Przedmowa
„Pañstwo wype³nia zadania, które nie maj¹ swoich
odpowiedników w sferze stosunków obywateli
i osób prawnych.
Oni bowiem nie wydaj¹ ustaw, nie sprawuj¹ wymiaru sprawiedliwoœci, nie podejmuj¹ decyzji administracyjnych. Dlatego te¿ w dziedzinie odpowiedzialnoœci pañstwa za szkody, problemem, który musi
absorbowaæ uwagê, jest ustalenie granic odpowiedzialnoœci ze wzglêdu na wieloœæ dzia³añ publicznych niemaj¹cych odpowiedników w sferze niepañstwowej. W pewnych sferach odpowiedzialnoœæ
pañstwa powinna byæ szersza ni¿ odpowiedzialnoœæ
za szkody na zasadach ogólnych”.
K. C. Davis

Przedmowa
Przedmowa

Temat zawieraj¹cy pytanie o istotê odpowiedzialnoœci w³adzy publicznej
bezpoœrednio dotyczy ka¿dego cz³owieka, poniewa¿ ka¿dy podlega w³adzy
publicznej. Dzia³ania w³adcze kszta³tuj¹ niejednokrotnie w sposób jednostronny sytuacjê ludzi, wp³ywaj¹c na ich ¿ycie. W zwi¹zku z powy¿szym poddany tej w³adzy cz³owiek musi siê jej podporz¹dkowaæ, jest to istot¹ w³adzy
i tym samym ma niewielki wp³yw na kszta³t imperatywnych decyzji w³adzy.
Taka sytuacja jest przyczyn¹ wprowadzenia instytucji odpowiedzialnoœci
za szkody wyrz¹dzone w wyniku aktywnoœci organów w³adzy publicznej.
W³adzê tworz¹ ludzie i jak wszyscy mog¹ oni pope³niaæ b³êdy. Z uwagi na
w³adczy charakter dzia³alnoœci pañstwa i innych oœrodków w³adzy wprowadzono swego rodzaju równowagê tworz¹c roszczenia odszkodowawcze
przys³uguj¹ce poszkodowanym w wyniku dzia³añ, którym byli obowi¹zani
podporz¹dkowaæ siê. Dlatego te¿ problem odpowiedzialnoœci za dzia³ania
w³adzy publicznej jest œciœle zwi¹zany z cz³owiekiem. Podkreœliæ nale¿y, ¿e
przed prawem wci¹¿ istnieje wiele problemów do rozwi¹zania w zwi¹zku
z szybko zmieniaj¹c¹ siê rzeczywistoœci¹. Aktualne jest równie¿, na gruncie
analizowanych w pracy zagadnieñ, ¿e do najwa¿niejszych problemów stoj¹cych przed prawem nale¿¹ te, które dotycz¹ bezpoœrednio cz³owieka i rozwi¹zuj¹c je przez tworzenie nowych regulacji prawnych i interpretacjê istniej¹cych, ale w nowych warunkach, nie mo¿na nigdy zapominaæ o cz³owie-
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ku, o jego niezbywalnych prawach do wolnoœci, prawdy, a przede wszystkim
do w³asnej godnoœci. Okreœlenie granic i zasad odpowiedzialnoœci podmiotów prawa publicznego ma wp³yw na ochronê praw jednostki wobec zagro¿eñ, jakie niesie sprawowanie w³adzy przez spo³eczeñstwo zorganizowane w pañstwo czy gminê, powiat, województwo. Jednostka i ochrona jej
praw zajmuje czo³owe miejsce w analizowanej instytucji odpowiedzialnoœci.
Nale¿y zwróciæ uwagê na inny aspekt tego spostrze¿enia, ¿e w³adza powo³ana zosta³a dla jednostki, jej dobra i realizacji jej praw. Nawet, gdy jest to
w³adza s¹downicza karz¹ca, powy¿sze stwierdzenie okazuje siê prawdziwe
w dwóch wymiarach – dla skazanego i dla spo³eczeñstwa. Odpowiedzialnoœæ
cywilna pañstwa i innych podmiotów prawa publicznego zosta³a wprowadzona dla ochrony godnoœci ka¿dego cz³owieka, który staje przed obliczem
w³adzy z tego powodu, ¿e wykonywanie w³adzy publicznej niesie ze sob¹
niebezpieczeñstwo naruszenia dóbr osób podlegaj¹cych tej w³adzy. S³u¿ebna rola podmiotów prawa publicznego aktualizuje siê równie¿ w koncepcji
odpowiedzialnoœci za wyrz¹dzon¹ szkodê. Zwróciæ te¿ trzeba uwagê na inny
aspekt tego zagadnienia zwi¹zany z wynagradzaniem szkód maj¹tkowych,
który odgrywa niezwykle donios³¹ rolê w ¿yciu prawnym nowoczesnych
spo³eczeñstw. Zauwa¿yæ mo¿na wzrostow¹ tendencjê potrzeby zabezpieczenia siê przed ujemnymi nastêpstwami dzia³añ bêd¹cych Ÿród³em szkód. Dawniej w wielu sytuacjach uwa¿ano, ¿e taka jest „kolej losu”. Wspó³czeœnie
ka¿dy usi³uje znaleŸæ podmiot zobowi¹zany do restytucji. Te refleksje maj¹
uœwiadomiæ wagê rozwa¿añ nad istot¹ odpowiedzialnoœci cywilnej w sferze
aktywnoœci publicznej i byæ myœlami przewodnimi w toku zagadnieñ rozwa¿anych w ca³ej rozprawie. Wa¿ny jest ju¿ na samym wstêpie sposób ujêcia
zagadnienia wp³ywaj¹cy na kszta³t dalszych refleksji a uzasadniony istniej¹cym stanem prawnym. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e jedn¹ z myœli przewodnich po rozwa¿aniach dokonanych w rozprawie ma byæ refleksja nad istot¹
odpowiedzialnoœci. Nale¿y siê zastanowiæ nad tym, czy podmioty prawa publicznego ponosz¹ odpowiedzialnoœæ wobec podmiotów prawa cywilnego,
jak równie¿ nad jej istot¹. Taki kierunek rozwa¿añ spowodowa³a ewolucja
stanu prawnego w analizowanej dziedzinie. Oczywiste jest stwierdzenie, ¿e
w³adza publiczna jest zobowi¹zana do naprawienia szkody, lecz nale¿y zadaæ
pytanie o kszta³t i granice roszczeñ odszkodowawczych przys³uguj¹cych
poszkodowanym wobec podmiotów prawa publicznego. Do takiego myœlenia doprowadzi³a bardzo d³uga ewolucja tej dziedziny prawa, której proces
z pewnoœci¹ nie jest zakoñczony. Dlatego te¿, w ramach rozwa¿añ nad istot¹
odpowiedzialnoœci, zastanowiæ siê nale¿y nad tym, dlaczego w³adza publiczna i inne podmioty wykonuj¹ce zadania publiczne ponosz¹ odpowiedzialnoœæ, czyli szukaæ uzasadnienia takiego stanu prawnego i okreœlaj¹c zasady
i przes³anki ustalaæ granice odpowiedzialnoœci uregulowanej w tej sferze
aktywnoœci cz³owieka w sposób szczególny, lecz pozostaj¹cy w obszarze uregulowañ cywilistycznych.
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W nawi¹zaniu do charakteru cywilistycznego instytucji odpowiedzialnoœci nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e zagadnienie w³adzy publicznej jest obce
prawu cywilnemu i nie jest przedmiotem zainteresowania tej dziedziny prawa ze wzglêdu na równorzêdnoœæ podmiotów – podstawow¹ zasadê prawa
cywilnego i cechê stosunków cywilnoprawnych. Problematyka w³adzy nale¿y do dziedziny prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Jednak przyczyn¹ ingerencji prawa cywilnego w sferê aktywnoœci publicznej jest potrzeba restytucji uszczerbków powstaj¹cych na dobrach chronionych prawem,
która stanowi jeden z podstawowych i charakterystycznych dla prawa cywilnego problemów. Uzasadnieniem zainteresowania prawa cywilnego analizowanym zagadnieniem nie jest jego podmiot, ale przedmiot. W ten sposób
podejmowana w pracy problematyka ma równie¿ wymiar cywilistyczny. Dostrze¿enie cywilistycznego wymiaru odpowiedzialnoœci za szkody wyrz¹dzone przy wykonywaniu zadañ publicznych to kolejna myœl przewodnia, któr¹
kierowaæ siê nale¿y w rozwa¿aniach. Maj¹c jednak na uwadze charakter
prawny podmiotów zobowi¹zanych do restytucji nale¿y uwzglêdniæ, w znaczeniu subsydiarnym, dorobek nauk ga³êzi prawa, z których „wyrasta” natura
tych podmiotów. Analizuj¹c znaczenie pojêcia w³adzy publicznej, ale te¿ zastanawiaj¹c siê nad instytucj¹ bezpoœredniego stosowania Konstytucji na tle
art. 77 ust. 1 Konstytucji, bezprawnoœci normatywnej czy charakteru orzeczeñ interpretacyjnych Trybuna³u Konstytucyjnego nale¿y korzystaæ z dorobku tych nauk. To jest cecha specyficzna instytucji bêd¹cej przedmiotem
dalszych rozwa¿añ. Zaznacza siê te¿ w ten sposób wp³yw pogranicza dziedzin prawa publicznego i prywatnego. W analizowanym zagadnieniu ³¹cz¹
siê sprawy ius privatum z ius publicum. Ze swej natury nie do pogodzenia
w³adza publiczna i zasady prawa prywatnego mog¹ byæ równoczeœnie rozwa¿ane. To spostrze¿enie jest wa¿ne, bowiem wp³ywa na okreœlenie zasad
odpowiedzialnoœci w sposób odbiegaj¹cy od ogólnych. Nie wszêdzie jednak
zagadnienie odpowiedzialnoœci za szkody wyrz¹dzone w sferze aktywnoœci
publicznej stanowi przedmiot zainteresowania prawa cywilnego. Okazuje
siê, ¿e istniej¹ odmienne rozwi¹zania, np. w prawie francuskim zagadnienie
to jest przedmiotem regulacji prawa administracyjnego.
S³owa K. C. Davis’a wskazuj¹ na kolejn¹ cechê charakterystyczn¹ rozwa¿anej instytucji. Wymieniony autor wskaza³, ¿e „Pañstwo wype³nia zadania,
które nie maj¹ swoich odpowiedników w sferze stosunków obywateli i osób
prawnych. Oni bowiem nie wydaj¹ ustaw, nie sprawuj¹ wymiaru sprawiedliwoœci, nie podejmuj¹ decyzji administracyjnych. Dlatego te¿ w dziedzinie odpowiedzialnoœci pañstwa za szkody problemem, który musi absorbowaæ
uwagê jest ustalenie granic odpowiedzialnoœci ze wzglêdu na wieloœæ dzia³añ publicznych niemaj¹cych odpowiedników w sferze niepañstwowej.
W pewnych sferach odpowiedzialnoœæ pañstwa powinna byæ szersza ni¿
odpowiedzialnoœæ za szkody na zasadach ogólnych”. Ma to ogromny wp³yw
na jej ukszta³towanie. Spostrze¿enie cytowanego autora zwraca uwagê na
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potrzebê szczególnego i szczegó³owego uregulowania zagadnieñ odpowiedzialnoœci podmiotów prawa publicznego. Odmiennoœæ zadañ i ich uzasadnienie wymagaj¹ nie tylko szczególnej regulacji przedmiotowej instytucji –
w odró¿nieniu od re¿imu ogólnego – ale równie¿ szczegó³owych rozwi¹zañ
z uwagi na specyfikê dzia³alnoœci publicznej w zakresie legislacji, wymiaru
sprawiedliwoœci i niew³adczych zadañ publicznych. Problemy, jakie zadania
te wywo³uj¹ od strony cywilistycznej znajduj¹ swój wyraz w odmiennoœci
rozwi¹zañ legislacyjnych i koncepcjach doktrynalnych. Ta prawid³owoœæ
stanowi¹ca cechê instytucji odpowiedzialnoœci cywilnej w sferze zadañ publicznych wp³ywa na istnienie swoistej metaregulacji, istniej¹cej na kolejnym poziomie szczegó³owoœci. Tê cechê charakterystyczn¹ dostrzeg³ ustawodawca tworz¹c regulacjê kodeksow¹ zagadnienia odpowiedzialnoœci
w³adzy publicznej. Ma to niew¹tpliwie wp³yw na konstrukcjê przedstawianej rozprawy, o czym w dalszym etapie rozwa¿añ wstêpnych.
Na pocz¹tku rozwa¿añ warto zastanowiæ siê nad uzasadnieniem podjêcia
tematu odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody wyrz¹dzone dzia³aniem organu w³adzy publicznej. Ca³e rozwa¿ania wstêpne niew¹tpliwie ukazuj¹ sens
refleksji nad przedmiotowym zagadnieniem, w tym miejscu nale¿y jednak to
zaakcentowaæ i odpowiedzieæ wprost na pytanie: dlaczego spoœród wielu zagadnieñ w bogatej pod tym wzglêdem – na tle innych dziedzin prawa – cywilistyce, w³aœnie problemy instytucji odpowiedzialnoœci za szkody wyrz¹dzone przy wykonywaniu zadañ publicznych sta³y siê przedmiotem tej rozprawy? Powodów jest kilka, ale podstawowym jest fakt podniesienia do rangi
konstytucyjnej zasady odpowiedzialnoœci cywilnej w³adzy publicznej i wynikaj¹ca z niej nowelizacja w tym zakresie Kodeksu cywilnego. Do czasu pojawienia siê nowej regulacji konstytucyjnej zagadnienia ugruntowane zosta³y
przez stanowiska doktryny i orzecznictwo s¹dowe w tym zakresie. Mo¿na
z powodzeniem powiedzieæ, ¿e przez 30 lat istnia³a klarownoœæ w tym przedmiocie. Wejœcie w ¿ycie art. 77 ust. 1 Konstytucji by³o tak istotnym wydarzeniem dla instytucji odpowiedzialnoœci w³adzy publicznej, poniewa¿
odmieni³o zasadniczo jej kszta³t, ¿e mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, i¿ by³o
wydarzeniem prze³omowym, aczkolwiek kolejnym etapem ewolucji rozwi¹zañ w tym zakresie, jakiego nale¿a³o siê spodziewaæ w demokratycznym
pañstwie prawa. Dlatego te¿ art. 77 ust. 1 Konstytucji przewiduj¹cy odpowiedzialnoœæ za niezgodne z prawem, a nie jak dotychczas dodatkowo zawinione dzia³anie w³adzy publicznej, zajmuje centralne miejsce we wszystkich
rozdzia³ach pracy. Jest to g³ówne uzasadnienie podjêcia tematu, bo zmiany,
jakich dokona³a ta regulacja s¹ wieloaspektowe w zakresie przes³anek i granic odpowiedzialnoœci we wszystkich sferach aktywnoœci publicznej, nie tylko w sferze w³adczej. W toku rozwa¿añ zostanie przeanalizowana ca³a ju¿
ewolucja pogl¹dów w tym przedmiocie bêd¹ca wynikiem dyskusji doktrynalnej zapocz¹tkowanej w „Pañstwie i Prawie”. Szczególne miejsce wœród
wypowiedzi na temat problemów regulowanych w art. 77 ust. 1 Konstytucji
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zajmuje wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 4.12.2001 r.1 – orzeczenie interpretacyjne w zakresie art. 417 KC w œwietle art. 77 ust. 1 Konstytucji i stwierdzaj¹ce niezgodnoœæ art. 418 KC z Konstytucj¹. Mia³o ono równie¿ znaczenie
prze³omowe w wymianie pogl¹dów doktrynalnych. Wcale jednak nie zamknê³o tej dyskusji, która przenios³a siê w innym kierunku, tj. zadañ publicznych o charakterze niew³adczym. Od razu zaznaczyæ trzeba, ¿e podobnie jak
dotychczas na gruncie regulacji kodeksowej zagadnienie to wywo³ywa³o
zainteresowanie doktryny, tak samo obecnie piœmiennictwo w tej kwestii
jest znaczne. W kontekœcie tych ustaleñ zostanie dokonana wyk³adnia i ocena nowej regulacji kodeksowej. Jest ona bowiem realizacj¹ zasady konstytucyjnej na szczegó³owym poziomie. Natomiast wymiana pogl¹dów doktrynalnych na tle art. 77 Konstytucji powinna byæ te¿ postrzegana jako droga myœli
prawniczej do obecnie obowi¹zuj¹cego od 1.9.2004 r. stanu prawnego.
Jak ju¿ zaznaczono, odpowiedŸ na pytanie, czy pañstwo mo¿e odpowiadaæ cywilnie wydaje siê oczywista i nie podlega dyskusji. Jednak nie zawsze
tak by³o, dlatego te¿ wszechstronnie analizuj¹c instytucjê odpowiedzialnoœci nale¿y zastanowiæ siê nad jej przemianami porz¹dkuj¹c tendencje rozwojowe w etapy ewolucji. Uzasadnienia immunitetu pañstwa, panuj¹cego przez
wieki, by³y ró¿ne w zale¿noœci od nurtów filozoficznych danej epoki. W historii idea wyra¿ona w angielski sposób the king can not do wrong trwa³a
wieki. Dopiero w czasach nowo¿ytnych nast¹pi³a zmiana. Dla historii prawa
polskiego niezwykle wa¿ny jest art. 121 Konstytucji Marcowej z 1921 r. Dziœ
jednak mo¿emy jeszcze spotkaæ reminiscencje zasady nieodpowiedzialnoœci
pañstwa poniewa¿ pytamy, czy pañstwo w dziedzinie legislacyjnej, czy wymiaru sprawiedliwoœci, poza nies³usznym skazaniem, mo¿e odpowiadaæ cywilnie? W³aœnie w tym kontekœcie zostanie podjêta próba udzielenia odpowiedzi, czy mo¿liwa jest odpowiedzialnoœæ cywilna pañstwa we wszystkich
sferach jego dzia³alnoœci.
Nale¿y zastanowiæ siê nad znaczeniem w sensie jêzykowym oraz roli normy wyra¿onej w art. 77 ust. 1 Konstytucji. W pierwszym etapie wyk³adni
tego absolutnie podstawowego przepisu analizowana bêdzie zasada bezpoœredniego stosowania Konstytucji wyra¿ona w art. 8 ust. 2 Konstytucji, jak
równie¿ konieczna bêdzie odpowiedŸ na pytanie, czy art. 77 Konstytucji
spe³nia warunki przepisu podlegaj¹cego tej zasadzie? Zaznaczyæ nale¿y, ¿e
nie jest to rzecz oczywista. W drugim natomiast etapie bardzo szczegó³owo
zostanie poddana analizie treœæ tego przepisu. Od tego zale¿y nie tylko
s³usznoœæ tezy o bezpoœrednim stosowaniu wyk³adanego przepisu, ale te¿ zakres i zasady odpowiedzialnoœci, które nastêpnie zosta³y szczegó³owo okreœlone w regulacji kodeksowej. Bêdzie podjêta próba ustalenia znaczenia terminu w³adzy publicznej dla okreœlenia zakresu przedmiotowego regulacji
oraz znaczenia organu w³adzy publicznej. Problemem do rozwi¹zania bêdzie
1
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te¿ okreœlenie zakresu konstytucyjnego zwrotu „dzia³anie”: czy obejmuje
ono zachowanie zarówno aktywne jak i pasywne. Ustalenia równie¿ wymagaæ bêdzie w¹tpliwoœæ, czy niezgodne z prawem dzia³anie to dzia³anie
bezprawne w znaczeniu tradycyjnym, przyjêtym w prawie cywilnym jako
niezgodnoœæ z prawem i zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego. Wprowadzenie
przes³anki niezgodnego z prawem dzia³ania oznacza znaczne rozszerzenie
zakresu odpowiedzialnoœci w porównaniu do stanu istniej¹cego przed wejœciem w ¿ycie Konstytucji. Zastanowimy siê, czy jest to teza prawdziwa w ca³ej
sferze aktywnoœci publicznej. Najbardziej istotne dla ca³ej pracy s¹ ustalenia
dotycz¹ce znaczenia art. 77 ust. 1 Konstytucji, poniewa¿ wp³ywaj¹ one na
wyk³adniê i kszta³t regulacji kodeksowej zarówno w wymiarze zasady ogólnej z art. 417 § 1 KC, jak i zasad szczegó³owych. Pozwalaj¹ one na przeprowadzenie wnikliwej analizy zmieniaj¹cych siê stanowisk w doktrynie
i dokonanie twórczych ustaleñ i ocen znowelizowanej regulacji kodeksowej.
Dla pe³nego obrazu instytucji odpowiedzialnoœci konieczne s¹, oprócz
analiz historycznych i dogmatycznych równie¿ badania komparatystyczne.
Szczególne znaczenie wœród nich znajduj¹ rozwa¿ania na temat rozwi¹zañ
prawa wspólnotowego w tym zakresie i ocena koherencji polskiego stanu
prawnego ze standardami wspólnotowymi. Zostanie poddana analizie zgodnoœæ polskiego prawa z modelem prawa Unii Europejskiej. W kontekœcie rozwa¿añ porównawczych wa¿ne miejsce zajmuje analiza modeli prawnych
obowi¹zuj¹cych we wspó³czesnych pañstwach w tym zakresie zawsze w odniesieniu do rozwi¹zania polskiego. Na wstêpie mo¿na zaproponowaæ tezê
o tym, ¿e regulacja konstytucyjna chroni prawa jednostki w sposób zgodny
z wymogami wspólnotowymi i jest norm¹ nowoczesn¹ w swej treœci. Kluczowe miejsce w analizach komparatystycznych, zreszt¹ otwieraj¹c je, zajmuj¹
podjête pod wp³ywem podniesienia do rangi konstytucyjnej zasady odpowiedzialnoœci w³adzy publicznej i polskich tradycji historycznych II Rzeczpospolitej, analizy tekstów Konstytucji pañstw œwiata w celu poszukiwañ,
czy s¹ one miejscem regulacji interesuj¹cego nas problemu.
Na tym etapie konieczne jest wskazanie, jak nale¿y odczytaæ rozwa¿ania
zawarte w pracy z jednoczesnym postawieniem zarysu tez, których s³usznoœæ zostanie udowodniona przy pomocy argumentacji na etapie rozwa¿añ
szczegó³owych. W pracy wystêpuje, wœród wielu ju¿ zasygnalizowanych myœli przewodnich, jedna szczególna i najwa¿niejsza. Mianowicie artyku³ 77
ust. 1 Konstytucji obejmuje swoj¹ regulacj¹ dzia³ania w³adzy publicznej. Jest
rzecz¹ niebudz¹c¹ w¹tpliwoœci, ¿e aktywnoœæ publiczna i zadania pañstwa
nie polegaj¹ tylko na pe³nieniu funkcji o charakterze w³adczym. Tez¹ o podstawowym znaczeniu jest stwierdzenie, ¿e art. 77 ust. 1 reguluje tylko odpowiedzialnoœæ w sferze dzia³añ w³adczych przyjmuj¹c za podstawê odpowiedzialnoœci niezgodne z prawem dzia³anie i taki jest te¿ zakres przedmiotowy
znowelizowanego art. 417 KC. Natomiast szkody wyrz¹dzone w wyniku
dzia³añ niew³adczych podlegaj¹ odpowiedzialnoœci na zasadach ogólnych.
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W tym w³aœnie zakresie bêd¹ analizowane ró¿ne koncepcje doktrynalne
bêd¹ce prób¹ odpowiedzi na pytanie o podstawy prawne i zasady odpowiedzialnoœci za szkody wyrz¹dzone przy wykonywaniu zadañ publicznych
o charakterze niew³adczym. Dlatego równie¿ tak wa¿ne jest okreœlenie pojêcia w³adzy publicznej. Potrzeba podjêcia rozwa¿añ na ten temat jest uzasadniona z dwóch powodów. Pierwszy to wskazana zmiana stanu prawnego.
Drugi zaœ to zjawiska faktyczne w otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci okreœlane przez E. £êtowsk¹ zbiorczym terminem „pulweryzacji” Skarbu Pañstwa.
To przede wszystkim przekszta³cenia gospodarcze i procesy prywatyzacji.
Zaznaczyæ nale¿y, ¿e pulweryzacja nie zmienia charakteru publicznego tych
zadañ, które nale¿¹ do pañstwa i jednostek samorz¹du terytorialnego.
W przypadku zadañ publicznych niew³adczych, podobnie jak przy znaczeniu pojêcia w³adzy, w³aœciwe bêdzie rozumienie ich w ujêciu funkcjonalnym
a nie formalnym. Wykonywanie zadañ publicznych o charakterze niew³adczym jest przyczyn¹ znacznej liczby szkód. Wskazuje na to dorobek orzeczniczy w zakresie odpowiedzialnoœci cywilnej lekarza czy nauczyciela oraz
rozwój prawa medycznego.
Zaznaczyæ nale¿y, ¿e konstrukcja pracy realizuje wszystkie wymienione
za³o¿enia i myœli przewodnie. Jej budowa jest podporz¹dkowana tytu³owej
instytucji odpowiedzialnoœci, a dok³adniej zasadzie konstytucyjnej wyra¿onej w art. 77 ust. 1 Konstytucji i uk³adowi znowelizowanej regulacji kodeksowej przepisów art. 417–421 KC. Dlatego na pocz¹tku analizowana jest geneza
i ewolucja tej instytucji w ci¹gu epok historycznych. Rozdzia³ pierwszy poœwiêcony jest poszukiwaniom uzasadnienia istniej¹cych stanów prawnych
w historii, czyli najpierw, dlaczego istnia³ immunitet pañstwa, a potem, dlaczego w³adza publiczna odpowiada cywilnie. Tak prosta odpowiedŸ sprowadzaj¹ca siê do tego, ¿e skoro swoim zachowaniem wyrz¹dzi³a szkodê, obowi¹zana jest do jej naprawienia, ju¿ nie wystarcza w przypadku tak szczególnego podmiotu. W czêœci komparatystycznej zostan¹ przeanalizowane
Konstytucje ró¿nych pañstw œwiata, pochodz¹ce z ró¿nych okresów i obowi¹zuj¹ce w pañstwach o odmiennych ustrojach rz¹dów, w zakresie miejsca regulacji odpowiedzialnoœci w³adzy publicznej. Dostrzegaj¹c równie¿
w aspekcie analizowanego zagadnienia znaczenie faktu, ¿e Rzeczpospolita
Polska jest cz³onkiem Unii Europejskiej, podkreœliæ nale¿y wagê odpowiedzi
na pytanie, czy prawo w analizowanej sferze jest zgodne z wymogami wspólnotowymi? Rozdzia³ trzeci, o podstawowym znaczeniu dla ca³ej pracy poœwiêcony jest poszukiwaniom odpowiedzi, jakie normy prawne reguluj¹
odpowiedzialnoœæ i jakie warunki musz¹ byæ spe³nione, aby istnia³o konkretne roszczenie odszkodowawcze, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na zagadnienie bezpoœredniego stosowania przepisów Konstytucji. W tym celu zostanie
dokonana szczegó³owa analiza ka¿dego s³owa z art. 77 ust. 1 Konstytucji
i art. 417 § 1 KC statuuj¹cego zasadê ogóln¹. Rozwa¿ania wyodrêbnione
w kolejnych rozdzia³ach poœwiêcone bêd¹ szczególnym sferom w³adzy z jej
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trójpodzia³u, na co wskazuje dyferencjacja hipotez regulacji kodeksowej.
Zostanie w nich udzielona odpowiedŸ na pytanie, czy mo¿liwa jest odpowiedzialnoœæ za wydanie ustawy, innych aktów normatywnych, orzeczeñ s¹dowych i decyzji administracyjnych powoduj¹cych szkody. Szczególne miejsce
zajmuj¹ przemyœlenia dotycz¹ce zagadnienia bezprawnoœci normatywnej
i zaniechania legislacyjnego. Jest tak dlatego, ¿e s¹ to zupe³nie nowe instytucje wywo³uj¹ce najwiêcej w¹tpliwoœci.
Znaczenie dydaktyczne tematu polega na pokazaniu, jak mo¿na powi¹zaæ
problemy w³adzy publicznej i przez to dorobku nauk innych dziedzin prawa
z zagadnieniem typowo cywilistycznym. Jednoczeœnie temat pokazuje, jak
mo¿na wykorzystaæ abstrakcyjne i ogólne konstrukcje prawa cywilnego do
rozwi¹zywania szczegó³owych problemów w³adzy publicznej, stanowienia
prawa, wymiaru sprawiedliwoœci czy te¿ zadañ publicznych niew³adczych.
Ró¿norodnoœæ metod badawczych ma równie¿ znaczenie dydaktyczne. Zastosowane zosta³y bowiem badania historyczne, komparatystyczne, dogmatyczne w postaci pracy z materia³em Ÿród³owym przez wyk³adniê zespo³u
przepisów, analizê dorobku orzecznictwa czy poszukiwania i porz¹dkowania tekstów konstytucji z ró¿nych czêœci œwiata.
Wymienione problemy pozostaj¹ do rozwi¹zania w pracy i z pewnoœci¹
nie stanowi¹ listy zamkniêtej. Odpowiedzialnoœæ cywilna podmiotów prawa publicznego zawsze budzi³a ¿ywe zainteresowanie prawników, nawet
w okresie ju¿ utrwalonej wyk³adni art. 417 KC. Teraz jednak, w zwi¹zku z zasad¹ konstytucyjn¹ i nowelizacj¹ regulacji kodeksowej, dyskusja ta sta³a siê
wyj¹tkowo o¿ywiona i ci¹gle dostarczane s¹ nowe argumenty i okolicznoœci
wymagaj¹ce ustalenia. Prawo bowiem, jak i rzeczywistoœæ, do której siê odnosi nie jest statyczne. Problemy z wyk³adni¹ art. 77 ust. 1 Konstytucji maj¹
charakter bardzo dogmatyczny, co stanowi o ich wartoœci, ale jednoczeœnie
to w³aœnie od ustaleñ teoretycznych na tej p³aszczyŸnie zale¿y konkretna
ochrona poszkodowanych. W³aœciwa interpretacja tych ustaleñ wp³ywa te¿
na kszta³t znowelizowanej regulacji kodeksowej, dostosowanej do zasady
konstytucyjnej. Okreœlenie tych zasad oddzia³uje te¿ na orzecznictwo s¹dów
powszechnych rozstrzygaj¹cych o zasadnoœci roszczeñ i rozmiarach œwiadczeñ. Ustalenie warunków dochodzenia roszczeñ oznacza zakreœlenie obszaru ochrony praw jednostki. Problematyka ta dotyczy ka¿dego z nas, poniewa¿ ka¿dy podlega tej w³adzy czy to na szczeblu ogólnopañstwowym, czy
te¿ lokalnym, a jednoczeœnie p³ac¹c podatki korzysta z zadañ publicznych
o charakterze niew³adczym. W tym w³aœnie realizuje siê praktyczny wymiar
tematu.
Opracowanie niniejsze stanowi adaptacjê rozprawy doktorskiej uwzglêdniaj¹c¹ zachodz¹ce zmiany stanu prawnego . W tym miejscu pragnê serdecznie podziêkowaæ mojemu Promotorowi Panu Profesorowi Krzysztofowi Pietrzykowskiemu za opiekê naukow¹, zainteresowanie mnie zagadnieniem,
którego opracowanie by³o przedmiotem rozprawy doktorskiej, natomiast
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Recenzentom – Panu Profesorowi Markowi Safjanowi i Pani Profesor Teresie Mróz dziêkujê za wyrozumia³¹ ocenê oraz cenne uwagi, które pozwoli³y
nadaæ mojej pracy obecny kszta³t i zachêcanie do jej publikacji.
Bia³ystok, styczeñ 2006 r.
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