartei
im I. Schlesischen Sejm eingebrachten Interpellationen

(10. Okt. 1922�12. Febr. 1929)

Z u s a m m e n f a s s u n g

Das Interpellationsrecht wurde im I. Schlesischen Sejm allgemein mit dem Art. 14 des Verfas-
sungsgesetzes vom 15. Juli 1920 normiert, das das organische Statut der Schlesischen Woiwodschaft
beinhaltete (Gesetzblatt der Republik Polen Nr. 73, Pos. 497), und genau mit dem Art. 44 der ein-
stweiligen Geschäftsordnung (vom 13. Oktober 1922) und der feststehenden Geschäftsordnung
(vom 31. Januar 1923) des Schlesischen Sejms.

9 Z Dziejów Prawa
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Dem Art. 44 der beiden Geschäftsordnungen gemäß sollte eine Interpellation mindestens von
sieben Abgeordneten unterzeichnet und dann von den Anfragenden dem Sejmmarschall überwiesen
werden. Das angefragte Organ sollte die Antwort (Erläuterung) in drei Wochen nach dem Interpel-
lationsempfang geben. Die oben genannte Vorschrift sah auch eine obligatorische Diskussion im
Landtag zur Anfrage selbst und zur darauf gegebenen Antwort vor.

Der zahlenmäßig kleine (acht Mitglieder) Abgeordnetenklub der Nationalen Arbeiterpartei hat
an den I. Schlesischen Sejm zwanzig Interpellationen gerichtet, die auch von Abgeordneten der an-
deren Abgeordnetenklubs unterzeichnet worden sind. Die Analyse der genannten Interpellationen
zeigt, dass die meisten von ihnen den Schutz von ökonomischen Interessen der Bevölkerung (v. a.
Arbeiter) angingen, was davon zeugt, dass die Interpellationen des Abgeordnetenklubs die Gründun-
gen und die Voraussetzungen des 1921 in Krakau angenommenen politischen Programms der Na-
tionalen Arbeiterpartei verwirklichten.

Die vom Sejmmarschall vorgenommenen Handlungen und die Antworten (Erläuterungen) des
Woiwoden sind die zweite Stufe des Interpellationsvorgangs. Die Konfrontation der praktischen
Anwendung des Interpellierens mit Bestimmungen der beiden Geschäftsordnungen lässt wesentli-
che Unterschiede zwischen den Rechtsebenen aufzeigen.

Józef Ci¹gwa

Interpellations of the National Working Party Club
in the Silesian Sejm I

(10 October 1922�12 February 1929)

S u m m a r y

The law of interpellation in the Silesian Sejm I regulated mainly the 14th article of the Consti-
tutional act from 15 July 1920, including the organic status of the Silesian Voivodship (Dz.U.R.P.
Nr 73, poz. 497), especially the 44th article of the temporary regulations (from 13 October 1922)
and a permanent one (from 31 January 1923) of the Silesian Sejm.

According to the 44th article of the Silesian Sejm�s regulations, the interpellation given to the
speaker by interpellants should be signed by at least 7 Members of Parliament, and the interpel-
lated organ was to answer the questions (queries) within the period of 3 weeks from the interpel-
lation day. Besides, the regulation under discussion predicted an obligatory Sejm discussion on in-
terpellation and answer to it.

A small (8 MP) Club of the National Working Party submitted 20 interpellations in the Sile-
sian Sejm I, which were often co-signed by the MP of other clubs. The analysis of the NWP in-
terpellations shows that the majority of them touched upon the protection of economic businesses
of people (mainly the workers), which proves that interpellations of this club realized the assump-
tions and postulates of the National Working Party political programme accepted in Kraków
in 1921.

The actions by the speaker of the Sejm and answers (explanations) of the provincial governor
illustrate the second phase of the interpellation process. A confrontation of the practices of the
whole interpellation proceeding with the principles of the two Silesian Sejm�s regulations points
to major differences on the two levels: the law in the Silesian Sejm I regulations, and, sometimes,
the law far from the one realized in practice.
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Problem osób prawnych
w trakcie prac nad unifikacj¹ prawa cywilnego

w latach 1945�1946
� szkic zagadnienia

1. Zagadnienie dziejów prawa cywilnego w Polsce Ludowej wzbudza coraz
wiêksze zainteresowanie historyków prawa. W�ród autorów opracowañ na ten
temat nale¿y wymieniæ miêdzy innymi: Adama Lityñskiego1, Piotra Fiedorczyka2,

1 A. L i t y ñ s k i: O prawie i s¹dach pocz¹tków Polski Ludowej. Bia³ystok 1999; I d e m: Pó³
wieku kodyfikacji prawa w Polsce (1919�1969). Wybrane zagadnienia. Tychy 2001; I d e m: Pierw-
szy etap prac nad kodyfikacj¹ prawa cywilnego w Polsce ludowej. (Szkic dla dydaktyki). W: Z dzie-
jów prawa. Czê�æ 2. Red. A. L i t y ñ s k i. Katowice 1999; I d e m: Na drodze do kodyfikacji pra-
wa cywilnego w Polsce Ludowej. W: Prawo wczoraj i dzi�. Studia dedykowane profesor Katarzy-
nie Sójce-Zieliñskiej. Red. G. B a ³ t r u s z a j t y s. Warszawa 2000; I d e m: Organizacja wymiaru
sprawiedliwo�ci oraz prawo s¹dowe. W: A. L i t y ñ s k i, M. K a l l a s: Historia ustroju i prawa Pol-
ski Ludowej. Warszawa 2000; I d e m: Z dziejów kodyfikacji prawa cywilnego w Polsce. Zagadnie-
nia wybrane. W: Rozprawy prawnicze. Ksiêga pami¹tkowa dla uczczenia pracy naukowej Profe-
sora Antoniego Agopszowicza. Red. R. M i k o s z. Katowice 2000; I d e m: Kodyfikacja prawa kar-
nego materialnego w II Rzeczypospolitej. W: Tworzenie prawa w Polsce. Tradycja i wspó³czesno�æ.
Red. D. T r e p k o w s k a. Warszawa 2000.

2 P. F i e d o r c z y k: Z prac nad unifikacj¹ osobowego prawa ma³¿eñskiego w 1945 roku. W:
�Miscellanea Historico-Iuridica�. T. 1. Red. A. L i t y ñ s k i, P. F i e d o r c z y k. Bia³ystok 2003;
I d e m: Ko�ció³ katolicki i opozycja polityczna wobec unifikacji osobowego prawa ma³¿eñskiego
w 1945 r. �Czasopismo Prawno-Historyczne� 2004, z. 1; I d e m: Rozwód w zunifikowanym pra-
wie ma³¿eñskim z 1945 r. Geneza, konstrukcja, orzecznictwo. W: �Miscellanea Historio-Iuridica�.
T. 2. Red. A. L i t y ñ s k i, P. F i e d o r c z y k. Bia³ystok 2004; I d e m: Stosunki prawne z pokre-
wieñstwa w pracach nad unifikacj¹ prawa cywilnego w latach 1945�1946. W: �Miscellanea Hi-
storico-Iuridica�. T. 3. Red. A. L i t y ñ s k i, P. F i e d o r c z y k. Bia³ystok 2005.

9*
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Aleksandrê Kozio³3 i Annê Stawarsk¹-Rippel4. Spora ju¿ literatura traktuj¹ca
o unifikacji prawa cywilnego w Polsce w latach 1945�1946 pomija jednak pro-
blem osób prawnych. W opracowaniu niniejszego artyku³u pomocne by³y materia³y
archiwalne5.

2. Konstrukcjê osoby prawnej wprowadzono ju¿ w prawie rzymskim, ale sto-
sunkowo pó�no, bo dopiero w I wieku p.n.e.6 Dopiero kanoni�ci wypracowali kon-
cepcjê, ¿e korporacje i zak³ady ko�cielne stanowi¹ pewne indywiduum i jako ta-
kie s¹ osob¹ wyposa¿on¹ we wszystkie przymioty prawne osób fizycznych. Teo-
riê tê przyjêli nastêpnie postglosatorzy7.

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e zmiany gospodarcze i spo³eczne spowoduj¹ wiêk-
sze zainteresowanie osobami prawnymi w XVIII i XIX wieku. Jednak Kodeks
Napoleona pomija³ kwestiê osób prawnych. Dopiero w drugiej po³owie XIX wie-

3 A. K o z i o ³: Nowa tre�æ starej normy. W: Z dziejów prawa. Czê�æ 4. Red. A. L i t y ñ s k i.
Katowice 2003; E a d e m: Projekty prawa spadkowego z 1945 roku. W: Z dziejów prawa. Czê�æ
6. Red. A. L i t y ñ s k i. Katowice 2005; E a d e m: System wspólno�ci dorobku czy rozdzielno�ci ma-
j¹tkowej? Prawo ma³¿eñskie maj¹tkowe � polskie projekty dekretów z lat 1945�1946. W: �Mi-
scellanea Iuridica�. T. 6. Red. A. L i t y ñ s k i, A. D r o g o ñ. Tychy 2005; E a d e m: Uwag kilka
o pracach nad dekretem o aktach stanu cywilnego z 1945 roku. W: �Miscellanea Iuridica�. T. 7.
Red. M. M i k o ³ a j c z y k, A. D r o g o ñ. Tychy 2005; E a d e m: Organizacja prac nad prawem cy-
wilnym w Polsce w latach 1945�1946. W: Z dziejów prawa. Czê�æ 7. Red. A. L i t y ñ s k i, M. M i -
k o ³ a j c z y k, W. O r g a n i � c i a k. Katowice 2005.

4 A. S t a w a r s k a - R i p p e l: Prawo s¹dowe Polski Ludowej 1944�1950 a prawo Drugiej
Rzeczypospolitej. Katowice 2006.

5 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Zespó³ Ministerstwa Sprawiedliwo�ci, teczka
nr 4060.

6 We wcze�niejszym okresie nie zna³o jej ani prawo rzymskie, ani inne prawa antyczne.
W dawniejszym prawie rzymskim cel ustawodawczy, któremu s³u¿y³a nastêpnie kategoria osób
prawnych, osi¹gano za pomoc¹ innej konstrukcji, tzn. rzeczy przeznaczone na potrzeby organi-
zacji ¿ycia zbiorowego prawo przedmiotowe uwa¿a³o za rzeczy wyjête z obiegu, a równocze�nie
na mocy specjalnych norm publicznoprawnych przeznacza³o je na okre�lony cel zbiorowy, zaka-
zuj¹c wszelkich dzia³añ, których nie mo¿na by pogodziæ z takim przeznaczeniem. Stworzona na-
stêpnie przez Rzymian kategoria osobowo�ci (univeritas personarum, universitas bonorum) ozna-
cza³a przyjêcie zasady, ¿e pod pewnymi warunkami grupy zwi¹zanych z sob¹ ludzi (universitas)
traktowano tak, jak jedn¹ osobê. Chodzi³o g³ównie o wydzielenie maj¹tku umo¿liwiaj¹ce realiza-
cjê dzia³añ, jakie wspólnie podejmowa³a grupa ludzi. Kodyfikacja justyniañska utrwali³a pojêcie
osoby prawnej, ale teorii nie ukszta³towa³a. Nie uczynili tego równie¿ glosatorzy. L. G ó r n i c k i:
Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919�1939.
Wroc³aw 2000, s. 172.

7 L. G ó r n i c k i: Prawo cywilne..., s. 172; F. B o s s o w s k i: Osoby fizyczne i osoby prawne.
W: Encyklopedia podrêczna prawa prywatnego. T. 3. Warszawa 1937, s. 1324 i 1330; R. Ta u -
b e n s c h l a g: Rzymskie prawo prywatne na tle praw antycznych. Warszawa 1955, s. 82�84, 112�
114; E. S z y m o s z e k: Szko³a glosatorów w polskiej literaturze historycznoprawnej. Pogl¹dy Mi-
cha³a Staszkowa. Czê�æ II. W: Z dziejów prawa. Czê�æ 4..., s. 15; I d e m: Szko³a glosatorów w pol-
skiej literaturze historycznoprawnej. Pogl¹dy Micha³a Staszkowa. W: Z dziejów prawa. Czê�æ 3.
Red. A. L i t y ñ s k i. Katowice 2002, s. 23.
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ku, wraz z burzliwym rozwojem wszelkiego typu zrzeszeñ, nast¹pi³y w tej mierze
wa¿ne ustawowe zmiany8. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) po�wiêca³ temu za-
gadnieniu a¿ 69 paragrafów, zreszt¹ w bardzo rozbudowanych koncepcjach dok-
trynalnych. Teoria osób prawnych by³a jedn¹ z fundamentalnych kwestii nauki nie-
mieckiej XIX wieku, a jednocze�nie punktem kontrowersyjnym miêdzy dwoma jej
g³ównymi od³amami � romanistycznym i germanistycznym9.

3. Po odzyskaniu przez pañstwo polskie niepodleg³o�ci w 1918 roku Komisja
Kodyfikacyjna II RP niezw³ocznie przyst¹pi³a do unifikacji prawa w Polsce. Po-
zostawi³a po sobie projekty, które mia³y stanowiæ czê�æ ogóln¹ kodeksu cywilne-
go. Prace nad wybranymi zagadnieniami, które zaliczono wstêpnie do czê�ci ogólnej
kodeksu, rozpoczêto ju¿ w pierwszym okresie dzia³alno�ci Komisji10. Pracowali nad
nimi: Stanis³aw Go³¹b, Ernest Till, Maurycy Allerhand oraz Ignacy Koschembahr-
-£yskowski11.

E. Till przygotowa³ do przysz³ego kodeksu rozdzia³ o osobach prawnych wraz
z uzasadnieniem. Sk³ada³ siê on z 33 paragrafów i zosta³ podzielony na trzy czê-
�ci:

a. Postanowienia ogólne
1. Korporacje prywatne (stowarzyszenia).
2. Fundacje.

Postanowienia nie obejmowa³y wszystkich osób prawnych, lecz tylko stowa-
rzyszenia i fundacje. W projekcie nie omówiono kwestii dóbr osobistych osób praw-
nych. Jak stwierdzi³ L. Górnicki, projekt ten zosta³ zarzucony w II Rzeczypospo-
litej, a rozleg³e ustawodawstwo dotycz¹ce osób prawnych posz³o w zupe³nie innym
kierunku ni¿ zak³ada³ E. Till. Jego propozycje regulacji osób prawnych nie zosta³y
ostatecznie przyjête przez sekcjê i powróci³y do autora12.

Najpe³niejszy i najwiêkszy � liczy³ bowiem a¿ 169 artyku³ów � by³ projekt
ksiêgi pierwszej kodeksu cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Koschem-
bahra-£yskowskiego13. Podstawowe za³o¿enie owego projektu sprowadza³o siê do
odrzucenia koncepcji praw podmiotowych.

Ksiêga pierwsza projektu kodeksu cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej zawie-
ra³a przepisy ogólne i sk³ada³a siê z czterech dzia³ów:

8 K. S ó j k a - Z i e l i ñ s k a: Wielkie kodyfikacje cywilne XIX w. Warszawa 1973, s. 101.
9 Ibidem, s. 181. W doktrynie romanistycznej przyjê³a siê teoria fikcji, która negowa³a real-

ny byt osoby prawnej, a widzia³a w niej twór sztuczny, istniej¹cy tylko na zasadzie fikcji praw-
nej. Teorie przeciwne � uznaj¹ce realny byt osoby prawnej � powsta³y w�ród germanistycz-
nego od³amu niemieckiej jurysprudencji. G³ównym jej rzecznikiem by³ Otto von Gierke. Ibidem,
s. 182.

10 L. G ó r n i c k i: Prawo cywilne..., s. 166.
11 Ibidem, s. 166�177.
12 Ibidem, s. 175.
13 Ibidem, s. 177; W. Wo ³ o d k i e w i c z: Ignacy Koschembahr-£yskowski � romanista, cy-

wilista, kodyfikator. �Studia Iuridica� [Warszawa] 1995, T. 29, s. 55.
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a. Dzia³ I � �o prawie�,
b. Dzia³ II � �o osobach�,
c. Dzia³ III � �o rzeczach�,
d. Dzia³ IV � �o stosunkach prawnych�.
I. Koschembahr-£yskowski zaproponowa³ nastêpuj¹c¹ systematykê norm

prawnych o osobach. W dziale II �o osobach�, w oddziale I �o osobie fizycznej�,
umie�ci³ przepisy traktuj¹ce o nastêpuj¹cych zagadnieniach: o pocz¹tku cz³owie-
ka, o jego zdolno�ci prawnej i zdolno�ci do dzia³ania prawnego (art. 22�23), §2
o miejscu zamieszkania (art. 33�38), §3 o pokrewieñstwie (art. 39�44), §4
o ochronie osobisto�ci cz³owieka (art. 45�50), §5 o nieobecnym i zaginionym,
o uznaniu za zaginionego lub zmar³ego (art. 51�82), §6 o koñcu cz³owieka (art.
83�84)14. W oddziale II unormowa³ kwestie zwi¹zane z osob¹ prawn¹. Oddzia³
II �o osobach prawnych� mia³ zawieraæ postanowienia dotycz¹ce osób prawnych:
§1 przepisy ogólne o osobie prawnej (art. 85�110), §2 o zbiorowo�ci osób (art.
111�114), §3 o zak³adzie (art. 11�118), §4 o fundacji (art. 119�127), §5 o po-
stêpowaniu s¹dowym (art. 128)15. Komisja uzna³a jednak, ¿e do czasu ukoñcze-
nia poszczególnych czê�ci kodeksu ustalenia podkomisji mog¹ mieæ tylko charak-
ter przygotowawczy. Projekt pozostawa³ wiêc w zawieszeniu a¿ do uchwalenia po-
zosta³ych czê�ci16.

4. Gdy zakoñczy³a siê druga wojna �wiatowa, zadanie unifikacji prawa powie-
rzono Ministerstwu Sprawiedliwo�ci. Prace skupia³y siê w Departamencie Usta-
wodawczym. Wa¿n¹ rolê odgrywa³a Komisja Prawnicza, która by³a organem po-
mocniczym Ministerstwa.

Mo¿na by przypuszczaæ, ¿e najwiêcej uwagi po�wiêcono regulacji kwestii
osób prawnych. Czy faktycznie zastanawiano siê nad zakresem penalizacji osób
prawnych przez kodeks cywilny? Prawdopodobnie problem ten nie przysporzy³
najwiêcej k³opotów: �W Polsce sprawa jest ju¿ do pewnego stopnia przes¹dzo-
na. Prawo o stowarzyszeniach z 1932 roku przesunê³o ca³¹ tê dziedzinê na p³asz-
czyznê prawa administracyjnego; prawo o fundacjach nie jest wprawdzie jesz-
cze zunifikowane, ale zarówno w województwach centralnych, jak i po³udnio-
wych dziedzina ta nale¿y do prawa administracyjnego i w tym te¿ kierunku sz³y
tendencje unifikacyjne. Osoby prawne bêd¹ce spó³kami handlowymi znalaz³y
swe unormowanie w kodeksie handlowym, a spó³dzielnie � w ustawie o spó³-
dzielniach. Niewiele zatem materii pozosta³o dla prawa osobowego. Jednak¿e
nie mo¿na by z tego stanu rzeczy wyci¹gaæ wniosku, ¿e sprawê osób prawnych
nale¿y pomin¹æ zupe³nym milczeniem. Sprzeciwia³oby siê to zreszt¹ zapowiedzi
zawartej w art. 32 kod. zobowi¹zañ, wed³ug którego przepisy zawarte w prawie

14 L. G ó r n i c k i: Prawo cywilne..., s. 177.
15 Ibidem.
16 Ibidem, s. 167.
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osobowym stanowi¹ o tym, w jaki sposób mog¹ sk³adaæ o�wiadczenia woli osoby
prawne�17.

Sporo problemów wy³oni³o siê, je�li chodzi o zdolno�æ do czynno�ci prawnych
osób prawnych, ich odpowiedzialno�æ za czyny oraz ochronê dóbr osobistych osób
prawnych.

5. Departament Ustawodawczy Ministerstwa Sprawiedliwo�ci w 1945 roku
zaproponowa³ nastêpuj¹ce rozwi¹zanie owej kwestii: �Projekt mówi o organach
osób prawnych, a nie o jej przedstawicielach. Ze wzglêdu na to, ¿e ustrój osób praw-
nych unormowany zosta³ w ca³ej masie ustaw szczególnych, brzmienie art. 23
z natury rzeczy musi byæ bardzo ogólnikowe18. Dalsz¹ konsekwencj¹ przyjêtej
w projekcie konstrukcji jest zasada, ¿e osoba prawna ponosi odpowiedzialno�æ
za szkodê wyrz¹dzon¹ przez jej organa. Je¿eli chodzi o odpowiedzialno�æ za szko-
dê w zakresie stosunków umownych, odpowiedzialno�æ ta wynika ju¿ po�rednio
z art. 241 kodeksu zobowi¹zañ. Brak natomiast wyra�nego przepisu dotycz¹cego
czynów niedozwolonych, gdy¿ nie zawsze bêdzie mo¿na uznaæ organ osoby praw-
nej za podw³adnego w rozumieniu art. 145 kodeksu zobowi¹zañ. Oczywiste jest,
¿e odpowiedzialno�æ osoby prawnej powstaje tylko wówczas, gdy szkodê wyrz¹-
dzi³ organ osoby prawnej, dzia³aj¹cy w charakterze tego organu. Podobny przepis
zawiera k.c.n., stosuj¹c go do wszystkich osób prawnych, nawet prawa publicz-
nego, tylko w zakresie dzia³alno�ci prywatnoprawnej, a nie publicznoprawnej (por.
§§31, 86 i 89 k.c.n.)�19. Na konferencji Komisji Prawniczej sporo kontrowersji
wzbudzi³a odpowiedzialno�æ pañstwowych osób prawnych20. Zagadnienie by³o istot-

17 AAN, Min. Sprawiedl.: Uzasadnienie do projektu, s. 131. Z motywów ustawodawczych, cyt.
za: I. R ó ¿ a ñ s k i: Prawo osobowe. Postêpowanie o ubezw³asnowolnienie. Postêpowanie o uzna-
nie za zmar³ego i stwierdzenie zgonu. Komentarz. Kraków 1946, s. 89�90.

18 A. K l e i n: Ewolucja instytucji osobowo�ci prawnej. W: Tendencje rozwoju prawa cywilne-
go. Red. E. £ ê t o w s k a. Wroc³aw�Warszawa�Kraków�Gdañsk�£ód� 1983, s. 59.

19 Z motywów ustawodawczych..., s. 116.
20 Omawiany by³ art. 26 projektu AAN, Min. Sprawiedl.: Protokó³ posiedzenia Komisji Praw-

niczej z dnia 16 lipca 1945 r. w sprawie dekretu o prawie osobowym. Sygn. 4060, s. 158. E. Till
w 1921 r. przygotowa³ projekt rozdzia³u o osobach prawnych i zaproponowa³ w nim tzw. teoriê
organów, odrzucaj¹c teoriê przedstawicielstwa. Zgodnie z panuj¹c¹ równie¿ dzi� w naszej doktry-
nie teori¹ organów, dzia³ania organów osoby prawnej i ich skutki przypisuje siê samej osobie praw-
nej. Projekt E. Tilla w §2 g³osi³: �Czynno�ci prawne, podjête przez organa osoby prawnej w za-
kresie ich upowa¿nieñ, s¹ czynno�ciami samej osoby prawnej. Za czynno�ci bezprawne odpowia-
daj¹ oni nadto osobi�cie i solidarnie�. W celu usuniêcia kontrowersji w nauce i jurysprudencji re-
ferent podkre�la³ zdolno�æ osób prawnych do odpowiedzialno�ci za przestêpstwa. Ogranicza³a siê
ona do sfery maj¹tkowej, bo �konsekwencje kryminalne, o ile odnosz¹ siê do osoby przestêpcy,
wymagaj¹ przymiotów naturalnych cz³owieka�. E. T i l l: Osoby prawne. Projekt rozdzia³u kodeksu
cywilnego z uwagami. Poznañ 1921, s. 20. Dziêki teorii organów dobra lub z³a wiara organu (a �ci-
�lej � piastuna organu) traktowana jest tak, jak gdyby to by³a dobra lub z³a wiara samej osoby
prawnej. To samo odnie�æ mo¿na do wad o�wiadczenia woli. Prawo cywilne � czê�æ ogólna. Red.
Z. R a d w a ñ s k i. T. 2. Warszawa 2002, s. 467.
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ne tym bardziej, ¿e coraz wiêkszy udzia³ w ¿yciu gospodarczym mia³y przedsiêbior-
stwa pañstwowe i ich zjednoczenia.

Przyjrzyjmy siê, jak przebiega³a dyskusja, w jakim kierunku zmierza³a i czy sta-
rano siê uprzywilejowaæ pañstwowe osoby prawne.

Przedstawicielka Prezydium Rady Ministrów wypowiedzia³a siê za skre�leniem
przepisu, który mówi³ o odpowiedzialno�ci pañstwowych osób prawnych21. Przy-
toczy³a opiniê Biura Prawnego Prezydium, wed³ug której przepis ten móg³by byæ
zamieszczony jedynie w kodeksie zobowi¹zañ. Rz¹d by³ zatem przeciwko zamiesz-
czaniu ogólnych przepisów o odpowiedzialno�ci pañstwowych osób prawnych.
Wydaje siê, ¿e nie wszyscy uczestnicy podzielali to zdanie, gdy¿ A. Wolter stwier-
dzi³, ¿e �dyskusje na ten temat nale¿y raz na zawsze przeci¹æ�22.

Podobnego zdania by³ przedstawiciel Prokuratorii Generalnej: �[...] trzeba po-
wiedzieæ wyra�nie, czy te osoby odpowiadaj¹, czy te¿ nie odpowiadaj¹�23. Uwa-
¿a³ on, ¿e nale¿a³o konsekwentnie tak¹ sam¹ odpowiedzialno�æ wprowadziæ dla
osób prawa publicznego, ale tylko, je�li chodzi³o o czynno�ci prywatnoprawne.
Zaproponowa³ zmodyfikowanie proponowanych artyku³ów przez uzupe³nienie na-
stêpuj¹cego zdania: �[...] o ile prawo szczególne inaczej nie stanowi�. Jednak nawet
w przypadku braku takiego przepisu � zdaniem przedstawiciela Prokuratorii Ge-
neralnej � mo¿na by doj�æ do takiego wniosku w drodze interpretacji proponowa-
nego przepisu o odpowiedzialno�ci osób prawnych. Przedstawicielka Prezydium
Rady Ministrów sprzeciwi³a siê temu pomys³owi i opowiedzia³a siê za wy³¹czeniem
osób prawa publicznego spod odpowiedzialno�ci z art. 26, gdy¿ � jak argumen-
towa³a � wzrasta³a liczba przedsiêbiorstw pañstwowych i ich zjednoczeñ24. Przed-
stawiciel Prokuratorii Generalnej zaproponowa³ nastêpuj¹c¹ redakcjê przepisu:
�Przepis ten stosuje siê (odpowiednio) do osób prawnych prawa publicznego
w zakresie ich dzia³alno�ci prywatnoprawnej, o ile przepisy szczególne nie stano-
wi¹ inaczej�25. Drugiego dnia obrad przedstawicielka Prezydium Rady Ministrów
ponownie wnios³a o wykre�lenie art. 26, poniewa¿ nale¿a³ on, jej zdaniem, do ko-
deksu zobowi¹zañ, i przeredagowanie art. 25 w nastêpuj¹cy sposób: �§1. Osoba
prawna dzia³a przez swoje organa. §2. Sposób ustanowienia tych organów i sk³a-
dania przez nie o�wiadczeñ woli okre�laj¹ przepisy szczególne lub statuty normu-
j¹ce ustrój osoby prawnej�. Kwestia okaza³a siê tak skomplikowana i kontrower-
syjna, ¿e mimo chêci obraduj¹cych, nie zosta³a rozstrzygniêta. Przewodnicz¹cy

21 Stwierdzi³a jednocze�nie, ¿e osobi�cie jest za tym przepisem. AAN, Min. Sprawiedl.: Pro-
tokó³ posiedzenia Komisji Prawniczej z dnia 16 lipca 1945 r..., s. 158.

22 Ibidem, s. 15.
23 Przedstawiciel stwierdzi³, ¿e art. 26 daje podstawy do stworzenia doktryny. Ibidem, s. 158.
24 Ibidem; A.W. K a r a s s: Jedno�æ pañstwowej w³asno�ci socjalistycznej a osobowo�æ praw-

na przedsiêbiorstw pañstwowych. �Pañstwo i Prawo� [dalej: PiP] 1952, z. 7, s. 31; H. D a w i d o -
w i c z: Pañstwowe osoby prawne. PiP 1951, z. 12, s. 907.

25 AAN, Min. Sprawiedl.: Protokó³ posiedzenia Komisji Prawniczej z dnia 16 lipca 1945 r...,
s. 158.
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A. Wolter poprosi³ o przedstawienie tej sprawy Ministrowi Sprawiedliwo�ci, aby
ten podj¹³ ostateczn¹ decyzjê26.

6. Z problemem osób prawnych w nowym polskim prawie wi¹¿e siê równie¿
zakres i sposób ochrony prawnej ich dóbr. Jedn¹ z cech charakterystycznych roz-
woju prawa cywilnego w drugiej po³owie XX wieku by³ wzrost znaczenia ochro-
ny dóbr osobistych27. Ochrona dóbr osobistych zosta³a czê�ciowo uregulowana
w kodeksie zobowi¹zañ z 1933 roku. W�ród przepisów kodeksu zobowi¹zañ o na-
prawieniu szkody maj¹tkowej znalaz³y siê unormowania dotycz¹ce zado�æuczynie-
nia pieniê¿nego. Zabrak³o natomiast ogólniejszych regulacji chroni¹cych dobra oso-
biste28. Ostatecznej wersji projektu przepisów ogólnych kodeksu cywilnego Komisja
Kodyfikacyjna II RP nie opracowa³a29.

Analizuj¹c sprawozdania z prac Departamentu Ustawodawczego z okresu uni-
fikacji prawa, odnosi siê wra¿enie, ¿e sposób ochrony dóbr osobistych i samo ich
pojêcie nie wzbudzi³y g³êbszych dyskusji merytorycznych. Komisja Prawnicza mia³a
tylko w¹tpliwo�ci co do sposobu regulacji ochrony nazwiska w prawie osobowym30.

26 AAN, Min. Sprawiedl.: Protokó³ posiedzenia Komisji Prawniczej z dnia 17 lipca 1945 r.
w sprawie dekretu o prawie osobowym. Sygn. 4060, s. 164.

27 J. P i ¹ t o w s k i: Ewolucja ochrony dóbr osobistych. W: Tendencje rozwoju prawa cywilne-
go..., s. 9.

28 M. L i j o w s k a: Koncepcja ogólnego prawa osobisto�ci w niemieckim i polskim prawie cy-
wilnym. �Kwartalnik Prawa Prywatnego� 2001, z. 4, s. 767. Moc¹ przepisu 157 §3 mo¿na ¿¹daæ
by³o zado�æuczynienia za cierpienie i krzywdê moraln¹, niezale¿nie od naprawienia szkody ma-
j¹tkowej. Prawa podmiotowe chronione by³y równie¿ Ustaw¹ z 29 marca 1926 r. o prawie autor-
skim, w której wyró¿niono autorskie prawa podmiotowe maj¹tkowe oraz prawa osobisto�ci twór-
cy. W dniu 2 sierpnia 1926 r. zosta³a uchwalona ustawa o nieuczciwej konkurencji. Ibidem.

29 Miêdzywojenna doktryna cechowa³a siê wielkim bogactwem pogl¹dów na temat praw pod-
miotowych. Nale¿y podkre�liæ, ¿e autor projektu ksiêgi I kodeksu cywilnego � przygotowane-
go w³a�nie dla Komisji Kodyfikacyjnej � I. Koschembahr-£yskowski opowiada³ siê przeciwko
koncepcji praw podmiotowych osobistych, podkre�laj¹c, i¿ �w zagadnieniu o ochronie osobisto-
�ci nie chodzi o ochronê praw podmiotowych jednostki [...], lecz o uznanie donios³ego stanowi-
ska cz³owieka w ustroju prawnym�. J. K o s c h e m b a h r - £ y s k o w s k i: Kilka uwag o zadaniach
naszego prawnictwa w dziedzinie prawa cywilnego. �Gazeta S¹dowa Warszawska� 1927, z. 44,
s. 606�607. F. Zoll zaj¹³ stanowisko opozycyjne wobec przewa¿aj¹cego w doktrynie austriac-
kiej prawa cywilnego pogl¹du o braku podstaw do wyró¿nienia w�ród praw podmiotowych praw
osobistych. F. Z o l l: Prawo cywilne opracowane g³ównie na podstawie przepisów obowi¹zuj¹cych
w Ma³opolsce przy wspó³udziale Jana Gwiazdomorskiego, Leona Oberlendera i Tomasza So³tysi-
ka. T. 1. Poznañ 1931, s. 121. Do zwolenników koncepcji praw podmiotowych osobistych nale-
¿a³ te¿ S. Grzybowski. S. G r z y b o w s k i: Ochrona stosunku do dzie³a po �mierci twórcy. Kra-
ków 1933, s. 29, 32.

30 AAN, Min. Sprawiedl.: Protokó³ posiedzenia Komisji Prawniczej z dnia 16 lipca 1945 r...,
s. 158, 159. Biuro Prawne Prezydium Rady Ministrów zaproponowa³o swój w³asny przepis
w brzmieniu: �Osoba, której prawo do nazwiska (pseudonimu, nazwy) zosta³o naruszone przez
bezprawne jego u¿ywanie lub zaprzeczenie tego prawa, mo¿e ¿¹daæ zaniechania naruszenia, co nie
wy³¹cza dalej id¹cych roszczeñ, przewidzianych w innych przepisach�. AAN, Min. Sprawiedl.:
Poprawki do projektu prawa osobowego. Sygn. 4060, s. 150. A. Wolter jednak nie chcia³ zamiesz-
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W trakcie obrad Komisji Prawniczej pad³a propozycja, aby regulacje dotycz¹ce
ochrony nazwiska umie�ciæ w przepisach o nazwiskach. Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e
przepisów tych nie stosowano by do osób prawnych. Zaproponowane rozwi¹za-
nie pozostawia³oby dobra osobiste osób prawnych w zasadzie poza ochron¹ pra-
wa cywilnego31.

Prawo osobowe unormowa³o jedynie prywatnoprawn¹ ochronê nazwiska jako
wynik przyjêtej powszechnie konstrukcji, ¿e prawo do nazwiska stanowi odrêbne
prawo podmiotowe. Wzorem dla ustawodawcy by³y przepisy BGB i Allgemeine
Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB). Dekret umo¿liwi³ stosowanie przepisu do nazw
osób prawnych, gdyby dotychczasowe przepisy (o firmie, o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji itp.) okaza³y siê w konkretnym przypadku niewystarczaj¹ce32.
Jednak trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e problem ochrony dóbr osobistych by³ mar-
ginalizowany przez ówczesnego ustawodawcê.

7. Na dekret Prawo osobowe z 1945 roku33 sk³ada³y siê trzy dzia³y, z których
pierwszy dotyczy³ osób fizycznych, drugi osób prawnych, a trzeci � ochrony na-
zwiska. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e a¿ dwadzie�cia jeden artyku³ów po�wiêcono osobom
fizycznym, a tylko dwa osobom prawnym34. W przeciwieñstwie do BGB, stowa-
rzyszenia i fundacje normowa³o prawo administracyjne, a spó³ki handlowe i spó³-
dzielnie regulowane by³y w kodeksie handlowym i w ustawie o spó³dzielniach. Pra-
wo osobowe ogranicza³o siê do dwóch podstawowych zasad, stanowi¹cych �pod-
k³ad konstrukcyjny� osobowo�ci prawnej35. Dekret rozró¿nia³ dwa rodzaje osób:

a) osoby fizyczne,
b) osoby prawne.
Prawa i obowi¹zki wed³ug dekretu Prawo osobowe mogli nabywaæ nie tyl-

ko ludzie, ale i organizacje oraz instytucje36. Nie wszystkie instytucje by³y osoba-

czaæ unormowañ dotycz¹cych ochrony prawnej dóbr osobistych w przepisach prawa osobowe-
go. Wola³ tê kwestiê pozostawiæ orzecznictwu. Ibidem, s. 159.

31 H. Adler zwróci³ uwagê na projekt dekretu o nazwiskach, w którym problem ten by³ regu-
lowany. Uzna³ on zamieszczanie takowej instytucji w prawie osobowym za zbêdne. Materiê tê
regulowaæ mia³y szczegó³owo przepisy o nazwiskach. Ibidem, s. 159. Kszta³t przepisu wy³oni³
siê dopiero w trakcie debaty nad prawem osobowym. Artyku³ 24 brzmia³: �Ka¿dy, któremu za-
przeczono prawa do u¿ywania nazwiska lub którego interes zosta³ naruszony przez bezprawne
u¿ywanie nazwiska lub pseudonimu, mo¿e ¿¹daæ zaniechania tych dzia³añ�. AAN, Min. Sprawiedl.:
Protokó³ posiedzenia Komisji Prawniczej z dnia 17 lipca 1945 r..., s. 164, 165. �Przepis ten sto-
suje siê odpowiednio do ochrony nazwy osoby prawnej�. AAN, Min. Sprawiedl.: Protokó³ po-
siedzenia Komisji Prawniczej z dnia 16 lipca 1945 r..., s. 159.

32 AAN, Min. Sprawiedl.: Uzasadnienie..., s. 133; Z motywów ustawodawczych..., s. 130.
33 Dekret Prawo osobowe z 29 sierpnia 1945 r. Dz.U. nr 6, poz. 52.
34 Z. F e n i c h e l: Próba charakterystyki ustawodawstwa polskiego za okres 1944�1946. �De-

mokratyczny Przegl¹d Prawniczy� 1947, nr 1�2, s. 78.
35 A. Wo l t e r: Prawo osobowe i przepisy wprowadzaj¹ce. Zabrze 1946, s. 7, 8.
36 A. S t e l m a c h o w s k i: Czy kryzys osoby prawnej? �Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i So-

cjologiczny� 1968, nr 3, s. 203. E. Till, projektuj¹c rozdzia³ po�wiêcony osobom prawnym, zde-
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mi prawnymi, lecz tylko takie, które odpowiada³y warunkom okre�lonym w usta-
wie37.

Dekret przyzna³ zdolno�æ do dzia³añ prawnych osobom prawnym38. Ustawo-
dawca uzna³, ¿e wyra�ne przyznanie osobie prawnej zdolno�ci do dzia³ania za¿e-
gna nieskoñczone spory doktrynalne na ten temat39. Dekret wzorowa³ siê na pra-
wie szwajcarskim, które ho³dowa³o teorii realistycznej40. Ta konstrukcja przy�wie-
ca³a równie¿ autorom kodeksu zobowi¹zañ z 1934 roku41. Prawo osobowe nie
zawiera³o ogólnych przepisów o likwidacji osób prawnych. Nale¿a³o ich szukaæ
w przepisach tego aktu ustawodawczego, który by³ podstaw¹ powstania danej oso-
by prawnej, lub w szczególnych przepisach wydanych dla danego typu osób praw-
nych (np. przepisy kodeksu handlowego)42.

8. Skromny zakres regulacji osób prawnych przez dekret móg³ mieæ dwoja-
kie pod³o¿e. Faktycznie osoby prawne by³y ju¿ uregulowane przez przepisy prawa
handlowego czy administracyjnego. Jednak mo¿na siê te¿ by³o spodziewaæ niechêci
nowego rz¹du do wszelkich zorganizowanych, poza o�rodkami w³adzy, form ¿ycia
spo³ecznego, stowarzyszeñ, fundacji. St¹d mog³a wynikaæ niechêæ regulacji tego

cydowanie wyst¹pi³ przeciwko teorii fikcji. Wed³ug za³o¿eñ referenta, osobom prawnym nale¿a-
³o siê miejsce równorzêdne z osobami fizycznymi. Jeszcze jako komentator ustawodawstwa au-
striackiego E. Till podkre�la³, ¿e prawo nie ogranicza przecie¿ przymiotu osoby do jednostki ludz-
kiej, dlatego te¿ osoby prawne maj¹ równ¹ zdolno�æ prawn¹ z osobami fizycznymi. W przysz³ym
polskim kodeksie cywilnym jedne i drugie powinny zostaæ uregulowane w tym samym miejscu.
Oczywist¹ konsekwencj¹ zrównania obu kategorii osób by³ przepis odnosz¹cy siê do osób praw-
nych, ¿e ich zdolno�æ prawna obejmuje wszelkie prawa i obowi¹zki, które �nie wymagaj¹ przy-
miotów naturalnych cz³owieka�. Równie¿ kodeks zobowi¹zañ przyj¹³ koncepcjê realistyczn¹.
L. G ó r n i c k i: Prawo cywilne..., s. 173.

37 J. I g n a t o w i c z: Czê�æ ogólna prawa cywilnego. Warszawa 1952, s. 31.
38 R. L o n g c h a m p s  de B e r i e r: Wstêp do nauki prawa cywilnego. Lublin 1922, s. 111;

J. G ó r s k i: Wstêp do nauki prawa cywilnego. Poznañ 1947, s. 32.
39 W nauce prawa sformu³owano wiele teorii na temat istoty osoby prawnej. Teoria fikcji mówi,

¿e osoba prawna jest fikcyjnym tworem porz¹dku prawnego. H. D a w i d o w i c z: Pañstwowe oso-
by..., s. 907. O. Gierke by³ twórc¹ teorii organicznej, w my�l której osoba prawna jest tworem spo-
³ecznym, dzia³aj¹cym przez swe organy. Teoria organiczna powsta³a jako kierunek opozycyjny
wobec teorii fikcji. W my�l za³o¿eñ teorii organów, do tworzenia i urzeczywistniania woli osoby
prawnej powo³ane s¹ jednostki (osoby fizyczne) wchodz¹ce w sk³ad jej organów. Mimo ¿e z psy-
chologicznego punktu widzenia wola organu jest wol¹ jednostki lub zespo³u ludzi tworz¹cych or-
gan, z prawnego punktu widzenia stanowi ona wolê osoby prawnej. Charakter organu nadaj¹ jed-
nostce lub zespo³owi ludzi przepisy okre�laj¹ce ustrój danej osoby prawnej. Dzia³anie danej jed-
nostki (zespo³u ludzi) tylko wtedy mo¿e byæ uznane za dzia³anie samej osoby prawnej, gdy jest
to jednostka (zespó³ ludzi), która rzeczywi�cie pe³ni funkcjê organu, jej dzia³anie mie�ci siê w gra-
nicach kompetencji danego organu oraz zosta³o podjête (w sposób wyra�ny lub dorozumiany) jako
dzia³anie organu. Prawo cywilne � czê�æ ogólna..., s. 467.

40 A. Wo l t e r: Prawo osobowe..., s. 8, 9.
41 AAN, Min. Sprawiedl.: Uzasadnienie..., s. 132; Z motywów ustawodawczych..., s. 111.
42 I. R ó ¿ a ñ s k i: Prawo osobowe. Postêpowanie..., s. 110.
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zagadnienia w dekrecie, który mia³ stanowiæ jedn¹ z czê�ci przysz³ego kodeksu
cywilnego. Budziæ mo¿e zdziwienie niedostrzeganie problemu ochrony dóbr oso-
bistych osób prawnych. Prywatne osoby prawne odgrywa³y coraz mniejsz¹ rolê
w ¿yciu gospodarczym i spo³ecznym. W pracach nad kodyfikacj¹ prawa cywilnego
w latach piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku wy³oni³ siê nowy problem, a mianowi-
cie kwestia przyznania osobowo�ci prawnej pañstwowym jednostkom organiza-
cyjnym43.

43 W. B e n d e t s o n: Osobowo�æ prawna w radzieckiej nauce prawa a ujêcie tego problemu
w projekcie kodeksu cywilnego PRL. �Nowe Prawo� 1953, nr 11, s. 31.

Aleksandra A. Kozio³

Das Problem mit juristischen Personen bei der Arbeit
an der Zivilrechtsvereinheitlichung in den Jahren 1945�1946

� eine Skizze

Z u s a m m e n f a s s u n g

Das Ziel des vorliegenden Artikels ist, das Problem mit juristischen Personen in den Jahren
1945�1946 darzustellen. Nach dem 2. Weltkrieg verfügte Polen über kein einheitliches Zivilrecht.
Das Justizministerium machte sich die Mühe, die Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes zu ve-
reinheitlichen. Im Departement für Gesetzgebung des Justizministeriums wurde intensive Arbeit
an dem Dekret Personalrecht durchgeführt. Das Thema der juristischen Personen war aber nicht
so weit diskutiert, wie andere Probleme des Personalrechtes. Die größten Meinungsverschieden-
heiten hat die Verantwortung der staatlichen juristischen Personen hervorgerufen.

Aleksandra A. Kozio³

The problem of legal entities during the work
on the unification of civil law between 1945 and 1946

� a draft of the phenomenon

S u m m a r y

The aim of his article is to present the problem of legal entities between 1945 and 1946. Po-
land, after the World War II, still did not have a unified civil law. The Ministry of Justice decided
to unify the civil law. Intensive works on the decree of the legal law were taking place in the Legi-
slative Department of the Ministry of Justice. The problem of legal entities was not as widely di-
scussed as the remaining issues of the legal law. The biggest controversies were caused by the re-
sponsibility of the state legal entities.
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ANNA  STAWARSKA-RIPPEL

Zakres zasady kontradyktoryjno�ci
a znaczenie �onus probandi�

w procesie cywilnym
Rozwa¿ania na tle pogl¹dów doktryny

po zmianach w polskiej procedurze cywilnej
z 20 lipca 1950 roku

Prze³om 1950 roku w Polsce Ludowej uzewnêtrzni³ siê w szczególno�ci wpro-
wadzeniem zasadniczych dla kszta³tu obowi¹zuj¹cego wówczas prawa s¹dowego
zmian ustawowych, stanowi¹c w istocie granicê miêdzy �starym� a �nowym� pra-
wem. Po reformie z 20 lipca 1950 roku polskie prawo s¹dowe by³o ju¿ prawem
typu socjalistycznego, opartym na odmiennych za³o¿eniach ideologicznych, przeciw-
stawianych dotychczas obowi¹zuj¹cemu prawu bur¿uazyjnemu.

Konsekwencj¹ wzorowania siê na doktrynie radzieckiej, która negowa³a zasad-
no�æ odró¿nienia prawa prywatnego od prawa publicznego, by³o przekonanie, ¿e
odpad³a najistotniejsza przyczyna odmiennego kszta³towania procesu cywilnego
w porównaniu z innymi procesami. W zwi¹zku z tym dawna struktura procedury
cywilnej by³a nie do utrzymania1.

Reformê z 20 lipca 1950 roku uznano za punkt zwrotny w demokratyzacji pro-
cesu cywilnego2. Kodeks postêpowania cywilnego z 1930 roku po zmianach wpro-
wadzonych ustaw¹ z 20 lipca 1950 roku, podobnie jak inne kodeksy tzw. krajów

1 M. Wa l i g ó r s k i: Gwarancje wykrycia prawdy w procesie cywilnym. �Pañstwo i Prawo�
[dalej: PiP] 1953, nr 8�9, s. 265.

2 E. We n g e r e k: Demokratyzacja procesu cywilnego w Polsce Ludowej. �Ruch Prawniczy
Ekonomiczny i Socjologiczny� 1975, z. 1, s. 38.
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demokracji ludowej, a mianowicie bu³garski, czechos³owacki i wêgierski, opiera³ siê
na wzorach radzieckiego socjalistycznego prawa procesowego � na k.p.c. RSFRR
z 1923 roku3. Zarówno k.p.c. czechos³owacki z 1951 roku (znowelizowany w 1952
roku), jak i k.p.c. bu³garski z 1952 roku oraz wêgierski z 1952 roku stosowa³y
zasadê prawdy obiektywnej4. Procedura rumuñska i niemiecka obowi¹zuj¹ca
w NRD pochodzi³y jeszcze z XIX wieku. Dokonana po wojnie nowelizacja tych
kodeksów nie wprowadzi³a tak zasadniczych zmian, jakie nast¹pi³y w polskim k.p.c.
z 1930 roku5.

Kodeks postêpowania cywilnego RSFRR z 1923 roku urzeczywistni³ wytyczn¹,
jak¹ Lenin da³ Dymitrowi Iwanowiczowi Kurskiemu w czasie opracowywania
kodeksu cywilnego z 1922 roku6: Zanegowanie w radzieckim prawie istnienia po-
dzia³u na prawo publiczne i prawo prywatne skutkowa³o uznaniem, ¿e postêpowanie
cywilne s³u¿y ochronie interesu publicznego, a nie prywatnego. Takie stanowisko
by³o charakterystyczne dla totalitarnych re¿imów. Równie¿ w faszystowskich
Niemczech tradycyjne zasady i instytucje procedury cywilnej przystosowywano do
nowych tendencji politycznych. W 1933 roku wprowadzono do procedury cywil-
nej obowi¹zek prawdomówno�ci w procesie, a zmiany w zakresie postêpowania
dowodowego zrównywa³y procedurê cywiln¹ z karn¹ w przedmiocie dochodzenia
do prawdy materialnej. W ówczesnej doktrynie niemieckiej postulowano zniesie-
nie w ogóle kontradyktoryjnego procesu cywilnego i zast¹pienie go postêpowaniem
niespornym7.

W przeciwieñstwie do procedury cywilnej pañstw kapitalistycznych, k.p.c.
RSFRR z 1923 roku umo¿liwia³ w szerokim zakresie interwencjê s¹du w dziedzi-
nie sporów cywilnych i w uprawnienia stron rozporz¹dzenia ich prawami material-
nymi oraz procesowymi, co znalaz³o wyraz w ingerencji odno�nie do zbierania do-

3 Cz. Ta b ê c k i: Dowody i dowodzenie wed³ug socjalistycznych procedur cywilnych. �Nowe
Prawo� [dalej: NP] 1955, nr 7�8, s. 30.

4 Zasadê prawdy obiektywnej wyra¿a³y w k.p.c. bu³garskim z 1952 r. art. 4 i art. 129,
w k.p.c. czechos³owackim z 1951 r. § 1 ust. 2 i § 88, w k.p.c. wêgierskim z 1952 r. � § 3
i §169.

5 Cz. Ta b ê c k i: Dowody i dowodzenie..., s. 18, 30.
6 A.F. K l e j n m a n: Demokratyczne zasady radzieckiego procesu cywilnego. PiP 1949, nr 2,

s. 15: �Nie ma dla nas nic »prywatnego«, wszystko w dziedzinie gospodarczej jest dla nas rzecz¹
publicznoprawn¹, a nie prywatn¹. Dopuszczamy kapitalizm tylko pañstwowy. [...] St¹d koniecz-
no�æ szerszego zastosowania ingerencji pañstwa w sferê »stosunków prywatnoprawnych«, rosz-
czenia uprawnieñ pañstwa w zakresie uchylania umów »prywatnych«, stosowania wobec »cy-
wilnych stosunków prawnych« nie corpus iuris Romani, lecz naszej rewolucyjnej �wiadomo�ci
prawnej�.

7 S. P ³ a z a: Historia prawa w Polsce na tle porównawczym. Cz. 3: Okres miêdzywojenny.
Kraków 2001, s. 486. Zob. te¿ A. L i t y ñ s k i: Polityka a postêpowanie cywilne (1945�1946).
W: �Miscellanea Iuridica�. T. 2. Red. A. D r o g o ñ, A. L i t y ñ s k i. Tychy 2003, s. 81. Wcze�niej
o tym te¿: J. J o d ³ o w s k i: Podstawowe problemy kodyfikacji postêpowania cywilnego. PiP 1960,
nr 8�9, s. 216.
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wodów, sprawdzania o�wiadczeñ stron o przyznaniu powództwa i zrzeczenia siê
powództwa oraz o ugodzie8.

Kodeks postêpowania cywilnego RSFRR z 1923 roku w du¿ym stopniu ogra-
nicza³ zasadê kontradyktoryjno�ci. Doktryna radziecka podkre�la³a odmienno�æ
ujêcia tej podstawowej zasady procedury cywilnej, twierdz¹c, ¿e �zasada sporno-
�ci w radzieckim procesie cywilnym powsta³a i rozwija³a siê w walce z bur¿uazyj-
nym pojmowaniem sporno�ci�9. Radziecka, socjalistyczna zasada sporno�ci ujêta
w art. 5 i art. 118 k.p.c. RSFRR z 1923 roku mia³a zapewniæ stronom i s¹dowi
mo¿no�æ ustalenia prawdy materialnej. Wedle tych uregulowañ, s¹d by³ zobowi¹-
zany do usilnego starania siê wyja�nienia rzeczywistych praw i wzajemnych sto-
sunków stron. W tym celu winien by³ zbieraæ dowody z w³asnej inicjatywy. Arty-
ku³ 118 k.p.c. RSFRR z 1923 roku zawiera³ ogóln¹ regu³ê dotycz¹c¹ roz³o¿enia
ciê¿aru dowodu, podobnie jak dawna rosyjska ustawa postêpowania cywilnego
z 1864 roku10. Zgodnie z nim, ka¿da ze stron powinna by³a udowodniæ fakty, na któ-
re siê powo³ywa³a, to jest powód powinien by³ udowodniæ okoliczno�ci bêd¹ce pod-
staw¹ jego ¿¹dañ, pozwany za� � okoliczno�ci uzasadniaj¹ce jego zarzuty. Do-
tychczasow¹ regu³ê o roz³o¿eniu ciê¿aru dowodu uzupe³ni³o jednak zdanie drugie
art. 118 k.p.c. RSFRR z 1923 roku, wed³ug którego s¹d móg³ za¿¹daæ od stron
przedstawienia dodatkowych dowodów, je�li dotychczasowe by³y niewystarczaj¹ce
do stwierdzenia faktów maj¹cych znaczenie dla sprawy. Dowody przedstawia³y
s¹dowi strony, lecz mog³y byæ tak¿e zbierane przez s¹d z jego w³asnej inicjatywy.
W radzieckiej doktrynie wyra¿ono pogl¹d, ¿e zasada radzieckiej sporno�ci wyra-
¿a³a siê w harmonijnym po³¹czeniu praw oraz obowi¹zków stron i s¹du w kierun-
ku ustalenia krêgu faktów podlegaj¹cych badaniu s¹dowemu, a tak¿e w kierunku
ich udowodnienia11.

W Polsce Ludowej, po zmianach wprowadzonych ustaw¹ z 20 lipca 1950 roku,
na wzór radziecki polska procedura cywilna zosta³a nasycona elementem �led-
czym, daleko wykraczaj¹c poza instrukcyjno�æ. Potrzeba dalszego rozszerzenia
elementu �ledczego szczególnie w sprawach uznanych ówcze�nie za kluczowe, jak
ochrona w³asno�ci spo³ecznej, ochrona ustroju gospodarczego, skutkowa³a ustale-
niem wytycznych przez S¹d Najwy¿szy w 1953 roku, gdzie ten dokona³ rozsze-
rzenia tre�ci art. 236 k.p.c.12, ograniczaj¹c swobodê sêdziowsk¹ przez ustalenie

8 A.F. K l e j n m a n: Demokratyczne zasady..., s. 15.
9 Ibidem, s. 19. Zob. te¿: J. J o d ³ o w s k i: Nowe drogi polskiego procesu cywilnego. NP 1951,

nr 7�8, s. 21.
10 Art. 366 rosyjskiej ustawy postêpowania cywilnego z 1864 r.: Powód winien udowodniæ

swe powództwo; pozwany, odpieraj¹c roszczenie powoda, winien udowodniæ swe zarzuty.
11 A.F. K l e j n m a n: Demokratyczne zasady..., s. 20, 21.
12 Art. 236 k.p.c.: �§1. S¹d mo¿e dopu�ciæ dowód nawet nie powo³any przez strony. W ra-

zie potrzeby s¹d mo¿e zarz¹dziæ odpowiednie dochodzenie. §2. W sprawach o roszczenia alimen-
tacyjne s¹d mo¿e z urzêdu przeprowadziæ stosowne dochodzenia dla ustalenia stanu maj¹tkowe-
go i zarobków stron�.
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przypadków obligatoryjnego dzia³ania s¹du z urzêdu w zakresie postêpowania do-
wodowego.

Donios³o�æ zasady prawdy obiektywnej by³a silnie podkre�lana w polskiej na-
uce procesu cywilnego, a tak¿e w pracach kodyfikacyjnych13. W �cis³ym zwi¹z-
ku z zasad¹ prawdy obiektywnej pozostaje zagadnienie zakresu zasady kontradyk-
toryjno�ci w procedurze cywilnej.

Tre�æ zasady kontradyktoryjno�ci po zmianach z 20 lipca 1950 roku by³a przed-
miotem licznych wypowiedzi na ³amach pi�miennictwa prawniczego14. W³adys³aw
Siedlecki nazywa³ j¹ zasad¹ wspó³dzia³ania podmiotów postêpowania cywilnego,
gdy¿ jego zdaniem zasada prawdy obiektywnej prowadzi do uaktywnienia s¹du
i uniezale¿nienia procesu od inicjatywy stron procesowych15. W³odzimierz Beru-
towicz okre�li³ zasadê kontradyktoryjno�ci jako naczeln¹ zasadê postêpowania
cywilnego. Twierdzi³, ¿e wola osób bezpo�rednio zainteresowanych jest w zasa-
dzie wystarczaj¹cym motorem ich dzia³ania do wszczêcia postêpowania cywilne-
go i dostarczenia s¹dowi potrzebnych materia³ów procesowych. Wola ta jednak
powinna byæ uzupe³niona uprawnieniami i obowi¹zkami odpowiednich organów,
a wiêc zasad¹ aktywno�ci s¹du, prokuratora i organizacji spo³ecznych16. Czes³aw
Tabêcki uwa¿a³, ¿e harmonijne po³¹czenie zasady kontradyktoryjno�ci w dawniej-
szej formie z zasad¹ dzia³ania s¹du z urzêdu nada³o zasadzie kontradyktoryjno�ci
w polskim procesie cywilnym nowy charakter i upodobni³o j¹ do zasady kontradyk-
toryjno�ci socjalistycznej, której pierwowzór znajdujemy w prawie procesowym ra-
dzieckim17.

Radykalna przebudowa zasad polskiej procedury cywilnej sprawi³a, ¿e wiele
zagadnieñ procesowych mia³o znale�æ odmienne rozwi¹zanie, zgodnie �z duchem
zasz³ych zmian�18. Do zagadnieñ tych nale¿a³o zaliczyæ kwestiê ciê¿aru dowodu
w procesie cywilnym.

W procedurze cywilnej opartej na zasadzie kontradyktoryjno�ci regu³y o rozk³a-
dzie ciê¿aru dowodu okre�lane s¹ jako �krêgos³up procesu cywilnego�19. W trak-
cie projektowania polskiego kodeksu procedury cywilnej w sekcji KK II RP dla

13 E. We n g e r e k: Demokratyzacja procesu..., s. 43; J. W i n i a r z: Z zagadnieñ kodyfikacji po-
stêpowania cywilnego. Postulaty �de lege ferenda�. NP 1952, nr 6, s. 15, 18; W. S i e d l e c k i: Ciê¿ar
dowodu w polskim procesie cywilnym. PiP 1953, nr 7, s. 56; I d e m: Zasada kontradyktoryjna
a zasada �ledcza w polskim procesie cywilnym. PiP 1953, nr 2, s. 231; Z. R e s i c h: Poznanie praw-
dy w procesie cywilnym. Warszawa 1958, s. 16; I d e m: Projekt kodeksu postêpowania cywilnego
po pierwszym czytaniu. NP 1960, nr 1, s. 4; W. S i e d l e c k i: Projekt kodeksu postêpowania cy-
wilnego. PiP 1960, nr 3, s. 452; J. J o d ³ o w s k i: Podstawowe problemy kodyfikacji..., s. 217, 218.

14 E. We n g e r e k: Demokratyzacja procesu..., s. 45.
15 W. S i e d l e c k i: Zasada kontradyktoryjna a zasada �ledcza..., s. 239; I d e m: Postêpowa-

nie cywilne w zarysie. Warszawa 1972, s. 71.
16 W. B e r u t o w i c z: Postêpowanie cywilne w zarysie. Warszawa 1974, s. 238, 240.
17 Cz. Ta b ê c k i: Dowody i dowodzenie..., s. 19, 20.
18 W. S i e d l e c k i: Ciê¿ar dowodu..., s. 56.
19 Ibidem, s. 60.
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s¹dowego postêpowania cywilnego dyskutowano na temat sformu³owania w przy-
sz³ym k.p.c. ogólnych regu³ o rozk³adzie ciê¿aru dowodu20.

W�ród ustaw dzielnicowych zagadnienie podzia³u ciê¿aru dowodu regulowa³a
procedura rosyjska z 1864 roku21 i Kodeks Napoleona22, którego regu³a ograniczo-
na by³a jednak do dziedziny stosunków umownych. Austriacka procedura cywilna
z 1895 roku i niemiecka z 1877 roku nie zawiera³y regu³ dotycz¹cych ciê¿aru dowo-
du. Nieuregulowanie w przedmiocie tak zasadniczej kwestii spowodowa³o, ¿e
w Niemczech w trakcie opracowywania Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) zapropo-
nowano zamieszczenie w nim ogólnych regu³ o roz³o¿eniu ciê¿aru dowodu. Osta-
tecznie, pod wp³ywem krytyki projektowanego rozwi¹zania, skre�lono w drugim czy-
taniu paragrafy zawieraj¹ce tê instytucjê (193�198) oraz przekazano zagadnienie
ciê¿aru dowodu do dalszego opracowania nauce i orzecznictwu. Pomimo to w BGB
zamieszczono rozwi¹zania szczegó³owe dotycz¹ce podzia³u ciê¿aru dowodu23.

W II RP, projektuj¹c Tytu³ o dowodach, Jan Jakub Litauer zaproponowa³ roz-
wi¹zanie zagadnienia podzia³u ciê¿aru dowodu w art. 124. Konieczno�æ uregulowa-
nia prawnego w kwestii ciê¿aru dowodu autor projektu uzasadnia³ potrzeb¹ dania
sêdziemu kierowniczej wskazówki, gdy s¹d po wyczerpaniu postêpowania dowo-
dowego na podstawie swobodnej oceny zgromadzonego materia³u powinien orzec,
której ze stron �zapisaæ nale¿y na debet� nieudowodnienie pewnego twierdzenia.
Strony, zdaniem autora projektu, powinny mieæ równie¿ tak¹ kierownicz¹ wska-
zówkê, by ka¿da z nich wiedzia³a, co jej ostatecznie mo¿e byæ �postawione na de-
bet� z tytu³u nie do�æ czynnego udzia³u w gromadzeniu materia³u procesowego
i w jakim kierunku i zakresie powinna rozwin¹æ sw¹ dzia³alno�æ w procesie25. Pro-
jektowany przepis nawi¹zywa³ do §269 procedury cywilnej wêgierskiej26 z 1911
roku, uznawanej ówcze�nie za jedn¹ z najwybitniejszych27.

20 Polska procedura cywilna. Projekty referentów wraz z uzasadnieniem. Przedruk wyczerpa-
nych druków z r. 1921 i 1923. T. 2. Warszawa 1928, s. 309�311.

21 Art. 366 rosyjskiej ustawy postêpowania cywilnego z 1864 r. Tre�æ � zob. przyp. 10.
22 Art. 1315 KN: �Kto domaga siê wykonania zobowi¹zania, powinien je udowodniæ; wza-

jemnie, kto utrzymuje, i¿ jest zwolniony, powinien usprawiedliwiæ zap³atê lub fakt, który wywo³a³
wyga�niêcie zobowi¹zania�.

23 S. E h r l i c h, J. G l i k l i c h: �Onus probandi� w procesie cywilnym. Warszawa 1934, s. 17;
A. S t e f a n i a k: �Onus probandi� w procesie cywilnym. Lublin 1972, s. 71.

24 Art. 1 projektu J.J. Litauera Tytu³u o dowodach: �O ile dla szczególnych przypadków nie
ma w ustawach innego postanowienia, okre�laj¹cego ciê¿ar dowodu, ka¿da ze stron winna udowod-
niæ fakty uzasadniaj¹ce jej prawo, po czym dla odparcia jej twierdzeñ udowodnionych strona prze-
ciwna winna udowodniæ fakty, wy³¹czaj¹ce byt tego prawa�.

25 Polska procedura cywilna..., T. 1, s. 284, 285.
26  §269 k.p.c. wêgierskiego z 1911 r.: �Ciê¿ar dowodu spoczywa na tej stronie, w której inte-

resie le¿y, a¿eby przytoczony przez ni¹ fakt uznany by³ za prawdziwy, skutkiem tego fakty, które
s³u¿¹ do uzasadnienia pewnego prawa, powinny byæ udowodnione przez tê stronê, która prawo
to chce urzeczywistniæ, natomiast fakty, które wy³¹czaj¹ ziszczenie siê dochodzonego prawa lub
prawo to znosz¹, udowodniæ powinna strona, która zwalcza urzeczywistnienie prawa�.

27 S. P ³ a z a: Historia prawa w Polsce..., s. 492.

10 Z Dziejów Prawa
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W dyskusji nad rozwi¹zaniem zaproponowanym przez J.J. Litauera w kwestii
repartycji ciê¿aru dowodu na posiedzeniu Sekcji Prawa Cywilnego Formalnego KK
II RP 28 kwietnia 1922 roku nie osi¹gniêto communis opinio. Postanowiono, sze-
�cioma g³osami przeciwko trzem, przekazaæ do rozstrzygniêcia omawian¹ sprawê
Komitetowi Redakcyjnemu wraz z uwagami cz³onków Sekcji28. W dyskusji na
pierwszy plan wysuniêto problem przynale¿no�ci regu³ ciê¿aru dowodu do prawa ma-
terialnego czy do prawa procesowego. G³ówne zarzuty dotyczy³y jednak dwóch za-
sadniczych zagadnieñ. Tadeusz Dziurzyñski, Jerzy Trammer, Maurycy Allerhand,
Kamil Stefko i Józef Sk¹pski wskazali przede wszystkim na nieprzezwyciê¿on¹
trudno�æ nale¿ytego uregulowania ogólnej regu³y dotycz¹cej podzia³u ciê¿aru dowo-
du. M. Allerhand, Stanis³aw Go³¹b i Wiktoryn Mañkowski wypowiedzieli nawet po-
gl¹d o szkodliwo�ci wprowadzenia takiej regulacji, wskazuj¹c przyk³ad procedury
austriackiej i niemieckiej. Drugi z zarzutów dotyczy³ ograniczenia zasady kontradyk-
toryjno�ci zasad¹ instrukcyjn¹ w procesie, co � zdaniem M. Allerhanda i W. Mañ-
kowskiego � mia³o zmniejszyæ znaczenie regu³y dotycz¹cej repartycji dowodu.

Projekt k.p.c. przekazany Ministrowi Sprawiedliwo�ci 20�21 grudnia 1929
roku nie zawiera³ zaprojektowanej przez J.J. Litauera ogólnej regu³y o podziale ciê-
¿aru dowodu. W uzasadnieniu projektu powo³ano siê na brak zgody w nauce co
do przynale¿no�ci regu³ ciê¿aru dowodu do prawa materialnego czy procesowe-
go. Przede wszystkim jednak wskazano na trudno�æ w uregulowaniu prawnym ciê-
¿aru dowodu. Stwierdzono te¿, ¿e je¿eli warunki, których spe³nienie rozstrzyga
o uznaniu lub nieuznaniu pewnego roszczenia, prawa b¹d� stosunku prawnego, za-
warte s¹ w prawie materialnym, to sêdzia musi je wzi¹æ pod rozwagê i odpowiednio
do norm materialnoprawnych roz³o¿yæ ciê¿ar dowodu. Podniesiono równie¿, ¿e
zasady kierownicze ustaw procesowych dotycz¹ce podzia³u ciê¿aru dowodu czê-
sto zawodz¹ w praktyce. Uznano, ¿e wskutek przyjêcia zasady materialnego kie-
rownictwa procesem oraz swobodnej oceny dowodów nie znik³a w zupe³no�ci
kwestia rozk³adu ciê¿aru dowodu, jednak krêpowanie sêdziego regu³ami ustawo-
wymi by³oby szkodliwe dla wymiaru sprawiedliwo�ci. Powo³uj¹c siê na do�wiad-
czenia Niemiec i Austrii, wyra¿ono pogl¹d, ¿e o ciê¿arze dowodu nie powinna roz-
strzygaæ jakakolwiek zasada formalna, lecz celowo�æ i zdrowy rozs¹dek29.

W Polsce Ludowej w trakcie unifikacji prawa cywilnego w latach 1945�1946,
która � jak wiadomo � dokona³a siê w b³yskawicznym tempie g³ównie dziêki
projektom KK II RP, które nie sta³y siê prawem obowi¹zuj¹cym przed wybuchem
wojny, a który to fakt przemilczano30, podjêto decyzjê o zamieszczeniu regu³y ogól-

28 Polska procedura cywilna..., T. 1, s. 311.
29 S. G o ³ ¹ b: Projekty polskiej procedury cywilnej. Powstanie � uzasadnienie � zdania od-

rêbne. Kraków 1930, s. 24, 25; J. S z r e t e r, A. A k e r b e r g: Kodeks postêpowania cywilnego. Prze-
pisy zwi¹zkowe � materia³y Komisji Kodyfikacyjnej Rzplitej Polskiej. Warszawa 1932, s. 230.

30 S. G r o d z i s k i: Prace nad kodyfikacj¹ i unifikacj¹ polskiego prawa prywatnego (1919�
1947). �Kwartalnik Prawa Prywatnego� 1992, z. 1�4, s. 24.
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nej dotycz¹cej ciê¿aru dowodu w art. 7 Dekretu z 12 listopada 1946 roku o prze-
pisach ogólnych prawa cywilnego31. Tre�æ art. 7 p.o.p.c. z 1946 roku32 zosta³a
poddana mia¿d¿¹cej krytyce przez J.J. Litauera33. G³ównym zarzutem by³o opar-
cie tej regulacji na art. 8 ZGB34, który zosta³ uznany w okresie miêdzywojennym
przez autora projektu Tytu³u o dowodach za zbyt ogólnikowy, a nadto krytyko-
wanego �w jego w³asnej ojczy�nie�35.

J.J. Litauer postulowa³, by w zwi¹zku z tym, ¿e k.p.c. z 1930 roku nie daje
ogólnych zasad przewodnich w zakresie onus probandi, poddaæ pod dyskusjê to
zagadnienie podczas kodyfikacji prawa cywilnego, maj¹c na uwadze brak rozwi¹-
zania tej kwestii ze wzglêdu na ogólnikowe ujêcie w art. 7 p.o.p.c.36

Powo³ana przez Ministra Sprawiedliwo�ci, ówcze�nie Henryka �wi¹tkowskiego,
zarz¹dzeniem z 18 lutego 1947 roku, komisja do opracowania projektu polskie-
go kodeksu cywilnego37 przyjê³a 19 listopada 1947 roku projekt czê�ci ogólnej
w pierwszym czytaniu38. Zagadnienie repartycji ciê¿aru dowodu zosta³o uregulo-
wane w projekcie w art. 6, bêd¹cym w istocie redakcyjn¹ przeróbk¹ dotychcza-
sowego art. 7 p.o.p.c.39 z 1946 roku40. Jak wiadomo, pierwszy etap prac nad ko-
dyfikacj¹ prawa cywilnego zakoñczy³ siê w grudniu 1948 roku, kiedy to uchwa-
lono projekt k.c. w pierwszym czytaniu. Kontynuowaniu prac kodyfikacyjnych
w dotychczasowym kszta³cie przeszkodzi³ zwrot polityczny po sierpniowo-wrze�nio-
wym plenum KC PPR z 1948 roku41. Od tego momentu przejmowanie wzorców
radzieckich sta³o siê w zasadzie obowi¹zkowe. Szczytowym momentem nasyca-
nia �starego� prawa instytucjami socjalistycznymi by³ dzieñ 20 lipca 1950 roku. Nie-
co wcze�niej, w Ustawie z 18 lipca 1950 roku42 o przepisach ogólnych prawa cy-
wilnego, dokonano po raz kolejny przeredagowania dotychczasowego ogólnego ure-
gulowania w przedmiocie podzia³u ciê¿aru dowodu43. W trzecim etapie prac nad

31 Dz.U. nr 67, poz. 369.
32 Art. 7 p.o.p.c. z 1946 r.: �Je¿eli ustawa nie stanowi inaczej, ciê¿ar dowodu spoczywa na

tym, kto swoje prawo wywodzi z faktu, bêd¹cego przedmiotem dowodu�.
33 J.J. L i t a u e r: Ciê¿ar dowodu w prawie i procesie cywilnym. PiP 1947, nr 12, s. 20.
34 Art. 8 ZGB: �Ka¿da ze stron winna, je¿eli ustawa nie stanowi przeciwnego, udowodniæ fak-

ty, które przytacza na poparcie swego prawa�.
35 J.J. L i t a u e r: Ciê¿ar dowodu..., s. 26.
36 Ibidem.
37 A. L i t y ñ s k i: Historia prawa Polski Ludowej. Warszawa 2005, s. 199.
38 A. S t e f a n i a k: �Onus probandi�..., s. 84.
39 Art. 6 projektu czê�ci ogólnej k.c., przyjêtego w I czytaniu 19 listopada 1947 r.: �Je¿eli

szczególne przepisy nie stanowi¹ inaczej, ciê¿ar dowodu spoczywa na tym, kto skutki prawne
wywodzi z faktu bêd¹cego przedmiotem dowodu�.

40 L. D o m a ñ s k i: Uwagi do projektu czê�ci ogólnej k.c. PN 1948, T. 1, s. 427; M. L i s i e w -
s k i: Projekt czê�ci ogólnej kodeksu cywilnego. PN 1948, T. 1, s. 411.

41 A. L i t y ñ s k i: Historia prawa Polski Ludowej..., s. 200.
42 Dz.U. nr 34, poz. 311.
43 Art. 4 p.o.p.c. z 1950 r.: �Z zastrze¿eniem wyj¹tków w ustawie przewidzianych ciê¿ar udo-

wodnienia faktu spoczywa na tym, kto z faktu tego wywodzi skutki prawne�.
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kodyfikacj¹ prawa cywilnego projekty k.c. i k.p.c. z 1960 roku nie zawiera³y ogól-
nej formu³y o roz³o¿eniu ciê¿aru dowodu. Ostatecznie jednak, uwzglêdniaj¹c g³o-
sy o celowo�ci ustawowego uregulowania tej instytucji44, generalna regu³a o po-
dziale ciê¿aru dowodu zosta³a umieszczona w art. 6 k.c.45, który obowi¹zuje po
dzieñ dzisiejszy.

Pocz¹wszy od lat piêædziesi¹tych, a �ci�lej � od wprowadzenia zmian do k.p.c.
z 1930 roku ustaw¹ z 20 lipca 1950 roku, wyra¿ono w nauce przekonanie, maj¹-
ce ideologiczne pod³o¿e, neguj¹ce warto�æ konstrukcji ciê¿aru dowodu w sprawach
cywilnych. Odcinano siê w ten sposób od dorobku dotychczasowej cywilistyki.
Podkre�lano jednocze�nie znaczenie prawdy obiektywnej w procesie cywilnym jako
jego naczelnej zasady i eksponowano dzia³anie s¹du z urzêdu. Wprowadzenie do
polskiej procedury cywilnej jako naczelnej zasady prawdy obiektywnej, która wi¹-
za³a siê z wykraczaj¹c¹ daleko poza instrukcyjno�æ mo¿liwo�ci¹ ingerencji w proces
przede wszystkim s¹du, mia³o uzasadniaæ zmniejszenie znaczenia regu³ roz³o¿enia
ciê¿aru dowodu46.

Na ³amach ówczesnego pi�miennictwa prawniczego na temat problemu repar-
tycji ciê¿aru dowodu w procedurze cywilnej wypowiedzia³ siê W. Siedlecki. Jego
zdaniem, odmienne pojmowanie i stosowanie zasady kontradyktoryjnej oraz zasa-
dy �ledczej w procesie cywilnym nie mog³o pozostawaæ bez wp³ywu na zagadnie-
nie roz³o¿enia ciê¿aru dowodu. Uwa¿a³, ¿e z uwagi na ³¹czno�æ tego zagadnienia
z wieloma podstawowymi zasadami procesowymi zachodz¹ w tym przedmiocie
istotne ró¿nice miêdzy nauk¹ i praktyk¹ pañstw kapitalistycznych a nauk¹ i pro-
cesem cywilnym opieraj¹cym siê na zasadach socjalistycznych47. W. Siedlecki
wyrazi³ równie¿ pogl¹d, ¿e w procesie socjalistycznym trac¹ na aktualno�ci zagad-
nienia sporne w nauce bur¿uazyjnej co do przynale¿no�ci regu³ o rozk³adzie ciê-
¿aru dowodu do dziedziny prawa materialnego czy procesowego, ze wzglêdu na
odrzucenie podzia³u prawa na prywatne i publiczne, poniewa¿ prawo cywilne jest
postrzegane w prawie socjalistycznym nie jako chroni¹ce interesy indywidualne
jednostek, lecz jako prawo normuj¹ce stosunki maj¹tkowe miêdzy ró¿nymi podmio-
tami prawnymi. Wobec przejmowania wzorców radzieckich problem przynale¿no�ci
regu³ o ciê¿arze dowodu do cywilnego prawa materialnego czy cywilnego prawa
procesowego nie by³ jego zdaniem ówcze�nie istotny, skoro oba te dzia³y �rz¹dzone
w zasadzie s¹ tymi samymi zasadami�48. Autor ten zauwa¿y³ jednak, ¿e w prawie
cywilnym radzieckim dano wyraz temu, ¿e �ci�lejszy zwi¹zek tego zagadnienia za-
chodzi z prawem procesowym (art. 118 k.p.c. RSFRR).

44 A. S t e f a n i a k: �Onus probandi�..., s. 85.
45 Art. 6 k.c.: �Ciê¿ar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi

skutki prawne�.
46 H. D o l e c k i: Ciê¿ar dowodu w polskim procesie cywilnym. Warszawa 1998, s. 11.
47 W. S i e d l e c k i: Ciê¿ar dowodu..., s. 56, 57.
48 Ibidem, s. 61.
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W procesie cywilnym radzieckim, z uwagi na mo¿liwo�æ uzupe³nienia dowo-
dów przez s¹d, ukszta³towa³ siê pogl¹d, i¿ nie obowi¹zuje tam zasada, ¿e je�li po-
wód nie udowodni swych roszczeñ, to przeciwnik procesowy zostanie uwolniony
od zarzutu49. Andrzej Wyszyñski podkre�li³ odmienno�æ traktowania ciê¿aru dowo-
du twierdz¹c, ¿e w prawie radzieckim ta instytucja opiera siê na zasadach demo-
kratyzmu socjalistycznego, funkcjonuj¹cego w s³u¿bie socjalistycznego wymiaru
sprawiedliwo�ci i socjalistycznej praworz¹dno�ci50. Zgodnie z radzieck¹ doktryn¹,
s¹d oddala³ powództwo nie dlatego, ¿e strona nie dostarczy³a dowodów, lecz dla-
tego, ¿e w danym konkretnym przypadku powsta³a obiektywna niemo¿no�æ s¹du
uzyskania niezbêdnych do wyja�nienia sprawy dowodów51. Donios³o�æ radzieckich
zasad procedury cywilnej, w tym konstrukcji ciê¿aru dowodu, jako wzorca zmian
w polskim k.p.c. z 1930 roku akcentowa³ Seweryn Szer52. Ciê¿ar przytaczania
okoliczno�ci i ciê¿ar dowodu spoczywa³ na stronach, natomiast na s¹dzie spoczy-
wa³ obowi¹zek wyja�nienia rzeczywistego stosunku prawnego miêdzy stronami,
czyli ustalenie prawdy materialnej, �poniewa¿ orzeczenie s¹dowe nie odpowiada-
j¹ce prawdzie materialnej nie posiada warto�ci socjalistycznego aktu wymiaru spra-
wiedliwo�ci�53.

Mimo pojawienia siê w prawie materialnym cywilnym ogólnej regu³y o ciê¿a-
rze dowodu, W. Siedlecki uwa¿a³, ¿e po reformie z 20 lipca 1950 roku, gdy w pro-
cedurze cywilnej ze wzglêdu na interes spo³eczny s¹d winien z urzêdu zbieraæ do-
wody w celu wyja�nienia sprawy, regu³y o rozk³adzie ciê¿aru dowodu nie bêd¹
mia³y wiêkszego praktycznego znaczenia54.

Przeciwny uregulowaniom zawieraj¹cym ogóln¹ regu³ê ciê¿aru dowodu by³
Czes³aw Tabêcki. Jego zdaniem, zagadnienie ciê¿aru dowodu utraci³o wiele na
aktualno�ci z powodu zmian wprowadzonych ustaw¹ z 20 lipca 1950 roku. W �wie-
tle ówczesnego stanu prawnego wprowadzenie ogólnych regu³ dotycz¹cych repar-
tycji dowodu utrudni³oby s¹dowi wykrycie prawdy obiektywnej55. W tym zakre-
sie powo³a³ siê na przyk³ad k.p.c. czechos³owackiego z 1951 roku i bu³garskiego
z 1952 roku, które nie zawiera³y ogólnych regu³ o ciê¿arze dowodu. Twierdzi³, ¿e
pomimo uregulowania tej kwestii przez wêgierski kodeks procedury cywilnej z 1952
roku, decyzja, na któr¹ ze stron nale¿y w konkretnym przypadku na³o¿yæ obowi¹-
zek przedstawienia dowodu, nadal w praktyce pozostawiona jest uznaniu s¹du.

49 A. W y s z y ñ s k i: Teoria dowodów s¹dowych w prawie radzieckim. T³um. J. L i t w i n,
L. S c h a f f, S. E h r l i c h. Warszawa 1949, s. 287; zob. te¿: W. S i e d l e c k i: Ciê¿ar dowodu...,
s. 62.

50 A. W y s z y ñ s k i: Teoria dowodów s¹dowych..., s. 290; zob. te¿: W. S i e d l e c k i: Ciê¿ar
dowodu..., s. 63.

51 W. S i e d l e c k i: Ciê¿ar dowodu..., s. 63.
52 S. S z e r: Prawo cywilne. Czê�æ ogólna. Warszawa 1950, s. 60.
53 Ibidem.
54 W. S i e d l e c k i: Ciê¿ar dowodu..., s. 71.
55 Cz. Ta b ê c k i: Dowody i dowodzenie..., s. 25.
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Negatywny stosunek do wprowadzenia takich regu³ nie przemawia³ � zdaniem
Cz. Tabêckiego � przeciwko potrzebie funkcjonowania pewnych szczegó³owych
przepisów dotycz¹cych obowi¹zków procesowych stron w zakresie dostarczania
s¹dowi dowodów potrzebnych do wyja�nienia sprawy56.

Pogl¹d o zmniejszeniu siê znaczenia ciê¿aru dowodu w procesie socjalistycz-
nym wyrazi³ te¿ Zbigniew Resich. Wed³ug niego, przemawia³a za tym specyfika
procesu socjalistycznego, w którym s¹d, gdy stwierdzi, ¿e aktywno�æ stron, pobu-
dzana w kierunku zgodnym z rozk³adem ciê¿aru dowodu, nie wyja�nia dostatecz-
nie sprawy i gdy widzi w tym wzglêdzie jakie� mo¿liwo�ci poza tym kierunkiem,
bêdzie stara³ siê wywo³aæ aktywno�æ bez wzglêdu na rozk³ad ciê¿aru dowodu.
Równocze�nie autor ten zauwa¿y³, ¿e je¿eli pewne okoliczno�ci nie zosta³y udowod-
nione, to rozk³ad ciê¿aru dowodu bêdzie jednak decydowaæ o merytorycznym roz-
strzygniêciu, wywo³a wiêc skutki prawnomaterialne57.

Marian Waligórski, komentuj¹c zmiany w polskiej procedurze cywilnej wpro-
wadzaj¹ce jako naczeln¹ zasadê prawdy obiektywnej, krytykowa³ formalizm
w procesie opartym na zasadzie dyspozycyjno�ci, który przejawia³ siê miêdzy in-
nymi w regulacjach dotycz¹cych roz³o¿enia ciê¿aru dowodu, gdzie orzeczenie opie-
ra³o siê na ustaleniach faktycznych �zupe³nie oderwanych od rzeczywisto�ci�58.
Twierdzi³, ¿e przepisy reguluj¹ce rozk³ad ciê¿aru dowodu maj¹ s³u¿yæ organo-
wi procesowemu tylko jako u³atwienie dokonywania ustaleñ faktycznych i nie mo-
g¹ stanowiæ nigdy przeszkody w ustaleniu rzeczywistego stanu rzeczy. Zdaniem
M. Waligórskiego, znowelizowany polski proces cywilny, w którym organ proce-
sowy, ilekroæ poda³ w w¹tpliwo�æ zgodno�æ z rzeczywistym stanem rzeczy tego,
co wynika z domniemania, choæby nawet prawnego, móg³ badaæ z w³asnej inicja-
tywy prawdziwo�æ lub nieprawdziwo�æ okoliczno�ci faktycznych, choæ domniema-
nie prawne upowa¿nia³oby go do przyjêcia tych okoliczno�ci za prawdziwe wzglêd-
nie nieprawdziwe, a tak¿e przeprowadzaæ dowody na wyja�nienie istotnych oko-
liczno�ci faktycznych, choæby nawet strona, na której spoczywa³ ciê¿ar dowodu,
dowodów w tym kierunku nie ofiarowa³a, gwarantowa³ mo¿liwo�æ wykrycia praw-
dy materialnej obiektywnej, by na niej oprzeæ swe orzeczenie59.

W latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku, po uchwaleniu k.c. i k.p.c. w 1964
roku i uregulowaniu ogólnej regu³y o podziale ciê¿aru dowodu w art. 6 k.c., nie
kwestionowano ju¿ przydatno�ci tej regu³y w postêpowaniu cywilnym. Adam Ste-
faniak, powo³uj¹c siê na orzecznictwo SN, podkre�la³, ¿e mimo wprowadzenia do
polskiego ustawodawstwa dowodowej inicjatywy s¹du, ogólna regu³a nie straci³a
ca³kowicie na swym znaczeniu, a wrêcz przeciwnie � nadal jest u¿yteczna60.

56 Ibidem.
57 Z. R e s i c h: Poznanie prawdy w procesie cywilnym. Warszawa 1958, s. 78.
58 M. Wa l i g ó r s k i: Gwarancje wykrycia prawdy w procesie..., s. 274.
59 Ibidem, s. 274, 275.
60 A. S t e f a n i a k: �Onus probandi�..., s. 20, 97, 98, 119.
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Twierdzi³ zarazem, ¿e najw³a�ciwszym miejscem do zamieszczenia regu³y ogólnej
o roz³o¿eniu ciê¿aru dowodu jest ustawa procesowa, z uwagi na to, ¿e zagadnie-
nie repartycji ciê¿aru dowodu nale¿y do nauki o dowodach, a te uregulowane s¹
przez cywilne prawo procesowe61. Podobnego zdania by³ Edmund Wengerek, który
uwa¿a³, ¿e nadanie zasadzie kontradyktoryjno�ci nowego, socjalistycznego kszta³-
tu nie eliminowa³o wcale regu³ ciê¿aru dowodu62. Tak¿e SN wypowiedzia³ siê na
temat ciê¿aru dowodu i jego znaczenia w procesie cywilnym w uchwale sk³adu
7 sêdziów SN z 21 listopada 1969 roku63. Wedle uchwa³y, ostateczny rozk³ad ciê-
¿aru dowodu i jego skutki maj¹ znaczenie tak¿e w systemie, w którym obowi¹zu-
je zasada prawdy obiektywnej, aczkolwiek rozk³ad ciê¿aru dowodu nie jest w pol-
skim ustawodawstwie zarysowany zbyt ostro. Na tle ówcze�nie obowi¹zuj¹cego
stanu prawnego s¹d, d¹¿¹c do wykrycia prawdy, pobudza³ inicjatywê stron, a tak¿e
dzia³a³ z urzêdu. Je¿eli jednak twierdzenie istotne dla rozstrzygniêcia sprawy po-
zostawa³o nieudowodnione, to o merytorycznym rozstrzygniêciu sprawy decydo-
wa³ rozk³ad ciê¿aru dowodu.

Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e neguj¹c warto�æ konstrukcji ciê¿aru dowodu
w procesie cywilnym opartym na zasadach socjalistycznych, po zmianach wpro-
wadzonych ustaw¹ z 20 lipca 1950 roku, przypomniano rozterki cz³onków Sekcji
prawa cywilnego formalnego KK II RP, które zdecydowa³y o niezamieszczeniu
w k.p.c. z 1930 roku ogólnej regu³y o podziale ciê¿aru dowodu. Przede wszystkim
powo³ywano siê na twierdzenia o zmniejszeniu siê znaczenia regu³y dotycz¹cej
repartycji dowodu ze wzglêdu na ograniczenie zasady kontradyktoryjno�ci zasad¹
instrukcyjn¹ w procesie (M. Allerhand i W. Mañkowski) oraz o zbyteczno�ci ta-
kiej regu³y, a nawet jej szkodliwo�ci dla praktyki wymiaru sprawiedliwo�ci (S. Go³¹b
i W. Mañkowski)64.

Czy zatem zasadne by³y twierdzenia o obni¿eniu warto�ci konstrukcji ciê¿aru
dowodu w zwi¹zku z ograniczeniem zasady kontradyktoryjno�ci zasad¹ instrukcyjn¹
w polskim k.p.c. z 1930 roku i wprowadzeniem do k.p.c. dalszego jej ogranicze-
nia przez przyjêcie, jako naczelnej, zasady prawdy obiektywnej w procedurze cy-
wilnej po zmianach z 20 lipca 1950 roku?

W okresie miêdzywojennym pojawi³y siê g³osy nie podzielaj¹ce stanowiska KK
II RP w przedmiocie ogólnej regu³y dotycz¹cej ciê¿aru dowodu, której zarzucano
przede wszystkim (poza autorem projektu Tytu³u o dowodach) w zasadzie po-
miniêcie tego donios³ego zagadnienia. Twierdzono, ¿e ciê¿ar dowodu ma zna-
czenie w procesie opartym na zasadzie instrukcyjnej, poniewa¿ ingerencja s¹du
ma charakter posi³kowy, a co najistotniejsze � stan non liquet mo¿e zdarzyæ siê

61 Ibidem, s. 154.
62 E. We n g e r e k: Demokratyzacja procesu..., s. 44.
63 Uchwa³a sk³adu 7 sêdziów SN z 21 listopada 1969 r., sygn. III PZP 24/69. OSN 1970, poz.

76.
64 Cz. Ta b ê c k i: Dowody i dowodzenie..., s. 24.
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w procesie o ka¿dej strukturze. Wówczas sêdzia powinien mieæ zasadê kierow-
nicz¹, aby wiedzieæ, jak rozstrzygn¹æ. Zasada taka potrzebna jest tak¿e stronom
jeszcze zanim wdadz¹ siê w spór. Podniesiono zatem, ¿e ani mo¿no�æ dopuszcze-
nia dowodów przez s¹d z urzêdu, ani dowód z przes³uchania stron nie czyni¹ zbêdn¹
regu³y ogólnej rozk³adu dowodu. W zwi¹zku z tym postulowano ustawowe uregu-
lowanie ciê¿aru dowodu, które jest konieczne i produktywne65.

Podobne stanowisko w tej materii zaj¹³ Albert Thon, krytykuj¹c k.p.c. z 1930
roku z punktu widzenia teorii procesu cywilnego i do�wiadczeñ praktyki66. S¹dzi³,
¿e brak ogólnej regu³y dotycz¹cej podzia³u ciê¿aru dowodu prowadzi w praktyce
s¹dów ni¿szych do niepo¿¹danych zjawisk, godz¹cych miêdzy innymi w zasadê
równouprawnienia stron. Zarzuca³ KK II RP nieuregulowanie kwestii podzia³u ciê-
¿aru dowodu, wbrew przekonywaj¹cym motywom autora projektu Tytu³u o do-
wodach. Proponowa³ te¿ zbadanie przejawów praktyki, zw³aszcza na terenie s¹-
dów by³ego zaboru rosyjskiego, które k.p.c. z 1930 roku pozbawi³ ogólnej regu³y
w kwestii roz³o¿enia ciê¿aru dowodu, jak¹ stanowi³o sformu³owanie art. 366 rosyj-
skiej ustawy postêpowania cywilnego z 1864 roku67.

Problem ciê¿aru dowodu jest jednym z najbardziej zawi³ych i spornych zagad-
nieñ, miêdzy innymi z uwagi na rozbie¿no�æ pogl¹dów co do jego istoty
i niejednolito�æ w zakresie terminologii68.

Kwestiê rozbie¿no�ci terminologicznej i jej wp³ywu na pogl¹dy dotycz¹ce zna-
czenia ogólnej regu³y traktuj¹cej o podziale ciê¿aru dowodu przedstawi³ Lech Mo-
rawski69. Wykaza³, ¿e pojmowanie ciê¿aru dowodu w doktrynie w sensie subiek-
tywnym � odnosz¹cego siê do dowodu rozumianego jako procedura przedstawia-
nia lub wskazywania �rodków dowodowych, i obiektywnym � dowodem rozumia-
nym jako logiczna czynno�æ uzasadnienia zdañ, jest powodem nieporozumieñ70.
Ciê¿ar dowodu i obowi¹zek przedstawiania �rodków dowodowych to nie tylko dwie
ca³kowicie ró¿ne i uregulowane w innych przepisach, ale przede wszystkim ure-
gulowane wed³ug innych zasad instytucje prawne71. W systemach ograniczaj¹cych
zasadê kontradyktoryjno�ci nieprzedstawienie przez stronê �rodków dowodowych
nie musi ipso iure wi¹zaæ siê z negatywnymi skutkami prawnymi, gdy¿ �rodków
dowodowych mo¿e z urzêdu poszukiwaæ równie¿ s¹d, jednak decyduj¹ce jest, czy
twierdzenia, z których strona wywodzi skutki prawne, s¹d uzna³ ostatecznie za
udowodnione, czy te¿ nie. Tym samym ciê¿ar dowodu wchodzi w grê wtedy, gdy

65 S. E h r l i c h, J. G l i k l i c h: �Onus probandi�..., s. 9.
66 A. T h o n: Krytyka kodeksu postêpowania cywilnego ze stanowiska teorji procesu i do�wiad-

czeñ praktyki. Cz. 1: Postêpowanie sporne. Warszawa 1936, s. 90�92.
67 Ibidem.
68 S. E h r l i c h, J. G l i k l i c h: �Onus probandi�..., s. 9.
69 L. M o r a w s k i: Ciê¿ar dowodu � niektóre problemy dowodowe. �Studia Cywilistyczne�

1982, T. 32, s. 189.
70 Ibidem, s. 190.
71 Ibidem, s. 193.
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pewne twierdzenia oka¿¹ siê nieudowodnione, a nie ju¿ wtedy, gdy strona nie przed-
stawi �rodków dowodowych. Podstawowa zatem, zdaniem L. Morawskiego, funk-
cja regu³ o ciê¿arze dowodu polega na tym, ¿e umo¿liwiaj¹ one merytoryczne roz-
strzyganie spraw tak¿e w przypadku, gdy s¹dowi nie uda siê wyja�niæ stanu fak-
tycznego sprawy. Je�li bowiem okre�lone twierdzenie nie zostanie udowodnione,
to strona mo¿e nabyæ zwi¹zane z nim prawa tylko pod tym warunkiem, ¿e nie spo-
czywa³ na niej ciê¿ar dowodu, nie nabêdzie ich natomiast, gdy ten ciê¿ar dotyczy³
jej. Jako kardynaln¹ dla nauki o ciê¿arze dowodu wskaza³ zasadê, ¿e non liquet
w zakresie faktów nie prowadzi do non liquet w zakresie prawa. W ka¿dej struk-
turze procedury cywilnej jedynie stronie przypisuje siê negatywne skutki stanu non
liquet, bo skutków tych nigdy nie ponosi s¹d72.

Przedstawione argumenty sk³aniaj¹ do sformu³owania wniosku, ¿e pogl¹dy
o obni¿eniu znaczenia onus probandi w procesie cywilnym opartym na zasadzie
instrukcyjnej wyp³ywa³y g³ównie z pojmowania ciê¿aru dowodu jedynie w sensie
subiektywnym. Po zmianach wprowadzonych ustaw¹ z 20 lipca 1950 roku do
k.p.c., w ogromnym stopniu ograniczaj¹cych zasadê kontradyktoryjno�ci, znacznie
wykraczaj¹cych poza instrukcyjno�æ, ze wzglêdu na wprowadzenie zasady prawdy
obiektywnej, twierdzenia kwestionuj¹ce konstrukcjê ciê¿aru dowodu powodowa-
ne by³y panuj¹c¹ ówcze�nie ideologi¹. Negowa³a ona, wzorem radzieckim, funda-
mentalne zasady procedury cywilnej jako realizuj¹cej prywatne prawa jednostek.

72 L. M o r a w s k i: Ciê¿ar dowodu..., s. 196�198. Por. K. P i a s e c k i: Rozk³ad ciê¿aru do-
wodu w sprawach cywilnych z elementem zagranicznym. NP 1980, nr 7, 8, s. 65�68.

Anna Stawarska-Rippel

Der Geltungsbereich von der Verhandlungsmaxime u. die Bedeutung
der Beweislast (onus probandi) im Zivilprozess

angesichts der in Polen am 20. Juli 1950
geänderten Zivilprozessordnung

Z u s a m m e n f a s s u n g

Die Beweislast ist eines der verwickeltesten und bestreitbarsten Probleme, denn es gibt eine
Meinungsverschiedenheit über deren Kern und uneinheitliche Terminologie.

Ab 50er Jahren, und genauer gesagt seitdem die Zivilprozessordnung von 1930 mit dem Ge-
setz vom 20. Juli 1950 geändert worden war, vertraten polnische Wissenschaftler eine ideologisch
bedingte Meinung, die die Bedeutung von onus probandi für Zivilsachen bestritt. Nach der am 20.
Juli 1950 durchgeführten Reform wurde das polnische gerichtliche Recht zu einem typisch sozia-
listischen Recht, das im Unterschied zu dem bisher geltenden bürgerlichen Recht auf ganz anderen
ideologischen Voraussetzungen beruhte. Gemäß der sowjetischen Doktrin wurde die Stichhaltigke-
it einer Unterscheidung zwischen dem Privatrecht und dem Strafrecht bestritten, in Folge dessen
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der Zivilprozess anders als der Strafprozess ausgetragen wurde. Auf diese Weise wollte man sich
von der bisherigen Zivilprozessordnung zurückziehen. Dabei wurden die große Bedeutung von der
objektiven Wahrheit als eines Hauptprinzips des Zivilprozesses und das von Amts wegen handelnde
Gericht hervorgehoben.

In 60er und 70er Jahren war das gerichtliche Recht ideologisch schon nicht mehr bedingt und
die Brauchbarkeit der Maxime onus probandi im Zivilverfahren wurde auch nicht mehr bestritten.

Anna Stawarska-Rippel

The scope of the principle of contradictionariness and the meaning
of onus probandi in the civil process

Considerations in the light of the doctrine opinions after the changes
in the Polish civil procedure from July 20 1950

S u m m a r y

The problem of the proof weight is one of the most intricate and disagreeable issues, because
of the dissonance of opinions as to its nature and non-linearity in the scope of terminology.

Starting from the 1950s, namely from the changes introduced to the Committee of the civil pro-
cedure code from 1930 by means of the legislation from 20 July 1950, there was a claim in the Polish
science built on an ideological ground, negating the value of onus probandi in the civil matters. After
the reform from 20 July 1950, the Polish court law was the law of a specialist type, based on dif-
ferent ideological assumptions and against the so far existing bourgeoisie law. Following the Rus-
sian doctrine, the legitimacy of differentiating the private from the public law was negated. And,
consequently, different ways of shaping the civil and criminal process. In so doing, the legacy of
the former civilization was put away. At the same time, the importance of the objective truth in
the civil trial as its fundamental rule was emphasized, and the action of the court ex officio was
exposed.

When the influence of ideology on the court law weakened in the 1960s and 1970s, the use-
fulness of onus propandi in the civil proceeding was no longer questioned.
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ANDRZEJ  DROGOÑ

O niektórych prawnych aspektach
stanu wojennego

wprowadzonego w Polsce
13 grudnia 1981 roku

W historii Polski, zw³aszcza tej historii, któr¹ poznaje m³ode pokolenie, nie powinno
byæ uników i przemilczeñ. Nie boimy siê prawdy � to nam historia przyzna³a ra-
cjê*.

System komunistyczny, który zosta³ zaprowadzony na ziemiach polskich
w koñcowej fazie drugiej wojny �wiatowej, nigdy nie zyska³ faktycznego spo³ecz-
nego poparcia wiêkszej czê�ci narodu. Zosta³ wprowadzony przez wojska sowiec-
kie i dziêki ich obecno�ci oraz stosowanym przez si³y totalitarne �rodkom represji
by³ w Polsce utrzymywany. Skalê prze�ladowañ w kolejnych okresach Polski Lu-
dowej cechowa³o ró¿ne natê¿enie. Stosowane represje przybiera³y za� ró¿norod-
ne formy: poczynaj¹c od akcji propagandowej, szkaluj¹cej i wyszydzaj¹cej �niepo-
kornie my�l¹cych przedstawicieli dawnego, czyli bur¿uazyjnego porz¹dku�, po
przymus bezpo�redni, który niejednokrotnie koñczy³ siê fizyczn¹ eliminacj¹ prze-
ciwników systemu1.

* Przemówienie przewodnicz¹cego Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego Prezesa Rady
Ministrów genera³a armii Wojciecha Jaruzelskiego na posiedzeniu Sejmu PRL w dniu 25 stycznia
1982 r. �Rzeczpospolita� 1982, 26 stycznia.

1 Byæ mo¿e �funkcjonariusze� stosuj¹cy te �rodki po 1952 r. (a wiêc równie¿ w 1981 r.) tak
w³a�nie rozumieli obowi¹zek wype³niania norm konstytucyjnych zawartych w Konstytucji PRL
uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy 22 lipca 1952 r. (Dz.U. 1952, nr 33, poz. 232). Preambu-
³a Konstytucji zawiera³a m.in. takie wskazanie: �W wyniku rewolucyjnych walk i przemian oba-
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Szczególnie w pierwszym dziesiêcioleciu funkcjonowania �pañstwa ludowego�
niejeden z przedstawicieli aparatu nazywanego �bezpieczeñstwem publicznym�,
który w praktyce obejmowa³ zarówno s³u¿by specjalne, jak i s¹dy oraz prokura-
turê, mo¿e �poszczyciæ siê� swym �prywatnym cmentarzykiem�2 osób, likwidowa-
nych niejednokrotnie w majestacie prawa tylko dlatego, ¿e ich pogl¹dy na sposób
funkcjonowania spo³eczeñstwa i pañstwa ró¿ni³y siê od prezentowanych przez ko-
munistów. Wiele takich miejsc na zawsze pozostanie nieodkrytych, a ich ofiary
zapewne nigdy nie znajd¹ godnych miejsc pochówku.

lona zosta³a w³adza kapitalistów i obszarników, utrwali³o siê pañstwo demokracji ludowej [...]�,
a jej art. 3 g³osi³: �Polska Rzeczpospolita Ludowa: pkt 1) stoi na stra¿y zdobyczy polskiego lu-
du pracuj¹cego miast i wsi, zabezpiecza jego w³adzê i wolno�æ przed si³ami wrogimi ludowi,
[...] pkt 4) ogranicza, wypiera i likwiduje [podkre�l. � A.D.] klasy spo³eczne, ¿yj¹ce z wy-
zysku robotników i ch³opów�. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e Konstytucja ta obowi¹zywa³a do 1992 r. By³a
kilkakrotnie zmieniana. Cytowany art. 3 przetrwa³ do nowelizacji z 10 lutego 1976 r., kiedy
to nadano mu nowe brzmienie, eliminuj¹c tre�æ dotychczasowego pkt. 4 (Dz.U. 1976, nr 5,
poz. 29). Tym samym do tego czasu �likwidowanie klas spo³ecznych, ¿yj¹cych z wyzysku ro-
botników i ch³opów� mog³o byæ przyzwoleniem do podejmowania dzia³añ represyjnych wymie-
rzonych przeciwko �przeciwnikom ustrojowym�. Jak siê zdaje, Konstytucja zalicza do kategorii
tych, którzy nie s¹ �rozbitkami starego ustroju kapitalistyczno-obszarniczego� (to te¿ okre�lenie
jêzyka prawnego zaczerpniête z Konstytucji!), nastêpuj¹ce kategorie osób: �masy pracuj¹ce (m.in.
art. 5), lud pracuj¹cy (m.in. art. 2), lud pracuj¹cy miast i wsi (m.in. art. 1), ch³opstwo pracuj¹ce
(m.in. art. 10)�. Ponadto pojawia siê �inteligencja twórcza�, któr¹ PRL otacza �szczególn¹ opiek¹�
(art. 65). Sprawy bardzo siê komplikuj¹ wtedy, gdy podmioty ochrony prawnej, a nawet wojsko
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, która �jest republik¹ ludu pracuj¹cego� (tak brzmi pierwsze
zdanie preambu³y Konstytucji z 22 lipca 1952 r.), u¿ywane by³y do �likwidacji� wyst¹pieñ ro-
botników (1956, 1970, 1976), a nawet robotników i �pracuj¹cych� ch³opów, czyli � jak nale¿y
s¹dziæ � �polskich mas pracuj¹cych� ³¹cznie z �inteligencj¹ twórcz¹� (1981). W Konstytucji tej
u¿yto wiele ciekawych okre�leñ, pozwalaj¹cych na wskazanie podmiotów, do których jest kiero-
wana. Pojawia siê równie¿ �obywatel�; do koñca jednak nie sposób okre�liæ, czy odnosi siê tylko
do �mas ludowych�, czy te¿ wszystkich maj¹cych polskie obywatelstwo, a wiêc równie¿ �kapi-
talistów i obszarników�, których w³adza �zosta³a obalona�, gdy¿ �¿yli z wyzysku robotników
i ch³opów�. Wbrew pozorom nie jest to prze�miewcza dygresja o charakterze publicystycznym.
Rozdzia³ 7 Konstytucji okre�la Podstawowe prawa i obowi¹zki obywateli, tym samym pytanie
o to, kto jest obywatelem, precyzuje podmioty bêd¹ce adresatami �podstawowych praw i obo-
wi¹zków obywateli�.

2 Okre�lenie to nawi¹zuje do u¿ytego przez A. Steinsbergow¹ niezwykle znamiennego termi-
nu �niema³y w³asny cmentarzyk�, który mia³ swymi wyrokami zbudowaæ przed 1956 r. M. Step-
czyñski, jeden z wielu sêdziów orzekaj¹cych w majestacie prawa wyroki �mierci dla uznanych
przez niego i system, który reprezentowa³, �za wrogów ludu�. Zosta³ nawet sêdzi¹ S¹du Najwy¿-
szego. Zob. A. S t e i n s b e r g o w a: Uwagi na marginesie memoria³u doktora Mieczys³awa Szere-
ra z³o¿onego w dniu 13 maja 1957 roku komisji do badania odpowiedzialno�ci za ³amanie pra-
worz¹dno�ci w s¹downictwie wojskowym. Warszawa 1983, s. 18. Warto zastanowiæ siê, chocia¿-
by tylko w kontek�cie Raportu Rokity, czy takiego okre�lenia nie mo¿na przypisaæ niektórym funk-
cjonariuszom SB, wype³niaj¹cym swe �zadania� w latach osiemdziesi¹tych. Zob.: Raport Rokity.
Sprawozdanie Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do Zbadania Dzia³alno�ci MSW. Wstêp J. R o -
k i t a. Pos³owie A. D u d e k. Kraków 2005.
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Represje stosowano równie¿ w latach pó�niejszych. Przybiera³y one charak-
ter indywidualny i grupowy. Podejmowano metody bezpo�redniej walki skierowanej
przeciwko demonstrantom, którzy wychodzili na ulice, aby zamanifestowaæ swój
sprzeciw wobec praktyk systemu totalitarnego, jak w Nowej Hucie, Poznaniu,
Warszawie, Gdañsku czy Radomiu.

Spo�ród wszystkich form komunistycznych represji stosowanych w PRL-u
wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku by³o jedn¹ z najtragiczniej-
szych i najbardziej brzemiennych w negatywne skutki.

Wydarzenia z tym zwi¹zane mo¿na oceniaæ z ró¿nego punktu widzenia. Stan
wojenny w sposób wyra�nie negatywny wp³yn¹³ na kszta³towanie postaw m³ode-
go pokolenia, doprowadzi³ do likwidacji �wiadomo�ciowej eksplozji, która, szcze-
gólnie w �rodowiskach studenckich i uczniowskich, stanowi³a pocz¹tek nowego
procesu przebudowy spo³eczeñstwa. Ten aspekt nale¿y mocno podkre�liæ, gdy¿
na ogó³ w ocenach stanu wojennego jest pomijany b¹d� traktowany marginalnie,
a przecie¿ stanowi podstawowy czynnik kszta³tuj¹cy postawy spo³eczne przysz³ych
elit. Przyhamowanie przez represje wojenne naturalnego procesu rodzenia siê no-
wych elit o niekomunistycznym rodowodzie powstrzyma³o na pewien czas ewo-
lucjê systemu zmierzaj¹cego do likwidacji totalitaryzmu na ziemiach polskich.

Czêsto przywo³uje siê wiele skutków negatywnych obejmuj¹cych zarówno spo-
³eczne, jak i indywidualne, a nawet osobiste konsekwencje. Stan wojenny pog³ê-
bi³ kryzys gospodarczy. Poziom ¿ycia spo³eczeñstwa by³ w tym czasie o wiele ni¿-
szy ni¿ w poprzedniej dekadzie, a byæ mo¿e najni¿szy od koñca lat piêædziesi¹tych.
Zosta³ zlikwidowany rodz¹cy siê z du¿¹ moc¹ pluralizm, pozwalaj¹cy na prze³ama-
nie monopolistycznych rz¹dów komunistów. PRL utraci³a, z tak du¿¹ determinacj¹
budowan¹ od pocz¹tków lat siedemdziesi¹tych, pozycjê partnera na arenie miêdzy-
narodowej. Zapocz¹tkowana przez normalizacjê stosunków polsko-niemieckich
w 1970 roku polityka otwarcia na Zachód, przez powszechny bojkot i sankcje sto-
sowane po grudniu 1981 roku, zosta³a w praktyce za³amana. W sposób jednoznacz-
ny wykazano tym samym, jak daleka od istoty suwerennego pañstwa by³a PRL,
a tak¿e jak bardzo uzale¿nieni od polityki sowieckiej byli przywódcy komunistycz-
nych w³adz. Uznanie ich agenturalnej roli wydaje siê zasadne.

Tragiczniejsze, a jednocze�nie ³atwiej dostrzegane by³y skutki odnosz¹ce siê
do tragedii tysiêcy Polaków bezpo�rednio dotkniêtych represjami stanu wojenne-
go. Mia³y charakter tak wielokierunkowy, ¿e trudno pokusiæ siê o próbê pe³nej ich
egzemplifikacji. Dodatkow¹ trudno�ci¹ jest niemo¿no�æ jednoznacznego wykaza-
nia � w bardzo wielu wypadkach � w jakim stopniu stan wojenny mia³ wp³yw
na rezultat niejednej osobistej tragedii. Ju¿ podanie liczby ofiar �miertelnych mo¿e
stanowiæ problem. Ocenia siê, ¿e zginê³o ponad sto osób. £atwiej jest wskazaæ
osoby zabite w trakcie demonstracji okresu stanu wojennego. Ale czy nie s¹ tak-
¿e jego ofiarami osoby zabite w trakcie demonstracji lub innych zdarzeñ wynika-
j¹cych z dzia³añ represyjnych ju¿ po formalnym zakoñczeniu stanu wojennego?
Sprawy Grzegorza Przemyka czy ks. Jerzego Popie³uszki s¹ tylko symbolem tej
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sytuacji3. A co z osobami, których stan zdrowia w wyniku zastosowanych �rodków
represyjnych znacznie siê pogorszy³ w okresie pó�niejszym? Nigdy nie bêdzie mo¿-
na stwierdziæ w sposób jednoznaczny, u ilu osób zatrzymywanych, aresztowanych,
wiêzionych, internowanych, pobitych w trakcie demonstracji, na tyle pogorszy³ siê
stan zdrowia, ¿e byæ mo¿e mia³o to wp³yw na ich pó�niejsz¹ �mieræ, trwa³e kalectwo
lub pogorszenie siê kondycji fizycznej.

Zupe³nie inn¹ kwesti¹ jest wp³yw bezpo�rednich represji b¹d� zagro¿enia ich
wyst¹pienia na stan psychiki represjonowanych. Szkód, jakie pojawi³y siê na tym
tle, nie sposób oceniæ. Je¿eli dodamy problem utraty miejsc pracy czy te¿ pogor-
szenie warunków pracy i p³acy, to rodzi siê kolejna grupa osób, na ¿ycie których
stan wojenny wywar³ swój jednoznacznie negatywny wp³yw.

Odrêbn¹ kategoriê stanowi¹ skutki przymusowej lub wymuszonej emigracji.
Pierwszy przypadek dotyczy osób, które uzyskiwa³y �bilet w jedn¹ stronê�, a drugi
� cz³onków ich rodzin, w szczególno�ci za� dzieci. Musimy mieæ na uwadze, ¿e
parasol ochronny dla tych osób w krajach, do których emigrowa³y, mia³ wymiar
czasowy. Trudno sobie wyobraziæ, aby w sposób trwa³y chroni³ wszystkich imigran-
tów politycznych. Wielokrotnie byli to ludzie o wykszta³ceniu zawodowym, bez
znajomo�ci nie tylko nowego otoczenia, ale i mo¿liwo�ci porozumiewania siê w in-
nym ni¿ polski jêzyku. Nie w ka¿dym przypadku proces aklimatyzacji by³ mo¿liwy.
Rodzi³o to wiele konfliktów, doprowadza³o do rozpadu rodzin, popadniêcia w na-
³óg, a nawet prób samobójczych.

Raz jeszcze nale¿y podkre�liæ, ¿e z³o¿ono�ci negatywnych skutków stanu wo-
jennego, odnosz¹cych siê do przypadków indywidualnych czy te¿ osobistych, nie
sposób jednoznacznie uj¹æ.

O wiele ³atwiej jest wskazaæ niektóre dane dotycz¹ce represji stosowa-
nych w �majestacie prawa�, szczególnie tej jego czê�ci, która by³a tworzona na po-
trzeby stanu wojennego. W okresie stanu wojennego w prokuraturach powszech-
nych i wojskowych wszczêto �ledztwo przeciwko 13634 osobom, w tym za prze-
stêpstwa z Dekretu o stanie wojennym przeciwko 2594 osobom. Tymczasowo

3 Sprawa Raportu Rokity mo¿e byæ tylko przyk³adem, jak szeroki problem zawiera w sobie
niewyja�nienie wielu zbrodni stanu wojennego. Jak sam autor Raportu... stwierdza, przez czter-
na�cie lat, od 1991 r. �pe³ny tekst raportu, zawieraj¹cy szczegó³owe wnioski w ka¿dej ze spraw
dotycz¹cych 103 osób, które ponios³y �mieræ w latach dyktatury Jaruzelskiego�, praktycznie nie
by³ dostêpny do 2005 r. dla nikogo. Zob. ibidem, s. 8. W rzeczywisto�ci skala zjawiska by³a szer-
sza, gdy¿ �Zadaniem Komisji mia³o byæ wyja�nienie roli, jak¹ mogli odegraæ funkcjonariusze pod-
legli MSW w przypadku 122 osób zmar³ych po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981
roku. Na listê tê sk³ada³y siê 93 nazwiska przedstawione przez inicjatora powo³ania komisji po-
s³a Tadeusza Kowalczyka z OKP oraz 29 kolejnych przypadków zgonu, zg³oszonych przez oby-
wateli ju¿ w trakcie prac komisji�. Zob. A. D u d e k: Najwa¿niejsza jest pamiêæ. Pos³owie do Ra-
portu Rokity..., s. 183. Komisja Rokity zosta³a powo³ana przez Sejm kontraktowy 2 sierpnia 1989 r.
i funkcjonowa³a do wrze�nia 1991 r. Znamienne jest, ¿e w tym samym dniu, w którym powo³ano
komisjê, Sejm wybra³ Czes³awa Kiszczaka � jednego z g³ównych kreatorów stanu wojennego �
na nowego premiera.
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aresztowano 13208 osób, w tym z Dekretu o stanie wojennym � 2517 osób.
W okresie zawieszenia stanu wojennego � do dnia 31 grudnia 1982 roku �
wszczêto �ledztwo przeciwko 1438 osobom, wobec których zastosowano tymcza-
sowe aresztowanie4. Do 21 lipca 1983 roku s¹dy skaza³y za przestêpstwa prze-
ciwko stanowi wojennemu 10191 osób. Liczê internowanych ocenia siê na oko³o
10 tysiêcy. Liczba ta ulega wahaniom � w zale¿no�ci od �róde³ � od 9736 do
10131 osób5. Nale¿y jednak mieæ na uwadze, ¿e niektóre osoby by³y wiêcej ni¿ raz
internowane.

Przywo³anie �majestatu prawa� ma wymiar szczególny. Pozwala ekskulpowaæ
winê, czyni¹c z zachowañ niegodziwych normê, która mo¿e usprawiedliwiaæ wska-
zany w normie podmiot. Tym samym prawo wyznacza przesuniêcie granic dopusz-
czalnych zachowañ podmiotów w³adzy i usprawiedliwia je, nawet je¿eli poci¹gaj¹
za sob¹ szczególne dolegliwo�ci z mo¿liwo�ci¹ pozbawienia ¿ycia w³¹cznie. Do-
tyczy to g³ównie prawa karnego, w³a�ciwego systemom totalitarnym6. Ów �ma-
jestat prawa�, który pozwala³ na podejmowanie takich represji, wymaga zadumy.
Szczególnie wtedy, gdy okazuje siê, ¿e nawet ustalenia sejmowej komisji wskazu-
j¹ce nazwiska �blisko stu funkcjonariuszy MSW pozostaj¹cych w krêgu osób po-
dejrzanych o pope³nienie ró¿nych przestêpstw zwi¹zanych wy³¹cznie z 91 przypad-
kami zgonów oraz nazwiska ponad siedemdziesiêciu prokuratorów, których moralna
przydatno�æ do dalszej s³u¿by w organach prokuratury jest co najmniej w¹tpliwa�
nie mog¹ stanowiæ o niczym innym, jak tylko o przedstawieniu informacji, gdy¿ �
jak zapewnia³ tê Komisjê Prokurator Generalny � �jej zalecenia s¹ dla niego nie-
mo¿liwe do wykonania z uwagi na przepisy obowi¹zuj¹cego prawa�7.

Systemy totalitarne, zarówno bolszewicki, jak i faszystowski, od samego pocz¹t-
ku d¹¿y³y do wykreowania prze�wiadczenia, ¿e podejmowane kroki, zmierzaj¹-
ce zarówno do zainstalowania, jak i funkcjonowania systemu, maj¹ uzasadnie-
nie prawne. Sowiecka ideologia wykreowa³a nawet pojêcie �praworz¹dno�ci so-
cjalistycznej�, której sens i istota sprowadzaæ siê mia³y do instrumentalizacji
prawa jako narzêdzia pozwalaj¹cego uzasadniaæ �klasowy charakter pañstwa i pra-
wa�. Musia³o to rodziæ w praktyce wiele niebezpieczeñstw, zwa¿ywszy, ¿e �kla-
sowy charakter pañstwa� by³ warunkowany, a w³a�ciwie móg³ istnieæ tylko w sys-
temie opartym na permanentnej walce klas. Wraz z ustaniem tej walki mia³o za-
nikn¹æ pañstwo.

4 Stan wojenny w dokumentach w³adz PRL 1980�1983. Warszawa 2001, s. 376 i nast.
5 Wed³ug danych przedstawionych przez MSW Sejmowej Komisji Wymiaru Sprawiedliwo�ci

na dzieñ 8 grudnia 1982 r., w ró¿nych okresach w obozach internowania przebywa³o 10131 osób.
Zob. I. W i l k, M. K a s p e r e k - K a w a ³ e k: �rodki prewencyjne stosowane w czasie stanu wo-
jennego na podstawie raportów Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka. W: Prawo karne stanu
wojennego. Red. A. G r z e � k o w i a k. Lublin 2003, s. 160.

6 �Prawo karne w systemie totalitarnym ma s³u¿yæ jedynie w³adzy w ochronie jej interesów�.
A. Z o l l: Prawo karne w systemie totalitarnym. �Znak� 1992, z. 11, s. 113.

7 Raport Rokity..., s. 185.
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Ten ideologiczny charakter, wsparty w Polsce Konstytucj¹ PRL, przyjêt¹ 22
lipca 1952 roku, obowi¹zywa³ przez ca³y okres funkcjonowania tego systemu ustro-
jowego. Z punktu widzenia ustrojowego pod rz¹dami tej samej Konstytucji funk-
cjonowa³ system w okresie wszystkich �prze³omów politycznych�. Nawet je¿eli
zmienia³a siê przej�ciowo sytuacja polityczna, to podstawy ustrojowe, wyznaczo-
ne normami konstytucyjnymi, pozostawa³y niewzruszone.

Taki stan rzeczy musia³ wywieraæ wp³yw na ca³okszta³t zagadnieñ wyznacza-
j¹cych prawne uwarunkowania nowej sytuacji, jaka zaistnia³a po grudniowej nocy
1981 roku.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nawet w systemie totalitarnym uchwalano konstytucje,
d¹¿¹c do legalizowania systemu ustrojowego. Formalne przes³anki, oznaczaj¹ce
funkcjonowanie aparatu w³adzy pañstwowej, oraz wskazanie praw, na podstawie
których pracowa³y te organy, mia³y du¿e znaczenie dla wykazywania na gruncie
miêdzynarodowym, ¿e system ten odpowiada takim rygorom, które wyznacza spo-
³eczno�æ miêdzynarodowa w procesie uznania pañstwa. Chodzi nie tylko o politycz-
ne konsekwencje, ale w g³ównej mierze o mo¿liwo�æ utrzymywania stosunków
gospodarczych, pozwalaj¹cych na miêdzynarodow¹ wymianê, bez której wspó³cze-
�nie niemo¿liwe jest funkcjonowanie jakiegokolwiek pañstwa.

Zachodzi pytanie, czy ka¿dy system konstytucyjny wype³nia � chocia¿-
by tylko w wymiarze formalnym � wymogi, które zwykli�my przypisywaæ pojê-
ciu �pañstwo konstytucyjne�. Czy sam fakt og³oszenia konstytucji jest czynnikiem
wystarczaj¹cym do przyjêcia, ¿e mamy do czynienia z pañstwem o systemie kon-
stytucyjnym?

Materia ta stanowi odrêbny przedmiot dyskusji, tylko w wymiarze sygnalnym
nale¿y go przywo³aæ na potrzeby tego artyku³u. Filozofowie prawa, konstytucjona-
li�ci, zapewne mog¹ toczyæ d³ugie spory, definiuj¹c przes³anki, które stanowi¹ nie-
zbêdne elementy tego pojêcia.

Pierwsze, legalne, ujêcie systemu konstytucyjnego, zamieszczone w akcie praw-
nym rangi konstytucyjnej, zawiera art. 16 Deklaracji praw cz³owieka i obywatela
z 26 sierpnia 1789 roku8. Wspomniana Deklaracja... sta³a siê 3 wrze�nia 1791 roku
czê�ci¹ pierwszej konstytucji francuskiej. Tym samym owa definicja przybra³a ju¿
nie tylko deklaratoryjny charakter, ale zosta³a konstytutywn¹ norm¹ prawn¹ wy-
znaczaj¹c¹ zasady, zgodnie z którymi funkcjonowa³ miêdzy innymi francuski sys-
tem ustrojowy. Systemy, które nawi¹zywa³y do o�wieceniowych zasad kszta³towa-
nia pañstwa, czêsto przyjmowa³y idee pañstwa konstytucyjnego, rozumiej¹c je tak,
jak zdefiniowa³ to przywo³any wcze�niej art. 16: �Spo³eczeñstwo, w którym nie ma
nale¿ytej gwarancji praw ani okre�lonego z góry podzia³u w³adz, nie ma ustroju

8 Zob. art. 16 Deklaracji praw cz³owieka i obywatela, która stanowi preambu³ê Konstytucji
francuskiej z dnia 3 wrze�nia 1791 r. M. S z c z a n i e c k i: Wybór �róde³ do historii pañstwa i pra-
wa w dobie nowo¿ytnej. Warszawa 1987, s. 113.



161O niektórych prawnych aspektach stanu wojennego wprowadzonego w Polsce...

konstytucyjnego�. Istota pojêcia sprowadza siê do zaistnienia dwóch przes³anek:
podzia³u w³adzy oraz nale¿ytej gwarancji praw.

Pierwsza z tych przes³anek zosta³a wyeliminowana z systemu ustrojowego
Polski wraz z przyjêciem Konstytucji PRL z dnia 22 lipca 1952 roku. Oczywi�cie,
stanowi³o to jedynie formalne usankcjonowanie stanu rzeczy, który wystêpowa³ od
pocz¹tku wprowadzania �w³adzy ludowej�, a wiêc od 1944 roku. Monteskiuszow-
ska zasada podzia³u w³adzy zosta³a zast¹piona zasad¹ jednolito�ci w³adzy pañstwo-
wej, funkcjonuj¹cej w warunkach �dyktatury proletariatu�, dodatkowo wzmocnio-
nej �kierownicz¹ rol¹ PZPR�9. A wszystko po to, aby zrealizowaæ cel wyra�nie
okre�lony przez do�wiadczenia radzieckie. Jeden z konstytucjonalistów tamtego
okresu uzasadnia³ to nastêpuj¹co: �Jak wykazuje do�wiadczenie radzieckie, system
dyktatury klasy robotniczej w miarê swego rozwoju zmierza do przekszta³cenia siê
w system demokracji socjalistycznej. Ten z kolei rozwija siê w kierunku przecho-
dzenia pañstwowej organizacji spo³eczeñstwa w komunistyczny samorz¹d spo³ecz-
ny�10. Czy w takich warunkach konieczny jest podzia³ w³adzy?

Druga z przes³anek �ustroju konstytucyjnego� w jeszcze bardziej z³o¿ony spo-
sób oddzia³ywa³a na praktykê PRL. W sensie formalnym wymóg gwarancji praw
zosta³ w konstytucji lipcowej wype³niony. Zachodzi pytanie, jak ten stan rzeczy
oddzia³ywa³ na praktykê ¿ycia codziennego oraz czy owe gwarancje praw by³y
nale¿yte. To kolejny, szeroki temat, który tu zostanie jedynie zasygnalizowany. Na
potrzeby dalszego wywodu przyjmujemy formalne odniesienie: Konstytucja z 22 lip-
ca 1952 roku zawiera³a wiele gwarancji praw podmiotowych. Po�wiêcono im ca³y
rozdzia³ siódmy11. Ma³o tego � PRL ratyfikowa³a wiele paktów praw cz³owieka.

9 Bardzo wyra�nie wytycza³ rolê kierownicz¹ PZPR ju¿ na III Zje�dzie tej partii w 1959 r.
W. Gomu³ka: �Partia nasza nie zgodzi siê bowiem nigdy na to, aby z wolno�ci nale¿nej ludowi bez-
karnie mog³y korzystaæ ¿ywio³y antysocjalistyczne dla zwalczania jego w³adzy i dzie³a budow-
nictwa socjalistycznego. Ugruntowanie kierowniczego wp³ywu naszej partii na wszystkie dzie-
dziny ¿ycia � to pierwszy warunek socjalistycznej demokracji i podstawowy czynnik wzmoc-
nienia pañstwa ludowego�. W. G o m u ³ k a: Przemówienia 1959. Warszawa 1960, s. 134�135.
�Kierownicza rola PZPR� staje siê norm¹ konstytucyjn¹ wraz z wprowadzeniem noweli do Kon-
stytucji PRL Ustaw¹ z 10 lutego 1976 r. o zmianie konstytucji PRL (Dz.U. 1976, nr 5, poz. 29).
Nowe brzmienie uzyska³ art. 1 Konstytucji: �Polska Rzeczpospolita Ludowa jest pañstwem so-
cjalistycznym�, a w nowym, dodanym art. 2a.1 wprowadzono zasadê: �Przewodni¹ si³¹ polityczn¹
spo³eczeñstwa w budowie socjalizmu jest Polska Zjednoczona Partia Robotnicza�.

10 Organizacja spo³eczeñstwa socjalistycznego w Polsce. Opracowanie zbiorowe. Red.
A. £ o p a t k a. Warszawa�Poznañ 1968, s. 17.

11 Rozdzia³ ten zawiera³ artyku³y od 57 do 79 (w brzmieniu nadanym im w 1952 r. � w pó�-
niejszym czasie zosta³y wprowadzone zmiany, które doprowadzi³y do przesuniêcia numeracji ar-
tyku³ów oraz nieco zmodyfikowa³y niektóre z nich). Po nim nastêpowa³ rozdzia³ po�wiêcony za-
sadom prawa wyborczego (dziewiêæ artyku³ów). Warto zwróciæ uwagê na brzmienie art. 57: �Polska
Rzeczpospolita Ludowa, utrwalaj¹c i pomna¿aj¹c zdobycze ludu pracuj¹cego, umacnia i rozsze-
rza prawa i wolno�ci obywateli�. Zob.: Konstytucja PRL uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 22
lipca 1952 r. (Dz.U. 1952, nr 33, poz. 232). Warto zestawiæ znaczenie tego przepisu z cytowa-
nym wcze�niej fragmentem wyst¹pienia W. Gomu³ki na III Zje�dzie PZPR w 1959 r.

11 Z Dziejów Prawa
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Wprowadzony 13 grudnia 1981 roku Dekret o stanie wojennym w sposób za-
sadniczy z³ama³ te prawa, jak i inne, powszechnie uznawane za niewzruszalne �
poczynaj¹c od prawa do ¿ycia, przez wolno�æ osobist¹ i bezpieczeñstwo osobiste,
bezpieczeñstwo prawne, prawo do wolno�ci my�li, pogl¹dów, prywatno�ci, swo-
body wypowiedzi, swobody poruszania siê, wolno�ci zwi¹zkowej, zgromadzeñ czy
zrzeszania siê.

Mimo ¿e Dekret zosta³ przyjêty z naruszeniem norm konstytucji, która sama
stanowi w¹tpliwy akt rangi ustrojowej12, i zatwierdzony przez sejm PRL (w rów-
nie w¹tpliwy sposób13), sta³ siê podstaw¹ sankcjonowania w �majestacie prawa�
prze�ladowañ i represji obejmuj¹cych tysi¹ce Polaków, a wywo³uj¹cych niejedno-
krotnie nieodwracalne skutki.

Skali krzywd i upokorzeñ nie mo¿na zmierzyæ. Do ich realizacji wykorzystywa-
no g³ównie normy prawa karnego oraz normy prawa pracy. Nale¿y jednak pamiê-
taæ, ¿e szczegó³owe regulacje dotyczy³y niemal wszystkich ga³êzi prawa, wkracza-
j¹c w rozliczne dziedziny ¿ycia spo³ecznego i osobistego � we�my np. regulacje
prawne dotycz¹ce funkcjonowania wy¿szych uczelni czy te¿ pozycje prawn¹ pra-
cowników naukowych i studentów. Warto przywo³aæ jeden fakt. W 1982 roku od-
wo³ano 20 rektorów wy¿szych uczelni, wybranych w demokratycznych wyborach
w roku poprzednim. Wielu poddawano dotkliwym represjom, w tym internowaniu.
Taki los spotka³ miêdzy innymi JM Rektora Uniwersytetu �l¹skiego Augusta Che³-
kowskiego (pó�niejszego marsza³ka Senatu RP) oraz Profesor Irenê Bajerow¹.
Tylko dziêki aktom solidarno�ci �rodowiska i po�wiêceniu drugiego z prorektorów
� Maksymiliana Pazdana � czas internowania zosta³ wyra�nie skrócony. Trze-
ba by³o za to zap³aciæ cenê, któr¹ zna tylko ówczesny prorektor. O bardziej spo-
legliwego nastêpcê nie by³o trudno, co bardzo szybko odczuli zarówno pracowni-
cy, jak i studenci Uniwersytetu �l¹skiego. Liczba relegowanych i internowanych
z tego �rodowiska by³a najwiêksza w skali kraju14.

12 Konstytucja zosta³a opracowana i przyjêta przez Sejm Ustawodawczy, wy³oniony w trak-
cie wyborów styczniowych 1947 r. Trudno znale�æ wspó³czesne opracowanie naukowe omawia-
j¹ce te wybory, które nie wskazuje na ewidentne oszustwa wyborcze i fa³szowanie wyników tych
wyborów. Tym samym je¿eli �konstytuanta� zosta³a ukszta³towana w wyniku fa³szerstw stano-
wi¹cych naruszenie prawa, to czy jej ustawy, w tym najwa¿niejsza ustawa konstytucyjna, mog¹
mieæ charakter aktów generalnych, powszechnie obowi¹zuj¹cych i stanowi¹cych podstawê wyda-
wania innych aktów prawnych?

13 Zob. m.in. J. K ê d z i e r s k i: Polityka i prawo. Wprowadzenie i prawna ocena stanu wojen-
nego w Polsce w 1981 r. W: Prawo karne stanu wojennego..., s. 33 i nast.

14 Prorektor M. Pazdan 15 grudnia 1981 r. skierowa³ pismo do Komendanta MO w Katowi-
cach, w którym zg³osi³ �sprzeciw wobec internowania pracowników i studentów Uniwersytetu �l¹-
skiego, w tym rektora i cz³onków Senatu� i jednocze�nie zawar³ stanowcze ¿¹danie: �Oczekujê ry-
ch³ego uchylenia wydanych decyzji o internowaniu�. Efektem dora�nym by³o uzyskanie na po-
cz¹tku 1982 r. listy � jak siê pó�niej okaza³o � niekompletnej, zawieraj¹cej nazwiska 22 pra-
cowników Uniwersytetu �l¹skiego oraz 19 studentów aresztowanych i internowanych do 14 grud-
nia oraz 16 studentów internowanych za udzia³ w strajku w hucie �Baildon�. Zob. m.in. �Wyrós³
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Problem zastosowania prawa jako �narzêdzia politycznych represji� jest nie-
zwykle szeroki. W tak krótkim opracowaniu mo¿liwe jest jedynie wskazanie nie-
których uwag. Wybrano tu przyk³ady zwi¹zane ze stosowaniem norm prawa kar-
nego na potrzeby stanu wojennego. Jak siê zdaje, to w³a�nie one wywiera³y ogrom-
ny wp³yw na funkcjonowanie wielu represjonowanych. Je¿eli dodamy gorliwo�æ
organów stosuj¹cych to prawo, a niejednokrotnie wrêcz okrucieñstwo organów
bezpieczeñstwa i Milicji Obywatelskiej, to powstaje obraz szerokiego wachlarza
mechanizmów s³u¿¹cych realizacji celów stanu wojennego.

Totalitarna polityka nie tylko odnios³a triumf nad prawem i sprawiedli-
wo�ci¹, ale tak¿e wyzwoli³a wiele postaw, które mo¿na uto¿samiaæ ze z³¹ stron¹
natury ludzkiej, w której znalaz³y miejsce sk³onno�ci sadystyczne, nienawi�æ, zdol-
no�æ do zabicia drugiego cz³owieka15, wola na z³o¿enie podpisu pod aktem oskar-
¿enia o niejednokrotnie absurdalnych zarzutach czy te¿ wola wydania wyroku na
podstawie bardzo w¹tpliwych materia³ów dowodowych. Byli tacy sêdziowie, którzy
sprzeniewierzyli siê zasadom niezawis³o�ci i niezale¿no�ci. Systemem represyjnym
dowodzi³y bardziej dyspozycyjne s¹dy wojskowe, które okaza³y siê przydatne
w realizacji bezprawia w³adzy.

Niejednokrotnie wyroki wydawane by³y na zamówienie komunistycznych funk-
cjonariuszy ówczesnych partyjno-pañstwowych w³adz. Niechlubn¹ rolê odegra³

z dobrego drzewa...� Uniwersytet �l¹ski 1968�1998. Fakty, dokumenty, relacje. Red. A. B a r c i a k.
Katowice 1998, s. 398. Listê tê trzeba uzupe³niæ o nazwiska licznych prze�ladowanych w okre-
sie kolejnych miesiêcy, szczególnie po manifestacji, jaka mia³a miejsce w maju 1982 r. przed bu-
dynkiem Rektoratu U�. Zgodnie z informacj¹ prasow¹ z 20 maja 1982 r., w dniu 19 maja w Ka-
towicach odby³o siê posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Obrony, na którym �Oceniono stan
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego na terenie województwa �l¹skiego�. Podano do publicz-
nej wiadomo�ci, ¿e �W Uniwersytecie �l¹skim zawieszono 17 studentów i 11 pracowników na-
ukowych, a rektor powo³a³ komisjê dyscyplinarn¹. Prokuratury aresztowa³y 6 osób za przestêp-
stwa z Dekretu o stanie wojennym. Za podjêcie nielegalnej dzia³alno�ci komendant wojewódzki
MO internowa³ 43 osoby, w tym 15 studentów�. W prezentowanej informacji prasowej najcha-
rakterystyczniejsze dla sposobu oceny sytuacji jest zdanie kolejne: �Wojewódzki Komitet Obro-
ny stwierdzi³, i¿ te incydentalne wydarzenia nie by³y jednak w stanie zak³óciæ bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego [...]�. Rodzi siê proste pytanie: To po có¿ te represje kierowane przeciwko
kilkudziesiêciu osobom, skoro �te incydentalne wydarzenia nie by³y jednak w stanie zak³óciæ bez-
pieczeñstwa i porz¹dku publicznego�? Zob. �Dziennik Zachodni� 1982, 20 maja. Opublikowane
w 1998 r. dane zawiera³y listê represjonowanych w stanie wojennym (jak siê zdaje nadal niekom-
pletn¹): 35 internowanych pracowników naukowych, 4 aresztowanych, 8 zwolnionych w trybie
natychmiastowym, 13 zwolnionych za trzymiesiêcznym wypowiedzeniem oraz 58 internowa-
nych studentów. Brak informacji o postêpowaniach dyscyplinarnych podjêtych wobec studentów
i o dalszych losach ukaranych w ich trakcie. Jak siê zdaje, czê�æ tych osób �dobrowolnie� rezy-
gnowa³a z dalszej nauki, niektórzy byli skre�lani �za brak postêpów w nauce� (nale¿y jednak pod-
kre�liæ, ¿e s¹ to domniemania autora tekstu, oparte na jednostkowych informacjach pochodz¹cych
z krêgu kole¿eñskiego). Zob. Wyrós³ z dobrego drzewa..., s. 161�168.

15 W pe³ni nale¿y zgodziæ siê w takim os¹dzie z Alicj¹ Grze�kowiak, zob. m.in. Prawo karne
stanu wojennego..., s. 5 i nast.
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wtedy równie¿ S¹d Najwy¿szy, który � zdaniem badaczy tych problemów � �za-
miast byæ s¹dem sprawiedliwym, sta³ siê s¹dem bezprawia, najwy¿szym wymia-
rem niegodziwo�ci�16.

Zak³adaj¹c bezprawno�æ wydania dekretów stanu wojennego, dochodzimy do
konkluzji, ¿e sêdziowie orzekali na podstawie bezprawnych zawartych w nich
norm. Czy rzeczywi�cie wystarczy³o powo³anie siê na Dekret o stanie wojennym,
czy w imiê legalizmu (dzia³am zgodnie z Dekretem) mo¿na naruszyæ istotê prawo-
rz¹dno�ci (za legalny uznaje siê nielegalnie wydany akt prawny)?

Do dzisiaj wielu owych nadgorliwych milicjantów, �funkcjonariuszy bezpieki�,
prokuratorów czy sêdziów pe³ni funkcje publiczne. Powtórzmy, ¿e przywo³ywany
ju¿ Raport Rokity mówi wrêcz o ustaleniu nazwisk konkretnych osób �podejrza-
nych o pope³nienie ró¿nych przestêpstw zwi¹zanych� z realizacj¹ celów stanu
wojennego17. Zdumiewa fakt, ¿e nawet ocena komisji sejmowej nie mo¿e stano-
wiæ podstawy do podjêcia skutecznych dzia³añ, pozwalaj¹cych na sprawiedliwy
os¹d wielu spo�ród tych, którzy dzia³aj¹c w imieniu pañstwa, pope³niali zbrodnie
na jego obywatelach, zas³aniaj¹c siê �majestatem wojennego prawa� (tzn. prawa
stanu wojennego). Mo¿na wskazaæ sêdziów, którzy sprzeniewierzyli siê niezawi-
s³o�ci sêdziowskiej i orzekali kary niewspó³miernie surowe do stopnia winy i stopnia
spo³ecznego niebezpieczeñstwa czynu18.

Z tego te¿ wzglêdu sposób wprowadzenia stanu wojennego, prawne aspekty
dekretów, zasady jego obowi¹zywania musz¹ byæ poddane surowej ocenie. Dzi-
siaj trudno spotkaæ prawne oceny wprowadzenia stanu wojennego, które negowa-
³yby tezê o naruszeniu konstytucji w czasie wydawania dekretów i innych aktów
prawnych z 12 i 13 grudnia 1981 roku. Nie wchodz¹c w ocenê Konstytucji z 1952
roku, nale¿y stwierdziæ, ¿e sposób wprowadzenia dekretów w pamiêtn¹ noc gru-
dniow¹ 1981 roku narusza³ jej zasady.

Ciekawe jest odniesienie do stanowiska, jakie prezentowali kreatorzy stanu
wojennego. Uzasadnienie jego legalno�ci podawa³y gremia partyjne i to uwa¿ano
za wystarczaj¹ce. W. Jaruzelski na posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR
w dniu 22 grudnia 1981 roku mówi³: �Naszym kapita³em jest legalizm, wprowadze-
nie stanu wojennego w majestacie prawa i dzia³anie w czasie jego trwania zgod-
nie z prawem�. S. Olszowski przekonywa³ za�, ¿e w dniu 13 grudnia �zosta³
w Polsce wprowadzony stan wojenny na drodze w pe³ni legalnej, zgodnie z dyrek-
tyw¹ i intencj¹ uchwa³ IV i V Plenum KC�19. Uchwa³a VII Plenum KC �uzna-
wa³a decyzjê Rady Pañstwa o wprowadzeniu stanu wojennego oraz powstanie

16 Ibidem, s. 8. Zob. tak¿e M. K u æ: �Najwy¿szy Wymiar Niegodziwo�ci� � orzecznictwo S¹du
Najwy¿szego okresu stanu wojennego. W: Ibidem, s. 163 i nast.

17 Raport Rokity..., s. 33.
18 P. A d a m o w i c z, F. G a w r y �: Nieczysty wymiar sprawiedliwo�ci. �Rzeczpospolita� 2001,

29 grudnia.
19 S. O l s z o w s k i: Konsolidacja partii warunkiem jej odrodzenia. �Nowe Drogi� 1982, nr 1�

2, s. 6.
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WRON za w pe³ni odpowiadaj¹ce zaistnia³ej sytuacji�20. Jak widaæ, proces oce-
ny instytucji prawnej i jej zgodno�ci z konstytucj¹ zosta³ przeprowadzony na forum
partyjnym, które wrêcz zastêpuje funkcje Trybuna³u Konstytucyjnego. Dlatego te¿
Jaruzelski mo¿e z ca³ym przekonaniem, zwracaj¹c siê do narodu, twierdziæ, ¿e �13
grudnia nie by³o ju¿ innego wyj�cia�, mo¿e nawet wyra�nie wskazaæ winnych nie-
szczê�æ tego okresu, w tym najtragiczniejszego, zwi¹zanego z zabójstwem górni-
ków kopalni �Wujek�: �Za to, co siê sta³o, odpowiadaj¹ ci prowodyrzy, którzy or-
ganizowali i dokonywali aktów agresji, ³amali prawa stanu wojennego�21. Logika
godna �naj�wiatlejszych� twórców totalitarystycznej propagandy. Zgodnie z ni¹
bowiem winê za �mieræ i prze�ladowania milionów ofiar faszystowskiego i bolsze-
wickiego terroru przypisaæ mo¿na �tym prowodyrom, którzy organizowali i doko-
nywali aktów agresji, ³amali prawa� ustanawiane przez okupantów!

Dodatkowym, tragicznym elementem retoryki przewodnicz¹cego WRON by³o
to, ¿e s³owa te zosta³y wypowiedziane w wigiliê Bo¿ego Narodzenia. Zdaniem ge-
nera³a, mia³y stanowiæ akt usprawiedliwienia i pojednania, mia³y byæ wystarcza-
j¹cym uzasadnieniem wybranego z³a: �W historii Polski nieraz zdarza³y siê chwi-
le, kiedy trzeba by³o wybieraæ nie miêdzy dobrem i z³em, lecz miêdzy z³em wiêk-
szym i mniejszym. Dokonali�my tego wyboru�22.

Czy takie uzasadnienie wystarczy? Interpretacja prawna zaistnia³ej sytuacji nie
budzi w¹tpliwo�ci. Jest kilka powodów, które o tym przes¹dzaj¹. Powszechnie znany
jest czêsto przywo³ywany argument o naruszeniu Konstytucji z 1952 roku, zgod-
nie z któr¹ Rada Pañstwa mog³a wydawaæ dekrety z moc¹ ustawy jedynie w okre-
sie miêdzy sesjami sejmu23. Dekrety stanu wojennego Rada Pañstwa wyda³a

20 �Nowe Drogi� 1982, nr 3, s. 5.
21 Pos³anie do narodu przewodnicz¹cego WRON z dnia 24 grudnia 1981 r. z ¿yczeniami z oka-

zji �wi¹t Bo¿ego Narodzenia, obchodzonymi w stanie wojennym. Pos³anie zosta³o wyg³oszone
przed mikrofonami Polskiego Radia i Telewizji w dniu 24 grudnia 1981 r. Znajduje siê ono w zbio-
rach Archiwum Telewizji Polskiej. 1981. Cytowany tekst zosta³ zaczerpniêty ze zbioru dokumen-
tów: Stan wojenny w Polsce 13.12.1981�22.07.1983. Dokumenty i materia³y archiwalne (1981�
1983). Warszawa 2001, s. 127�128.

22 Ibidem.
23 Art. 26.1. �W okresach miêdzy sesjami Sejmu Rada Pañstwa wydaje dekrety z moc¹ usta-

wy. Rada Pañstwa przedstawia dekrety Sejmowi na najbli¿szej sesji do zatwierdzenia�. Jeszcze
dobitniej naruszenie prawa przez wprowadzenie stanu wojennego podkre�la celowo�ciowa ocena
takiego postanowienia: art. 28.2. �Rada Pañstwa mo¿e wprowadziæ stan wojenny na czê�ci lub na
ca³ym terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, je¿eli wymaga tego wzgl¹d na obronno�æ
lub bezpieczeñstwo pañstwa [...]�. (Dz.U. 1952, nr 33, poz. 232). W okresie pó�niejszym, na sku-
tek kolejnych nowel Konstytucji, uleg³a zmianie numeracja przywo³anych artyku³ów: art. 26 sta-
je siê art. 31, a art. 28 � art. 33. Oczywi�cie, �wzgl¹d na bezpieczeñstwo pañstwa� mo¿e mieæ
ró¿ny wymiar � znamienne, ¿e w wa¿nych wyst¹pieniach nie zawsze genera³ W. Jaruzelski przy-
wo³ywa³ ten argument. I tak w tak wa¿nym przemówieniu, jak cytowane wcze�niej Pos³anie do
narodu..., termin ten siê nie pojawia. Zachodzi pytanie, dlaczego twórcy stanu wojennego, oce-
niaj¹c zdarzenia prawne, nie odnosili siê do jêzyka prawnego, jêzyka konstytucji, skoro dzia³ali
zgodnie z ni¹ (jak usi³owali udowodniæ)?
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w czasie sesji sejmu, w sytuacji gdy kolejne obrady zosta³y zapowiedziane na 15
i 17 grudnia. Je¿eli te akty zosta³y wydane z naruszeniem prawa, to równie¿ inne
akty prawne wydane na ich podstawie zosta³y wydane z naruszeniem prawa.

Wiele innych argumentów podwa¿a legalno�æ aktów prawnych stanu wojen-
nego. Na potrzeby niniejszego artyku³u nie sposób ich wyliczyæ, gdy¿ wymagaj¹
rozbudowanej, prawniczej argumentacji. Mo¿e warto przytoczyæ pobie¿nie tylko
jeden z nich. Otó¿ sejm, �zatwierdzaj¹c� w dniu 25 stycznia 1982 roku dekrety
Rady Pañstwa, naruszy³ obowi¹zuj¹ce zasady, gdy¿ w miejsce uchwa³y o ich za-
twierdzeniu przyj¹³ �ustawê z dnia 25 stycznia 1982 roku o szczególnej regulacji
prawnej w okresie stanu wojennego�. Tryb ten by³ niezgodny z trybem w³a�ciwym
dla zatwierdzania dekretów z moc¹ ustawy podejmowanych przez Radê Pañstwa.
Nie zastêpuje go równie¿ przyjêcie przez sejm uchwa³y, w której stwierdza siê, ¿e
wprowadzenie stanu wojennego by³o konieczno�ci¹24.

Zmiany prawa karnego wykazywa³y znaczny wzrost represyjno�ci. Nie
mo¿na skutków tych zmian uj¹æ w wymiarze epizodycznym. Surowo�æ kar tego
okresu sk³ania wrêcz do przyjêcia tezy o terrorze karnym, który musi byæ uto¿sa-
miany z kar¹ niesprawiedliw¹. Prawie dziesiêciokrotnie zwiêkszono tytu³ orzeka-
nia kary �mierci. Nie ograniczano zagro¿enia t¹ kar¹ jedynie do najciê¿szych zbrod-
ni. Prawo karne stanu wojennego wprowadza³o, nawet z moc¹ wsteczn¹, wiele
zakazów zachowañ dot¹d uwa¿anych za zgodne z prawem, czêsto bêd¹cych tre-
�ci¹ praw cz³owieka. Tym samym realizacja praw cz³owieka sta³a siê przestêp-
stwem (przestêpstwo z opinii). Pomijamy tu wiele istotnych, jednak bardzo z³o¿o-
nych materii zwi¹zanych z obowi¹zywaniem aktów prawnych naruszaj¹cych prawa
podmiotowe obywateli, fakt antydatowania aktów prawnych, trybu wydania w³a-
�ciwego �Dziennika Ustaw�. Nie sposób jednak nie wspomnieæ o tym, ¿e prawo
stanu wojennego przewidywa³o kryminalizacjê wielu zachowañ dot¹d dozwolonych
oraz zaostrzenie sankcji za niektóre przestêpstwa objête trybem dora�nym.

Wprowadzaj¹c dzia³anie z moc¹ wsteczn¹, nie dawano adresatom tych norm
mo¿liwo�ci dostosowania do nich swego postêpowania w okresie miêdzy podjêciem
dekretu a jego og³oszeniem. Dekrety mia³y wej�æ w ¿ycie �z dniem og³oszenia
z moc¹ od dnia wprowadzenia stanu wojennego�.

Wa¿nym problemem by³o przerzucenie na s¹dy bli¿szego okre�lania znamion
czynu stanowi¹cego przestêpstwo. Rodzi³o to olbrzymie niebezpieczeñstwo dowol-
no�ci interpretacyjnej wielu zdarzeñ. Takie sformu³owania, jak: �organizowanie�,
�kierowanie�, �akcja protestacyjna�, stanowi¹ce czyn zabroniony, kryminalizuj¹-
ce te zachowania, sta³y siê przedmiotem wyk³adni rozszerzaj¹cej, czêsto surowo
traktowanej przez s¹dy. Dope³nieniem tego by³a mo¿liwo�æ pos³ugiwania siê klau-

24 Chodzi o Ustawê z dnia 25 stycznia 1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie sta-
nu wojennego, która, zdaniem znawców prawa konstytucyjnego, pozostawa³a w sprzeczno�ci
z obowi¹zuj¹cym porz¹dkiem prawnym. Zob. J. Z a k r z e w s k a: Ocena podstaw prawnych sta-
nu wojennego. �Biuletyn �IN� [Katowice] 1990, nr 1, s. 7.
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zul¹ spo³ecznego niebezpieczeñstwa, �zgodnie z aktualnymi interesami spo³eczno-
-politycznymi grupy sprawuj¹cej w³adzê�. Za �spo³ecznie niebezpieczne� S¹d Naj-
wy¿szy uzna³ �wszelkie dzia³ania nie znajduj¹ce aprobaty w³adz�25!

W takim stanie rzeczy mo¿liwo�æ stosowania surowych kar jest problemem,
obok którego nie sposób przej�æ obojêtne. Bardzo drastycznie widaæ to w odnie-
sieniu do kary �mierci. Ogó³em zaostrzenie wymiaru kary za przestêpstwa pope³-
nione w czasie stanu wojennego objê³o 94 sankcje zagro¿one kar¹ �mierci. War-
to pamiêtaæ, ¿e do tej pory kodeks karny z 1969 roku przewidywa³ najwy¿szy wy-
miar kary w 10 przypadkach. Tym samym dodatkowo w przypadku wielu prze-
stêpstw mo¿na by³o, stosuj¹c tryb dora�ny, wymierzyæ karê �mierci, mimo ¿e nie
by³y one zagro¿one t¹ kar¹26. Podkre�liæ nale¿y raz jeszcze, ¿e stosuj¹c tryb do-
ra�ny, mo¿na by³o wymierzyæ nawet karê �mierci27. Tak ra¿¹ce zwiêkszenie re-
presyjno�ci prawa karnego mia³o dzia³aæ odstraszaj¹co, zwalczaæ wszelkie prze-
jawy sprzeciwu wobec w³adzy i realizowaæ ju¿ na poziomie zagro¿enia kar¹ cel
prewencji generalnej. Prawd¹ jest, ¿e kary �mierci nie stosowano powszechnie. Na
podstawie prawa stanu wojennego wydano piêæ wyroków �mierci, przy czym
z ró¿nych powodów ich nie wykonano. Sam jednak fakt zagro¿enia t¹ kar¹ w tak
monstrualnych wymiarach musi budziæ grozê.

Znacznie poszerzono katalog przestêpstw objêtych obostrzeniem. Za przestêp-
stwa podlegaj¹ce postêpowaniu dora�nemu s¹d orzeka³, na podstawie tego samego
dekretu, karê dodatkow¹ pozbawienia praw publicznych, a tak¿e móg³ orzec po-
danie wyroku do publicznej wiadomo�ci, jak równie¿ konfiskatê ca³o�ci lub czê�ci
mienia.

Skala represyjno�ci w ró¿nych czê�ciach kraju by³a inna. Ministerstwo Spra-
wiedliwo�ci sporz¹dza³o raporty o stosowaniu zbyt ³agodnych wyroków28. Mia³o
to zapewne piêtnowaæ nie tylko sêdziów, ale i s¹dy, które nie zawsze dzia³a³y zgod-
nie z �nale¿yt¹ rêkojmi¹�. Najbardziej �prawomy�lne� zdawa³y siê s¹dy w £odzi,
Warszawie i Katowicach, gdzie zapad³o najwiêcej wyroków w trybie dora�nym.
Najmniej takich orzeczeñ s¹dów wydano w P³ocku, Koninie i Przemy�lu29.

25 Liczne tego przyk³ady przytacza M. K u æ: �Najwy¿szy Wymiar Niegodziwo�ci�..., s. 163�
180.

26 R. H a ³ a s: Kary jako �rodki represji politycznej w prawie karnym stanu wojennego. W: Pra-
wo karne stanu wojennego..., s. 75�76.

27 Art. 4 ust. 1 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o postêpowaniach szczególnych w sprawach
o przestêpstwa i wykroczenia w czasie obowi¹zywania stanu wojennego (Dz.U. 1981, nr 29, poz.
156) g³osi: �[...] za przestêpstwa podlegaj¹ce postêpowaniu dora�nemu s¹d mo¿e wymierzyæ kary
zasadnicze: karê �mierci lub karê 25 lat pozbawienia wolno�ci albo karê pozbawienia wolno�ci na
czas nie krótszy od 3 lat, chyba ¿e przepis szczególny przewiduje wy¿sz¹ doln¹ granicê ustawo-
wego zagro¿enia�.

28 S. P o d e m s k i: Aby skazaæ trzeba dowodu. �Rzeczpospolita� 2002, 29 stycznia. Zob. te¿
P. A d a m o w i c z, F. G a w r y �: Nieczysty wymiar...

29 G. M a j c h r z a k: Jeden z filarów stanu wojennego. �Rzeczpospolita� 2001, 13 grudnia.
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S¹dy nie zawsze podporz¹dkowywa³y siê surowym ¿¹daniom prokuratorskich
aktów oskar¿enia. Tym samym nie wszystkie s¹dy pozytywnie reagowa³y na su-
gestie wyp³ywaj¹ce nie tylko z gremiów partyjnych, ale i samego S¹du Najwy¿-
szego. Efektem tego by³y wyroki �wiadcz¹ce o �ra¿¹co niewystarczaj¹cej reak-
cji na czyny, które zagra¿a³y ¿ywotnym interesom pañstwa i narodu�30. Rada Pañ-
stwa odwo³ywa³a sêdziów z powodu braku �rêkojmi nale¿ytego wykonywania obo-
wi¹zków sêdziego�. Minister sprawiedliwo�ci dokona³ licznych przesuniêæ na sta-
nowiskach funkcyjnych. Kilkudziesiêciu sêdziów z³o¿y³o rezygnacjê ze s³u¿by. Spra-
wy polityczne wielokrotnie by³y przydzielane do rozpoznania tym osobom, na któ-
rych ówczesne w³adze mog³y polegaæ.

W okresie stanu wojennego za przestêpstwa z pobudek politycznych s¹dy po-
wszechne skaza³y 1685 osób, w tym na podstawie prawodawstwa stanu wojen-
nego � 979 osób. S¹dy wojskowe skaza³y 10191 osób, w tym 5681 za przestêp-
stwa z Dekretu o stanie wojennym31.

Prawodawstwo stanu wojennego wprowadzi³o do systemu przepisów karnych
26 nowych typów czynów karalnych: 11 nowych przestêpstw oraz 15 nowych
wykroczeñ32.

Now¹ kategori¹ by³y nakazy i zakazy przypominaj¹ce kary, np. powszechny
obowi¹zek wykonywania pracy czy te¿ przepadek na rzecz Skarbu Pañstwa prze-
sy³ek pocztowych i korespondencji telekomunikacyjnej.

Istotnym zmianom zosta³y poddane zasady procedury karnej. Rozbudowano
w³a�ciwo�æ rzeczow¹ s¹dów wojskowych. Dekret podda³ pod w³a�ciwo�æ tych
s¹dów i prokuratur wojskowych ponad 50 przestêpstw, które do tej pory podlega-
³y w³a�ciwo�ci s¹dów powszechnych33.

Wprowadzono szczególny tryb postêpowania w sprawach o przestêpstwa �
postêpowanie dora�ne. Poszerzono zakres stosowania innych trybów szczegól-
nych34. Dekret o postêpowaniach szczególnych rozszerzy³ zakres stosowania try-
bów przyspieszonych przewidzianych w ówczesnym prawie dla przestêpstw i wy-
kroczeñ oraz trybu uproszczonego. Postêpowaniem dora�nym objêto 154 rodzaje
przestêpstw, w�ród których by³y zarówno przestêpstwa polityczne, jak i przestêp-
stwa pospolite. W postêpowaniach przygotowawczych ograniczono terminy pro-

30 Z uzasadnienia wyroku S¹du Najwy¿szego � Izba Karna z dnia 10 maja 1982 r., V KR 72/
82. OSNKW 1982/9, poz. 66.

31 G. M a j c h r z a k: Jeden z filarów stanu wojennego...
32 Zob. art. 46�48, 50 i 51 Dekretu z 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz.U. 1981,

nr 29, poz. 154). Zob. te¿: A. M a c i a s z e k, S. H y �: Nowe typy przestêpstw w dekrecie o stanie
wojennym. W: Prawo karne stanu wojennego..., s. 97�124.

33 Dekret z 12 grudnia 1981 r. o przekazaniu do w³a�ciwo�ci s¹dów wojskowych spraw o nie-
które przestêpstwa oraz o zmianie ustroju s¹dów wojskowych i wojskowych jednostek organiza-
cyjnych prokuratury Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w czasie obowi¹zywania stanu wojennego.
(Dz.U. nr 29, poz. 157).

34 Dekret z 12 grudnia 1981 r. o postêpowaniach szczególnych w sprawach o przestêpstwa
i wykroczenia w czasie obowi¹zywania stanu wojennego (Dz.U. nr 29, poz. 156).
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cesowe do 15 dni, z mo¿liwo�ci¹ przed³u¿enia do 30 dni. Wprowadzono wiele in-
nych, szczegó³owych zasad w sposób istotny zmieniaj¹cych dotychczasowe zasady
procesowe. W postêpowaniu dora�nym obligatoryjnie stosowano tymczasowe
aresztowanie. Postêpowanie dora�ne mia³o charakter jednoinstancyjny, a orzeczenie
s¹du stawa³o siê prawomocne ju¿ z dniem og³oszenia.

Ograniczono prawo do obrony. Istotnie skrócono wiele terminów, miêdzy inny-
mi: przegl¹dania akt przez oskar¿onego, termin na z³o¿enie wniosku o uzupe³nie-
nie postêpowania, terminy sk³adania wniosków dowodowych, termin wniesienia za-
¿alenia. Wszystko to mog³o okazaæ siê skutecznym utrudnieniem przygotowania
obrony, zarówno przez oskar¿onego, jak i jego obroñcê. Wiele innych zasad pro-
cesowych w sposób szczególny zmienia³o postêpowanie na niekorzy�æ podejrza-
nych czy oskar¿onych. Nie mia³o to jednak dla ówczesnych w³adz najmniejszego
znaczenia. W sposób szczególny cele procesu karnego uj¹³ sam minister sprawie-
dliwo�ci Sylwester Zawadzki, stwierdzaj¹c w dniu 6 pa�dziernika 1982 roku na
naradzie sêdziów orzekaj¹cych w sprawach karnych: �Nie mo¿na patrzeæ na orze-
czenia z punktu widzenia faceta, specjalisty od prawa karnego � ka¿dy wyrok
przedstawiony jest spo³eczeñstwu jako orê¿ walki. Wyroki ³agodne traktowane s¹
jako bojkot w³adzy�35.

Wprowadzono �rodki prewencyjne, w�ród których internowanie odegra³o rolê
szczególn¹. Ta forma pozbawienia wolno�ci przypomina³a �rodek zabezpieczaj¹-
cy, wy³¹czony spod kontroli s¹dów i rygorów, którym poddana jest kara kryminalna.
Decyzja o internowaniu wydawana przez komendanta wojewódzkiego MO, fak-
tycznie stosowana przez funkcjonariuszy S³u¿by Bezpieczeñstwa, formalnie mia-
³a charakter administracyjny, jednak faktycznie i materialne nosi³a cechy kary.
Podlega³a natychmiastowemu wykonaniu. Chocia¿ mo¿liwe by³o � zgodnie z art.
43 Dekretu o stanie wojennym � odwo³anie w trybie administracyjnym, to nie s¹
znane przypadki odst¹pienia od internowania na skutek z³o¿onego odwo³ania. Ma³o
tego, czêsto stosowano ten �rodek w stosunku do osób, które bezpo�rednio przed-
tem zosta³y uniewinnione od zarzutu pope³nienia przestêpstwa36, ale zgodnie z art.
42 ust. 1 Dekretu �zachodzi uzasadnione podejrzenie, ¿e pozostaj¹c na wolno�ci,
nie bêd¹ przestrzega³y porz¹dku prawnego albo bêd¹ prowadziæ dzia³alno�æ zagra-
¿aj¹c¹ interesom bezpieczeñstwa lub obronno�ci kraju�. Mamy tym samym do
czynienia z sytuacj¹ przekraczaj¹c¹ jakiekolwiek wyobra¿enie o pañstwie prawa.
Oskar¿ony na sali s¹dowej dowiaduje siê, ¿e jest niewinny, co sw¹ powag¹ wy-
rokuje s¹d w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a wychodz¹c z tej¿e sali
otrzymuje decyzjê komendanta wojewódzkiego MO (dzia³aj¹cego w imieniu...?),
z której wynika, ¿e jako podejrzany jest pozbawiony wolno�ci w postaci interno-
wania. Warto zwróciæ uwagê, ¿e pierwsze internowania mia³y miejsce jeszcze

35 Cyt. za: M. G a ³ ¹ z k a: Prawo karne procesowe w okresie stanu wojennego. W: Prawo kar-
ne stanu wojennego..., s. 134�135.

36 K. K a u b a: Orzecznictwo stanu wojennego. �Przegl¹d S¹dowy� 1992, z. 5�6, s. 50.
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przed pó³noc¹ 12 grudnia, a dekret stanowi¹cy podstawê tego dzia³ania zosta³ pod-
jêty oko³o godziny 1.00 w dniu 13 grudnia. Tym samym owe dzia³ania nawet nie
zosta³y prawem okre�lone, a ju¿ wywo³ywa³y skutki prawne!

Zatrzymanie krótkoterminowe na 48 godzin stawa³o siê �rodkiem do interno-
wania, pozostaj¹cym poza jak¹kolwiek kontrol¹. £¹czy³y siê z nim przeszukania
osób i pomieszczeñ, które czêsto nie by³y dokumentowane, towarzyszy³y im samo-
wolne dzia³ania funkcjonariuszy. Odnotowywano przypadki wszczynania postêpo-
wañ karnych inspirowanych lub fingowanych przez SB czy MO, w których dowody
preparowano przez te s³u¿by.

Ograniczenia w prawie do obrony, a oprócz tego obligatoryjno�æ tymczasowego
aresztowania i wprowadzenie administracyjnego �rodka izolacyjnego w postaci in-
ternowania godzi³y w zasadê domniemania niewinno�ci.

Swoiste apogeum stanowi³a zapowied� wprowadzenia kary banicji37. Nawet
przepisy aktów abolicyjnych i amnestyjnych bardziej zakrawa³y na akt hipokryzji38

ani¿eli mi³osierdzia w³adzy.
Wskazanie jedynie niektórych aspektów prawa stanu wojennego rodzi

ponury obraz rzeczywisto�ci, w której brutalno�æ, niegodziwo�æ, prymitywizm dzia-
³añ przeplata siê z wieloma tragediami ¿ycia ludzkiego, niejednokrotnie mimowol-
nie wpl¹tanego w machinê totalitarnego systemu. Systemu, który sankcjonuje owe
tragiczne dzia³ania. Rodzi to wiele problemów o charakterze nie tylko formalnym.

Mimo up³ywu æwieræwiecza, w tym piêtnastolecia funkcjonowania systemu nie-
totalitarnego, nie zdo³ano odpowiedzieæ na pytanie, jak¹ formu³ê odpowiedzialno-
�ci nale¿y zastosowaæ zarówno w stosunku do tych, którzy czynili owe niegodzi-
wo�ci i tragedie za pomoc¹ pa³ki, broni palnej, skrytobójczych napadów, a nawet
mordów, ale tak¿e za pomoc¹ spreparowanych aktów oskar¿enia czy wyroków
s¹dowych. O ile dla jednych zas³on¹ niegodziwo�ci staje siê rozkaz czy polecenie
s³u¿bowe prze³o¿onych, o tyle dla drugich zas³on¹ mo¿e byæ prze�wiadczenie, ¿e
dzia³ali �w majestacie prawa�, szczególnie wtedy, gdy owe prawo by³o �owocem
zatrutego drzewa�. A mo¿e zas³ony nie potrzeba, mo¿e wystarczy �gruba kreska�?
Mo¿e tak, ale tylko wtedy, gdy rysuj¹c j¹, bêdziemy spogl¹dali nie tylko w g³¹b
w³asnego sumienia, ale równie¿ g³êboko w oczy osieroconych dzieci i wdów, oka-
leczonych i splugawionych, niegdy� bitych, torturowanych, pozbawianych pracy
i godno�ci � ludzi, którzy w 1980 roku uwierzyli nadziei wolno�ci, a po grudniu
1981 roku wierzyli, ¿e nadzieja nie umar³a.

Czy rzeczywi�cie, by oceniæ niegodziwo�æ potrzebne jest �zamkniêcie archi-
wów na 50 lat, po to, aby nie budziæ polskiego piek³a�? W jakim stopniu i co to
zmieni? Oceniaj¹c po 50 latach w 2005 roku �czarn¹ kartê w historii polskiego

37 A. G r z e � k o w i a k: Kara banicji w �wietle wspó³czesnych pogl¹dów na karê kryminaln¹.
W: Prawo karne stanu wojennego..., s. 85�96.

38 D. S z e l e s z c z u k: Hipokryzja czy mi³osierdzie? Amnestia i abolicja w okresie stanu wo-
jennego. W: Prawo karne stanu wojennego..., s. 193�214.



171O niektórych prawnych aspektach stanu wojennego wprowadzonego w Polsce...

wymiaru sprawiedliwo�ci� [tzn. okres 1944�1955 � A.D.], Krzysztof Szwagrzyk
zada³ pytania o samoocenê ludzi bior¹cych udzia³ w represjach. �Czy nabyta
w miêdzyczasie wiedza zmieni³a ich dotychczasowy sposób postrzegania w³asnych
dokonañ? Na ile aktualne s¹dy s¹ wynikiem rzeczywistych przemy�leñ, a na ile
stanowi¹ odbicie stworzonej sobie przez ten czas wyidealizowanej legendy�? Od-
powied� na te pytania jest jednoznaczna: �W nielicznych relacjach i wspomnieniach
byli sêdziowie i prokuratorzy wojskowi z regu³y pomniejszaj¹ w³asn¹ rolê, wska-
zuj¹c jednocze�nie winê innych�39.

Czy s³owa te nie nasuwaj¹ analogii do wypowiedzi genera³ów i innych kreato-
rów stanu wojennego, osób oskar¿onych w nielicznych procesach, jak chocia¿by
w procesie ksiêdza Popie³uszki czy procesie zbrodniarzy kopalni �Wujek�. Spogl¹-
daj¹c na �losy� polskich archiwaliów po 1989 roku czy te¿ �losy� Raportu Rokity,
nale¿y zadaæ pytanie, czy os¹d historyczny, oparty na w pe³ni zobiektywizowanych
przes³ankach, które wymagaj¹ byæ mo¿e piêædziesiêcioletniego zamkniêcia doku-
mentów, ma byæ jedynym s¹dem nad inn¹ �czarn¹ kart¹ w historii� nie tylko �pol-
skiego wymiaru sprawiedliwo�ci�, ale i w historii funkcjonowania wielu s³u¿b i in-
stytucji pañstwowych, dzia³aj¹cych na rzecz stanu wojennego. Odpowiadaj¹c na
nie, warto pamiêtaæ, ¿e s¹ tacy, którzy twierdz¹, ¿e historia przyzna³a im racjê ju¿
w 1982 roku40! Niezale¿nie od tego, jakimi racjami kieruje siê czyni¹cy z³o (Jaru-
zelski mówi³, ¿e dokona³ wyboru miêdzy �z³em wiêkszym i mniejszym�), czy mo¿na
je usprawiedliwiæ wtedy, gdy ma ono wymiar mordu, bezprawia i niegodziwo�ci?

Profesorom, Kolegom i Przyjacio³om studentom z Uniwersytetu �l¹skiego,
którzy w czasie wielkiej próby potrafili, mimo represji i upokorzeñ, byæ SO-
LIDARNI, dla przypomnienia tamtych dni � tekst ten po�wiêcam.

39 K. S z w a g r z y k: Prawnicy czasów bezprawia. Sêdziowie i prokuratorzy wojskowi w Pol-
sce 1944�1956. Kraków�Wroc³aw 2005, s. 477.

40 �Nie boimy siê prawdy � to nam historia przyzna³a racjê�. Przemówienie przewodnicz¹-
cego Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego Prezesa Rady Ministrów genera³a armii Wojciecha
Jaruzelskiego...

Andrzej Drogoñ

Zu manchen Rechtsgesichtspunkten des in Polen
am 13. Dezember 1981 verhängten Kriegszustandes

Z u s a m m e n f a s s u n g

Von allen Formen der in der Volksrepublik Polen angewendeten kommunistischen Repressio-
nen war der am 13. Dezember 1981 verhängte Kriegszustand eine der tragischsten und folgen-
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schwersten Bestrafungen. Beinahe 100 Personen sind ums Leben gekommen, über 10 Tausend sind
interniert worden. Während des Kriegszustandes haben ordentliche Gerichte 1685 Personen we-
gen politischer Delikte verurteilt, in der Zahl waren 5681 Verurteilte für Verbrechen gegen das Krieg-
szustandsdekret.

Die Gesetzgebung der Kriegszustandeszeit hat in den Vorschriften des Strafrechtes 26 neue
Typen der Straftaten (11 neue Delikte und 15 neue Verstöße) vorgesehen.

Negative Folgen des Kriegszustandes, von denen individuelle Personen betroffen worden sind,
sind sehr verschieden. Das sind u. a. Entlassungen, Zwangsemigration, Krankheiten, Geisteszustand
der Verfolgten.

Obwohl es schon 25 Jahre nach dem Kriegszustand vergangen sind und obwohl es in Polen
fünfzehn Jahre lang kein totalitäres System mehr gilt, ist es noch nicht gelungen, die folgende Fra-
ge zu beantworten: auf welche Weise alle Menschen, die solche unwürdige Taten begangen haben:
Morde mit Hilfe des Gummiknüppels oder der Feuerwaffe, meuchlerische Überfälle, aber auch
mit Hilfe der verfälschten Anklagen oder Gerichtsurteile, gerichtlich belangen werden sollten. Unter
diesen Menschen sind auch solche, in deren Namen der General Wojciech Jaruzelski im Jahre 1982
festgestellt hat: Wir haben keine Angst vor Wahrheit � gerade uns hat die Geschichte Recht ge-
geben.

Andrzej Drogoñ

On some legal aspects of the martial law introduced in Poland
on 13 December 1981

S u m m a r y

Among all forms of communist repressions used in PRL, the introduction of the martial law
on 13 December 1981 was one of the most tragic and negative one. Around 100 people died, and
over 10000 were interned. The common courts convicted 1685 people, including 979 on the basis
of the martial law regulations, for crimes caused because of the political reasons in the martial law
period. The army courts convicted 10191 people, including 5681 for the crimes within the decree
on the martial law.

The legislation of the martial law introduced 26 new types of criminal acts into the system of
criminal regulations. Also, 11 new crimes and 15 new offences were introduced.

The intricacy of the negative results of the martial law, referring to the individual or personal
cases, is difficult to cover. It concerns, among other things, work dismissal, forced emigration, ill-
nesses and state of psyche of the people undergoing persecution.

Despite the quarter of the century that has passed, including 15 years of the functioning of
the totalitarian system, the question on the form of responsibility used with respect to both tho-
se who committed vile acts and tragedies by means of a baton, weapon, assassination attacks, and
even murders, but also those using false acts of conviction or court verdicts has not been answe-
red. It is worth remembering that there are such people among them who claim that it was as ear-
ly as 1982 that the history proved that they were right. It is reflected in the opinion expressed
by Jaruzelski at that time: �We are not afraid of the truth � it is the history that proved we were
right�.
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ADAM  LITYÑSKI

Tak zwany
wojskowy kodeks postêpowania karnego

z 1943 roku

1. Warto przypomnieæ, ¿e w II Rzeczypospolitej skodyfikowanie prawa kar-
nego wojskowego nast¹pi³o poza Komisj¹ Kodyfikacyjn¹. Jest to zjawisko samo
w sobie ciekawe i godne naukowego wy�wietlenia1. Prawo karne wojskowe by³o
bowiem jedyn¹ ga³êzi¹ prawa s¹dowego, która zosta³a skodyfikowana bez udzia-
³u Komisji Kodyfikacyjnej. Prawo wojskowe w II RP przesz³o drogê od unifika-
cji w latach 1919/1920 do kodyfikacji dokonanej w 1932 roku, a wiêc drogê inn¹
ani¿eli prawo karne powszechne. Trzy by³y etapy na tej drodze: 1) w latach 1919/
1920 recepcja niemieckiego kodeksu karnego wojskowego [k.k.w.]; 2) w 1928 roku
kodyfikacja czê�ciowo wsparta na rosyjskim kodeksie tzw. Tagancewa z 1903 roku;

1 Naukowo temat kodyfikacji wojskowego prawa karnego materialnego II RP bada³ jedynie
L. Kania. Zob. L. K a n i a: Podjêcie prac przygotowawczych w zakresie wojskowego prawa kar-
nego na ziemiach polskich w okresie I wojny �wiatowej. �Wojskowy Przegl¹d Prawniczy� [dalej:
WPP] 2000, z. 3�4; I d e m: Organizacja prac ustawodawczych w Wojsku Polskim u progu nie-
podleg³o�ci II Rzeczypospolitej (1918�1921). WPP 2002, z. 1; I d e m: Kodyfikacja wojskowego
prawa karnego materialnego w 1932 r. � geneza, przebieg prac, próba oceny. Cz. 1�2. WPP
2001, z. 2�4 i inne prace tego¿ autora wskazane w: A. L i t y ñ s k i: Od Rzeczypospolitej szlachec-
kiej do Rzeczypospolitej ludowej. Studia z dziejów prawa karnego. Tychy 2005, s. 153. Zob. te¿
A. L i t y ñ s k i: Pó³ wieku kodyfikacji prawa w Polsce (1919�1969). Wybrane zagadnienia. Ty-
chy 2001, s. 22 i nast.; I d e m: Dwie wielkie transformacje prawa s¹dowego w Polsce XX wieku.
Koncepcje i ich realizacja. W: W piêæsetlecie konstytucji �nihil novi�. Z dziejów stanowienia pra-
wa w Polsce. Red. A. A j n e n k i e l. Warszawa 2006, s. 111 i nast.; I d e m: Ku w³asnemu prawu
we w³asnym pañstwie. Tworzenie prawa s¹dowego w II Rzeczypospolitej. W: �Miscellanea Iuridi-
ca�. T. 9. Red. A. L i t y ñ s k i, A. D r o g o ñ. Tychy 2007, s. 42 i nast.
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3) w 1932 roku kodyfikacja w³asna, polska. Wojskowa procedura karna oraz ustrój
s¹dów wojskowych skodyfikowane zosta³y ostatecznie w 1936 roku2.

Przyjrzymy siê, jakie by³y losy wojskowego kodeksu karnego z 1932 roku oraz
wojskowego kodeksu postêpowania karnego i prawa o ustroju s¹dów wojskowych
z 1936 roku w wojsku tworzonym w 1943 roku w ZSRR przez Stalina (komuni-
stów �polskich�). Kiedy 14 maja 1943 roku p³k Zygmunt Berling w rozkazie or-
ganizacyjnym nr 1 og³asza³ objêcie przez siebie dowództwa nad tworz¹c¹ siê
Pierwsz¹ Dywizj¹ Piechoty [1 DP], kwestia stosowanych przez te organy spra-
wiedliwo�ci aktów prawa materialnego oraz procesowego pozostawa³a otwarta.
Zupe³nie inaczej ani¿eli w przypadku formowania Armii Polskiej pod dowództwem
gen. W³adys³awa Andersa, kiedy to od razu w umowie wojskowej z 14 sierpnia
1941 roku ustalono, ¿e polscy ¿o³nierze podlegaæ bêd¹ polskim ustawom i regula-
minom3. Mimo znanej centralizacji stalinowskiego systemu w³adzy, nie ma danych
pozwalaj¹cych przypuszczaæ, ¿e wojskowa s³u¿ba sprawiedliwo�ci oraz wojskowe
prawo karne zosta³y przez Stalina 1 Dywizji narzucone4.

Jak wielokrotnie wskazywa³em, teoretycznie istnia³a mo¿liwo�æ trojakiego roz-
wi¹zania: przyjêcia do stosowania legalnego ustawodawstwa karnego polskiego,
oficjalnej recepcji prawa radzieckiego, wreszcie opracowania specjalnych aktów
na potrzeby dywizji. W d³u¿szym czasie nie mo¿na by³o funkcjonowaæ za pomoc¹
samych tylko rozkazów Berlinga. Powo³anie do funkcji przewodnicz¹cego �s¹du
wojennego� 1 DP (19 czerwca 1943 roku) oficera radzieckiego pp³ka Stefana Pie-

2 W koñcowym okresie II Rzeczypospolitej prawo wojskowe by³o skodyfikowane w wojsko-
wym kodeksie karnym materialnym z 21 pa�dziernika 1932 r. (Dz.U. nr 91, poz. 765 z pó�n. zm.),
w wojskowym kodeksie postêpowania karnego z 16 wrze�nia 1936 r. (Dz.U. nr 76, poz. 537) oraz
prawie o ustroju s¹dów wojskowych równie¿ z 16 wrze�nia 1936 r. (Dz.U. nr 76, poz. 536).

3 Polsko-radziecka umowa wojskowa w sprawie zorganizowania Armii Polskiej na terytorium
ZSRR, pkt 8. W: Polskie Si³y Zbrojne w drugiej wojnie �wiatowej. T. 2. Cz. 2. Londyn 1951,
s. 220 i nast.; W. A n d e r s: Bez ostatniego rozdzia³u. Wspomnienia z lat 1939�1946. Londyn 1989,
s. 62.

4 Zob. bli¿ej na ten temat: A. L i t y ñ s k i: O prawie i s¹dach pocz¹tków Polski Ludowej. Bia-
³ystok 1999, s. 22 i nast., a tak¿e I d e m: Pocz¹tki prawa komunistycznego w Polsce. Prawo kar-
ne wojskowe przed wrze�niem 1944 r. �Pamiêæ i Sprawiedliwo�æ. Biuletyn G³ównej Komisji Ba-
dania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamiêci Narodowej� [Warszawa] 1996,
T. 39, s. 74 i nast.; I d e m: Rok 1943 w Polskich Si³ach Zbrojnych w ZSRR: tworzenie wojskowe-
go prawa s¹dowego. W: Historia prawa � historia kultury. �Liber Memorialis Vitoldo Maisel de-
dicatus�. Red. E. B o r k o w s k a - B a g i e ñ s k a, H. O l s z e w s k i. �Prace Wydzia³u Prawa i Ad-
ministracji UAM�. T. 1. Poznañ 1994, s. 409 i nast.; I d e m: Pocz¹tki s³u¿by sprawiedliwo�ci
w Polskich Si³ach Zbrojnych w ZSRR (1943 r.). W: Dawne prawo i my�l prawnicza. Prace histo-
rycznoprawne po�wiêcone pamiêci Wojciecha Marii Bartla. Red. J. M a l e c, W. U r u s z c z a k. Kra-
ków 1995, s. 237 i nast.; I d e m: Ze studiów nad pocz¹tkami wojskowego prawa karnego PRL. W:
�Problemy Prawa Karnego�. T. 21. Red. K. M a r s z a ³. Katowice 1995, s. 9 i nast.; I d e m: O usta-
nowieniu i upadku tzw. Kodeksu wojskowego Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR. W: Z dziejów pra-
wa. Czê�æ 8. Red. A. L i t y ñ s k i, M. M i k o ³ a j c z y k, W. O r g a n i � c i a k. Katowice 2006,
s. 203 i nast.
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karskiego oraz obsadzenie stanowiska prokuratora równie¿ oficerem radzieckim �
pó�niej dopiero wymienionym na mjra Hilarego Minca5 � mog³o tylko problem
stosowania prawa materialnego oraz procedury zaostrzyæ, a to wobec � dzisiaj
dobrze ju¿ znanych � konfliktów miêdzy innymi miêdzy Mincem a Berlingiem.
Pocz¹tkowo Berling usi³owa³ zaprowadziæ porz¹dek i dyscyplinê b¹d� to rozkazami
w konkretnych przypadkach, b¹d� te¿ (rozkaz z 26 czerwca 1943 roku) w sposób
ogólniejszy wype³niæ lukê niejasnych podstaw prawa materialnego i procesowego6.

W poprzednim tomie tej serii (czê�æ 8) skrótowo przedstawione zosta³y oko-
liczno�ci (s³abo znane zreszt¹) podjêcia przez Prezydium Zarz¹du G³ównego Zwi¹z-
ku Patriotów Polskich [ZG ZPP] 7 lipca 1943 roku w Moskwie sze�ciopunktowej
uchwa³y7, maj¹cej zasadnicze znaczenie dla stworzenia faktycznych podstaw woj-
skowego prawa karnego 1 DP. Opublikowany zosta³ tak¿e unikatowy tekst og³o-
szonego wówczas jako obowi¹zuj¹cy tzw. kodeksu karnego Polskich Si³ Zbrojnych
w ZSRR8.

2. Wzmiankowana uchwa³a ZPP z 7 lipca 1943 roku ani s³owem nie wspo-
mina³a o procedurze karnej, poza wskazanymi uregulowaniami szczegó³owymi.
Sama w sobie jednak uchwa³a stanowi³a swoisty drogowskaz: nale¿a³o odrzuciæ
legalne prawo �bur¿uazyjnej� Rzeczypospolitej Polskiej i dokonaæ w³asnej regula-
cji. Tak te¿ siê sta³o.

Pierwsze wskazówki (quasi-przepisy) z zakresu procedury karnej znalaz³y siê
w rozkazie z 28 czerwca 1943 roku dowódcy dywizji: w pu³kach mieli zostaæ wy-
znaczeni oficerowie dochodzeniowi (po 4�5 spo�ród oficerów pu³ku), z powiado-
mieniem prokuratora. W razie zaistnienia zdarzenia rodz¹cego podejrzenie pope³-
nienia przestêpstwa dowódca pu³ku zarz¹dza³ dochodzenie wykonywane przez ofi-
cera dochodzeniowego; o dalszym biegu sprawy decydowa³ dowódca9. Chrono-
logicznie drugim aktem reguluj¹cym nieliczne kwestie procesowe by³a wspomnia-
na uchwa³a Prezydium ZG ZPP z 7 lipca 1943 roku. Stanowi³a ona, ¿e s¹d polo-
wy PSZ mia³ wydawaæ wyroki w imieniu narodu polskiego, a nie Rzeczypospoli-
tej Polskiej, jak to by³o w prawie polskim10 i jak zreszt¹ pó�niej postanowi³ dekret

5 Z. B e r l i n g: Wspomnienia. T. 2: Przeciw 17. Republice. Warszawa 1991, s. 175; zob. te¿
S. J a c z y ñ s k i: Zygmunt Berling. Miêdzy s³aw¹ a potêpieniem. Warszawa 1993, s. 156. Niedo-
k³adnie W. C h m i e l a r c z y k: Problemy legislacyjne z zakresu prawa karnego materialnego i pro-
cesowego w Polskich Si³ach Zbrojnych w ZSRR oraz w Wojsku Polskim w latach 1943�1945. WPP
1990, z. 4, s. 364.

6 CAW III-7-486, k. 19, cyt. za: E. B a n d o s z: Rozwój wojskowego prawa karnego w latach
1943�1945. �Wojskowy Przegl¹d Historyczny� 1986, z. 4, s. 127 i zob. tam¿e inne przypadki.

7 S. G u z y: Zapomniana uchwa³a. WPP 1963, numer specjalny, s. 62.
8 Kodeks wojskowy PSZ w ZSRR. [Tekst]. Wyd. A. L i t y ñ s k i. W: Z dziejów prawa. Czê�æ

8..., s. 209 i nast.
9 A. We s o ³ o w s k i: W cieniu wojny i polityki. S¹downictwo Wojska Polskiego na froncie

wschodnim w latach 1943�1945. Toruñ 2003, s. 83.
10 Zob. art. 12 oraz art. 312 1 lit. a k.w.p.k. z 1936 r. Dz.U. nr 76, poz. 537.

12 Z Dziejów Prawa
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PKWN (art. 3) z 23 wrze�nia 1944 roku prawo o ustroju s¹dów wojskowych
i prokuratury wojskowej (Dz.U. nr 6, poz. 29). W my�l uchwa³y ZPP wyroki nie
mia³y podlegaæ zaskar¿eniu, podobnie jak w postêpowaniu wojennym w prawie
polskim (i radzieckim), ale w porównaniu z prawem wojskowym II RP zniesiony
by³ tryb zatwierdzania wyroków przez zwierzchnika s¹dowo-karnego i zmniejsze-
niu uleg³a rola Naczelnego Wodza (dowódcy 1 DP), który mia³ tylko prawo ³aski
w przypadku orzeczenia kary �mierci. Za szczególnie znamienne i symboliczne
uznaæ nale¿y owo wyrokowanie w imieniu nie pañstwa polskiego, lecz narodu pol-
skiego. To mog³a byæ nie tylko oznaka chêci odciêcia siê od prawa II Rzeczypo-
spolitej, ale tak¿e relikt koncepcji przekszta³cenia pañstwa polskiego w 17. repu-
blikê. Przypomnijmy, ¿e nadal nie by³o dla wojska polskiego innej procedury kar-
nej ani¿eli wojskowy kodeks postêpowania karnego z 1936 roku.

Zygmunt Berling rozkazem z 24 lipca 1943 roku11 w sposób sprzeczny z pol-
skim w.k.p.k. z 1936 roku wzmocni³ rolê prokuratora wojskowego oraz � na wzór
radziecki � podniós³ znaczenie Oddzia³u Informacji 1 DP; ze struktur s³u¿by spra-
wiedliwo�ci znik³a natomiast polska instytucja sêdziego �ledczego. Prokuratora Ber-
ling wyposa¿y³ w kompetencje prowadzenia �ledztw w sprawach o ciê¿kie prze-
stêpstwa oraz w mo¿no�æ zarz¹dzania �ledztwa równie¿ w konkretnych sprawach
objêtych dochodzeniem. Do prokuratora nale¿a³o tak¿e wyra¿anie zgody na przed-
³u¿anie dochodzenia. Oddzia³owi Informacji Wojskowej, którego szefem wkrótce
zosta³ radziecki p³k Piotr Ko¿uszko12, Berling zleci³ �ledztwa w sprawach szeroko
rozumianej zdrady narodu, a to szpiegostwa, udzielania pomocy nieprzyjacielowi,
aktów terrorystycznych, sabota¿u, zaboru broni. W ten sposób dowódca Pierwszej
Dywizji uregulowa³ podstawowe kwestie ustroju s³u¿by sprawiedliwo�ci oraz za-
sady procedury karnej na d³ugo przed przygotowaniem i wprowadzeniem w ¿ycie
wojskowego kodeksu postêpowania karnego. Wzorce radzieckie rzucaj¹ siê w oczy.
Wskazany przez ZPP ogólny kierunek skonkretyzowany tu zosta³ wzorami radziec-
kimi i stanowi³ niedaj¹cy siê w ówczesnych realiach odwróciæ precedens.

W sierpniu i wrze�niu 1943 roku Berling jeszcze czterokrotnie rozkazami regu-
lowa³ nieliczne zagadnienia z zakresu procedury karnej oraz ustroju s¹dów wojsko-
wych, a to przy okazji powo³ywania nowych s¹dów i okre�lania ich kompetencji
podmiotowej oraz rzeczowej, w zwi¹zku z podniesieniem stanu liczebnego wojska13.

11 CAW III-7-486, s. 53, cyt. za: W. C h m i e l a r c z y k: Problemy legislacyjne..., s. 369.
12 Zob. ibidem; tak¿e: W. T k a c z e w: Powstanie i dzia³alno�æ organów informacji Wojska Pol-

skiego w latach 1943�1948. Kontrwywiad wojskowy. Warszawa 1994, s. 9�10, 112; J. P o k s i ñ -
s k i: �TUN� Tatar � Utnik � Nowicki. Represje wobec oficerów Wojska Polskiego w latach
1949�1956. Warszawa 1992, s. 24�25, 60. Piotr Ko¿uszko, pu³kownik radziecki, by³ szefem
Wydzia³u Informacji 1 Armii WP (do wrze�nia 1944 r.), a nastêpnie szefem GZI WP (do grudnia
1945 r.). Zob. te¿: K. S z w a g r z y k: Prawnicy czasu bezprawia. Sêdziowie i prokuratorzy woj-
skowi w Polsce 1944�1956. Kraków�Wroc³aw 2005, s. 205; E.J. N a l e p a: Oficerowie Armii
Radzieckiej w Wojsku Polskim 1943�1968. Warszawa 1995, s. 22.

13 A. We s o ³ o w s k i: W cieniu wojny i polityki..., s. 84�86.
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3. Rozkazem dowódcy 1 Korpusu Zygmunta Berlinga wprowadzony zosta³
w ¿ycie z dniem wydania rozkazu 26 listopada 1943 roku wojskowy kodeks postê-
powania karnego [w.k.p.k.] PSZ w ZSRR14. W ten sposób dopiero w ponad pó³
roku od rozpoczêcia formowania pierwszej jednostki wojskowej skompletowano
dokumenty (quasi-kodeksy), maj¹ce stanowiæ podstawê funkcjonowania wojsko-
wych organów wymiaru sprawiedliwo�ci. Zauwa¿yæ warto, ¿e ka¿dy z trzech ele-
mentów wojskowej s³u¿by sprawiedliwo�ci � ustrój s¹dów, prawo materialne, pro-
cedura � uzyska³ regulacjê prawn¹ (w³a�ciwie quasi-prawn¹, bo wszystko by³o
nielegalne) odmienn¹ drog¹: ustrój organów wymiaru sprawiedliwo�ci ukszta³towa³
siê w istocie via facti, z pocz¹tkowym przyjêciem wzorów i regu³ prawa II Rze-
czypospolitej, aczkolwiek szybko wprowadzono do nich powa¿ne zmiany; prawo
materialne wdro¿ono w ¿ycie wy³¹cznie uchwa³¹ Prezydium ZG ZPP; prawo pro-
cesowe za� � wy³¹cznie rozkazem dowódcy wojskowego.

Jak ju¿ kiedy� o tym pisa³em, trzeba by³o co najmniej miesi¹ca, by zorganizo-
waæ pierwsze instytucje s³u¿by sprawiedliwo�ci 1 DP. Pocz¹tkowo by³o to czte-
rech ludzi15, w obsadzie g³ównie oficerów radzieckich, z przewodnicz¹cym polskie-
go S¹du Polowego 1 DP radzieckim pp³k. Stefanem Piekarskim16. Mjr Hilary Minc
na stanowisku prokuratora te¿ zast¹pi³ by³ oficera radzieckiego, ale nie zagrza³ d³u-
go miejsca. Tak jak jego przyj�cie na stanowisko prokuratora Pierwszej Dywizji
by³o wynikiem rozgrywek politycznych, tak te¿ w ten sam sposób odszed³: w wy-
niku znanego konfliktu na tle tez nr 1 (Berling � Sokorski) i nr 2 (Minc � Ro-
man Zambrowski) zosta³ Minc arbitraln¹ decyzj¹ Berlinga w przykrej formie

14 CAW 1 AWP-III-4-280. Zob. te¿ rozkaz specjalny nr 2 dowódcy 1 Korpusu Polskich Si³
Zbrojnych w ZSRR o wprowadzeniu w ¿ycie Wojskowego kodeksu postêpowania karnego Pol-
skich Si³ Zbrojnych w ZSRR i kompetencjach s¹dów polowych dywizji. W: Organizacja i dzia-
³ania bojowe Ludowego Wojska Polskiego w latach 1943�1945. Wybór materia³ów �ród³owych.
Opr. L. P o n a h a j b a  i  in. T. 1. Warszawa 1958, s. 22. Wojskowy k.p.k. PSZ w ZSRR nigdy nie
by³ drukowany. Jeden z ówczesnych tekstów znajduje siê w Centralnym Archiwum Wojskowym
w Warszawie, drugi za� � w bibliotece Izby Wojskowej S¹du Najwy¿szego. Ten drugi wykorzy-
stano w niniejszej edycji. Zob. te¿: A. We s o ³ o w s k i: W cieniu wojny i polityki..., s. 86; M. Z a -
b o r s k i: Ustrój s¹dów wojskowych w Polsce w latach 1944�1955. Lublin 2005, s. 60.

15 Zob. K. £ a s t a w s k i: Rozwój kadry 1 Dywizji Piechoty im. T. Ko�ciuszki w latach 1943�
1945. �Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej� 1973, nr 76, s. 40; C. P o d g ó r s k i:
Zarys rozwoju organizacyjnego polskich Si³ Zbrojnych w Zwi¹zku Radzieckim, maj 1943 r.�lipiec
1944 r. WPP 1966, z. 1, s. 12�13.

16 O postaci Stefana Piekarskiego zob. zw³aszcza w cennych monografiach autorstwa
K. S z w a g r z y k a: Prawnicy czasu bezprawia..., s. 147, 399, tak¿e s. 141�142 i passim; I d e m:
Zbrodnie w majestacie prawa 1944�1955. Warszawa 2000, s. 149�151 oraz F. M u s i a ³ a: Woj-
skowy S¹d Rejonowy w Krakowie (1946�1955). Kraków 2005, s. 37, 107; wcze�niej interesuj¹-
co pisa³ o nim J. P o k s i ñ s k i: �My, sêdziowie, nie od Boga...�. Z dziejów s¹downictwa wojsko-
wego PRL 1944�1956. Materia³y i dokumenty. Warszawa 1996, s. 180; I d e m: Sêdziowie wojskowi
w latach 1944�1956. Próba zarysowania problemu. �Niepodleg³o�æ i Pamiêæ� 1997, nr 1(17),
s. 39; zob. tak¿e A. We s o ³ o w s k i: W cieniu wojny i polityki..., s. 435 i nast.

12*
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zdegradowany do stopnia plutonowego i wcielony do pu³ku piechoty17, a na jego
miejsce przyszed³ Stefan Jêdrychowski. Kiedy za� w wykonaniu rozkazu (z 19
sierpnia 1943 roku) Berlinga, upe³nomocnionego przez w³adze radzieckie oraz ZPP,
sformowano 1 Korpus PSZ w ZSRR, w powo³anym S¹dzie Polowym 1 Korpusu
przewodnictwo obj¹³ oficer radziecki p³k Aleksander Tarnowski18, który od tej
chwili (wiosna 1944 roku) sta³ siê na d³ugo pierwszoplanow¹ postaci¹ polskiej woj-
skowej s³u¿by sprawiedliwo�ci.

Wojskowy k.p.k. z 26 listopada 1943 roku o tyle wprowadzi³ w ustroju s¹dów
zmianê, ¿e oprócz s¹dów polowych przewidywa³ powo³anie S¹du Wojskowego
PSZ w ZSRR, tworzonego przez �Naczelnego Wodza� (art. 16�19). Ale insty-
tucja Naczelnego Wodza sensu stricto nie zosta³a ustanowiona, co jednak nie

17 Bezpo�rednie okoliczno�ci degradacji Minca przedstawia³y siê nastêpuj¹co. Berling, który
tylko czeka³, by ugodziæ Minca, uzyska³ � niespodziewanie � w tym przedmiocie akceptacjê
Wasilewskiej. Bezceremonialnie ingeruj¹c w przebieg postêpowania s¹dowego w sprawie o dezer-
cjê, Berling znalaz³ (a raczej wymy�li³) pretekst do degradacji i usuniêcia Minca. Bez ¿enady za-
notowa³ w pamiêtniku: �[...] wezwa³em do siebie Minca. Kiedy siê zjawi³, zapyta³em go, czy
pamiêta otrzyman¹ ode mnie instrukcjê na temat tocz¹cej siê dzi� rozprawy. A gdy na moje pyta-
nie odpowiedzia³ twierdz¹co, poleci³em mu powtórzyæ instrukcjê. Powtórzy³ j¹ bez b³êdu. �
A do czego wy zmierzacie w badaniu �wiadków? � Zmierzam do wyjawienia prawdy i do wy-
konania waszego rozkazu. Odpowied� by³a kpi¹co bezczelna [...]. Wezwa³em Siwickiego. Zjawi³
siê niezw³ocznie. � Przedstawiam ci, pu³kowniku, plutonowego podchor¹¿ego Hilarego Minca �
powiedzia³em. � B¹d� tak dobry i odpruj mu te zbyteczne odznaki majora. Siwicki z kamienn¹
twarz¹ wyj¹³ scyzoryk i zabra³ siê do oficjalnej operacji. Nie ukry³ jednak, ¿e sprawia³o mu to nie-
k³aman¹ przyjemno�æ. Wiedzia³em, ¿e nienawidzi³ Minca za jego nonszalancko-lekcewa¿¹cy sto-
sunek do niego. � Proszê przygotowaæ � ci¹gn¹³em dalej � rozkaz o degradacji majora Minca
do stopnia plutonowego i przydzieleniu go do dyspozycji jednego z dowódców pu³ków, z prze-
znaczeniem na funkcjê w kompanii strzeleckiej. To wszystko. Wyszli obaj�. (Z. B e r l i n g: Pamiêt-
niki..., T. 2, s. 237�238). Jakub Berman mówi³ (w rozmowie z Teres¹ Torañsk¹) o inspiracji gen.
NKWD ¯ukowa w sprawie degradacji Minca, co przecie¿ wspó³gra z wypowiedzi¹ Berlinga, bo
Wasilewska by³a nader pos³uszna ¯ukowowi. Berman akcentowa³, ¿e spór �powsta³ na gruncie tez
numer 1 i numer 2, kre�l¹cych kszta³t przysz³ej Polski� (T. To r a ñ s k a: Oni [Rozmowa z Jaku-
bem Bermanem]. Warszawa 1997, s. 41�43). Nie tak trudno zauwa¿yæ, ¿e Berling wyobra¿a³ so-
bie, i¿ mo¿e odgrywaæ powa¿n¹ rolê polityczn¹. By³ naiwny s¹dz¹c, ¿e Stalin mo¿e postawiæ go
ponad wypróbowanych komunistów. Zob. te¿ J. N o w a k [J e z i o r a ñ s k i]: Sprawa gen. Berlin-
ga. �Zeszyty Historyczne� [Pary¿] 1976, z. 37, s. 39 i nast., zw³. s. 43; S. J a c z y ñ s k i: Zyg-
munt Berling..., s. 337 i nast.; R. A n d r e s: Sprawa Berlinga. Sprawa karna przeciwko by³emu pp³k.
Zygmuntowi Berlingowi i towarzyszom. �Karta� 2002, nr 5 35, s. 50 i nast.; ibidem w aneksie
s. 55 i nast. dokumenty, w tym wyrok s¹du polowego (s. 57�59) skazuj¹cy m.in. Zygmunta Ber-
linga za dezercjê na karê �mierci i kary dodatkowe.

18 O postaci Aleksandra Tarnowskiego zob. zw³aszcza K. S z w a g r z y k: Prawnicy czasu bez-
prawia..., s. 142, 446�447, passim; wcze�niej pisa³ o nim J. P o k s i ñ s k i: �My, sêdziowie, nie
od Boga...�..., s. 19; I d e m: �TUN�..., s. 67, 69 i nast.; I d e m: Sêdziowie wojskowi w latach 1944�
1956..., s. 41; zob. tak¿e F. M u s i a ³: Polityka czy sprawiedliwo�æ? Wojskowy S¹d Rejonowy w Kra-
kowie (1946�1955). Kraków 2005, s. 41; A. We s o ³ o w s k i: W cieniu wojny i polityki..., s. 437
i nast.
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przeszkadza³o, by jego kompetencje wykonywa³ dowódca 1 Korpusu PSZ w ZSRR.
W 1943 roku nie zosta³ równie¿ powo³any S¹d Wojskowy PSZ, jego kompetencje
za� wykonywa³ S¹d Polowy 1 Korpusu, a analogicznie kompetencje niepowo³anej
Prokuratury PSZ wykonywa³a Prokuratura 1 Korpusu, co by³o zgodne z unormo-
waniem w.k.p.k. (art. 263).

Zaprogramowane powo³anie S¹du Wojskowego PSZ, oprócz s¹dów polowych
dywizji, wi¹za³o siê z do�æ oryginaln¹ � eufemistycznie to okre�laj¹c � kon-
strukcj¹ w zakresie instancyjno�ci. Postêpowanie karne by³o jednoinstancyjne
w sensie proceduralnym, a wyroki s¹dów polowych dywizji by³y ostateczne w sen-
sie niemo¿no�ci ich zaskar¿enia oraz natychmiast wykonalne, z wyj¹tkiem wyro-
ków orzekaj¹cych karê �mierci, co do których zwierzchnik s¹dowy (którym by³
�Naczelny Wódz�) musia³ siê wypowiedzieæ w przedmiocie ³aski (art. 236�237).
Wojskowy k.p.k. przewidywa³ jednak instytucjê nadzoru s¹dowego, sprawowan¹
w³a�nie przez S¹d Wojskowy PSZ, do którego w tym celu s¹dy polowe obowi¹-
zane by³y przesy³aæ akta zakoñczonych spraw. W tym trybie S¹d Wojskowy móg³
uchyliæ lub zmieniæ ka¿de orzeczenie (art. 248 i nast.).

W s¹dach wojskowych pojawili siê ³awnicy, powo³ywani z listy o nieokre�lo-
nym sposobie sporz¹dzania (art. 32). ¯adne przepisy nie okre�la³y wymogów po-
wo³ania na stanowisko sêdziego. Obroñcami mogli byæ tylko ¿o³nierze PSZ
w ZSRR (art. 40), którego to ograniczenia nie zna³ polski k.w.p.k.

Zasadnicz¹ zupe³nie zmian¹ ustroju organów wymiaru sprawiedliwo�ci w sto-
sunku do prawa Rzeczypospolitej by³o oddzielenie od s¹dów prokuratury wojsko-
wej, tworzonej teraz przy poszczególnych jednostkach wojskowych (art. 27). Rów-
nie donios³¹ nowo�ci¹ by³a likwidacja przedwojennej polskiej, a funkcjonuj¹cej po-
cz¹tkowo w PSZ w ZSRR, instytucji sêdziego �ledczego, którego zast¹piono ofi-
cerem �ledczym formalnie podporz¹dkowanym prokuratorowi (art. 26, 30, 31).
Przepis akcentowa³ niezawis³o�æ prokuratorów oraz oficerów �ledczych od s¹du.
Na czele prokuratury sta³ Naczelny Wódz, a jego zastêpc¹ by³ Prokurator Wojsko-
wy PSZ (art. 25�31). W ten sposób w polskim ¿yciu prawnym po raz pierwszy
pojawi³ siê komunistyczny model organów �cigania, w latach pó�niejszych utrwa-
lony, a nastêpnie przeniesiony na powszechny wymiar sprawiedliwo�ci.

Wojskowy k.p.k. utrwala³ funkcjonuj¹cy od lipca 1943 roku podzia³ na docho-
dzenie, prowadzone przez dowódców reprezentowanych przez oficerów (art. 83
i nast.), oraz �ledztwo prowadzone przez oficerów �ledczych pod formalnym nad-
zorem prokuratora (art. 99 i passim, zob. art. 138�140). �ledztwo mia³o wyra�-
nie inkwizycyjny charakter. Faktycznie oficerowie �ledczy uzyskali zupe³nie samo-
dzieln¹ rolê we wszystkich czynno�ciach �ledczych.

Jawno�æ rozprawy by³a ograniczona do ¿o³nierzy PSZ w ZSRR (art. 152).
Kodeks przewidywa³ postêpowanie dora�ne, znane tak¿e prawu II Rzeczy-

pospolitej (zob. k.w.p.k. z 1936 roku � art. 384 i nast.). Mimo wyra�nego wyko-
rzystania wzorów k.w.p.k. z 1936 roku, ró¿ni³o siê ono istotnie od polskiego. Na-
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czelny Wódz móg³ trybowi dora�nemu poddaæ bez ograniczeñ ka¿de przestêpstwo
(art. 214). Wyrok skazuj¹cy móg³ orzekaæ wy³¹cznie karê �mierci (art. 215).

Kodeks utrwala³ zasadê, ¿e s¹dy wojskowe PSZ w ZSRR wydaj¹ wyroki
w imieniu narodu polskiego (art. 12).

Kodeksowe nakre�lenie zadañ s¹dów mo¿e siê podobaæ, jako nieska¿one ¿ad-
nymi ideologicznymi frazesami, akcentuj¹ce przede wszystkim zachowanie prawo-
rz¹dno�ci (art. 17). Podobnie kodeks (art. 18) podkre�la³ sêdziowsk¹ niezawis³o�æ,
podleg³o�æ sêdziów tylko prawu, kierowanie siê przez nich w³asnym sumieniem
oraz dobrem narodu (nie: Rzeczypospolitej!).

Sêdziów oraz prokuratorów, w tym funkcyjnych, jak te¿ oficerów �ledczych
mianowa³ i usuwa³ (tak¿e sêdziów!) swobodnie �naczelny wódz� (art. 19, 27, 259).
Nie okre�lono jakichkolwiek wymogów powo³ania na stanowisko sêdziego lub pro-
kuratora.

S¹dy orzeka³y w sk³adzie trzech sêdziów albo przewodnicz¹cego i dwóch ³aw-
ników, powo³ywanych z listy ³awników o nieokre�lonym sk³adzie jej ustalania (art.
32). Model s¹du ³awniczego bêdzie usilnie upowszechniany po wojnie w prawie
powszechnym. Obroñc¹ móg³ byæ ka¿dy ¿o³nierz PSZ w ZSRR. Kodeks w sze-
rokim zakresie przewidywa³ obowi¹zkowy udzia³ obroñcy, ale tylko w rozprawie,
wyklucza³ za� jego obecno�æ w �ledztwie i dochodzeniu (art. 40 i nast.).

Jak ju¿ wspomniano, kodeks utrwala³ podzia³ na dochodzenie i �ledztwo. �ledz-
two wszczyna³ oficer �ledczy (art. 91) i wydawa³ w tym przedmiocie samodziel-
ne postanowienie (art. 92). Oficer �ledczy stosowa³ �rodek zapobiegawczy, przy
czym wydane przez niego postanowienie o tymczasowym aresztowaniu powinno
by³o byæ zatwierdzone przez prokuratora (art. 54). Oficer �ledczy wydawa³ posta-
nowienie: o dokonaniu rewizji, zatrzymania rzeczy, oglêdzin, przy czym: �Urzêdy
pañstwowe, instytucje, osoby urzêdowe oraz wszelkiego rodzaju organizacje
i zwi¹zki winny spe³niæ ¿¹danie oficera �ledczego w przedmiocie wydania doku-
mentów lub innych przedmiotów� (art. 70). Po zgromadzeniu stosownych �danych�
oficer �ledczy wydawa³ postanowienie o poci¹gniêciu podejrzanego do odpowie-
dzialno�ci karnej i podawa³ je do wiadomo�ci podejrzanego, zwanego od tego mo-
mentu oskar¿onym (art. 104), a nastêpnie go przes³uchiwa³ (art. 106). Przes³uchiwa³
równie¿ �wiadków, powo³ywa³ bieg³ych, przyjmowa³ ich opinie. Oficer �ledczy
móg³ �ledztwo zawiesiæ (a zawieszone wznowiæ), umorzyæ albo po zakoñczeniu
�ledztwa sporz¹dziæ akt oskar¿enia (art. 132�137). Postanowienie oficera �led-
czego o umorzeniu postêpowania, jak te¿ akt oskar¿enia mia³y podlegaæ kontroli
prokuratorskiej i zatwierdzeniu przez prokuratora.

Formalnie �nadzór nad prowadzeniem �ledztwa sprawuje prokurator� (art. 99),
ale faktem by³a dominuj¹ca i praktycznie samodzielna rola oficerów, podobnie jak
inkwizycyjny charakter �ledztwa. Na jedno i drugie kodeks pozwala³.

W wielu regu³ach, a nawet konkretnych przepisach dostrzec mo¿na wyra�ne
wykorzystanie polskiego k.w.p.k. z 1936 roku (na przyk³ad art. 180, 181, 188, 205
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i por. k.w.p.k. z 1936 roku � art. 280, 281, 283, 307; passim). Oprócz wzorów
proceduralnych i ustrojowych radzieckich, znale�æ mo¿na nawi¹zania do przedwo-
jennych instytucji polskich, czego przyk³adem by³a kodeksowa instytucja zwierzch-
nika s¹dowego. Prawo radzieckie instytucji takiej nie zna³o19. Do autorstwa tek-
stu w.k.p.k. przyznawa³ siê W³odzimierz Winawer, przedwojenny adwokat, absol-
went UW, ówcze�nie oficer 1 DP w stopniu chor¹¿ego, pó�niej w Polsce Ludo-
wej sêdzia Najwy¿szego S¹du Wojskowego, S¹du Najwy¿szego i prokurator Na-
czelnej Prokuratury Wojskowej w randze pu³kownika20. Wyja�nia³oby to wyra�ne
wzorce, a nawet niemal kopie przepisów polskich z 1936 roku.

Wojskowy k.p.k. miesza³ nie tylko przepisy proceduralne z ustrojowymi woj-
skowej s³u¿by sprawiedliwo�ci, ale zawiera³ równie¿ przepisy materialne. Artyku³ 3
w.k.p.k. powtarza³, z pe³n¹ dok³adno�ci¹ brzmienia, tre�æ art. 1 oraz art. 2 § 1�3
kodeksu karnego powszechnego z 1932 roku, daj¹c tym samym definicjê formaln¹
przestêpstwa, czego brakowa³o materialnemu Kodeksowi wojskowemu PSZ
w ZSRR. Ponadto w art. 213 wiernie powtarza³ przepis art. 31 § 2 k.k. powszech-
nego z 1932 roku (kara ³¹czna). Definiuj¹c przestêpstwo jako czyn zabroniony
przez ustawê obowi¹zuj¹c¹ w czasie jego pope³nienia, w.k.p.k. wprawdzie expres-
sis verbis nie derogowa³ zasady analogii dopuszczonej w Kodeksie wojskowym
PSZ w ZSRR, ale � logicznie bior¹c � tak w³a�nie powinno siê by³o staæ w my�l
zasady lex posterior derogat priori. Stan prawny i regu³y funkcjonuj¹ce w PSZ
w ZSRR wymyka³y siê jednak spod ogólnie uznanych zasad.

Nie nale¿y zapominaæ, ¿e Prezydium ZG ZPP zastrzeg³o sobie zmiany w Ko-
deksie wojskowym, w.k.p.k. za� wprowadzony zosta³ rozkazem Berlinga, a nie
uchwa³¹ ZPP.

4. Kodeks wojskowy PSZ w ZSRR z 1943 roku oraz Kodeks postêpowania
karnego PSZ w ZSRR z 1943 roku nie ustosunkowywa³y siê w ogóle do ustawo-
dawstwa II Rzeczypospolitej, w szczególno�ci nie og³asza³y uchylenia wojskowe-
go kodeksu karnego z 1932 roku ani wojskowego k.p.k. z 1936 roku, ani prawa
o ustroju s¹dów wojskowych z 1936 roku, ale te¿ z ca³ego kontekstu wynika, i¿
w ¿aden sposób nie akceptowa³y ustawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej. Po-
mija³y je milczeniem, jak gdyby nie istnia³o albo w ogóle nie mog³o dotyczyæ PSZ
w ZSRR. Takie rozwi¹zanie nie mog³o siê udawaæ do koñca, zw³aszcza wobec sy-
tuacji w kraju, gdzie komunistyczne organizacje zbrojne � Gwardia Ludowa i pó�-
niej Armia Ludowa � formalnie nie tylko nie odrzuci³y, ale rz¹dzi³y siê przedwo-
jennym polskim wojskowym ustawodawstwem karnym21. Nawet dla komunistów

19 J. M u s z y ñ s k i: Zasady ustrojowe s¹downictwa wojskowego i prokuratury wojskowej
w Polsce Ludowej. Warszawa 1964, s. 138.

20 A. We s o ³ o w s k i: W cieniu wojny i polityki..., s. 86; M. Z a b o r s k i: Ustrój s¹dów woj-
skowych..., s. 60.

21 Zob. A. Ta r n o w s k i: Geneza nowego polskiego ustawodawstwa wojskowego. WPP 1945,
z. 1, s. 5; inaczej L. C z u b i ñ s k i: Polskie wojskowe prawo karne w zarysie. Warszawa 1981, s. 60.
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nie ulega³o w¹tpliwo�ci, i¿ na obszarze II Rzeczypospolitej, przynajmniej na zachód
od Bugu, co najmniej do 21 lipca 1944 roku obowi¹zywa³ porz¹dek prawny okre-
�lony przed wrze�niem 1939 roku22. I chocia¿ � jak stwierdza specjalista z tego
zagadnienia � brak danych, by stwierdziæ, ¿e przy dowództwie Armii Ludowej ist-
nia³a zorganizowana struktura s¹dów wojskowych opieraj¹ca siê na kodeksowych
przepisach i mo¿na przypuszczaæ, ¿e s¹dy takie powo³ywane by³y raczej ad hoc
dla konkretnych przypadków23, to jednak przedwrze�niowy wojskowy porz¹dek
prawny dla krajowców nie ulega³ w¹tpliwo�ci. Sprawa konfrontacji stanu praw-
nego obowi¹zuj¹cego w PSZ przychodz¹cych z ZSRR oraz w si³ach zbrojnych
komunistów w kraju musia³a wiêc stan¹æ na porz¹dku dnia wraz ze zbli¿aniem siê
frontu do kraju, a �ci�lej: do Bugu (komuni�ci nigdy nie zakwestionowali radziec-
kiej aneksji z jesieni 1939 roku), i wraz z perspektyw¹ po³¹czenia Armii Polskiej
w ZSRR z Armi¹ Ludow¹.

Berling natychmiast po powo³aniu 1 Armii Polskiej i mianowaniu go na stano-
wisko dowódcy Armii, 1 kwietnia 1944 roku, wyda³ rozkaz, powo³uj¹cy czysto
wojskow¹ komisjê do opracowania nowego kodeksu. By³a to próba si³ miêdzy stro-
nami skonfliktowanymi na tle politycznym, czego wyrazem by³y wzmiankowane
tezy nr 1 i nr 2. Prezydium ZG ZPP zareagowa³o praktycznie natychmiast, bo ju¿
4 kwietnia powo³a³o w³asn¹ komisjê w tym samym celu. Uwydatnia to konflikt
miêdzy armi¹ a ZPP i wskazuje, ¿e sprawa kodeksu (kodeksów) by³a prób¹ si³
miêdzy stronami.

Komisja ZPP nie podjê³a jednak prac merytorycznych zmierzaj¹cych bezpo-
�rednio do przygotowania kodeksów; nie jest zreszt¹ oczywiste, czy takie by³y jej
zadania i zamierzenia. Mo¿e uzna³a za praktycznie niecelowe konkurowanie, je�li
chodzi o teksty projektów, z komisj¹ wojskow¹ w sytuacji, gdy mog³a siê spodzie-
waæ wprowadzenia projektu w ¿ycie rozkazem Berlinga. Faktem jest, ¿e po refe-
racie Stefana Jêdrychowskiego 1 maja 1944 roku Prezydium ZG ZPP przyjê³o
wytyczne dla komisji wojskowej. Wytyczne mia³y wyra�nie polityczny charakter
i miêdzy innymi zaleca³y uwzglêdnienie za³o¿eñ deklaracji ideowej ZPP, a szcze-
gólny nacisk k³ad³y na recepcjê zasad i praktyki radzieckiej24. Trudno nie uznaæ
zrêczno�ci takiego rozwi¹zania: wytyczne z samego charakteru s¹ form¹ podkre-
�laj¹c¹ zwierzchno�æ udzielaj¹cego wskazówek. Ogólnym tylko wskazaniem za-

22 L. Gondek twierdzi, ¿e prawa sprzed wrze�nia 1939 r., jak te¿ ustanowione pó�niej przez
w³adze emigracyjne i w³adze Polskiego Pañstwa Podziemnego, obowi¹zywa³y na ca³ym obszarze
by³ej II Rzeczypospolitej, bez wzglêdu na jego ówczesn¹ podleg³o�æ wojskow¹. �Tego faktu nowa
w³adza nie kwestionowa³a, wprowadzaj¹c sw¹ gestiê wykonawcz¹ na wyzwolonych ziemiach pol-
skich pocz¹wszy od 22 lipca 1944 r. (PKWN)�. L. G o n d e k: Polska karz¹ca 1939�1945. Pol-
ski podziemny wymiar sprawiedliwo�ci w okresie okupacji niemieckiej. Warszawa 1988, s. 13.

23 Ibidem, s. 16.
24 T. ¯ e n c z y k o w s k i: Polska lubelska 1944. Warszawa 1990, s. 82; zob. te¿ Deklaracja

ideowa Zwi¹zku Patriotów Polskich. Oprac. E. S y z d e k. Lublin [b.d.w.], passim.
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³o¿eñ grupa ZPP nie ryzykowa³a jawnej, jaskrawej pora¿ki, bêd¹cej do przewidze-
nia, skoro kodeks wprowadzaæ mia³ w ¿ycie Berling.

Rada Wojenna PSZ w ZSRR rozkazami z 30 maja 1944 roku (m.p. Chopniów)
zatwierdzi³a przygotowane przez wojskow¹ komisjê kodyfikacyjn¹ projekty wojsko-
wego kodeksu karnego oraz kodeksu postêpowania karnego i wprowadzi³a je w ¿y-
cie 1 czerwca tego¿ roku. Jednocze�nie Rada Wojenna uchyli³a moc obowi¹zuj¹c¹
Kodeksu wojskowego PSZ w ZSRR, wprowadzonego w 1943 roku uchwa³¹ Pre-
zydium ZG ZPP25.

Berling wola³ wiêc wykonaæ lekki unik i na wszelki wypadek zas³oniæ siê de-
cyzj¹ kolektywu. Niby podporz¹dkowana ZPP Rada Wojenna PSZ uchyli³a uchwa-
³ê ZPP: niekonsekwencje prawne � eufemistycznie rzecz ujmuj¹c � by³y wiêc
wyra�ne, tak samo jak wyra�ne by³y spory polityczne. Tego samego dnia i w tym
samym miejscu Berling ju¿ jednoosobowo wyda³ rozkaz wprowadzaj¹cy w ¿ycie
�dekret� pod nazw¹ Prawo o ustroju s¹dów i prokuratur wojskowych. Mo¿e
dlatego, ¿e dotychczas takiego aktu ustrojowego nie by³o, Berling czu³ siê w tym
przedmiocie swobodniejszy i nie widzia³ potrzeby zas³aniania siê decyzj¹ Rady
Wojennej. Inaczej trudno uzasadniæ nieco odmienny tryb og³aszania trzech aktów.

Przedstawiona sprawa to nie tylko istotny � jak siê wydaje � przyczynek do
konfliktu na linii ZPP � armia, a kwestia utrzymania przez ZPP zwierzchnictwa
nad PSZ w ZSRR to nie tylko sprawa zwyciêstwa w tym sporze. Front znajdo-
wa³ siê ju¿ na ziemiach oczywi�cie polskich, na zachód od Bugu, i musia³o doj�æ
do próby si³ miêdzy komunistami z ZSRR a �krajowcami�, musia³o doj�æ do decyzji
Stalina w przedmiocie udzielenia poparcia pewnej grupie. W tych warunkach walka
ZPP o utrzymanie w swych rêkach wojska by³a walk¹ o w³asny byt. Wojsko przej-
dzie jednak pod formaln¹ zwierzchno�æ Krajowej Rady Narodowej i Polskiego
Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Czas ZPP siê koñczy³. Co nie znaczy jednak,
¿e koñczy³ siê czas wszystkich zaanga¿owanych w dzia³alno�æ ZPP.

Jak wzmiankowano, Rada Wojenna wprowadza³a nowe kodeksy � karny
materialny i procesowy � niemal z dnia na dzieñ: rozkazami z 30 maja 1944 roku
og³asza³a ich obowi¹zywanie od 1 czerwca. Nikt ju¿ dzisiaj nie odpowie na pyta-
nie, czy przyczyn¹ by³a g³ównie chêæ dokonania faktów i postawienia przed nimi
ZPP, czy te¿ prawnicza dezynwoltura. To ostatnie zjawisko w ka¿dym razie mia-
³o miejsce, bo nie trzeba byæ prawnikiem, by zdawaæ sobie sprawê, i¿ wprowadze-
nie z dnia na dzieñ nowych kodeksów jest niemo¿liwe, nawet w sprawnie zorga-
nizowanym wojsku w czasie pokoju. Có¿ dopiero mówiæ o sytuacji, gdy wojsko
i jego s³u¿by sprawiedliwo�ci s¹ rozlokowane na froncie, na znacznym obszarze
operacyjnym, a teksty maj¹cych wej�æ w ¿ycie kodeksów nie s¹ nawet wydruko-
wane. Dodajmy, ¿e nigdy zreszt¹ nie zosta³y wydrukowane.

Wzmiankowany radziecki pu³kownik (pó�niej genera³ brygady) Aleksander
Tarnowski, najpierw przewodnicz¹cy S¹du Polowego 1 Korpusu, nastêpnie 1 Armii

25 Organizacja i dzia³ania bojowe..., T. 4, s. 64.
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Polskiej w ZSRR, pó�niej Naczelny Szef S¹downictwa Wojskowego w Wojsku
Polskim, z kolei za� prezes Najwy¿szego S¹du Wojskowego (od lipca 1944 roku
do listopada 1945 roku), wiceprzewodnicz¹cy wojskowej komisji do skodyfikowania
prawa karnego, napisa³ w listopadzie 1944 roku, opublikowany w nr 1 z 1945 roku
�Wojskowego Przegl¹du Prawniczego�, artyku³-relacjê z prac nad tworzeniem
wojskowego ustawodawstwa karnego, w których to pracach sam Tarnowski od-
grywa³ rolê pierwszoplanow¹. Artyku³ nosi³ tytu³: Geneza nowego polskiego usta-
wodawstwa wojskowego. Po przedstawieniu kodeksu wojskowego z 1943 roku
Tarnowski omówi³ piln¹ potrzebê opracowania nowego kodeksu karnego, który by
�wprowadzi³ jednolite i jedyne �ród³o materialnego prawa karnego wojskowego dla
organów wymiaru sprawiedliwo�ci w naszym wojsku, uchylaj¹c Kodeks Karny
Wojskowy z 1932 roku, pozostaj¹cy w mocy w zwi¹zku z uznaniem przez Krajow¹
Radê Narodow¹ ustawodawstwa dowrze�niowego, opartego na Konstytucji z 1921
roku, oraz Kodeks Karny Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR, obowi¹zuj¹cy na pod-
stawie rozkazu Dowództwa 1 Polskiej Armii w ZSRR�; i zaraz nieco dalej infor-
mowa³: �Bior¹c powy¿sze pod uwagê, powo³a³em jeszcze w kwietniu br. Wojskow¹
Komisjê Kodyfikacyjn¹ spo�ród prawników 1 Armii, która pod moim kierownic-
twem [...] opracowa³a w do�æ szybkim czasie projekt, który z ma³ymi zmianami
sta³ siê ju¿ dzi� obowi¹zuj¹cym prawem�. I dalej Tarnowski relacjonuje prace,
oczywi�cie, nad projektem wprowadzonym w ¿ycie przez PKWN 23 wrze�nia
1944 roku, czyli nad projektem kodeksu karnego Wojska Polskiego.

Tarnowski ani s³owem nie wspomina o kodeksach z 30 maja 1944 roku, jak
gdyby one w ogóle nie istnia³y. Wiêcej: nie zauwa¿y³ prac nad kodeksami z 30 maja
1944 roku, w których uczestniczy³ jako wiceprzewodnicz¹cy komisji powo³anej
przez Berlinga. Zauwa¿my, ¿e w relacji Tarnowskiego dwa zespo³y faktów uleg³y
zlaniu w jeden, a mianowicie powo³anie i prace Berlingowskiej komisji kodyfika-
cyjnej opracowuj¹cej kodeksy z 30 maja 1944 roku z powo³aniem i pracami komisji
przygotowuj¹cej projekt przyjêty jako dekret PKWN z 23 wrze�nia 1944 roku
Kodeks karny Wojska Polskiego (Dz.U. nr 6, poz. 27) oraz dekret z 23 czerw-
ca 1945 roku Kodeks wojskowego postêpowania karnego (Dz.U. nr 36, poz.
216). A przecie¿ wszystko to by³o pisane na �wie¿o, w listopadzie 1944 roku, przez
osobê kompetentn¹.

�Niezauwa¿enie� kodeksu z 30 maja 1944 roku przez kogo� takiego, jak Tar-
nowski, nie mog³o zdarzyæ siê bez przyczyny. Wydaje siê, ¿e to ci sami ludzie po
30 maja 1944 roku, w rzeczywisto�ci bez przerwy, nadal pracowali nad przygoto-
waniem kodeksów. Dlatego Tarnowski pisze o powo³aniu komisji ju¿ w kwietniu.
Kodeksów z 30 maja 1944 roku po prostu nie by³o. To by³a ówczesna fikcja.
Pospieszne prace i pospieszne formalne wprowadzenie ich w ¿ycie mia³o wspo-
mniane pod³o¿e polityczne: spór armia � ZPP oraz przekroczenie przez front Bugu.

5. Izba Wojskowa S¹du Najwy¿szego w wyroku z 19 czerwca 2001 roku
(WKN 13/01) sformu³owa³a tezê: �Kodeks Wojskowy Polskich Si³ Zbrojnych
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w ZSRR z 1943 roku nie mia³ mocy obowi¹zuj¹cej prawa karnego, gdy¿ zosta³ wy-
dany przez organ nieposiadaj¹cy legitymacji do stanowienia przepisów rangi kodek-
sowej oraz w czasie obowi¹zywania Kodeksu Karnego Wojskowego z 1932 roku
(Dz.U. nr 91, poz. 765 ze zm.), który straci³ moc dopiero z dniem wej�cia Kodeksu
Karnego Wojska Polskiego z 1944 roku (Dz.U. nr 6, poz. 27), tj. z dniem 30 wrze-
�nia 1944 roku (por. art. I Przepisów wprowadzaj¹cych k.k. WP � Dz.U. nr 6,
poz. 28). Skazanie na podstawie przepisów K.W. PSZ w ZSRR stanowi³o wiêc
ra¿¹ce naruszenie prawa i w zwi¹zku z tym obecnie mo¿e byæ podstaw¹ kasacji
(art. 523 § 1 k.p.k.)�26.

Powo³any wyrok S¹du Najwy¿szego jest tym ciekawszy i tym bardziej zna-
mienny, i¿ najwy¿sze organy pañstwowe III Rzeczypospolitej, miêdzy innymi Try-
buna³ Konstytucyjny oraz S¹d Najwy¿szy, zgodnie stoj¹ na pozytywistycznym sta-
nowisku obowi¹zywania prawa ustanowionego w tzw. Polsce Ludowej, mimo ¿e
wszystkie organy Polski Ludowej (�Polski lubelskiej�) ska¿one s¹ u swego zara-
nia nielegalno�ci¹, z Krajow¹ Rad¹ Narodow¹ oraz Polskim Komitetem Wyzwo-
lenia Narodowego na czele.

Stan faktyczny sprawy, której dotyczy cytowane tu orzeczenie S¹du Najwy¿-
szego, umacnia (i tak nieulegaj¹c¹ w¹tpliwo�ci) tezê o nieistnieniu kodeksów z 30
maja 1944 roku. Wszak w rozpatrywanej w 2001 roku przez SN sprawie �wyro-
kiem S¹du Polowego I Korpusu Pancernego z dnia 6 pa�dziernika 1944 roku, na
podstawie art. 41 Kodeksu Wojskowego Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR [z 1943
roku � A.L.] Stanis³aw Cz. i Aleksander K. skazani zostali na karê �mierci za to,
¿e: »w dniu 20 wrze�nia i w nastêpne dni wrze�nia 1944 roku w miejscu postoju
6. Pu³ku Zmotoryzowanego Artylerii Przeciwpancernej, jako kanonierzy I-go Ba-
talionu tego¿ Pu³ku odmówili w³o¿enia munduru i przyjêcia broni [...]«�27. Wynika
st¹d � i niejedyny to dowód28 � ¿e ci dwaj ¿o³nierze oskar¿eni i skazani zostali
z Kodeksu wojskowego PSZ w ZSRR z 1943 roku za czyn pope³niony w czasie
rzekomego obowi¹zywania kodeksu (fikcyjnego!) z 30 maja 1944 roku.

W omawianym orzeczeniu z 2001 roku Izby Wojskowej SN [IW SN] wielce
znamienna jest jeszcze jedna sprawa. Mianowicie art. 14 ustawy z 23 lutego 1991
roku o uznaniu za niewa¿ne orzeczeñ wydanych wobec osób represjonowa-
nych za dzia³alno�æ na rzecz niepodleg³ego bytu Pañstwa Polskiego (Dz.U.

26 Drukowane: WPP 2003, z. 1, s. 134 oraz przedruk fragmentów z komentarzem A. L i t y ñ -
s k i e g o  w: Z dziejów prawa. Czê�æ 8..., s. 229�231; zob. te¿ A. L i t y ñ s k i: Z problematyki
legalno�ci aktów prawnych Polski Ludowej. W zwi¹zku z orzeczeniem Izby Wojskowej S¹du Naj-
wy¿szego z 19 czerwca 2001 r. (WKN 13/01). W: �Studia z Dziejów Pañstwa i Prawa Polskiego�.
T. 9. Cz. 1. Red. J. M a t u s z e w s k i. Lublin�£ód� 2006, s. 453 i nast.

27 Wyrok SN 1 czerwca 2001 r. (WKN 13/01), publikowany w WPP 2003, z. 1, s. 134.
28 Miêdzy innymi wskazywa³em, i¿ �miêdzy 21 lipca a 30 wrze�nia 1944 r. (data wej�cia

w ¿ycie k.k. WP) w Wojsku Polskim stosowano przepisy karne maj¹ce zastosowanie uprzednio
w 1 Armii Polskiej w ZSRR�. A. L i t y ñ s k i: O prawie i s¹dach..., s. 49.
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nr 34, poz. 149 z pó�n. zm.) stanowi, i¿ przepisy ustawy maj¹ odpowiednie zasto-
sowanie do orzeczeñ wydanych przez organy Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR.
Przyjêcie jako precedensu omawianego orzeczenia IW SN mo¿e doprowadziæ do
derogacji przez desuetudo powo³anego przepisu art. 14 ustawy z 1991 roku: sko-
ro k.k. PSZ w ZSRR nie mia³ mocy prawnej, to wszystkie skazania na takiej nie-
istniej¹cej podstawie kwalifikuj¹ siê do uchylenia i umorzenia postêpowania. Po-
wstaje pytanie, czy zawsze bêdzie to satysfakcjonowaæ skazanych za aktywn¹ dzia-
³alno�æ na rzecz niepodleg³ego pañstwa polskiego.

W konkretnym przypadku skazanych Stanis³awa Cz. i Aleksandra K. czyn ich
stanowi³ przestêpstwo tak¿e w �wietle zarówno kodeksu karnego wojskowego
z 1932 roku, jak i kodeksu z 1944 roku, za� uchylanie siê od s³u¿by wojskowej w
1944 roku z motywów, jakie podawali represjonowani, nie pozwala³o uznaæ ich za
represjonowanych za dzia³alno�æ na rzecz niepodleg³ego bytu Polski; z pewno�ci¹
byliby oni skazani tak¿e przez s¹d niepodleg³ej Rzeczypospolitej.

Przytoczone orzeczenie Izby Wojskowej S¹du Najwy¿szego z 19 czerwca
2001 roku (WKN 13/01) uznaæ trzeba za nad wyraz wa¿ny przejaw kilku zasad
prawnych. Po pierwsze, nielegalno�æ instytucji oraz jej kompetencji przy tworze-
niu prawa ulega konwalidacji, je�li formy ustrojowe ulegaj¹ utrwaleniu i tym samym
cech trwa³o�ci nabiera system prawa, w ramach którego dany akt zosta³ stworzony.
Po wtóre: nader wa¿ne jest tak¿e zachowanie bli¿ej niesprecyzowanych, cywili-
zowanych form stanowienia aktu prawnego danej rangi29. Dlatego nie odmawia siê
miana i mocy prawa, tak¿e dzi� nadal obowi¹zuj¹cego, aktom wydanym przez
KRN i PKWN. Po trzecie, wa¿na wydaje siê umowna (i fa³szywa) data 22 lipca
1944 roku jako pocz¹tek systemu prawnego Polski Ludowej. Natomiast czynno-
�ci zdzia³ane przed t¹ dat¹ zdaj¹ siê nieobjête uznaniem ich za prawo.

6. Jak wiadomo, KRN w zasadzie uznawa³a ustawodawstwo II Rzeczypospo-
litej, podobnie jak to czyni³a Polska Partia Robotnicza oraz Armia Ludowa, a wiêc
� gdyby postêpowaæ konsekwentnie � 21 lipca 1944 roku w Wojsku Polskim
powinien by³ zacz¹æ obowi¹zywaæ kodeks karny wojskowy z 1932 roku. Nie jest

29 Tê i inne elementarne kwestie z zakresu tworzenia prawa w ogóle pomija H. K m i e c i a k:
Uwagi na marginesie wyroku SN z 19 czerwca 2001 r. (WKN 13/01) oraz aprobuj¹cej glosy S.M.
Przyjemskiego. WPP 2003, z. 1, s. 142. H. Kmieciak uwa¿a, ¿e Zwi¹zek Patriotów Polskich mia³
prawo ustanowiæ kodeks dla PSZ w ZSRR, gdy¿ wojsko to nie podlega³o w³adzom polskim. Au-
tor pomija elementarne kwestie z zakresu tworzenia prawa w cywilizowanej Europie, m.in. to, ¿e
kodeks karny, na podstawie którego wymierza siê ludziom karê �mierci (za 30 czynów!), musi mieæ
rangê ustawy lub równorzêdn¹. Zwi¹zek Patriotów Polskich móg³ stanowiæ wewnêtrzny regula-
min swych prac, ale nie kodeks z karami �mierci. A co powiedzia³by autor tekstu w WPP, gdyby
redakcja WPP ustanowi³a przepisy zawieraj¹ce karê �mierci dla autorów tekstów, które siê redak-
cji nie spodobaj¹? Zwi¹zek (stowarzyszenie) nie mo¿e ustanawiaæ kodeksu karnego; to absurd; ta-
kiej tezy nie da siê obroniæ. Takie rzeczy nie dzia³y siê nawet w s³yn¹cym z nihilizmu prawnego
systemie radzieckim.
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to problem po akademicku wydumany. Tarnowski pisa³, ¿e �w zwi¹zku ze zbli¿a-
niem siê frontu do kraju i zaistnia³ymi perspektywami zjednoczenia z formacjami
podziemnej Armii Ludowej, która formalnie rz¹dzi³a siê starym polskim ustawodaw-
stwem wojskowym, stanê³o zagadnienie wykorzystania Kodeksu Karnego Wojsko-
wego z 1932 roku�30.

Je�li przyjmiemy jednak, ¿e do 30 wrze�nia 1944 roku w Wojsku Polskim sto-
sowano (obowi¹zywa³y?) kodeksy maj¹ce zastosowanie przed 21 lipca tego¿ roku
w 1 Armii Polskiej w ZSRR, to z kolei staje pytanie, dlaczego dekret PKWN z 23
wrze�nia 1944 roku przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks karny Wojska Polskie-
go (Dz.U. nr 6, poz. 28) uchyla³ jedynie moc obowi¹zuj¹c¹ kodeksu karnego woj-
skowego z 1932 roku, jak te¿ �wszelkie na jego podstawie wydane rozporz¹dze-
nia i rozkazy� (art. 1), natomiast pomija³ milczeniem kodeksy 1 Armii. Pominiêcie
uchylenia kodeksów 1 Armii tylko wówczas by³oby logiczne, gdyby przed 23 wrze-
�nia 1944 roku one ju¿ nie obowi¹zywa³y, ale wiemy, ¿e by³y w zastosowaniu, czyli
w praktyce obowi¹zywa³y.

7. Dzieje tworzenia pocz¹tków wojskowego prawa karnego komunistycznej
Polski to tylko drobny fragment historii zmian w prawie karnym u progu Polski
Ludowej, przekszta³cania prawa karnego z narzêdzia wymiaru sprawiedliwo�ci
w narzêdzie terroru. Jest to historia ci¹gle jeszcze ma³o znana.

Mimo wielu bia³ych plam, mimo wielu niejasno�ci, wydaje siê, ¿e dzieje oraz
okoliczno�ci tworzenia wojskowych kodeksów karnych dla polskich jednostek
wojskowych podporz¹dkowanych Zwi¹zkowi Radzieckiemu dobrze obrazuj¹ kil-
ka spraw. Przede wszystkim ilustruj¹ nielegalno�æ tworzonej na Wschodzie sytu-
acji prawnej; nielegalno�æ co do zasady. Po wtóre, ³atwo zauwa¿yæ lekcewa¿enie
dla prawa, okazywane przez komunistów polskich i radzieckich. Rezultatem jed-
nego i drugiego by³y liczne niekonsekwencje prawne i mno¿enie stanów niezgod-
nych nawet z prawem tworzonym przez komunistów.

30 A. Ta r n o w s k i: Geneza..., s. 5.
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Kodeks postêpowania karnego
Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR

PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Niniejszy Kodeks normuje tryb postêpowania karnego w S¹dach
i Prokuraturach Wojskowych Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR.

S¹dom Wojskowym Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR podlegaj¹ spra-
wy o przestêpstwa pope³nione przez:
a) ¿o³nierzy Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR,
b) jeñców wojennych i zak³adników, pozostaj¹cych pod nadzorem admi-

nistracji wojskowej Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR,
c) inne osoby na podstawie szczegó³owych przepisów prawa w spra-

wach o przestêpstwa, okre�lone w tych przepisach.

Odpowiedzialno�ci karnej podlega ten, kto dopuszcza siê czynu za-
bronionego pod gro�b¹ kary przez ustawê, obowi¹zuj¹c¹ w czasie jego
pope³nienia.

Je¿eli w czasie wyrokowania obowi¹zuje ustawa inna ni¿ w czasie po-
pe³nienia przestêpstwa, wówczas stosuje siê ustawê now¹; jednak¿e na-
le¿y zastosowaæ ustawê dawn¹, je¿eli jest wzglêdniejsza dla sprawcy.

Kara, ju¿ wymierzona, lecz jeszcze nie wykonana, nie ulega wyko-
naniu, je¿eli wed³ug nowej ustawy czyn objêty wyrokiem nie jest prze-
stêpstwem.

Ustawê, wydan¹ z powodu wyj¹tkowych stosunków faktycznych, sto-
suje siê do czynów pope³nionych w czasie jej mocy obowi¹zuj¹cej, choæby
nawet straci³a moc z powodu zmiany tych stosunków.
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Pozbawienie wolno�ci i areszt ¿o³nierza mo¿e nast¹piæ jedynie
w przypadkach i w sposób przewidziany przez niniejszy Kodeks lub
przez przepisy dyscyplinarne, ustalone w regulaminach wojskowych
i rozkazach Naczelnego Wodza Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR.

Prokurator Wojskowy obowi¹zany jest wszcz¹æ postêpowanie karne
w ka¿dym przypadku pope³nienia przestêpstwa.

W przypadkach mniejszej wagi, gdy z³a wola sprawcy jest nieznacz-
na, a skutki czynu ma³o wa¿ne, Prokurator mo¿e nie wszczynaæ postê-
powania karnego, a wszczête mo¿e on lub S¹d umorzyæ.

Postêpowanie karne nie mo¿e byæ wszczête, a wszczête winno byæ
umorzone w nastêpuj¹cych wypadkach:
a) �mierci oskar¿onego, za wyj¹tkiem wypadku przewidzianego w ar-

tykule 246 niniejszego Kodeksu,
b) przedawnienia,
c) braku znamion przestêpstwa w czynie zarzuconym oskar¿onemu,
d) uznania oskar¿onego niepoczytalnym,
e) amnestji, przewiduj¹cej umorzenie danego rodzaju spraw.

Osoby, w stosunku do których zapad³ wyrok, nie mog¹ byæ poci¹-
gniête do odpowiedzialno�ci karnej za czyny objête wyrokiem, za wy-
j¹tkiem wypadków przewidzianych niniejszym Kodeksem.

S¹d nie mo¿e odmówiæ wymiaru sprawiedliwo�ci pod pozorem nie-
jasno�ci, niezupe³no�ci, sprzeczno�ci lub braku przepisów prawa.

Oskar¿enie przed S¹dem Wojskowym wnosi i popiera Prokurator
Wojskowy. Rzecznikiem oskar¿enia mo¿e byæ równie¿ oficer, wyzna-
czony przez Naczelnego Wodza Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR.

W toku postêpowania S¹d wydaje orzeczenia, które dziel¹ siê na
wyroki i postanowienia.

Wyrok jest orzeczeniem S¹du powziêtym na rozprawie s¹dowej
i koñcz¹cym postêpowanie w sprawie winy i kary.

Wszelkie inne orzeczenia S¹du, powziête na rozprawie lub na po-
siedzeniu niejawnem, a nie maj¹ce charakteru zarz¹dzenia porz¹dkowe-
go, s¹ postanowieniami.

Orzeczenia S¹dowe zapadaj¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.
S¹dy Wojskowe wydaj¹ wyroki w imieniu Narodu Polskiego.

Ustalenia, zawarte w orzeczeniach S¹dów Powszechnych, nie wi¹¿¹
S¹du Wojskowego.

W toku �ledztwa i dochodzenia Prokurator, Oficer �ledczy i osoba
prowadz¹ca dochodzenia wydaj¹ postanowienia.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.

Art. 14.



192 Kodeks postêpowania karnego Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR

Urzêdowym jêzykiem w postêpowaniu karnym jest jêzyk polski.
Z oskar¿onymi, �wiadkami, bieg³ymi i innemi powo³anemi przez S¹d

osobami nie w³adaj¹cemi jêzykiem polskim S¹d porozumiewa siê w ich
jêzyku ojczystym, za po�rednictwem t³umacza.

Akt oskar¿enia winien byæ dorêczony oskar¿onemu w przek³adzie
na jego jêzyk ojczysty. Wszelkiego rodzaju dokumenty i o�wiadczenia
mog¹ byæ sk³adane przez ka¿d¹ z bior¹cych udzia³ w sprawie osób w jej
ojczystym jêzyku, je¿eli tylko stwierdzono, ¿e osoba ta nie w³ada jêzy-
kiem polskim.

Wymiar sprawiedliwo�ci w Polskich Si³ach Zbrojnych w ZSRR
sprawuj¹ S¹d Wojskowy Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR i S¹dy Polowe.

S¹dy Wojskowe Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR stoj¹ na stra¿y pra-
worz¹dno�ci, dyscypliny i honoru, ¿o³nierza, d¹¿¹ do wychowania ¿o³nie-
rzy w duchu mi³o�ci Ojczyzny, wierno�ci przysiêdze ¿o³nierskiej i uczci-
wego stosunku do swych wojskowych i obywatelskich obowi¹zków.

Sêdziowie wojskowi s¹ w sprawowaniu czynno�ci sêdziowskich nie-
zawi�li i podlegaj¹ jedynie prawu, kieruj¹ siê swym sumieniem i dobrem
Narodu Polskiego.

Naczelny Wódz Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR powo³uje S¹d Woj-
skowy Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR, mianuje Prezesa S¹du, zastêpcê
Prezesa i sêdziów.

Naczelny Wódz Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR tworzy przy po-
szczególnych jednostkach wojskowych S¹dy Polowe, okre�la ich kom-
petencjê i mianuje, na wniosek Prezesa S¹du Wojskowego Polskich Si³
Zbrojnych w ZSRR, ich Przewodnicz¹cych oraz sêdziów.

W³a�ciwo�æ miejscowa S¹dów Polowych obejmuje obszar rozkwa-
terowania danych jednostek wojskowych.

W przypadku, gdy oskar¿onymi s¹ ¿o³nierze lub ¿o³nierze i osoby cy-
wilne, w³a�ciwo�æ S¹du okre�la siê wed³ug przynale¿no�ci oskar¿one-
go do jednostki wojskowej.W przypadku, gdy oskar¿onymi s¹ wy³¹cz-
nie osoby cywilne, w³a�ciwym jest S¹d jednostki wojskowej, w rejonie
której zosta³o pope³nione przestêpstwo.

Je¿eli w³a�ciwych jest kilka S¹dów, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
a) w przypadku w³a�ciwo�ci równorzêdnych S¹dów sprawa podlega

w³a�ciwo�ci S¹du, w którym toczy siê ju¿ postêpowanie, a je¿eli po-

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19.

Art. 20.

Art. 21.

Art. 22.

Ustrój i w³a�ciwo�æ S¹dów Wojskowych



193Kodeks postêpowania karnego Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR

stêpowanie nie zosta³o jeszcze wszczête, S¹dowi tej jednostki woj-
skowej, w rejonie której ujawniono przestêpstwo,

b) w przypadku w³a�ciwo�ci S¹dów pozostaj¹cych do siebie w stosun-
ku podleg³o�ci w³a�ciwym jest S¹d Wy¿szy.

S¹d Wojskowy Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR mo¿e przekazaæ
sprawê S¹dowi niew³a�ciwemu, gdy uwa¿a, ¿e takie przekazanie wp³y-
nie na szybsze i sprawniejsze rozpatrzenie sprawy.

Prokuratura Wojskowa stoi na stra¿y prawa i dyscypliny wojskowej
oraz �ciga tych, którzy je naruszaj¹.

Prokuratorzy Wojskowi pe³ni¹ czynno�ci oskar¿ycieli publicznych
przed S¹dami Wojskowymi oraz wspó³dzia³aj¹ w wymiarze sprawiedli-
wo�ci w sposób prawem okre�lony.

Na czele Prokuratury Wojskowej stoi Naczelny Wódz Polskich Si³
Zbrojnych w ZSRR.

Jego sta³ym zastêpc¹ w tych sprawach jest Prokurator Wojskowy
Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR.

Organami Prokuratury Wojskowej s¹ Prokuratorzy i Oficerowie
�ledczy.

Naczelny Wódz Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR tworzy Prokura-
tury Wojskowe przy poszczególnych jednostkach wojskowych, okre�la
ich kompetencje i � na wniosek Prokuratora Wojskowego Polskich Si³
Zbrojnych w ZSRR � mianuje Prokuratorów Wojskowych i Oficerów
�ledczych.

Prokurator Wojskowy Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR sprawuje
nadzór nad dzia³alno�ci¹ Prokuratorów wojskowych. Mo¿e on uchy-
liæ i zmieniæ wszelkie ich postanowienia i zarz¹dzenia, zleciæ im po-
szczególne czynno�ci, a tak¿e we w³asnym zakresie dokonywaæ czyn-
no�ci nale¿¹cych do ich w³a�ciwo�ci. Prokurator Wojskowy Polskich
Si³ Zbrojnych w ZSRR mo¿e zleciæ Prokuratorowi Wojskowemu do-
konanie czynno�ci lub prowadzenie �ledztwa w sprawach nale¿¹cych
do jego w³a�ciwo�ci lub do w³a�ciwo�ci innego Prokuratora Wojsko-
wego.

Prokuratorzy Wojskowi podlegaj¹ w zakresie s³u¿bowym Prokura-
torom bezpo�rednio wy¿szym, w zakresie za� wojskowym dowódcom
odpowiednich jednostek.

Art. 23.

Art. 24.

Art. 25.

Art. 26.

Art. 27.

Art. 28.

Art. 29.

Ustrój Prokuratury Wojskowej

13 Z Dziejów Prawa
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Art. 30.

Art. 31.

Art. 32.

Art. 33.

Art. 34.

Art. 35.

Art. 36.

Art. 37.

Art. 38.

Oficerowie �ledczy podlegaj¹ w zakresie s³u¿bowym i wojskowym
w³a�ciwym Prokuratorom.

Prokuratorzy Wojskowi oraz Oficerowie �ledczy s¹ niezawi�li od
S¹du.

S¹d orzeka w sk³adzie trzech sêdziów: przewodnicz¹cego i dwóch
sêdziów lub dwóch ³awników, powo³anych z listy ³awników przez Prze-
wodnicz¹cego S¹du.

Przewodniczyæ na rozprawie mo¿e równie¿ Sêdzia, wyznaczony
przez Przewodnicz¹cego S¹du, a w wyj¹tkowych przypadkach � ³aw-
nik wyznaczony przez Zwierzchnika S¹dowego.

W sprawach, w których oskar¿onymi s¹ oficerowie, ³awnikami mog¹
byæ wy³¹cznie oficerowie, nie ni¿si stopniem od oskar¿onego.

W razie konieczno�ci zamiany chocia¿by jednego z sêdziów w toku
rozprawy lub posiedzenia niejawnego � winny one byæ przeprowadzo-
ne od pocz¹tku.

Sêdzia winien byæ wy³¹czony, je¿eli:
a) jest bezpo�rednio zainteresowany w wyniku sprawy,
b) jest ma³¿onkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia

w linji prostej lub bocznej osoby bezpo�rednio zainteresowanej w wy-
niku sprawy,

c) bra³ udzia³ w sprawie w charakterze �wiadka, bieg³ego, osoby pro-
wadz¹cej dochodzenie, Oficera �ledczego, Prokuratora i obroñcy.
W przypadkach przewidzianych art. 34 niniejszego Kodeksu Sêdzia

obowi¹zany jest sam siê wy³¹czyæ.
W przypadkach przewidzianych w art. 34 niniejszego Kodeksu, jak

równie¿ gdy zachodz¹ w¹tpliwo�ci co do bezstronno�ci Sêdziego, S¹d
z w³asnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek Prokuratora, obroñcy
lub oskar¿onego winien wy³¹czyæ Sêdziego.

Zarzuty co do sk³adu S¹du winny byæ zg³oszone najpó�niej przy roz-
poczêciu przewodu s¹dowego.

Pó�niejsze zg³oszenie zarzutów jest dopuszczalne tylko wówczas,
gdy przyczyny uzasadniaj¹ce wy³¹czenie sta³y siê wiadome osobie zg³a-
szaj¹cej zarzuty dopiero w toku rozprawy.

W g³osowaniu w sprawie wy³¹czenia Sêdzia, w stosunku do które-
go zg³oszony zosta³ zarzut, udzia³u nie bierze. W razie równo�ci g³osów
Sêdzia zostaje wy³¹czony.

SK£AD S¥DU
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Art. 39.

Art. 40.

Art. 41.

Art. 42.

Art. 43.

Art. 44.

Art. 45.

Przepisy art. 34, 35, 36 i 37 niniejszego Kodeksu maj¹ odpowiednie
zastosowanie do Prokuratora, Oficera �ledczego, sekretarza S¹du, t³u-
maczy i bieg³ych.

Obroñc¹ przed S¹dem Wojskowym mo¿e byæ tylko ¿o³nierz Polskich
Si³ Zbrojnych w ZSRR.

W ka¿dej sprawie przed S¹dem Wojskowym przys³uguje oskar¿o-
nemu prawo wybraæ sobie obroñcê, który winien byæ dopuszczony do
udzia³u w rozprawie. Udzia³ obroñcy w sprawie, w toku dochodzenia lub
�ledztwa oraz na posiedzeniach niejawnych S¹du jest niedopuszczalne.

Udzia³ obroñcy na rozprawie jest obowi¹zkowy, je¿eli:
a) w rozprawie bierze udzia³ Prokurator,
b) oskar¿ony jest g³uchy, niemy lub posiada inne u³omno�ci fizyczne, któ-

re pozbawiaj¹ go mo¿no�ci normalnej obrony,
c) przestêpstwo zarzucone oskar¿onemu jest zagro¿one kar¹ �mierci,
d) oskar¿ony nie ma lat 18,
e) sprawa rozpatrywana jest zaocznie.

W przypadkach wymienionych w punktach a) i c) niniejszego arty-
ku³u przys³uguje oskar¿onemu prawo zrzeczenia siê obroñcy.

Je�li oskar¿ony nie dokona³ wyboru obroñcy, wyznacza go przewod-
nicz¹cy S¹du na pro�bê oskar¿onego lub z w³asnej inicjatywy, gdy udzia³
obroñcy w sprawie jest obowi¹zkowy.

Dla dwóch lub wiêcej oskar¿onych w tej samej sprawie mo¿e byæ
wyznaczony jeden obroñca, gdy obrona jednego oskar¿onego nie stoi
w sprzeczno�ci z interesem innych oskar¿onych.

Celem zapobie¿enia uchylenia siê oskar¿onego od �ledztwa i S¹du
lub zatarcia �ladów przestêpstwa Prokurator, Oficer �ledczy, osoba pro-
wadz¹ca dochodzenie lub S¹d stosuj¹ wobec oskar¿onego �rodek za-
pobiegawczy.

�rodkami zapobiegawczymi s¹:
a) zobowi¹zanie niewydalania siê z rejonu rozkwaterowania oddzia³u,
b) oddania pod nadzór dowódcy,
c) areszt domowy,
d) areszt.

OBROÑCY

�RODKI ZAPOBIEGAWCZE

13*
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Art. 46.

Art. 47.

Art. 48.

Art. 49.

Art. 50.

Art. 51.

Art. 52.

Zobowi¹zanie niewydalania siê z rejonu rozkwaterowania oddzia³u
stosuje siê wobec oficerów.

Zobowi¹zany nie ma prawa wydalaæ siê poza rejon rozkwaterowa-
nia swego oddzia³u bez zezwolenia organu, który zastosowa³ �rodek
zapobiegawczy.

Oddanie pod nadzór dowódcy stosuje siê wobec szeregowych.
Postanowienie o oddaniu pod nadzór dorêcza siê dowódcy, który

winien pisemnie po�wiadczyæ o przyjêciu oskar¿onego pod swój nad-
zór.

Oddanego pod nadzór dowódca nie zwalnia z rejonu rozkwaterowa-
nia oddzia³u, nie wysy³a pojedynczo na roboty poza oddzia³em, nie wy-
znacza na wartê, nie wysy³a do ubezpieczenia bojowego i na inne od-
powiedzialne funkcje.

Areszt domowy stosuje siê wobec oficerów.
Polega on na pozbawieniu oskar¿onego oficera prawa opuszczania

domu w czasie pozas³u¿bowym.

Areszt jest tymczasowym pozbawieniem wolno�ci w areszcie pu³-
kowym lub innym albo te¿ w wiêzieniu.

Przy wyborze �rodka zapobiegawczego nale¿y braæ pod uwagê:
a) wagê przestêpstwa,
b) wa¿ko�æ dowodów i poszlak �wiadcz¹cych przeciwko oskar¿onemu

lub podejrzanemu,
c) obawê uchylenia siê oskar¿onego lub podejrzanego od �ledztwa

i S¹du,
d) obawê matactwa ze strony oskar¿onego lub podejrzanego.

�rodki zapobiegawcze stosuje siê wobec osób poci¹gniêtych do od-
powiedzialno�ci karnej.

W przypadkach wyj¹tkowych �rodki zapobiegawcze mog¹ byæ za-
stosowane równie¿ wobec podejrzanego, przed poci¹gniêciem go do
odpowiedzialno�ci karnej; je¿eli zastosowano areszt jako �rodek zapo-
biegawczy, nie mo¿e up³yn¹æ od chwili aresztowania do chwili wyda-
nia postanowienia o poci¹gniêciu do odpowiedzialno�ci karnej czasokres
d³u¿szy ani¿eli 10 dni.

O zastosowaniu �rodka zapobiegawczego sporz¹dza siê umotywo-
wane postanowienia.

W postanowieniu nale¿y ukazaæ przestêpstwo, o którego pope³nie-
nie oskar¿a siê lub podejrzewa dan¹ osobê, oraz motywy zastosowania
danego �rodka zapobiegawczego.
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Postanowienie o zastosowaniu �rodka zapobiegawczego winno byæ
og³oszone osobie, wobec której zastosowano �rodek zapobiegawczy, co
nale¿y stwierdziæ jej podpisem na postanowieniu.

Wydaj¹c postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, Oficer �led-
czy przedstawia je niezw³ocznie Prokuratorowi dla zatwierdzenia.

W przypadku odmowy zatwierdzenia, aresztowany podlega natych-
miastowemu zwolnieniu, równie¿ w braku zatwierdzenia podlega on
zwolnieniu po up³ywie 24 godzin od chwili aresztowania.

Zastosowany �rodek zapobiegawczy winien byæ zamieniony na
³agodniejszy, je¿eli odpad³a konieczno�æ stosowania surowszego �rod-
ka zapobiegawczego.

W przypadku naruszenia przez oskar¿onego lub podejrzanego obo-
wi¹zków wynikaj¹cych z zastosowanego wzglêdem niego �rodka zapo-
biegawczego, mo¿e on byæ zamieniony na surowszy.

O zmianie �rodka zapobiegawczego winno byæ sporz¹dzone umo-
tywowane postanowienie.

Przestêpcê, schwytanego na gor¹cym uczynku lub gdy okoliczno-
�ci wskazuj¹ na niego jako na sprawcê przestêpstwa czy te¿ osobê
ukrywaj¹c¹ siê od wymiaru sprawiedliwo�ci � mo¿e zatrzymaæ ka¿-
dy, jednak¿e z obowi¹zkiem niezw³ocznego przekazania zatrzymanego
w³a�ciwym organom.

Dowodami s¹: zeznania �wiadków, opinie bieg³ych, dowody rzeczo-
we, oglêdziny i do³¹czone do sprawy dokumenty oraz wyja�nienia oskar-
¿onego.

�wiadkami nie mog¹ byæ:
a) osoby, które ze wzglêdu na swe wady fizyczne lub psychiczne nie

maj¹ mo¿no�ci normalnego pojmowania zjawisk zewnêtrznych,
b) duchowni co do okoliczno�ci, o których dowiedzieli siê na spowiedzi,
c) obroñca oskar¿onego co do okoliczno�ci, o których siê od niego do-

wiedzia³ przy udzieleniu porady prawnej lub prowadzeniu sprawy.
O niezdolno�ci �wiadka do �wiadczenia z powodu wad fizycznych

lub psychicznych orzekaj¹ biegli.

Ka¿da osoba wezwana w charakterze �wiadka obowi¹zana jest sta-
wiæ siê i z³o¿yæ zeznania. W razie niestawiennictwa �wiadka, S¹d, Pro-
kurator, Oficer �ledczy i osoba prowadz¹ca dochodzenie mo¿e zarz¹-
dziæ jego doprowadzenie.

Art. 53.

Art. 54.

Art. 55.

Art. 56.

Art. 57.

Art. 58.

Art. 59.

DOWODY
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�wiadek ma prawo uchyliæ siê od z³o¿enia zeznañ, gdy nale¿y on do
osób bliskich oskar¿onego.

Do osób bliskich nale¿¹ osoby wyliczone w p. b) art. 34 niniejsze-
go Kodeksu.

�wiadek ma prawo odmówiæ odpowiedzi na poszczególne pytania,
je¿eli udzielenie odpowiedzi mo¿e naraziæ jego lub jego bliskich na od-
powiedzialno�æ karn¹.

Bieg³ych powo³uje siê, gdy wyja�nienie okoliczno�ci sprawy wymaga
wiadomo�ci specjalnych.

Wezwanie bieg³ych jest obowi¹zkowe dla ustalenia przyczyn �mierci
i uszkodzeñ cia³a, jak równie¿ dla stwierdzenia stanu umys³owego oskar-
¿onego lub �wiadka, gdy zachodzi uzasadniona w¹tpliwo�æ co do ich
poczytalno�ci.

Osoba wezwana w charakterze bieg³ego obowi¹zana jest stawiæ siê
na wezwanie, braæ udzia³ w oglêdzinach oraz wydaæ opinjê.

Przepisy art. 58, 59 i 60 niniejszego Kodeksu maj¹ tu odpowiednie
zastosowanie.

W razie potrzeby S¹d, Prokurator lub Oficer �ledczy mog¹ wezwaæ
t³umaczy.

Przepisy art. 58, 59 i 60 niniejszego Kodeksu maj¹ tu odpowiednie
zastosowanie.

Dowodami rzeczowymi s¹ przedmioty stanowi¹ce narzêdzia doko-
nania przestêpstwa oraz wszelkie inne przedmioty lub dokumenty, któ-
re mog¹ przyczyniæ siê do wyja�nienia okoliczno�ci sprawy i wykrycia
osoby przestêpcy.

Dowody rzeczowe nale¿y po dokonaniu oglêdzin i sporz¹dzeniu do-
k³adnego opisu wzi¹æ w przechowanie Prokuratury lub S¹du, albo od-
daæ na przechowanie w³a�cicielowi lub innej osobie godnej zaufania,
z obowi¹zkiem przedstawienia ich na ka¿de ¿¹danie i z zakazem ich zby-
cia lub przekszta³cenia.

Je�li dowodami rzeczowymi s¹ przedmioty ulegaj¹ce szybkiemu ze-
psuciu, S¹d, Prokurator lub Oficer �ledczy po dokonaniu ich oglêdzin
i sporz¹dzeniu dok³adnego opisu zarz¹dza wydanie ich osobom upraw-
nionym, a gdy nie uwa¿a tego za wskazane, odpowiednim instytucjom.
Instytucje te mog¹ byæ nastêpnie zobowi¹zane na mocy postanowienia
S¹du, Prokuratora lub Oficera �ledczego do zwrócenia osobom upraw-
nionym takich samych przedmiotów lub ich równowarto�ci w pieni¹-
dzach.

Art. 60.

Art. 61.

Art. 62.

Art. 63.

Art. 64.

Art. 65.

Art. 66.
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Art. 67.

Art. 68.

Art. 69.

Art. 70.

Art. 71.

Art. 72.

Art. 73.

Art. 74.

Wyrok lub postanowienie, koñcz¹ce postêpowanie w sprawie, za-
wiera rozstrzygniêcie w przedmiocie dowodów rzeczowych.

Oficer �ledczy, maj¹c dostateczne podstawy do przypuszczenia, ¿e
w pomieszczeniu lub u osoby znajduj¹ siê przedmioty, które maj¹ zna-
czenie dla sprawy, mo¿e ¿¹daæ ich wydania. W przypadku odmowy
wydania, przeprowadza rewizjê w pomieszczeniach lub rewizjê osobist¹
i zabiera je w drodze przymusowej.

O rewizji i zatrzymaniu rzeczy Oficer �ledczy sporz¹dza umotywo-
wane postanowienia, które przed przyst¹pieniem do rewizji lub zatrzy-
mania rzeczy podaje do wiadomo�ci zainteresowanych osób.

Urzêdy pañstwowe, instytucje, osoby urzêdowe oraz wszelkiego ro-
dzaju organizacje i zwi¹zki winny spe³niæ ¿¹danie Oficera �ledczego
w przedmiocie wydania dokumentów lub innych przedmiotów.

Wydanie i oglêdziny dokumentów maj¹cych charakter tajemnicy
wojskowej, pañstwowej lub dyplomatycznej mo¿e byæ uzale¿nione przez
zainteresowane instytucje lub osoby od spe³nienia okre�lonych warunków.

Rewizji i zatrzymania rzeczy dokonuje siê w obecno�ci dwóch
�wiadków, po�ród domowników lub s¹siadów oraz osoby, u której do-
konuje siê rewizjê. W razie jej umy�lnego oddalenia siê, wystarczaj¹-
ca jest obecno�æ dwóch �wiadków. Rewizji i zatrzymania rzeczy
w pomieszczeniach zajmowanych przez urzêdy, instytucje, organizacje
i zwi¹zki dokonuje siê w obecno�ci przedstawicieli tych urzêdów, insty-
tucji, organizacji i zwi¹zków.

W przypadku odmowy otwarcia zamkniêtych pomieszczeñ lub
schowków Oficer �ledczy otwiera je w drodze przymusowej.

Dokonuj¹c rewizji i zatrzymania rzeczy, Oficer �ledczy winien ogra-
niczyæ siê do zatrzymania tych tylko przedmiotów, które maj¹ istotne
znaczenie dla sprawy.

Z dokonanej rewizji i zatrzymania rzeczy Oficer �ledczy sporz¹dza
protokó³, zamieszczaj¹c w nim dok³adny opis zatrzymanych rzeczy.

Do protoko³u wpisuje siê skargi na czynno�ci Oficera �ledczego
przy dokonaniu rewizji i zatrzymaniu rzeczy.

Protokó³ podpisuje Oficer �ledczy, osoba lub przedstawiciel urzêdu,
instytucji, organizacji lub zwi¹zku, u których dokonano rewizji lub zatrzy-
mania rzeczy.

REWIZJA, ZATRZYMANIE RZECZY, OGLÊDZINY



200 Kodeks postêpowania karnego Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR

Art. 75.

Art. 76.

Art. 77.

Art. 78.

Art. 79.

Art. 80.

Art. 81.

Art. 82.

W ka¿dym przypadku aresztowania Oficer �ledczy dokonuje osobi-
stej rewizji u oskar¿onego, z zachowaniem przepisów niniejszego roz-
dzia³u.

W razie potrzeby Oficer �ledczy dokonuje oglêdzin przedmiotów,
osób lub miejsca. Do udzia³u w oglêdzinach mog¹ byæ powo³ani biegli.

Z przebiegu oglêdzin Oficer �ledczy sporz¹dza protokó³.

Z przebiegu czynno�ci w toku dochodzenia, �ledztwa, posiedzeñ nie-
jawnych i rozpraw s¹dowych sporz¹dza siê protokó³y.

Protokó³y w toku �ledztwa lub dochodzenia sporz¹dza Prokurator,
Oficer �ledczy lub osoba prowadz¹ca dochodzenie. Protokó³y w toku
postêpowania s¹dowego sporz¹dza sekretarz.

Protokó³ winien zawieraæ: oznaczenie miejsca i czasu dokonania
czynno�ci, nazwisko i stopieñ wojskowy Prokuratora, Oficera �ledczego
lub osoby prowadz¹cej dochodzenie, dane osobiste oraz tre�æ zeznañ
przes³uchiwanych osób, ich o�wiadczenia, pro�by i wnioski, wyniki oglê-
dzin i.t.p.

Protokó³ posiedzenia niejawnego winien zawieraæ: oznaczenie miej-
sca i czasu posiedzenia, sk³adu S¹du, udzia³u Prokuratora, sprawy, która
jest przedmiotem rozpatrzenia, wnioski, które wp³ynê³y, i postanowienia
powziête przez S¹d.

Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy i sekretarz.

Protokó³ rozprawy winien zawieraæ: oznaczenie miejsca i czasu roz-
prawy ze wskazaniem czasu jej otwarcia i zamkniêcia, imiona i nazwi-
ska, stopieñ wojskowy i przydzia³ s³u¿bowy osób bior¹cych w niej udzia³,
oznaczenie sprawy, która jest przedmiotem rozpatrzenia, opis wszyst-
kich czynno�ci S¹du w ich kolejno�ci, o�wiadczenia i wnioski stron,
�wiadków, bieg³ych i innych osób, zmianki dokonanych przez S¹d, zgod-
nie z wymaganiami prawa � wyja�nieniach, zeznania �wiadków i bie-
g³ych, wyja�nienia oskar¿onego, wnioski Prokuratora i obroñcy zawarte
w ich przemówieniach, krótkie streszczenie ostatniego s³owa oskar¿o-
nego.

O sporz¹dzeniu protokó³u posiedzenia niejawnego lub rozprawy
przewodnicz¹cy zawiadamia Prokuratora, je¿eli on bra³ w nich udzia³.
Prokuratorowi przys³uguje prawo wgl¹du do protokó³u i zg³oszenie
w ci¹gu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia pisemnych zarzutów

PROTOKO£Y
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co do jego tre�ci. Je�li przewodnicz¹cy nie uwzglêdni zg³oszonych za-
rzutów, tre�æ protokó³u ustala S¹d w tym samym sk³adzie, w jakim orze-
ka³ na rozprawie lub posiedzeniu niejawnem.

Przepisy tego artyku³u maj¹ odpowiednie zastosowanie do osoby,
w stosunku do której toczy siê postêpowanie s¹dowe, i jej obroñcy, jed-
nak¿e S¹d zawiadamia ich o sporz¹dzeniu protokó³u tylko na ich ¿¹da-
nie.

Zadaniem dochodzenia jest wyja�nienie, czy przestêpstwo mia³o
miejsce, w jakich okoliczno�ciach zosta³o pope³nione, jak równie¿ wy-
krycie osoby sprawcy.

Organem prowadz¹cym dochodzenie jest dowódca pu³ku lub samo-
dzielne jednostki; dla dokonania tych czynno�ci wyznacza on w ka¿dym
poszczególnym przypadku podw³adnego mu oficera.

Do dochodzenia stosuje siê odpowiedni art. 89, 90, 92, 95, 96 i 98
niniejszego Kodeksu, dotycz¹ce �ledztwa.

O zatrzymaniu podejrzanego organ prowadz¹cy dochodzenie nie-
zw³ocznie zawiadamia Prokuratora.

O ujawnieniu przestêpstwa, co do którego przeprowadzenie �ledz-
twa jest obowi¹zkowe, organ prowadz¹cy dochodzenie zawiadamia nie-
zw³ocznie Prokuratora lub Oficera �ledczego, a sam dokonuje jedynie
czynno�ci nie cierpi¹cych zw³oki, jak na przyk³ad: zatrzymanie podejrza-
nego, dokonanie oglêdzin, zabezpieczenie dowodów itp.

Prokurator i Oficer �ledczy sprawuj¹ nadzór nad prowadzeniem do-
chodzenia, mog¹ oni uchyliæ lub zmieniæ postanowienia i zarz¹dzenia
organu prowadz¹cego dochodzenie oraz zarz¹dziæ dokonania poszcze-
gólnych czynno�ci, jak równie¿ przekazania sobie sprawy.

Po zakoñczeniu dochodzenia, gdy w jego toku ujawnione zosta³o
przestêpstwo, organ prowadz¹cy dochodzenie kieruje sprawê do Pro-
kuratora.

Zakoñczenie dochodzenia ukaraniem w drodze dyscyplinarnej nie
wy³¹cza �cigania w trybie postêpowania karnego.

Art. 83.

Art. 84.

Art. 84a.

Art. 85.

Art. 86.

Art. 87.

Art. 88.

DOCHODZENIE
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�LEDZTWO

Art. 89.

Art. 90.

Art. 91.

Art. 92.

Art. 93.

Art. 94.

Art. 95.

Art. 96.

Zadaniem �ledztwa jest wszechstronne wyja�nienie okoliczno�ci po-
pe³nienia przestêpstwa i wykrycie osoby sprawcy.

Oficer �ledczy winien w toku �ledztwa zbadaæ i wyja�niæ okolicz-
no�ci tak przemawiaj¹ce przeciw oskar¿onemu, jak i na korzy�æ oskar-
¿onego, jak równie¿ wszelkie okoliczno�ci ustalaj¹ce stopieñ jego odpo-
wiedzialno�ci.

Po otrzymaniu wiadomo�ci o pope³nieniu przestêpstwa, które wyma-
ga przeprowadzenia �ledztwa, Oficer �ledczy winien niezw³ocznie wsz-
cz¹æ �ledztwo.

Z chwil¹ wszczêcia �ledztwa organ prowadz¹cy dochodzenia mo¿e
dzia³aæ w danej sprawie tylko na mocy zarz¹dzenia Oficera �ledczego.

O wszczêciu �ledztwa Oficer �ledczy sporz¹dza postanowienie.

Przeprowadzenie �ledztwa jest obowi¹zkowe w sprawach o prze-
stêpstwa przewidziane w art. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 38, 39,
43, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69,
70, 71, 79, 81 i 83 Kodeksu Wojskowego Polskich Si³ Zbrojnych
w ZSRR.

W sprawach o przestêpstwa przewidziane w innych art. Kodeksu
Wojskowego Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR prowadzenie �ledztwa
zale¿y od uznania Prokuratora lub Oficera �ledczego, w ka¿dej jednak
sprawie Oficer �ledczy winien dokonaæ nastêpuj¹ce czynno�ci:
a) wydaæ postanowienie o utrzymaniu, zmianie lub zastosowaniu �rodka

zapobiegawczego,
b) wydaæ postanowienie o poci¹gniêciu do odpowiedzialno�ci karnej

i przes³uchaæ oskar¿onego,
c) zaznajomiæ oskar¿onego z aktami sprawy i sporz¹dziæ protokó³ po za-

koñczeniu,
d) sporz¹dziæ akt oskar¿enia.

Oficer �ledczy winien uwzglêdniæ wniosek oskar¿onego o przes³u-
chanie �wiadków lub bieg³ych oraz zebranie innych dowodów, je�li oko-
liczno�ci, które maj¹ byæ wyja�nione t¹ drog¹, posiadaj¹ istotne znacze-
nie dla sprawy.

O odmowie przeprowadzenia dowodów oficer �ledczy sporz¹dza po-
stanowienie i og³asza je oskar¿onemu.

Dane dotycz¹ce �ledztwa mog¹ byæ og³oszone tylko w tym zakre-
sie, w którym uzna to za mo¿liwe Oficer �ledczy.
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Art. 97.

Art. 98.

Art. 99.
Art. 100.

Art. 101.

Art. 102.

Art. 103.

Art. 104.

Art. 105.

�ledztwo winno byæ zakoñczone w przeci¹gu 2 tygodni od chwili
jego wszczêcia.

W wyj¹tkowych przypadkach termin ten mo¿e byæ przed³u¿ony
postanowieniem Prokuratora bezpo�rednio wy¿szego, a w sprawach,
w których �ledztwo prowadzi Prokuratura Wojskowa Polskich Si³
Zbrojnych w ZSRR, przez Naczelnego Wodza Polskich Si³ Zbrojnych
w ZSRR.

W jednym �ledztwie mog¹ byæ po³¹czone sprawy o kilka prze-
stêpstw pope³nionych przez jedn¹ osobê albo przeciw kilku osobom,
które pope³ni³y ³¹cznie jedno lub kilka przestêpstw.

Nadzór nad prowadzeniem �ledztwa sprawuje Prokurator.

�ledztwo prowadzi Oficer �ledczy Prokuratury tej jednostki woj-
skowej w rejonie rozkwaterowania, w której zosta³o pope³nione prze-
stêpstwo.

Je¿eli przestêpstwo zosta³o pope³nione poza rejonem rozkwatero-
wania Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR � w³a�ciwym jest Oficer �led-
czy Prokuratury tej jednostki wojskowej, do której nale¿y sprawca.

Oficer �ledczy, który otrzyma³ wiadomo�æ o pope³nieniu przestêp-
stwa, nale¿¹cego do w³a�ciwo�ci innego Oficera �ledczego � winien
go o tem niezw³ocznie zawiadomiæ, a sam dokonuje jedynie czynno-
�ci nie cierpi¹cych zw³oki, po czym przekazuje akta sprawy w³a�ci-
wemu Oficerowi �ledczemu.

Prokurator bezpo�rednio wy¿szy mo¿e przekazaæ prowadzenie
�ledztwa Oficerowi �ledczemu Prokuratury innej jednostki wojskowej,
je¿eli przez to mo¿na osi¹gn¹æ szybsze i sprawniejsze przeprowadzenia
�ledztwa.

Oficer �ledczy mo¿e zleciæ organom prowadz¹cym dochodzenie
dokonanie poszczególnych czynno�ci �ledztwa.

Maj¹c dostateczne dane, Oficer �ledczy wydaje umotywowane
postanowienie o poci¹gniêciu podejrzanego do odpowiedzialno�ci kar-
nej i podaje je do wiadomo�ci oskar¿onego.

W postanowieniu o odpowiedzialno�ci karnej nale¿y wskazaæ: kto
sporz¹dzi³ postanowienie, czas i miejsce jego sporz¹dzenia, dane do-
tycz¹ce osoby oskar¿onego, czas, miejsce i inne okoliczno�ci pope³nie-
nia przestêpstwa, jak równie¿ podstawê prawn¹ oskar¿enia.

POCI¥GNIÊCIE DO ODPOWIEDZIALNO�CI KARNEJ
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Po og³oszeniu oskar¿onemu postanowienia o poci¹gniêciu go do
odpowiedzialno�ci karnej Oficer �ledczy nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 24 go-
dzin przes³uchuje oskar¿onego.

Przy przes³uchaniu oskar¿onego Oficer �ledczy winien stwierdziæ
dane dotycz¹ce jego osoby. Jednocze�nie Oficer �ledczy wyja�nia
oskar¿onemu istotê oskar¿enia i zapytuje go, czy on przyznaje siê do
pope³nienia zarzuconego mu czynu i do winy, i jakich chce udzieliæ
wyja�nieñ.

Istotne dla sprawy wyja�nienia oskar¿onego, jak równie¿ pytania
Oficera �ledczego zapisuje siê do protokó³u, w miarê mo¿no�ci �
dos³ownie, przy czym wyja�nienia oskar¿onego zapisuje siê w pierw-
szej osobie.

Protokó³ winien byæ przeczytany oskar¿onemu, który ma prawo
¿¹daæ uzupe³nienia protokó³u, jak równie¿ wprowadzenia do proto-
kó³u poprawek, zgodnie z jego wyja�nieniami.

Protokó³ u do³u ka¿dej strony podpisuje oskar¿ony, a na koñcu �
Oficer �ledczy i oskar¿ony.

Na pro�bê oskar¿onego Oficer �ledczy powinien mu zezwoliæ w³a-
snorêcznie spisaæ wyja�nienia.

Oskar¿onych przes³uchuje siê oddzielnie, przy czym w miarê po-
trzeby Oficer �ledczy wydaje zarz¹dzenia, uniemo¿liwiaj¹ce porozu-
mienie siê oskar¿onych miêdzy sob¹ wzglêdnie oskar¿onych ze �wiad-
kami.

W razie potrzeby Oficer �ledczy zarz¹dza stawienie do oczu oskar-
¿onych miêdzy sob¹ lub oskar¿onych ze �wiadkami.

Oskar¿ony ma prawo odmówiæ z³o¿enia zeznañ.

Oficer �ledczy nie ma prawa domagaæ siê od oskar¿onego wyja-
�nieñ lub przyznania siê do winy drog¹ przymusu lub podstêpu.

Przes³uchanie �wiadka Oficer �ledczy rozpoczyna od ustalenia jego
danych osobistych.

Stwierdziwszy, ¿e �wiadek nale¿y do osób wymienionych w p. b)
art. 34 niniejszego Kodeksu, Oficer �ledczy poucza �wiadka o przy-

Art. 106.

Art. 107.

Art. 108.

Art. 109.

Art. 110.

Art. 111.

Art. 112.

Art. 113.

Art. 114.

Art. 115.

Art. 116.

PRZES£UCHANIE OSKAR¯ONEGO, �WIADKÓW
I BIEG£YCH W TOKU �LEDZTWA
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s³uguj¹cym mu prawie odmowy zeznañ i odmowy odpowiedzi na po-
szczególne pytania.

Je�li �wiadek korzysta z prawa uchylenia siê od zeznañ, Oficer
�ledczy skre�la go z listy �wiadków.

�wiadek, który nie skorzysta³ przy pierwszej sposobno�ci z przy-
s³uguj¹cego mu prawa uchylenia siê od zeznañ, nie mo¿e odmówiæ ich
z³o¿enia ani w toku �ledztwa, ani na rozprawie.

Oficer �ledczy uprzedza �wiadków o odpowiedzialno�ci karnej za
z³o¿enie fa³szywych zeznañ lub za odmowê �wiadczenia, o czym czyni
zmiankê w protokóle.

Przes³uchanie �wiadka rozpoczyna siê od wezwania go do z³o¿e-
nia zeznañ o tem, co mu jest w sprawie wiadomem, po czym Oficer
�ledczy zadaje w miarê potrzeby pytania.

Przepisy art. 107, 109, 110, 111, 112, 113 i 115 niniejszego Kodek-
su stosuje siê odpowiednio do przes³uchania �wiadków.

W razie potrzeby powo³ania bieg³ych, Oficer �ledczy wydaje po-
stanowienie, w którym wyszczególnia pytania i okoliczno�ci wymaga-
j¹ce opinji bieg³ych.

Postanowienie to winno byæ og³oszone oskar¿onemu, któremu
przys³uguje prawo podaæ wniosek o postawienie bieg³ym pytañ dodat-
kowych.

Liczbê bieg³ych, których nale¿y powo³aæ do sprawy, ustala Oficer
�ledczy.

Oficer �ledczy zaznajamia bieg³ych z aktami sprawy w zakresie
potrzebnym dla wydania opinji.

Oficer �ledczy uprzedza bieg³ych o odpowiedzialno�ci karnej za
z³o¿enie fa³szywej opinji i za odmowê z³o¿enia opinji, podaj¹c im do
wiadomo�ci tre�æ art. 60 niniejszego Kodeksu.

Biegli sk³adaj¹ opinjê na pi�mie, które za³¹cza siê do akt sprawy.

Je¿eli jest kilka bieg³ych, nale¿y na ich ¿yczenie daæ im mo¿no�æ
porozumienia siê ze sob¹ przed z³o¿eniem opinji. Je¿eli dosz³o do
uzgodnienia opinji, mo¿e ona byæ z³o¿ona przez jednego z bieg³ych,
wedle ich wyboru. Je¿eli do uzgodnienia nie dosz³o � ka¿dy bieg³y
sk³ada opinjê oddzielnie.

Po z³o¿eniu opinji mog¹ byæ bieg³ym zadawane pytania.

Art. 117.

Art. 118.

Art. 119.

Art. 120.

Art. 121.

Art. 122.

Art. 123.

Art. 124.

Art. 125.

Art. 126.

Art. 127.
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Art. 128.

Art. 129.

Art. 130.

Art. 131.

Art. 132.

Art. 133.

Art. 134.

Art. 135.

Art. 136.

Art. 137.

Gdy oficer �ledczy stwierdzi, ¿e opinja bieg³ego nie jest dostatecz-
nie jasna lub wyczerpuj¹ca, mo¿e on za¿¹daæ z³o¿enia nowej opinji
przez tego samego lub innych bieg³ych.

Ekspertyza z regu³y winna byæ przeprowadzona w obecno�ci
oskar¿onego lub podejrzanego.

Bieg³y ma prawo zadawania oskar¿onemu w obecno�ci Oficera
�ledczego pytañ dotycz¹cych okoliczno�ci, które opinja bieg³ego ma
wyja�niæ.

Do przes³uchania bieg³ych stosuje siê odpowiednio przepisy art. 116,
109, 110, 111, 112 i 115 niniejszego Kodeksu.

�ledztwo zawiesza siê w nastêpuj¹cych przypadkach:
a) gdy nie jest znane miejsce pobytu oskar¿onego,
b) w przypadku jego choroby uniemo¿liwiaj¹cej prowadzenie �ledztwa.

�ledztwo wznawia siê z chwil¹, gdy ustaj¹ przyczyny powoduj¹-
ce jego zawieszenie.

Oficer �ledczy wznawia zawieszone �ledztwo, wydaj¹c umotywo-
wane postanowienie.

�ledztwo umarza siê w nastêpuj¹cych przypadkach:
a) gdy zachodz¹ okoliczno�ci przewidziane w art. 6 niniejszego Ko-

deksu,
b) gdy nie dostarczy³o ono dostatecznych dowodów dla oskar¿enia.

Postanowienie o umorzeniu �ledztwa winno byæ zatwierdzone
przez Prokuratora.

Uznaj¹c zebrane w toku �ledztwa dowody za dostateczne dla
stwierdzenia winy oskar¿onego, Oficer �ledczy zapoznaje go z wszyst-
kimi aktami sprawy i, po ustaleniu, ¿e oskar¿ony nie stawia uzasad-
nionych wniosków w przedmiocie uzupe³nienia �ledztwa, � sporz¹-
dza protokó³ o zaznajomieniu oskar¿onego z aktami sprawy i zakoñ-
czeniu �ledztwa.

Po zakoñczeniu �ledztwa Oficer �ledczy sporz¹dza akt oskar¿enia.

Akt oskar¿enia winien zawieraæ:
a) imiê i nazwisko oraz imiê ojca, stopieñ wojskowy i przynale¿no�æ

s³u¿bow¹ oskar¿onego oraz inne szczegó³y dotycz¹ce jego osoby
tudzie¿ posiadane przez niego ordery i odznaczenia,

ZAWIESZENIE, UMORZENIE I ZAKOÑCZENIE �LEDZTWA
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b) dok³adne okre�lenie zarzuconego oskar¿onemu czynu, ze wskaza-
niem czasu, miejsca i innych okoliczno�ci jego pope³nienia,

c) wskazanie przepisu ustawy karnej, w której przewidziany jest czyn
zarzucony oskar¿onemu,

d) uzasadnienie oskar¿enia, zawieraj¹ce istotn¹ tre�æ sprawy, ze
wskazaniem okoliczno�ci przemawiaj¹cych tak przeciwko oskar¿o-
nemu, jak i za nim, oraz dowody potwierdzaj¹ce owe okoliczno�ci.
Akt oskar¿enia zawiera ponadto:

e) wzmiankê o zastosowanym wobec oskar¿onego �rodku zapobie-
gawczym,

f) spis osób, które winny byæ wezwane na rozprawê,
g) spis dowodów rzeczowych.

Przy nazwiskach osób podlegaj¹cych wezwaniu na rozprawê na-
le¿y wskazaæ ich miejsce pobytu oraz numery arkuszy akt �ledztwa
zawieraj¹cych ich wyja�nienia, zeznania i opinje.

W tek�cie aktu oskar¿enia winny byæ wskazane numery arkuszy
akt �ledztwa, zawieraj¹cych potwierdzenie okoliczno�ci przytoczonych
w akcie oskar¿enia.

Po sporz¹dzeniu przez Oficera �ledczego aktu oskar¿enia Proku-
rator:
a) zatwierdza lub zmienia akt oskar¿enia i skierowuje sprawê do S¹du,

� lub
b) zwraca sprawê Oficerowi �ledczemu dla uzupe³nienia �ledztwa,

� lub
c) umarza sprawê.

O czynno�ciach powy¿szych Prokurator sporz¹dza umotywowa-
ne postanowienia.

Je¿eli Prokurator uwa¿a swój udzia³ w rozprawie za konieczny,
czyni o tem wzmiankê w postanowieniu o skierowaniu sprawy do
S¹du.

Na postanowienia i czynno�ci Prokuratora, Oficera �ledczego oraz
osoby prowadz¹cej dochodzenia s³u¿y za¿alenie.

CZYNNO�CI PROKURATORA PO SPORZ¥DZENIU
AKTU OSKAR¯ENIA

Art. 138.

Art. 139.

Art. 140.

Art. 141.

ZA¯ALENIA
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Art. 142.

Art. 143.

Art. 144.

Art. 145.

Art. 146.

Art. 147.

Art. 148.

Art. 149.

Za¿alenie na postanowienia i czynno�ci Oficera �ledczego i oso-
by prowadz¹cej dochodzenia wnosi siê do w³a�ciwego Prokuratora.

Za¿alenie na postanowienia i czynno�ci Prokuratora wnosi siê do
Prokuratora bezpo�rednio wy¿szego.

Wniesienie za¿alenia nie wstrzymuje wykonania zaskar¿onego
postanowienia.

Po otrzymaniu sprawy od Prokuratora Przewodnicz¹cy S¹du wy-
znacza rozprawê i zarz¹dza dorêczenie oskar¿onemu spisu* aktu
oskar¿enia.

Odpis aktu oskar¿enia winien byæ dorêczony oskar¿onemu nie pó�-
niej ni¿ na 24 godziny przed rozpraw¹.

Termin ten mo¿e byæ w wyj¹tkowych przypadkach skrócony, jed-
nak¿e tylko za zgod¹ oskar¿onego.

Wyznaczaj¹c rozprawê, Przewodnicz¹cy zawiadamia Prokurato-
ra o terminie rozprawy oraz zarz¹dza wezwanie �wiadków i bieg³ych.
Jednocze�nie wyznacza obroñcê w sprawach, które winny byæ roz-
patrzone z udzia³em obroñcy.

Przewodnicz¹cy zezwala obroñcy na porozumienie siê z areszto-
wanym oskar¿onym, � zezwala obroñcy i oskar¿onemu przegl¹daæ
akta sprawy i sporz¹dza z nich odpisy.

Przewodnicz¹cy rozpatruje wnioski oskar¿onego i obroñcy o po-
wo³anie na rozprawê dodatkowych �wiadków i bieg³ych lub przepro-
wadzenie innych dowodów.

Odmówienie wnioskom oskar¿onego i obroñcy nie zwalnia S¹du
od rozpatrzenia tych wniosków, je¿eli zostan¹ one powtórnie postawio-
ne w toku rozprawy.

Przewodnicz¹cy S¹du kieruje sprawê na posiedzenie niejawne
w nastêpuj¹cych przypadkach:
a) je¿eli istniej¹ podstawy uzasadniaj¹ce umorzenie postêpowania kar-

nego,
b) je¿eli uzna, ¿e okoliczno�ci sprawy zosta³y w toku �ledztwa niedo-

statecznie wyja�nione, a nie mog¹ one byæ uzupe³nione w toku roz-
prawy,

CZYNNO�CI PRZEWODNICZ¥CEGO S¥DU
PRZED ROZPRAW¥

* Tak w oryginale.
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14 Z Dziejów Prawa

c) je¿eli uwa¿a, ¿e kwalifikacja prawna zarzuconego oskar¿onemu
czynu jest niew³a�ciwa,

d) je¿eli uzna za wskazane zmieniæ zastosowany �rodek zapobiegaw-
czy,

e) je¿eli nie zgodzi siê ze spisem �wiadków i bieg³ych do³¹czonym do
aktu oskar¿enia.

Posiedzenie niejawne odbywa siê w sk³adzie Przewodnicz¹cego
i dwóch cz³onków S¹du.

O terminie posiedzenia niejawnego zawiadamia siê Prokuratora,
który mo¿e w nim wzi¹æ udzia³.

Protokó³ posiedzenia niejawnego prowadzi sekretarz.

Gdy zachodz¹ okoliczno�ci wymienione w p. a) art. 149 niniejszego
Kodeksu, S¹d umarza sprawê.

Gdy zachodz¹ okoliczno�ci wymienione w p. b) art. 149 niniejszego
Kodeksu, S¹d zwraca sprawê Prokuratorowi dla uzupe³nienia �ledz-
twa.

Gdy zachodz¹ okoliczno�ci wymienione w p. c) art. 149 niniejszego
Kodeksu, a czyn zarzucony oskar¿onemu wymaga surowszej kwali-
fikacji prawnej, � S¹d zwraca sprawê Prokuratorowi dla uzupe³nie-
nia �ledztwa. W innych przypadkach S¹d wprowadza odpowiednie
zmiany.

Gdy zachodz¹ okoliczno�ci wymienione w p. d) i e) art. 149 niniej-
szego Kodeksu, S¹d wprowadza odpowiednie zmiany.

Rozprawa przed S¹dem Wojskowym jest jawna dla ¿o³nierzy Pol-
skich Si³ Zbrojnych w ZSRR.

S¹d wy³¹cza jawno�æ rozprawy w ca³o�ci lub w czê�ci, gdy jaw-
no�æ zagra¿a tajemnicy wojskowej lub pañstwowej albo sprzeczna
jest z interesem publicznym.

S¹d mo¿e równie¿ wy³¹czyæ lub ograniczyæ jawno�æ rozprawy,
je¿eli jawno�æ mo¿e wp³yn¹æ ujemnie na ochronê czci lub dobrej s³a-
wy pokrzywdzonego.

Wy³¹czenie jawno�ci nie dotyczy Prokuratora i obroñcy.

Og³oszenie wyroku odbywa siê zawsze publicznie.

Rozpraw¹ kieruje Przewodnicz¹cy, nie dopuszczaj¹c do porusza-
nia zagadnieñ nie maj¹cych ³¹czno�ci ze spraw¹. D¹¿y on do jak naj-
dok³adniejszego wyja�nienia istoty spraw.

Art. 150.

Art. 151.

Art. 152.

Art. 153.
Art. 154.
Art. 155.

ROZPRAWA
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Art. 156.

Art. 157.

Art. 158.

Art. 159.

Art. 160.

Art. 161.

Art. 162.

Art. 163.

Osobom bior¹cym udzia³ w rozprawie przys³uguje prawo odwo³a-
nia siê od zarz¹dzeñ Przewodnicz¹cego do S¹du.

Osoby znajduj¹ce siê w miejscu rozprawy winny stosowaæ siê do
zarz¹dzeñ Przewodnicz¹cego.

Winni naruszenia porz¹dku na rozprawie mog¹ byæ na zarz¹dze-
nie Przewodnicz¹cego usuniêci z miejsca rozprawy.

Powy¿sze nie dotyczy Prokuratora; w przypadku gdy Prokurator
nie podporz¹dkuje siê zarz¹dzeniom Przewodnicz¹cego S¹du, zawia-
damia o tem organy Prokuratury.

Do osób, które naruszaj¹ porz¹dek w miejscu rozprawy, S¹d mo¿e
zastosowaæ areszt porz¹dkowy do dni 14.

Powy¿sze nie dotyczy Prokuratora, obroñcy i oskar¿onego.

Je�li oskar¿ony, pomimo upomnienia ze strony Przewodnicz¹cego,
zachowuje siê nadal w sposób zak³ócaj¹cy porz¹dek rozprawy, Prze-
wodnicz¹cy mo¿e go wydaliæ czasowo z miejsca rozprawy.

Po powrocie oskar¿onego do miejsca rozprawy Przewodnicz¹cy
zawiadamia go o wszystkiem, co siê odbywa³o w jego nieobecno�ci,
i daje mu mo¿no�æ z³o¿enia w tej mierze wyja�nieñ.

Je¿eli obroñca, pomimo upomnienia ze strony Przewodnicz¹cego,
zachowuje siê nadal w sposób zak³ócaj¹cy porz¹dek rozprawy lub
ubli¿aj¹cy powadze S¹du � Przewodnicz¹cy odbiera mu g³os, a S¹d
mo¿e go usun¹æ od udzia³u w rozprawie.

W przypadku usuniêcia obroñcy od udzia³u w rozprawie, S¹d od-
racza sprawê w celu wyznaczenia nowego obroñcy.

Rozprawa toczy siê z regu³y bez przerwy.
Zarz¹dzenie przerwy dozwolone jest tylko dla odpoczynku, dla

wezwania nowych osób lub z innych wa¿nych przyczyn.
W czasie trwania przerwy komplet s¹dz¹cy nie mo¿e rozpatrywaæ

innej sprawy.
Wznowion¹ po przerwie rozprawê S¹d prowadzi w dalszym ci¹gu.

Stawiennictwo oskar¿onego na rozprawê jest obowi¹zkowe.
Sprawa mo¿e siê toczyæ w nieobecno�ci oskar¿onego tylko wów-

czas, gdy zostanie stwierdzone, ¿e oskar¿ony ukrywa siê przed wy-
miarem sprawiedliwo�ci.

Przy wej�ciu S¹du na miejsce rozprawy wszyscy obecni stoj¹, do-
póki S¹d nie zajmie swych miejsc.

Wstaje równie¿ ka¿da osoba, do której S¹d siê zwraca, lub która
do S¹du przemawia, je�li Przewodnicz¹cy je[j] od tego nie zwolni.
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Og³aszaj¹c rozpoczêcie rozprawy, Przewodnicz¹cy sprawdza sta-
wiennictwo oskar¿onego, �wiadków, bieg³ych i innych osób wezwa-
nych do rozprawy; w przypadku ich nieobecno�ci � wyja�nia przy-
czyny ich niestawiennictwa.

Po wys³uchaniu wniosków Prokuratora i obroñcy S¹d orzeka
o mo¿liwo�ci prowadzenia rozprawy w nieobecno�ci osób, które po-
mimo ich wezwania, nie stawi³y siê na rozprawê.

W przypadku niestawiennictwa oskar¿onego, �wiadków, bieg³ych
i t³umaczy S¹d mo¿e zarz¹dziæ ich doprowadzenie w drodze przymu-
sowej.

Przewodnicz¹cy ustala dane osobiste oskar¿onego i stwierdza, kie-
dy mu zosta³ dorêczony akt oskar¿enia.

Przewodnicz¹cy uprzedza �wiadków o obowi¹zku z³o¿enia praw-
dziwych zeznañ i o odpowiedzialno�ci karnej za odmowê z³o¿enia ze-
znañ oraz za z³o¿enie fa³szywych zeznañ.

Po uprzedzeniu �wiadków Przewodnicz¹cy odbiera od nich przy-
rzeczenie.

Rota przyrzeczenia brzmi:
�Przyrzekam uroczy�cie wobec S¹du, ¿e bêdê mówi³ szczer¹

prawdê, nie ukrywaj¹c niczego, co mi w niniejszej sprawie wiadomo�.

W czasie sk³adania przyrzeczenia S¹d i wszystkie osoby znajdu-
j¹ce siê w miejscu rozprawy stoj¹. �wiadkowie powtarzaj¹ Rotê przy-
rzeczenia za Przewodnicz¹cym.

Po z³o¿eniu przyrzeczenia �wiadkowie sk³adaj¹ swe podpisy pod
tekstem przyrzeczenia.

Przepisy art. 167 i art. 168 niniejszego Kodeksu maj¹ odpowied-
nie zastosowanie o bieg³ych i t³umaczy.

Po z³o¿eniu przyrzeczenia Przewodnicz¹cy zarz¹dza wydalenie
�wiadków z miejsca rozprawy.

Biegli i t³umacze pozostaj¹ w miejscu rozprawy.

Przewodnicz¹cy og³asza sk³ad S¹du i poucza oskar¿onego, ¿e przy-
s³uguj¹ mu prawa:
a) zg³osiæ zarzuty co do sk³adu S¹du,
b) wnie�æ o powo³anie dodatkowych dowodów,
c) sk³adaæ wyja�nienia lub odmówiæ ich z³o¿enia,
d) sk³adaæ o�wiadczenia i wyja�nienia co do ka¿dego dowodu,
e) zadawaæ pytania �wiadkom, bieg³ym oraz innym oskar¿onym.

Art. 164.

Art. 165.

Art. 166.

Art. 167.

Art. 168.

Art. 169.

Art. 170.

Art. 171.

Art. 172.
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Art. 173.

Art. 174.

Art. 175.

Art. 176.

Art. 177.

Art. 178.

Art. 179.

Art. 180.

Art. 181.

Art. 182.

Art. 183.

Przewodnicz¹cy zapytuje Prokuratora, obroñcê i oskar¿onego, czy
maj¹ wnioski w przedmiocie powo³ania nowych �wiadków, bieg³ych
i innych dowodów.

Je¿eli S¹d odmówi wnioskom Prokuratora, obroñcy lub oskar¿o-
nego o powo³anie nowych dowodów, nie pozbawia ich to prawa sk³a-
dania takich samych wniosków w ci¹gu ca³ej rozprawy, w zale¿no�ci
od jej przebiegu.

Przewód s¹dowy rozpoczyna siê od odczytania aktu oskar¿enia.

Nastêpnie Przewodnicz¹cy wyja�nia oskar¿onemu w s³owach dlañ
zrozumia³ych istotê oskar¿enia i zapytuje go, czy przyznaje siê do po-
pe³nienia zarzuconego mu aktu oskar¿enia czynu, oraz czy przyznaje
siê do winy.

Po wys³uchaniu wniosków Prokuratora i obroñcy S¹d ustala po-
rz¹dek postêpowania dowodowego.

Je¿eli postêpowanie dowodowe rozpoczyna siê od przes³uchania
oskar¿onego, Przewodnicz¹cy daje mu mo¿no�æ z³o¿enia wyczerpu-
j¹cych wyja�nieñ, po czym badaj¹ oskar¿onego kolejno: Przewodni-
cz¹cy, cz³onkowie S¹du, Prokurator, obroñca i inni oskar¿eni.

Cz³onkowie S¹du, Prokurator, obroñca oraz oskar¿eni zadaj¹ oskar-
¿onemu pytania bezpo�rednio, je¿eli Przewodnicz¹cy nie zarz¹dzi ina-
czej.

Przewodnicz¹cy mo¿e uchyliæ pytania nie maj¹ce zwi¹zku ze
spraw¹.

Je¿eli oskar¿ony przyzna³ siê do dokonania zarzucanego mu aktem
oskar¿enia czynu oraz do winy i z³o¿y³ wyja�nienia, które nie budz¹
pod tym wzglêdem ¿adnych w¹tpliwo�ci, S¹d mo¿e za zgod¹ Proku-
ratora i obroñcy nie przeprowadzaæ postêpowania dowodowego lub
przeprowadziæ je tylko czê�ciowo.

�wiadków przes³uchuje [siê] w nieobecno�ci tych �wiadków, któ-
rzy jeszcze nie zeznawali.

Do przes³uchania �wiadków i bieg³ych maj¹ odpowiednie zastoso-
wanie przepisy art. 177 niniejszego Kodeksu, z tym jednak, ¿e oskar-
¿ony lub obroñca rozpoczynaj¹ badanie �wiadków, którzy zostali po-
wo³ani na ich wniosek.

Zbadani �wiadkowie pozostaj¹ w miejscu rozprawy do zakoñcze-
nia jej. Przewodnicz¹cy, za zgod¹ stron, mo¿e zezwoliæ zbadanemu
�wiadkowi na wcze�niejsze opuszczenie miejsca rozprawy.
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Art. 184.

Art. 185.

Art. 186.

Art. 187.

Art. 188.

Art. 189.

Art. 190.

Wyja�nienia oskar¿onych, zeznania �wiadków, opinje bieg³ych z³o-
¿one w toku �ledztwa lub dochodzenia mog¹ byæ odczytane na roz-
prawie tylko w nastêpuj¹cych przypadkach:
a) gdy niemo¿liwe jest stawiennictwo do S¹du �wiadka lub bieg³ego,
b) gdy zachodzi sprzeczno�æ miêdzy wyja�nieniami, zeznaniami lub

opinjami z³o¿onymi w toku �ledztwa lub dochodzenia a wyja�nie-
niami, zeznaniami lub opinjami z³o¿onymi w toku rozprawy,

c) gdy rozprawa toczy siê zaocznie, a oskar¿ony z³o¿y³ wyja�nienia
w toku �ledztwa lub dochodzenia,

d) za zgod¹ Prokuratora i obroñcy.
W razie potrzeby dokonania oglêdzin poza miejscem rozprawy S¹d

mo¿e wydelegowaæ Przewodnicz¹cego lub te¿ postanowiæ wyjazd
w pe³nym sk³adzie. Oglêdziny odbywaj¹ siê w trybie prowadzenia roz-
prawy s¹dowej. Prokuratorowi, obroñcy, oskar¿onemu i bieg³ym s³u-
¿y prawo zwracania uwagi na wa¿ne dla sprawy okoliczno�ci i mog¹
oni ¿¹daæ wpisania do protokó³u odpowiednich wzmianek.

Przedstawione w toku rozprawy dokumenty, maj¹ce znaczenie dla
sprawy, winne byæ okazane Prokuratorowi, obroñcy i oskar¿onemu,
odczytane w ca³o�ci lub czê�ci i do³¹czone do akt sprawy.

Dowody rzeczowe, je¿eli nie stoj¹ temu na przeszkodzie rozmia-
ry lub w³a�ciwo�ci przedmiotu, wnosi siê na miejsce rozprawy.

Oskar¿ony winien byæ obecny przy wszystkich czynno�ciach po-
stêpowania dowodowego.

W wyj¹tkowych przypadkach, gdy nale¿y siê obawiaæ, ¿e obec-
no�æ oskar¿onego mo¿e oddzia³ywaæ krêpuj¹co na wyja�nienia inne-
go oskar¿onego albo na zeznania �wiadka lub bieg³ego � Przewod-
nicz¹cy mo¿e zarz¹dziæ wydalenie oskar¿onego z miejsca rozprawy
na czas przes³uchania tej osoby.

Przepis art. 159 ust. 2 niniejszego Kodeksu ma w tym przypadku
odpowiednie zastosowanie.

S¹d uznaj¹c, ¿e sprawa nie jest dostatecznie wyja�niona, to powin-
ny byæ zebrane jeszcze inne dowody, zarz¹dza przerwê lub odracza
rozprawê, celem powo³ania tych dowodów, albo S¹d kieruje sprawê
do Prokuratora, celem przeprowadzenia dodatkowego �ledztwa.

Rozprawê wznowion¹, po jej odroczeniu, S¹d prowadzi od pocz¹tku.
W przypadku gdy zachodzi konieczno�æ zmiany kwalifikacji praw-

nej czynu zarzucanemu oskar¿onemu � na surowsz¹, S¹d winien skie-
rowaæ sprawê do Prokuratora, dla poci¹gniêcia oskar¿onego do od-
powiedzialno�ci karnej, zgodnie z w³a�ciwym przepisem ustawy kar-
nej, i sporz¹dzenia nowego aktu oskar¿enia.
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Je�li zachodzi potrzeba zebrania materia³u dowodowego bez
wzglêdu na nowy czyn zarzucony oskar¿onemu w toku rozprawy lub
uzupe³nienia materia³u dowodowego ze wzglêdu na nowe okoliczno-
�ci, wysz³e na jaw w toku rozprawy, � a zebranie lub uzupe³nienie
materia³u dowodowego w toku rozprawy by³oby po³¹czone ze szcze-
gólnymi trudno�ciami:
a) S¹d skierowuje sprawê do Prokuratora dla uzupe³nienia �ledztwa,
b) b¹d� wydziela sprawê o nowo ujawnione czyny i przekazuje j¹ Pro-

kuratorowi dla przeprowadzenia �ledztwa.

W przypadku gdy w toku rozprawy wyjd¹ na jaw fakty stanowi¹-
ce przestêpstwo pope³nione przez inne osoby ani¿eli oskar¿eni w da-
nej sprawie, S¹d, nie przerywaj¹c biegu rozprawy, zawiadamia o tym
Prokuratora. S¹d mo¿e zwróciæ Prokuratorowi tocz¹c¹ siê sprawê,
celem wniesienia ³¹cznego aktu oskar¿enia, gdy pierwotna sprawa
wi¹¿e siê �ci�le z ujawnionymi faktami i zachodzi mo¿liwo�æ wniesienia
³¹cznego aktu oskar¿enia.

Po przeprowadzeniu wszystkich dowodów Przewodnicz¹cy zapy-
tuje Prokuratora, obroñcê i oskar¿onego, czy maj¹ jeszcze jakie� wnio-
ski w sprawie postêpowania dowodowego, a nastêpnie, za³atwiwszy
je, og³asza postêpowanie dowodowe za zakoñczone.

S¹d mo¿e swym postanowieniem wznowiæ przewód s¹dowy.

Po zamkniêciu przewodu s¹dowego Przewodnicz¹cy udziela g³o-
su Prokuratorowi, obroñcy i oskar¿onemu.

Oskar¿onemu, z którym S¹d porozumiewa³ siê za po�rednictwem
t³umacza, nale¿y przed udzieleniem g³osu przet³umaczyæ z przemówieñ
Prokuratora i obroñcy przynajmniej stateczne wnioski.

Je¿eli Prokurator ponownie zabiera g³os, nale¿y równie¿ udzieliæ
g³osu obroñcy i oskar¿onemu.

Po przemówieniach Prokuratora, obroñcy i oskar¿onego Przewod-
nicz¹cy udziela oskar¿onemu ostatniego s³owa, po czym S¹d udaje siê
na naradê w sprawie wydania wyroku.

Narada S¹du jest tajna. Nie mo¿e na niej byæ obecny nikt, poza
sk³adem S¹du. Odbywa siê ona natychmiast po przemówieniach Pro-
kuratora i obroñcy oraz wys³uchaniu ostatniego s³owa oskar¿onego.

Art. 191.

Art. 192.

Art. 193.

Art. 194.

Art. 195.

Art. 196.

Art. 197.

Art. 198.

Art. 199.

WYROKOWANIE
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Wydaj¹c wyrok, S¹d winien rozstrzygn¹æ nastêpuj¹ce pytania:
a) czy zarzucone oskar¿onemu czyny mia³y miejsce,
b) czy czyny te zosta³y pope³nione przez oskar¿onego,
c) czy czyny te stanowi¹ przestêpstwo,
d) czy oskar¿ony winien ponie�æ karê za dokonane czyny,
e) jak¹ karê winien ponie�æ oskar¿ony i czy kara ta podlega wyko-

naniu,
f) jak nale¿y post¹piæ z dowodami rzeczowymi.

Opisowa czê�æ wyroku winna zawieraæ:
a) oznaczenie S¹du, który go wyda³,
b) nazwisko, imiê i stopieñ wojskowy Przewodnicz¹cego, cz³onków

S¹du, Prokuratora, obroñcy i sekretarza,
c) datê i miejsce rozpatrzenia sprawy i wydania wyroku,
d) nazwisko, imiê, imiê ojca, stopieñ wojskowy, przynale¿no�æ s³u¿-

bow¹ oraz inne dane dotycz¹ce osoby oskar¿onego, w szczegól-
no�ci: rok i miejsce urodzenia, narodowo�æ, stan cywilny i wykszta³-
cenie oskar¿onego tudzie¿ posiadane ordery i odznaczenia,

e) dok³adne okre�lenie zarzuconego oskar¿onemu czynu, z podaniem
czasu i miejsca jego pope³nienia.
Sentencja wyroku winna zawieraæ orzeczenie opisu winy i kary.

Orzeczenie co do kary winno byæ sformu³owane w sposób jasny,
niedopuszczaj¹cy jakichkolwiek w¹tpliwo�ci odno�nie rodzaju i wymia-
ru kary.

Je¿eli oskar¿enie obejmuje kilka przestêpstw, nale¿y w wyroku
wyra�nie wskazaæ, za które przestêpstwa S¹d skazuje oskar¿onego,
i z zarzutu których go uniewinnia.

W koñcowym ustêpie wyrok winien zawieraæ stwierdzenie, ¿e jest
ostateczny i zaskar¿eniu nie podlega.

Wyrok winien byæ napisany przez jednego z cz³onków S¹du i pod-
pisany przez wszystkich sêdziów.

Przy g³osowaniu o winie i karze Przewodnicz¹cy zbiera g³osy
cz³onków S¹du, pocz¹wszy od najni¿szych stopniem, a je�li oni s¹
w stopniu równi � od ni¿szego starszeñstwem. Przewodnicz¹cy g³o-
suje ostatni.

Wyrok zapada wiêkszo�ci¹ g³osów.
Sêdzia, maj¹cy przy wyrokowaniu zadanie odmienne od wiêkszo-

�ci, ma prawo z³o¿yæ sw¹ odrêbn¹ opinjê na pi�mie, któr¹ za³¹cza siê
do wyroku, nie og³aszaj¹c jej. Z³o¿enie przez Sêdziego odrêbnej opinji
nie zwalnia go od obowi¹zku podpisania wyroku.

Art. 200.

Art. 201.

Art. 202.

Art. 203.

Art. 204.

Art. 205.

Art. 206.
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Art. 207.

Art. 208.

Art. 209.

Art. 210.

Art. 211.

Art. 212.

Art. 213.

Art. 214.

Art. 215.

Je¿eli przy rozstrzyganiu pytania co do wymiaru kary zdania tak
siê podziel¹, ¿e ¿adne z nich nie uzyska wiêkszo�ci, zdanie najmniej
przychylne dla oskar¿onego przy³¹cza siê do zdania bardziej doñ zbli-
¿onego.

Sêdzia, który g³osowa³ za uniewinnieniem, mo¿e siê wstrzymaæ od
g³osowania co do kary, ale wtedy g³os jego przy³¹cza siê do zdania
bardziej przychylnego dla oskar¿onego.

Je¿eli przy naradzie ujawni siê potrzeba uzupe³nienia materia³u do-
wodowego, S¹d mo¿e wznowiæ przewód s¹dowy, przerwaæ lub odro-
czyæ rozprawê i zarz¹dziæ zebranie materia³u dowodowego.

Po podpisaniu wyroku S¹d powraca na miejsce rozprawy.
Wyrok odczytuje Przewodnicz¹cy. Obecni na rozprawie wys³u-

chuj¹ wyroku, stoj¹c.

W przypadku wydania wyroku uniewinniaj¹cego, Przewodnicz¹-
cy niezw³ocznie po og³oszeniu wyroku zarz¹dza jego wykonanie
w przedmiocie uchylenia zastosowanego wzglêdem oskar¿onego �rod-
ka zapobiegawczego.

Wyrok winien zawieraæ wzmiankê o momencie, z którego siê li-
czy termin odbycia kary pozbawienia wolno�ci.

Okres tymczasowego aresztowania, jak równie¿ okres przebywa-
nia skazanego w oddziale karnym, zalicza siê do orzeczonej w wyro-
ku kary pozbawienia wolno�ci.

Przy wydaniu wyroku ³¹cznego obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
a) kara ³¹czna nie mo¿e byæ ni¿sza od najsurowszej kary wymierzo-

nej w jednym z wyroków,
b) kara ³¹czna nie mo¿e byæ wy¿sza od sumy kar wymierzonych

wszystkimi wyrokami,
c) kara ³¹czna nie mo¿e byæ wy¿sza od najwy¿szego wymiaru danego

rodzaju kary przewidzianego w ustawie karnej.

Postêpowaniu dora�nemu w S¹dach wojskowych podlegaj¹ prze-
stêpstwa okre�lone w rozkazach Naczelnego Wodza Polskich Si³
Zbrojnych w ZSRR, a pope³niane po og³oszeniu rozkazu o poddaniu
ich postêpowaniu dora�nemu.

Rozkaz Naczelnego Wodza Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR o pod-
daniu okre�lonych przestêpstw postêpowaniu dora�nemu winien byæ

P o s t ê p o w a n i e  d o r a � n e
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og³oszony w jednostkach wojskowych, formacjach, zak³adach, urzê-
dach, a je¿eli odnosi siê on równie¿ do osób cywilnych, powinien byæ
publicznie og³oszony, � z zagro¿eniem, ¿e ka¿dy, kto po og³oszeniu
rozkazu dopu�ci siê tych przestêpstw, bêdzie s¹dzony w postêpowa-
niu dora�nym i ukarany �mierci¹ przez rozstrzelanie.

Postêpowanie dora�ne stosuje siê wy³¹cznie do przestêpstw pod-
legaj¹cych temu postêpowaniu, z pominiêciem innych przestêpstw
zarzuconych oskar¿onemu.

Postêpowanie dora�ne jest niedopuszczalne:
a) przeciw osobom, które w chwili pope³nienia przestêpstwa nie ukoñ-

czy³y 18 lat,
b) przeciw ob³o¿nie chorym i brzemiennym kobietom,
c) je¿eli nale¿y wznowiæ postêpowanie o czyn, który by³ przedmiotem

dawniej umorzonego postêpowania karnego,
d) w razie niezachowania lub niemo¿no�ci zachowania jednego z ter-

minów okre�lonych w art. art. 221 i 222 niniejszego Kodeksu,
e) nieobecno�ci oskar¿onego.

Termin �ledztwa w postêpowaniu dora�nym nie mo¿e przekraczaæ
48 godzin.

Prokurator mo¿e wszcz¹æ postêpowanie dora�ne, nie przeprowa-
dzaj¹c �ledztwa. W tym przypadku wszczyna on postêpowanie dora�-
ne z pisemnym wnioskiem, skierowanym do w³a�ciwego S¹du Woj-
skowego.

Wniosek Prokuratora o wszczêciu postêpowania dora�nego winien
zawieraæ dane wymienione w p.p. a), c) i d) art. 94 niniejszego Ko-
deksu.

W terminie 24 godzin od otrzymania akt sprawy lub wniosku Pro-
kuratora zbiera siê S¹d i rozpoczyna rozprawê.

Przepis art. 145 niniejszego Kodeksu nie ma zastosowania w po-
stêpowaniu dora�nym.

Czas trwania postêpowania dora�nego, licz¹c od jego wszczêcia
do wydania wyroku, nie mo¿e wynosiæ wiêcej ani¿eli 72 godziny.

Rozprawa w postêpowaniu dora�nym odbywa siê wedle zasad po-
stêpowania zwyczajnego, ze zmianami wskazanymi w rozdziale niniej-
szym.

Prokurator winien zebraæ potrzebne do rozprawy dowody, w szcze-
gólno�ci spowodowaæ wyzwanie �wiadków, bieg³ych i pokrzywdzo-
nych.

Art. 216.

Art. 217.

Art. 218.

Art. 219.

Art. 220.

Art. 221.

Art. 222.

Art. 223.

Art. 224.
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Art. 225.

Art. 226.

Art. 227.

Art. 228.

Art. 229.

Art. 230.

Art. 231.

Art. 232.

Przewód s¹dowy w sprawach, w których nie przeprowadzono
�ledztwa, rozpoczyna siê od odczytania wniosku Prokuratora.

Po wys³uchaniu g³osu Prokuratora, obroñcy i oskar¿onego oraz
ostatniego s³owa oskar¿onego Przewodnicz¹cy zarz¹dza odprowadze-
nie oskar¿onego, po czym S¹d udaje siê niezw³ocznie na naradê.

Je¿eli oskar¿onego uznano jednomy�lnie winnym czynu stanowi¹-
cego przestêpstwo wymienionego w Rozkazie Naczelnego Wodza
o postêpowaniu dora�nym � S¹d orzeka w wyroku karê �mierci.

W stosunku do oskar¿onego, który w czasie pope³nienia przestêp-
stwa nie ukoñczy³ jeszcze dwudziestego roku ¿ycia, mo¿e S¹d zamiast
kary �mierci orzec najwy¿szy wymiar kary pozbawienia wolno�ci.

Wyrok S¹dów w postêpowaniu dora�nym uzyskuje prawomocno�æ
po zatwierdzeniu go przez Zwierzchnika S¹dowego; w tym celu Prze-
wodnicz¹cy przedk³ada Zwierzchnikowi S¹dowemu wyrok wraz z ak-
tami sprawy niezw³ocznie po jego wydaniu.

Wyrok og³asza siê oskar¿onemu natychmiast po jego zatwierdze-
niu.

S¹d wydaje postanowienie o przekazaniu sprawy do postêpowa-
nia zwyczajnego, je¿eli:
a) przestêpstwo nie podlega postêpowaniu dora�nemu,
b) postêpowanie dora�ne w danej sprawie jest niedopuszczalne,
c) oskar¿onego nie uznano jednomy�lnie winnym,
d) w¹tpliwo�ci co do poczytalno�ci oskar¿onego nie mog³y byæ usu-

niête w toku przewodu s¹dowego,
e) Zwierzchnik S¹dowy odmówi³ zatwierdzenia wyroku.

Postanowienie S¹du o przekazaniu sprawy do postêpowania zwy-
czajnego og³asza siê oskar¿onemu.

Uchylenia s¹downictwa dora�nego dokonuje Naczelny Wódz Pol-
skich Si³ Zbrojnych w ZSRR swym rozkazem.

Z chwil¹ uchylenia s¹downictwa dora�nego sprawy nieukoñczo-
ne zostaj¹ przekazane do postêpowania zwyczajnego.

Je¿eli w toku �ledztwa ujawniono, ¿e w wyniku pope³nionego prze-
stêpstwa zosta³a wyrz¹dzona szkoda Skarbowi Pañstwa, instytucjom,
zwi¹zkom lub osobom prywatnym � Oficer �ledczy winien dokonaæ
czynno�ci dla zabezpieczenia powództwa cywilnego.

POWÓDZTWO CYWILNE
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Powództwo cywilne przed S¹dami Wojskowymi wnosi i popiera
Prokurator.

Gdy w toku postêpowania karnego zosta³a ujawniona szkoda wy-
rz¹dzona Skarbowi Pañstwa, instytucjom, zwi¹zkom lub osobom pry-
watnym, a Prokurator nie zg³osi³ powództwa cywilnego, � S¹d z w³a-
snej inicjatywy orzeka w przedmiocie powództwa cywilnego, je�li
w sprawie s¹ dostateczne materia³y dla rozstrzygniêcia tej kwestii.

Je�li S¹d nie rozstrzygn¹³ zg³oszonego przez Prokuratora powódz-
twa cywilnego, uprawnionym przys³uguje prawo wniesienia powódz-
twa przed S¹dem Powszechnym.

Wyroki S¹dów Wojskowych s¹ ostateczne, � zaskar¿eniu nie pod-
legaj¹ i wykonywane s¹ niezw³ocznie po ich og³oszeniu.

Wyroki �mierci ulegaj¹ wykonaniu dopiero po pisemnym stwier-
dzeniu na wyroku przez Zwierzchnika S¹dowego, ¿e nie korzysta
z przys³uguj¹cego mu prawa ³aski.

Wykonanie kary �mierci na umys³owo chorych i ob³o¿nie chorych
odracza siê do ich wyzdrowienia.

Przepis powy¿szy nie dotyczy skazanych na karê �mierci za sa-
mouszkodzenie.

Karê �mierci w stosunku do kobiet brzemiennych S¹d zamienia na
najwy¿szy wymiar kary pozbawienia wolno�ci.

Karê �mierci wykonywa siê przez rozstrzelanie publicznie.

Przy wykonaniu kary �mierci winien byæ obecny Prokurator, le-
karz, komendant oraz, o ile mo¿no�ci, duchowny wyznania, do które-
go nale¿y skazany.

Z przebiegu wykonania kary �mierci sporz¹dza siê protokó³.

O wszelkich w¹tpliwo�ciach wynik³ych przy wykonywaniu wyroku
orzeka S¹d, który wyda³ wyrok w sprawie, a je¿eli to jest niemo¿liwe
� S¹d w³a�ciwy wed³ug miejsca wykonania wyroku. Orzeczenie
S¹du zapada po wys³uchaniu wniosków Prokuratora.

O ile orzeka S¹d, który nie wyda³ wyroku w sprawie, winien on
za¿¹daæ przes³ania sobie akt sprawy ze S¹du, który wyda³ wyrok.

Art. 233.

Art. 234.

Art. 235.

Art. 236.

Art. 237.

Art. 238.

Art. 239.

Art. 240.

Art. 241.

Art. 242.

Art. 243.

WYKONANIE WYROKU
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Wznowienie postêpowania karnego jest dopuszczalne w nastêpu-
j¹cych przypadkach:
a) gdy wyrok lub postanowienie oparte zosta³o na fa³szywych dowo-

dach,
b) gdy Oficer �ledczy, Prokurator lub sêdziowie dopu�cili siê przy pro-

wadzeniu sprawy nadu¿ycia w³adzy stanowi¹cego przestêpstwo,
je�li powy¿sze okoliczno�ci zosta³y ustalone w prawomocnym wy-
roku,

c) gdy wysz³y na jaw nowe okoliczno�ci, maj¹ce istotny wp³yw na
tre�æ orzeczenia i które same przez siê, albo wraz z uprzednio usta-
lonymi, dowodz¹ niewinno�ci lub winy oskar¿onego wzglêdnie Jego
udzia³u w przestêpstwie zagro¿onym kar¹ ³agodniejsz¹ lub su-
rowsz¹ ni¿ to, za które on by³ skazany.
Za nowe okoliczno�ci uwa¿a siê tylko takie, które nie by³y znane

S¹dowi w chwili wydania postanowienia albo wyroku.

Wznowienie postêpowania na niekorzy�æ oskar¿onego w przypad-
ku wyj�cia na jaw nowych okoliczno�ci dopuszczalne jest jedynie
w ci¹gu roku od dnia wykrycia nowych okoliczno�ci, nie pó�niej jed-
nak ni¿ w ci¹gu lat 3-ch od dnia og³oszenia orzeczenia.

Wniosek o wznowienie postêpowania na niekorzy�æ oskar¿onego
mo¿e z³o¿yæ tylko Prokurator. Wniosek o wznowienie postêpowania
na korzy�æ oskar¿onego mo¿e z³o¿yæ: Prokurator, obroñca, skazany,
najbli¿si krewni i powinowaci, ma³¿onek, a tak¿e d-ca pu³ku lub sam.
Jednostki, do której nale¿a³ skazany.

Wniosek w wznowienie postêpowania na korzy�æ skazanego mo¿e
byæ z³o¿ony tak¿e po jego �mierci.

Wniosek o wznowienie postêpowania kieruje siê do S¹du, który
wyda³ wyrok lub postanowienie.

Nadzór nad dzia³alno�ci¹ S¹dów Polowych sprawuje S¹d Wojsko-
wy Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR.

S¹dy Polowe skierowuj¹ zakoñczone sprawy do S¹du Wojskowego
Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR dla przegl¹du w trybie nadzoru zapa-
d³ych w sprawie orzeczeñ.

Art. 244.

Art. 245.

Art. 246.

Art. 247.

Art. 248.

Art. 249.

WZNOWIENIE POSTÊPOWANIA

NADZÓR S¥DOWY
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Art. 250.

Art. 251.

Art. 252.

Art. 253.

Art. 254.

Art. 255.

Art. 256.

Art. 257.

S¹d Wojskowy Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR mo¿e w trybie
nadzoru z w³asnej inicjatywy lub na skutek protestu, podanego w try-
bie nadzoru przez Prokuratora Wojskowego Polskich Si³ Zbrojnych
w ZSRR, uchyliæ lub zmieniæ ka¿de orzeczenie oraz ka¿d¹ czynno�æ
S¹du Polowego w przypadkach, gdy s¹ one sprzeczne z prawem, zo-
sta³y wydane z naruszeniem przepisów postêpowania karnego, lub gdy
w orzeczeniu zastosowano niew³a�ciw¹ kwalifikacjê prawn¹ przestêp-
stwa.

S¹d Wojskowy Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR mo¿e w granicach
wymiaru kary, przewidzianej dla danego przestêpstwa, zmniejszyæ
wymiar kary orzeczonej w wyroku S¹du Polowego.

W przypadku uchylenia w trybie nadzoru orzeczenia S¹du Polowe-
go sprawa winna byæ powtórnie rozpatrzona w innym sk³adzie S¹du.

S¹d Wojskowy Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR uchyla lub zmie-
nia w trybie nadzoru orzeczenia S¹du Polowego na posiedzeniu nie-
jawnym po wys³uchaniu wniosku Prokuratora Wojskowego Polskich
Si³ Zbrojnych w ZSRR.

O uchyleniu lub zmianie w trybie nadzoru orzeczenia S¹du Polo-
wego S¹d Wojskowy Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR orzeka umoty-
wowanym postanowieniem, które podpisuj¹ Przewodnicz¹cy i cz³on-
kowie S¹du.

Powy¿sze postanowienie sporz¹dza siê niezale¿nie od protokó³u
posiedzenia niejawnego.

Zwierzchnikiem S¹dowym S¹dów Wojskowych jest Naczelny
Wódz Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR, za� w razie jego nieobecno�ci
lub innej przeszkody w urzêdowaniu � jego zastêpca w dowodzeniu.

Zwierzchnik S¹dowy mo¿e przekazaæ d-cy oddzia³u wszystkie swo-
je uprawnienia w stosunku do S¹dów Wojskowych istniej¹cych przy
danym oddziale.

Zwierzchnik S¹dowy sprawuje nadzór nad dzia³alno�ci¹ wszystkich
S¹dów Wojskowych.

Zwierzchnikowi S¹dowemu s³u¿¹ w stosunku do S¹du Wojskowego
Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR wszystkie nadzorcze prawa, zastrze-
¿one dla S¹du Wojskowego Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR w stosun-
ku do S¹dów Polowych.

ZWIERZCHNIK S¥DOWY
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Art. 258.

Art. 259.

Art. 260.

Art. 261.

Art. 262.

Art. 263.

Zwierzchnik S¹dowy uchyla lub zmienia orzeczenia S¹du Wojsko-
wego Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR z w³asnej inicjatywy lub na
wniosek Prokuratora Wojskowego Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR.

Zwierzchnik S¹dowy mianuje i usuwa sêdziów wojskowych.

Zwierzchnikowi S¹dowemu s³u¿y prawo ³aski.

Kodeks niniejszy wchodzi w ¿ycie z dniem jego og³oszenia rozka-
zem.

Sprawy tocz¹ce siê, a wszczête przed wej�ciem w ¿ycie niniejsze-
go Kodeksu winny byæ prowadzone w dalszym ci¹gu wed³ug przepi-
su niniejszego Kodeksu.

Do czasu powo³ania S¹du Wojskowego Polskich Si³ Zbrojnych
w ZSRR i Prokuratury Wojskowej Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR ich
kompetencje przys³uguj¹ S¹dowi Polowemu 1 Korpusu Polskich Si³
Zbrojnych w ZSRR oraz Prokuratorowi Wojskowemu 1 Korpusu Pol-
skich Si³ Zbrojnych w ZSRR.

PRZEPISY WPROWADZAJ¥CE I PRZEJ�CIOWE



IN  MEMORIAM
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Edward Szymoszek (1942�2006)

23 sierpnia 2006 roku zmar³ we Wroc³awiu profesor Uniwersytetów �l¹skie-
go i Wroc³awskiego Edward Szymoszek.

Edward Szymoszek urodzi³ siê 22 listopada 1942 roku w Katowicach, w rodzinie
robotniczej. Jego ojciec Józef pracowa³ jako wytapiacz w jednej z katowickich hut.

W 1956 roku E. Szymoszek ukoñczy³ szko³ê podstawow¹ i rozpocz¹³ naukê
w liceum ogólnokszta³c¹cym. W 1960 roku uzyska³ �wiadectwo dojrza³o�ci i roz-
pocz¹³ studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wroc³awskiego. Po ich
ukoñczeniu w 1965 roku podj¹³ pracê w tamtejszej Katedrze (pó�niejszym Zak³a-
dzie) Prawa Rzymskiego. W ci¹gu kilku kolejnych lat publikowa³ artyku³y nauko-
we, przede wszystkim jednak przygotowa³ i obroni³ w 1973 roku pracê doktorsk¹
pt. Iurisdictio w pogl¹dach glosatorów. Praca ta w 1976 roku ukaza³a siê dru-
kiem. W tym okresie E. Szymoszek odby³ równie¿ aplikacjê s¹dow¹, zakoñczon¹
pomy�lnie zdanym egzaminem sêdziowskim.

Nastêpne lata ¿ycia doktora Edwarda Szymoszka wype³nia³y badania nad po-
zycj¹ sêdziego w �redniowiecznym procesie rzymsko-kanonicznym. Efektem tych
prac by³a kolejna ksi¹¿ka zatytu³owana Iudex w literaturze prawniczej XII�XIII
wieku (Wroc³aw 1992). Na podstawie tej rozprawy w 1992 roku E. Szymoszek
uzyska³ na Uniwersytecie Wroc³awskim stopieñ doktora habilitowanego.

W ostatnich latach zainteresowania naukowe Profesora E. Szymoszka doty-
czy³y przede wszystkim historii nauki prawa rzymskiego w Polsce, a szczególnie
badañ polskich uczonych nad szko³¹ glosatorów i jej dokonaniami. Niestety, Pro-
fesor nie zd¹¿y³ przygotowaæ monografii po�wiêconej owej tematyce. Opubliko-
wa³ natomiast wiele artyku³ów, by przypomnieæ choæby og³aszane w kolejnych to-
mach studiów historycznoprawnych Z dziejów prawa teksty po�wiêcone pogl¹-
dom Fryderyka Zolla (Starszego) i Stanis³awa Wróblewskiego (Z dziejów prawa.
Czê�æ 2) oraz Micha³a Staszkowa (Z dziejów prawa. Czê�æ 3 i 4).

15 Z Dziejów Prawa
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Profesor E. Szymoszek bardzo sumiennie podchodzi³ do swych obowi¹zków
dydaktycznych. Trwa³ym �ladem prowadzonych przez niego zajêæ s¹ skrypt oraz
wybór tekstów �ród³owych do prawa rzymskiego, których Profesor by³ wspó³au-
torem.

Od 1992 roku Profesor E. Szymoszek by³ kierownikiem Zak³adu Prawa Rzym-
skiego w Instytucie Historii Pañstwa i Prawa Uniwersytetu Wroc³awskiego. Dnia
1 stycznia 1994 roku, nie rezygnuj¹c z dotychczasowego zatrudnienia, E. Szymo-
szek podj¹³ równie¿ pracê na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu �l¹-
skiego w swych rodzinnych Katowicach. Przez kilka pierwszych miesiêcy zatrud-
niony by³ na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Historii Prawa.
Dnia 1 pa�dziernika 1994 roku zosta³ kierownikiem nowo powo³anej Katedry Pra-
wa Rzymskiego. Od tej te¿ chwili Uniwersytet �l¹ski sta³ siê Jego pierwszym miej-
scem pracy. Na uczelni tej prowadzi³ nie tylko zajêcia z prawa rzymskiego. Du-
¿ym zainteresowaniem studentów cieszy³ siê Jego wyk³ad monograficzny nt. Rzym-
skie korzenie wspó³czesnego prawa cywilnego. Na kilka miesiêcy przed �mier-
ci¹ Profesora rozpoczê³y siê z Jego inicjatywy uruchomione i przez Niego prowa-
dzone niezwykle potrzebne zajêcia z podstaw jêzyka ³aciñskiego dla prawników.

Braki kadrowe, spowodowane jeszcze w latach siedemdziesi¹tych XX wieku
bezmy�lnym zepchniêciem prawa rzymskiego na margines studiów prawniczych,
oznacza³y, i¿ Profesor E. Szymoszek musia³ Sw¹ katedrê budowaæ od samych
podstaw. Niestety, nie dane Mu by³o w pe³ni ucieszyæ siê efektami owej pracy.
W momencie gdy Jego doktorantki koñczy³y swe dysertacje, ba � jedna z nich
przygotowywa³a siê do publicznej jej obrony, Profesor nas opu�ci³...

Marian Miko³ajczyk
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Rok 2006

W 2006 roku sk³ad osobowy Katedry Historii Prawa Wydzia³u Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu �l¹skiego nie uleg³ zmianie, poza tym, ¿e od 1 pa�dziernika
tego¿ roku dla prof. dr. hab. Józefa Ci¹gwy Uniwersytet �l¹ski sta³ siê pierwszym
miejscem zatrudnienia.

Pracownicy Katedry kontynuowali swe badania rozpoczête w latach ubieg³ych.
Ogó³em opublikowali 23 prace, w tym jeden podrêcznik i jedn¹ monografiê. Ko-
lejnych 26 prac zosta³o z³o¿onych do druku. Pracownicy Katedry uczestniczyli rów-
nie¿ w 7 konferencjach naukowych.

Prawie wszyscy pracownicy Katedry wziêli zatem udzia³ w Zje�dzie History-
ków Pañstwa i Prawa, zorganizowanym przez Katedrê Historii Pañstwa i Prawa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II (Lublin, 20�23 wrze�nia
2006 roku). Referaty wyg³osili: na posiedzeniach plenarnych � prof. dr hab. Adam
Lityñski (O (nie)prawo-rz¹dno�ci socjalistycznej w Polsce Ludowej) i prof.
dr hab. Józef Ci¹gwa (Ko�ció³ krakowski a prawa jêzykowe mniejszo�ci s³owac-
kiej na Spiszu w latach 1920�2005), w sekcjach: prof. dr hab. Marian Miko-
³ajczyk (¯ydzi jako oskar¿eni przed s¹dami miejskimi w przedrozbiorowej
Polsce), dr Andrzej Drogoñ (Niektóre problemy polityki wyznaniowej Sejmu
�l¹skiego (1922�1939)), dr Wojciech Organi�ciak (Duchowieñstwo w Polsce
wed³ug Wincentego Skrzetuskiego). Ponadto Profesor A. Lityñski przewodniczy³
jednej z sesji plenarnych, Profesor M. Miko³ajczyk za� � obradom jednej z sekcji.

Profesor dr hab. Adam Lityñski wzi¹³ równie¿ udzia³ w Kongresie Badaczy
Osiemnastego Wieku, który odby³ siê we Wroc³awiu, w dniach 19�21 pa�dzier-
nika 2006 roku, gdzie wyg³osi³ referat pt. Wolno�æ, równo�æ, praworz¹dno�æ.
O�wieceniowe korzenie wspó³czesnego prawa karnego i cywilnego.

Profesor dr hab. Józef Ci¹gwa 9 grudnia 2006 roku, na konferencji zorganizo-
wanej przez Wydzia³ Teologiczny UJP� w Koszycach, wyg³osi³ referat zatytu³o-
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wany: Kanonická vizitácia spi�ského biskupa Jozefa Bélika v Jurgove 3.�4.
júla 1832.

Doktor Andrzej Drogoñ na seminarium po�wiêconym 25. rocznicy wprowadze-
nia stanu wojennego (Katowice, 15 grudnia 2006 roku) wyg³osi³ referat pt. Prawne
aspekty stanu wojennego w Polsce.

Z kolei mgr El¿bieta Kaznowska na seminarium z okazji 25. rocznicy reakty-
wowania s¹downictwa administracyjnego w Polsce (Katowice, 19 pa�dziernika
2006 roku) wyg³osi³a referat nt. S¹downictwo administracyjne w województwie
�l¹skim.

Za du¿y sukces katowickiego o�rodka historycznoprawnego (oprócz Katedry
Historii Prawa, tak¿e Katedry Prawa Rzymskiego) uznaæ nale¿y zajêcie I miejsca
przez dru¿ynê Uniwersytetu �l¹skiego na Olimpiadzie Historyczno-Prawnej im.
Micha³a Sczanieckiego, która odby³a siê we Wroc³awiu 29 maja 2006 roku. Naszy-
mi reprezentantami byli studenci I roku prawa: Katarzyna Cibis i Mateusz Mania.
Sukces katowickiej dru¿yny oznacza jednocze�nie, ¿e organizatorem kolejnej Olim-
piady (w 2007 roku) bêd¹ katedry historycznoprawne Uniwersytetu �l¹skiego.

Bole�nie dotknê³o nas natomiast niespodziewane odej�cie Profesora Edwarda
Szymoszka, kierownika bratniej Katedry Prawa Rzymskiego. Profesor zmar³ we
Wroc³awiu, 24 sierpnia 2006 roku. Wyk³ady z prawa rzymskiego przej¹³, jako pro-
fesor wizytuj¹cy, dr hab. Tomasz Giaro z Uniwersytetu Warszawskiego, za� obo-
wi¹zki kuratora Katedry powierzone zosta³y prof. Marianowi Miko³ajczykowi.

Marian Miko³ajczyk
Wojciech Organi�ciak

Publikacje pracowników Katedry Historii Prawa

Monografie

1. A. L i t y ñ s k i: Historia prawa Polski Ludowej. Warszawa 2006, 283 s.
2. A. S t a w a r s k a - R i p p e l: Prawo s¹dowe Polski Ludowej 1944�1950 a prawo Dru-

giej Rzeczypospolitej. Katowice 2006, 158 s.

Artyku³y

3. A. L i t y ñ s k i: O Józefa Pi³sudskiego dwóch spotkaniach z prawem. W: �Miscellanea
Iuridica�. T. 8. Red. A. L i t y ñ s k i, A. D r o g o ñ. Tychy 2006, s. 109�117.
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4. A. L i t y ñ s k i: Z problematyki legalno�ci pierwszych aktów prawnych Polski Ludo-
wej. W zwi¹zku z orzeczeniem Izby Wojskowej S¹du Najwy¿szego z 19 czerwca 2001
roku (WKN 13/01). W: �Studia z Dziejów Pañstwa i Prawa Polskiego�. T. 9. Cz. 2. Red.
J. M a t u s z e w s k i. Lublin�£ód� 2006, s. 453�460.

5. A. L i t y ñ s k i: Nowe ustawodawstwo w nowym ustroju. O prawie karnym i cywil-
nym w pierwszym dwudziestoleciu Polski Ludowej. W: �Miscellanea Historio-Iuridi-
ca�. T. 4. Red. A. L i t y ñ s k i, P. F i e d o r c z y k. Bia³ystok 2006, s. 121�142.

6. A. L i t y ñ s k i: O praworz¹dno�ci �ludowej� w Polsce 1944�1956 teoretycznych
uwag kilka. W: Z dziejów prawa. Czê�æ 8. Red. A. L i t y ñ s k i, M. M i k o ³ a j c z y k,
W. O r g a n i � c i a k. Katowice 2006, s. 165�183.

7. A. L i t y ñ s k i: O ustanowieniu i upadku tzw. Kodeksu wojskowego Polskich Si³
Zbrojnych w ZSRR. W: Z dziejów prawa. Czê�æ 8. Red. A. L i t y ñ s k i, M. M i k o ³ a j -
c z y k, W. O r g a n i � c i a k. Katowice 2006, s. 203�208.

8. A. L i t y ñ s k i: Wyrok na �kodeks� PSZ w ZSRR. W: Z dziejów prawa. Czê�æ 8. Red.
A. L i t y ñ s k i, M. M i k o ³ a j c z y k, W. O r g a n i � c i a k. Katowice 2006, s. 224�228.

9. A. L i t y ñ s k i: Stanis³aw P³aza (1927�2006) widziany z Katowic. �In memoriam�.
W: Z dziejów prawa. Czê�æ 8. Red. A. L i t y ñ s k i, M. M i k o ³ a j c z y k, W. O r g a n i -
� c i a k. Katowice 2006, s. 235�240.

10. J. C i ¹ g w a: Zasada trójpodzia³u w³adzy w konstytucji Republiki S³owackiej z 1 wrze-
�nia 1992 roku. W: III Spotkanie S³owacystów Polskich. X lat Republiki S³owac-
kiej w perspektywie polskich s³owacystów. Red. L. S p y r k a. Katowice 2006, s. 203�
214.

11. J. C i ¹ g w a: Interpelacje poselskie w Sejmie �l¹skim II kadencji (11 maja 1930
roku�26 wrze�nia 1930 roku). W: Z dziejów prawa. Czê�æ 8. Red. A. L i t y ñ s k i,
M. M i k o ³ a j c z y k, W. O r g a n i � c i a k. Katowice 2006, s. 121�152.

12. M. M i k o ³ a j c z y k: Zbrodnia Jakuba Trembskiego. Z badañ nad miejskim proce-
sem karnym w dawnej Polsce. W: �Studia z Dziejów Pañstwa i Prawa Polskiego�.
T. 9. Cz. 2. Red. J. M a t u s z e w s k i. Lublin�£ód� 2006, s. 259�272.

13. M. M i k o ³ a j c z y k: Wyrokowanie i wyrok. Z badañ nad procesem kryminalnym
w miastach polskich XVI�XVIII wieku. W: Z dziejów prawa. Czê�æ 8. Red. A. L i -
t y ñ s k i, M. M i k o ³ a j c z y k, W. O r g a n i � c i a k. Katowice 2006, s. 11�68.

14. M. M i k o ³ a j c z y k, W. O r g a n i � c i a k: [Kronika] 2005. W: Z dziejów prawa. Czê�æ
8. Red. A. L i t y ñ s k i, M. M i k o ³ a j c z y k, W. O r g a n i � c i a k. Katowice 2006,
s. 241�246.

15. M. M i k o ³ a j c z y k: O miejskich ksiêgach czarnych i ich wydawaniu uwag kilka.
W zwi¹zku z edycj¹ �Acta maleficorum Wisniciae�. Ksiêga z³oczyñców s¹du krymi-
nalnego w Wi�niczu (1629�1665), opracowa³ i wyda³ Wac³aw Uruszczak przy
wspó³pracy Ireny Dwornickiej, Biblioteka Tradycji nr XXVIII, Collegium Columbia-
num [2004], ss. 381. �Czasopismo Prawno-Historyczne� 2005, T. 57, z. 2, s. 413�424.

16. A. D r o g o ñ: S¹downictwo administracyjne czy prokuratura? Problem badania le-
galno�ci aktów administracyjnych w pocz¹tkach w³adzy ludowej w Polsce. W: �Mi-
scellanea Iuridica�. T. 8. Red. A. L i t y ñ s k i, A. D r o g o ñ. Tychy 2006, s. 43�58.

17. A. D r o g o ñ: Jubileusz Profesora Adama Lityñskiego. �Czasopismo Prawno-Histo-
ryczne� 2006, T. 58, z. 1, s. 333�335.
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18. A. D r o g o ñ: �Charakter prokuratury jako obiektywnego gwaranta praworz¹dno�ci
nie oznacza bynajmniej jej apolityczno�ci�. Miejsce prokuratury w systemie ustro-
jowym PRL. W: Z dziejów prawa. Czê�æ 8. Red. A. L i t y ñ s k i, M. M i k o ³ a j c z y k,
W. O r g a n i � c i a k. Katowice 2006, s. 184�202.

19. W. O r g a n i � c i a k: Pogl¹dy ekonomiczne w Mowach Wincentego Skrzetuskiego. W:
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Na ok³adce: odznaka adwokacka (orze³ pañstwowy w wieñcu z li�ci dêbowych i laurowych),
Polska ok. 1924 r., mosi¹dz � emalia, wym. 60 × 54 mm, jednostronna
� ze zbiorów Muzeum Okrêgowego w Zamo�ciu (MZ/31/M). Fot. Henryk Szkutnik
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