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PRZEBIEG KONSUMENCKIEGO POSTĘPOWANIA  
NIEWYPŁACALNOŚCIOWEGO (SURENDETTEMENT  

PERSONEL) I POSTĘPOWANIA PROWADZĄCEGO  
DO UWOLNIENIA OSOBY FIZYCZNEJ Z RESZTY  

DŁUGÓW (RETABLISSEMENT PERSONEL) WE FRANCJI

Kontynuacją analizy francuskiej regulacji nadmiernego zadłużenia konsumen-

tów1 jest niniejszy artykuł, w którym przedstawiony zostanie przebieg konsumenc-
kich postępowań oddłużeniowych. Konsumenckie postępowanie niewypłacalnoś-

ciowe (surendettement personel) i postępowanie prowadzące do uwolnienia osoby 
fizycznej z reszty długów (retablissement personel) uregulowane zostały w art.  
L. 330–1 i n. kodeksu konsumenckiego (Code de la consommation), obowiązujące-

go aktualnie we Francji, na mocy ustawy z dnia 1 sierpnia 2003 r. n° 2003–710710 
kierowanie i programowanie dla miast oraz urbanistyczna renowacja (d’orientation 
et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine). W związku z prowa-

dzonymi w Polsce pracami nad uchwaleniem ustawy regulującej zasady wspólnego 
dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących osoba-

mi fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej2, francuskie postępowa-

nia oddłużeniowe mogą stanowić dla ustawodawcy polskiego interesujący punkt 
odniesienia dla przyszłych rozwiązań.

* Autorka jest doktorantką w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego po zdanym egzaminie 
sędziowskim.

1 Por. K. Michalak: Przesłanki wszczęcia konsumenckiego postępowania niewypłacalnościowego (surendettement 
personel) i postępowania prowadzącego do uwolnienia osoby fizycznej z reszty długów (retablissement personel) 
we Francji, Transformacje Prawa Prywatnego 2008, nr 1, s. 33.

2 W dniu 24 października 2008 r. Sejm RP uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy — Prawo 
upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk sejmowy nr 831), któ-

rego tekst, zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu, został przekazany Marszałkowi Senatu i Prezydentowi (por. 
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/ustawyall?OpenAgent&6&27).
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1. PRZEPISY WSPÓLNE DLA KONSUMENCKIEGO  
POSTĘPOWANIA NIEWYPŁACALNOŚCIOWEGO  

(SURENDETTEMENT PERSONEL) I POSTĘPOWANIA  
PROWADZĄCEGO DO UWOLNIENIA OSOBY FIZYCZNEJ 

Z RESZTY DŁUGÓW (RETABLISSEMENT PERSONEL)

Komisja do spraw niewypłacalnościowych (commission de surendettement) 
w zależności od stanu zadłużenia (état d’endettement) dłużnika może wszcząć kon-

sumenckie postępowanie niewypłacalnościowe (surendettement personel) mające 
na celu pomoc dłużnikowi w spłacie swoich długów, albo przedstawić wniosek 
dłużnika, po uzyskaniu jego zgody, sędziemu komisarzowi (juge de l’exécution) 

celem wszczęcia postępowania prowadzącego do uwolnienia osoby fizycznej 
z reszty długów (retablissement personel). Jednakże, aby mogło zostać ogłoszone 
któreś z konsumenckich postępowań upadłościowych, wniosek dłużnika musi naj-
pierw zostać przyjęty przez komisję do spraw niewypłacalnościowych (commission 
de surendettement), w postępowaniu w przedmiocie dopuszczalności wniosku (vé-
rification de recevabilité de la demande). Jeżeli wniosek zostanie dopuszczony, 
komisja ustala stan zadłużenia dłużnika (état d’endettement) i na tej podstawie de-

cyduje, jakie wsząć postępowanie. 
Uwzględniając francuski model dwufazowego postępowania, wspólne przepi-

sy dla konsumenckiego postępowania niewypłacalnościowego (surendettement 
personel) i postępowania prowadzącego do uwolnienia osoby fizycznej z reszty 
długów (retablissement personel) podzielono na fazę administracyjną przed komisją 
do spraw niewypłacalnościowych (commission de surendettement) oraz fazę sądową 
przed sędzią komisarzem (juge de l’exécution).

1.1. FAZA ADMINISTRACYJNA

1.1.1. POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE 

Wniosek o wszczęcie postępowania niewypłacalnościowego (surendettement 
personel) lub postępowania prowadzącego do uwolnienia osoby fizycznej z reszty 
długów (retablissement personel) dłużnik składa do sekretariatu komisji do spraw 
upadłościowych, gdzie ma miejsce wstępna selekcja3. Celem postępowania przygo-

towawczego jest bowiem weryfikacja, czy wniosek spełnia przesłanki formalno-

prawne, do których należą: jurysdykcja krajowa, właściwość sądu i wymogi formal-

3 Sekretariatem komisji do spraw upadłościowych jest najczęściej sekretariat lokalnego oddziału Banku Fran-

cji (Banque de France).
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ne wniosku4. Sekretariat komisji jest również uprawniony do zbadania, czy dłużnik 
nie podlega innym postępowaniom upadłościowym prowadzonym w stosunku do 
przedsiębiorców (difficultés des entreprises)5. W trakcie postępowania przygotowaw-

czego sekretariat komisji do spraw niewypłacalnościowych może żądać od dłużnika 
wszystkich potrzebnych dokumentów uzupełniających, jak również udzielać konkret-
nych porad. Sekretariat informuje również wierzycieli o długach dłużnika. 

Sekretariat komisji do spraw upadłościowych, po wstępnym badaniu wniosku, 
wysyła dłużnikowi listem poleconym powiadomienie o powołaniu komisji do spraw 
niewypłacalnościowych (commission de surendettement). Następnie, zgodnie z art. 
L. 331–3 zd. 2 kodeksu konsumenckiego, komisja do spraw niewypłacalnościowych 
(commission de surendettement) zobowiązana jest, w terminie sześciu miesięcy od 
dnia doręczenia powiadomienia, do podjęcia decyzji o dopuszczalności wniosku 
(vérification de recevabilité de la demande)6.

1.1.2. POSTANOWIENIE O DOPUSZCZALNOŚCI WNIOSKU  
(RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE) 

Każdy wniosek dłużnika przedstawiony przez sekretariat badany jest przez 
komisję do spraw niewypłacalnościowych (commission de surendettement) w po-

stępowaniu w przedmiocie dopuszczalności wniosku (vérification de recevabilité 
de la demande). Komisja bada przesłanki formalnoprawne i materialnoprawne 
wszczęcia konsumenckich postępowań upadłościowych. Jeżeli wątpliwości nie 
zostały wcześniej usunięte przez sekretariat7, komisja do spraw niewypłacalnościo-

wych (commission de surendettement) może wystąpić o potrzebne informacje do 
administracji publicznej, organizacji kredytowych i konsumenckich oraz wszystkich 
innych organizacji, by przedstawiły sytuację dłużnika, jak i możliwości jej poprawy. 
Na wniosek dłużnika komisja może wysłuchać jego albo osoby trzecie8.

4 Więcej na temat przesłanek wszczęcia postępowań konsumenckich we Francji zob.: K. Michalak: Przesłan-
ki wszczęcia konsumenckiego postępowania niewypłacalnościowego…, op. cit.

5 Uregulowanych w ustawach z dnia: 26 lipca 2005 r., n° 2005–845 ochrona przedsiębiorstw (sauvegarde des 
entreprises) inkorporowana do kodeksu handlowego (code de commerce), z 1 marca 1984 r., n° 84–148 dotycząca 
prewencji i ugodowego rozwiązywania problemów przedsiębiorców (relative à la prévention et au règlement 
amiable des difficultés des entreprises), z 30 grudnia 1988 r., n° 88–1202 dotycząca przystosowywania gospodarstw 
rolnych do warunków ekonomicznych i socjalnych (relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son  
environnement économique et social) i z 25 stycznia 1985 r., n° 85–98 dotycząca postępowania naprawczego i li-
kwidacji przedsiębiorstw (relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises).

6 Konsekwencją nieterminowego rozpatrzenia wniosku dłużnika, zgodnie z art. L. 332–5 kodeksu konsumenc-
kiego, jest uprawnienie dłużnika do złożenia wniosku o otwarcie postępowania prowadzącego do uwolnienia 
osoby fizycznej z reszty długów (retablissement personel) bezpośrednio do sędziego komisarza (juge de l’exécution). 
Ponadto, po upływie kolejnych trzech miesięcy, umownie ustalone oprocentowanie przekształca się w ustawową 
stopę procentową, z zastrzeżeniem, że komisja lub sędzia mogą zadecydować odmiennie.

7 Co w praktyce rzadko się zdarza (tak: G. Raymond, Surendettement, JurisClasseur Commercial, 1 czerwca 2006 r.).
8 W praktyce dłużnik przed samą komisją spraw niewypłacalnościowych (commission de surendettement) jest 

rzadko wysłuchiwany.
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Z momentem powołania komisji dłużnik wpisywany jest na listę krajowego 
spisu informacji o zaległościach w płatnościach osób fizycznych, które zaciągnęły 
kredyt dla potrzeb niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (fichier 
national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux 
crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels)9.

Zgodnie z art. R. 331–8 kodeksu konsumenckiego, decyzja w przedmiocie 
dopuszczalności wniosku (recevabilité de la demande) wraz z uzasadnieniem dorę-

czana jest dłużnikowi i wierzycielom listem poleconym z jednoczesnym pouczeniem 
o odwołaniu do sędziego komisarza (juge de l’exécution) w terminie 15 dni od dnia 

doręczenia. Zażalenie powinno być złożone w sekretariacie komisji lub wysłane 
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

1.1.3. STAN ZADŁUŻENIA  
(ÉTAT D’ENDETTEMENT) 

Na podstawie art. L. 331–3 kodeksu konsumenckiego, komisja do spraw nie-

wypłacalnościowych (commission de surendettement) zobligowana jest zbadać stan 
zadłużenia dłużnika, kierując się przede wszystkim danymi wskazanymi przez nie-

go we wniosku. Komisja może również, zgodnie z art. R. 331–9 kodeksu konsu-

menckiego, opublikować w poczytnym dzienniku wezwanie wierzycieli do zgła-

szania swoich wierzytelności w terminie wyznaczonym w wezwaniu. 
Dłużnik informowany jest na bieżąco o przebiegu postępowania i ustalonym 

stanie jego zadłużenia. Jeśli dłużnik kwestionuje istnienie lub wysokość podanych 
przez wierzycieli wierzytelności, dysponuje terminem 20 dni, by powołać sędziego 
komisarza (juge de l’exécution) w celu sprawdzenia wierzytelności (vérification des 
créances). Zgodnie z art. L. 331–4 kodeksu konsumenckiego, komisja do spraw 
niewypłacalnościowych (commission de surendettement) nie może sprzeciwić się 
takiemu wnioskowi.

W wypadku gdy wierzyciele nie zgadzają się z ustalonym przez komisję stanem 
zadłużenia dłużnika (état d’endettement), dysponują terminem 30 dni na dostarcze-

nie komisji dowodów uprawdopodabniających ich wierzytelności. Wierzyciele 
ponadto muszą podać, czy dług był zabezpieczony poręczeniem i czy został przez 
poręczyciela zapłacony. Gdy zajdzie taka potrzeba, komisja do spraw niewypłacal-
nościowych (commission de surendettement) może również powołać sędziego ko-

misarza (juge de l’exécution), by dokonał sprawdzenia wierzytelności (vérification 
des créances).

9 Tak zwany FICP, prowadzony przez Bank Francji (la Banque de France), uregulowany ustawą z dnia  
6 stycznia 1978 r., loi n° 78–17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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1.1.4 ZAWIESZENIE POSTĘPOWAŃ EGZEKUCYJNYCH  
(SUSPENSION DES VOIES D’EXÉCUTION) 

Powołanie komisji do spraw niewypłacalnościowych (commission de suren-
dettement) nie powoduje z mocy prawa zawieszenia ewentualnych postępowań 
egzekucyjnych. W sytuacji jednakże stwierdzenia dopuszczalności wniosku (receva-
bilité de la demande) komisja może z takim wnioskiem wystąpić do sędziego komisarza 
(juge de l’exécution)10, który, zgodnie z art. L. 331–5 kodeksu konsumenckiego, posta-

nowieniem zawiesza postępowania egzekucyjne (suspension des voies d’exécution), 
jeżeli wymaga tego sytuacja dłużnika. Ponadto, na podstawie art. L. 331–5 kodeksu 
konsumenckiego, w pilnych wypadkach (cas d’urgence) wniosek o zawieszenie 

może być wniesiony przez przewodniczącego komisji, lokalnego przedstawiciela 
Banku Francji (Banque de France) lub samego dłużnika. 

Otwarcie natomiast przez sędziego komisarza (juge de l’exécution) postę-
powania prowadzącego do uwolnienia osoby fizycznej z reszty długów (retablis-
sement personel) prowadzi, zgodnie z art. L. 331–3–1 kodeksu konsumenckie- 
go, do zawieszenia wszystkich postępowań egzekucyjnych (suspension des voies 
d’exécution).

1.1.5. NOWY WNIOSEK 

Jeżeli za pierwszym razem wniosek o wszczęcie postępowania niewypłacal-
nościowego (surendettement personel) lub postępowania prowadzącego do uwol-
nienia osoby fizycznej z reszty długów (retablissement personel) zostanie odrzuco-

ny lub oddalony, dłużnik ma możliwość powtórnego wniesienia wniosku. Warunkiem 
jednak jest wystąpienie nowych okoliczności11, przykładowo wpływających na od-
mienną ocenę dobrej wiary12 lub zaostrzenie sytuacji niewypłacalności13.

10 Tak Cass. 1 izba cywilna, z dnia 19 czerwca 2001 r.: Juris–Data n° 2001–010223; Bull.civ. 2001, I, n° 182; 
Contrats concurrence consommation (dalej w skrócie: Contrats, conc.consom.) 2002, komentarz 40, z glosą  
G. Raymond.

11 Tak Cass. 1 izba cywilna, z dnia 15 września 2005 r.: Juris–Data n° 2005–029694; Contrats, conc.consom. 
2006, komentarz 17.

12 Tak Cass. 1 izba cywilna, z dnia 1 czerwca 1999 r.: Contrats, conc.consom. 2000, komentarz 55, Cass. 1 izba 
cywilna z dnia 5 stycznia 2000 r.: Bull.civ. 2000, I, n° 2 oraz Cass. 1 izba cywilna z dnia 5 grudnia 2000 r.: Contrats, 
conc.consom. 2001, komentarz 98.

13 Tak Cass. 1 izba cywilna, z dnia 7 listopada 2001 r.: Juris Classeur périodique generale (dalej w skrócie:  
JCP G) 2001, IV, 3027.
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1.2. FAZA SĄDOWA 

1.2.1. ZAGADNIENIA PROCESOWE 

Postępowanie przed sędzią komisarzem (juge de l’exécution) podlega general-

nym regułom postępowania cywilnego i na mocy art. 16 kodeksu postępowania 
cywilnego (code de la procédure civile) jest kontradyktoryjne, a zgodnie z art.  
R. 332–1–2 kodeksu konsumenckiego ustne.

Sędzia komisarz (juge de l’exécution), na podstawie art. R. 333–1–2 kodeksu 
konsumenckiego, wydaje jugement14 lub ordonnance15. Ordonnance wydawane jest 

w enumeratywnie wyliczonych w kodeksie konsumenckim wypadkach16, a w po-

zostałych sędzia komisarz (juge de l’exécution) wydaje jugement.
Orzeczenia sędziego komisarza (juge de l’exécution) są natychmiast wykonal-

ne, zgodnie z art. R. 331–1–3 kodeksu konsumenckiego. W wypadku odwołania od 
orzeczenia sędziego komisarza (juge de l’exécution), wniosek o wstrzymanie egzeku-

cji może być kierowany do Przewodniczącego Sądu Apelacyjnego (Président de la 
cour d’appel). Orzeczenia sędziego komisarza (juge de l’exécution) doręczane są 
dłużnikowi i wierzycielom listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a komisji 
do spraw niewypłacalnościowych (commission de surendettement) — listem zwykłym.

1.2.2. SPRAWDZENIE WIERZYTELNOŚCI  
(LA VÉRIFICATION DES CRÉANCES) 

Komisja do spraw niewypłacalnościowych (commission de surendettement), 
na podstawie art. R. 331–11 kodeksu konsumenckiego, może powołać sędziego 
komisarza (juge de l’exécution), w celu sprawdzenia wierzytelności (vérification 
des créances). Z tego też względu sędzia komisarz (juge de l’exécution) uprawnio-

ny jest z urzędu do wzywania wierzycieli do dostarczenia wszelkich dokumentów 
udowadniających istnienie zobowiązania17. We Francji miały bowiem miejsce wy-

14 Orzeczenie, które jednocześnie obejmuje polski „wyrok”, jak i „postanowienie kończące postępowanie 
w sprawie”. W tytule XIV księgi I francuskiego nowego kodeksu postępowania cywilnego jugement dzielą się na: 
les jugements sur le fond oraz les autres jugements. Les autres jugements dzielą się na: 1) les jugements avant dire 
droit; 2) les ordonnances de referé; 3) les ordonnances sur requête.

15 Również orzeczenie, które zbliżone jest najbardziej do polskiego postanowienia wydawanego w postępo-

waniach wpadkowych (incydentalnych), obejmującego kwestie procesowe (formalne).
16 Między innymi: na wniosek komisji do spraw upadłościowych (commission de surendettement) lub strony 

w sprawie ponoszenia kosztów zawiadomienia wierzycieli, jeżeli nie jest możliwe porozumienie pomiędzy stro-

nami (art. R. 331–9 kodeksu konsumenckiego); w celu zawieszenia postępowań egzekucyjnych prowadzonych 
przeciwko dłużnikowi (art. R. 331–15 kodeksu konsumenckiego); w przypadku odwołania się od zalecanych przez 
komisję do spraw upadłościowych (commission de surendettement) środków zaradczych (recommandations) (art. 
R. 332–3 kodeksu konsumenckiego).

17 Tak Cass. 1 izba cywilna, z dnia 2 października 2001 r.: Contrats, conc.consom. 2002, komentarz 39, z glosą 
G. Raymond; Revue trimestrielle de droit commercial (dalej w skrócie: RTD com.) 2001, p. 987, z glosą G. Paisant.
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padki, gdzie instytucja kredytowa nie dysponowała własnoręcznie podpisaną przez 
dłużnika umową kredytową18. Tymczasem, zgodnie z art. 1315 kodeksu cywilnego, 
to na stronie, która podnosi nieskuteczność egzekucji, ciąży obowiązek udowodnie-

nia istnienia wierzytelności19. Sędzia komisarza (juge de l’exécution) może również 
z urzędu stwierdzić prekluzję zobowiązania. 

1.2.3. ODWOŁANIA OD DECYZJI KOMISJI DO SPRAW  
NIEWYPŁACALNOŚCIOWYCH (COMMISSION DE SURENDETTEMENT) 

Na podstawie art. L. 331–3 kodeksu konsumenckiego, sędzia komisarz (juge 
de l’exécution) rozpoznaje wszelkie odwołania (recours) od decyzji komisji do spraw 

niewypłacalnościowych (commission de surendettement) w przedmiocie dopusz-

czalności wniosku (recevabilité de la demande), jak i późniejszego jego kierunku. 
Zarówno wierzyciele, którzy kwestionują stan niewypłacalności dłużnika, są upraw-

nieni do wniesienia odwołania (recours) od decyzji komisji wszczynającej postępo-

wanie oddłużeniowe, jak i dłużnik może skarżyć decyzję o niedopuszczalności jego 
wniosku. Zgodnie z art. R. 331–21 kodeksu konsumenckiego termin zaskarżenia 
wynosi 15 dni od dnia zawiadomienia strony o decyzji komisji. Odwołanie (recours) 

wysyła się listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres sekretariatu ko-

misji do spraw upadłościowych. 
Sędzia komisarz (juge de l’exécution) każdy wniosek ocenia indywidualnie 

i samodzielnie bada wszystkie przesłanki wszczęcia konsumenckich postępowań 
upadłościowych20. Jednakże będąc instancją odwoławczą, nie ma możliwości wzy-

wania dłużnika o uzupełnienie braków wniosku. 

1.2.4. ODWOŁANIA OD ORZECZEŃ  
SĘDZIEGO KOMISARZA 

Stronom od ordonnance sędziego komisarza (juge de l’exécution), na podsta-

wie art. R. 332–1–2 kodeksu konsumenckiego, przysługuje odwołanie do tej samej 
instancji (recours en rétractation), o ile przedmiotem zaskarżenia nie jest równo-
cześnie jugement o wszczęciu któregoś z konsumenckich postępowań upadło-
ściowych. 

18 Tribunal d’instance (dalej w skrócie: TI) Château–Thierry, z dnia 21 czerwca 1994 r.: Contrats, conc.consom. 
1995, komentarz 16 oraz TI Reims, z dnia 13 września 1994 r.: Contrats, conc.consom. 1994, komentarz 212.

19 Odnośnie do umowy kredytu konsumenckiego — orzeczenie Cour de Cassation 1 izba cywilna, z dnia  
10 kwietnia 1996 r.: Recueil Dalloz (dalej w skrócie: D.) 1996, s. 527.

20 Cass. 1 izba cywilna, z dnia 27 października 1992 r.: Contrats, conc.consom. 1993, komentarz 17 oraz Cass. 1 
izba cywilna, z dnia 6 grudnia 1994 r.: Contrats, conc.consom. 1995, komentarz 41.
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Natomiast, zgodnie z art. 332–1–2 kodeksu konsumenckiego, jugement albo 
nie podlega zaskarżeniu21, albo przysługuje od niego apelacja (appel) na ogólnych 
zasadach postępowania cywilnego do sądu wyższej instancji. Przed Sądem Odwo-

ławczym nie jest wymagana reprezentacja przez profesjonalnych pełnomocników. 

2. SZCZEGÓLNE KONSUMENCKIE  
POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE 

W zależności od stanu zadłużenia (état d’endettement), determinującego środ-

ki, jakie mogą być zastosowane w celu oddłużenia dłużnika, ustawodawca francuski 
przewidział dwa konsumenckie postępowania upadłościowe: 

– jeżeli dłużnik znalazł się w sytuacji niezdolności spłaty długów niepochodzących 
z działalności zarobkowej, które stały się wymagalne bądź wkrótce staną się 
wymagalne, komisja do spraw niewypłacalnościowych (commission de suren-
dettement) kieruje wniosek w stronę ogłoszenia konsumenckiego postępowania 
niewypłacalnościowego (surendettement personel), gdzie w pierwszej kolejno-

ści komisja nakłania strony (concilier) do zawarcia planu oddłużeniowego (plan 
conventionnel de redressement), a gdy do tego nie dojdzie — proponuje środki 
zaradcze (recommandations);

– jeżeli dłużnik znalazł się w sytuacji kwalifikowanej jako „niemożliwość sana-

cji” (situation irrémédiablement compromise), komisja do spraw niewypłacal-
nościowych (commission de surendettement) może za pisemną zgodą dłużnika 
przedstawić jego wniosek sędziemu komisarzowi (juge de l’exécution) celem 

ogłoszenia postępowania prowadzącego do uwolnienia osoby fizycznej z resz-

ty długów (rétablissement personel); wyłącznie sędzia komisarz (juge de 
l’exécution) jest kompetentny do jego wszczęcia i całkowitego oddłużenia 
dłużnika.

2.1. KONSUMENCKIE POSTĘPOWANIE NIEWYPŁACALNOŚCIOWE 
(SURENDETTEMENT PERSONEL)

Doktryna i orzecznictwo sformułowały pewne zasady, w myśl których konsu-

menckie postępowanie niewypłacalnościowe (surendettement personel) nie ma na 

celu uwolnienia dłużnika z długów, a jego zakończenie ma znaczenie bardziej so-

cjalne niż ekonomiczne22. Ponieważ konsumenckie postępowanie niewypłacalnoś-

21 Tak zwany jugement en dernier resort.
22 Tak Cass. 1 izba cywilna, z dnia 10 marca 1993 r.: Contrats, conc.consom. 1993, komentarz 141 oraz Cass. 

1 izba cywilna, z dnia 27 czerwca 1993 r.: Bulletin d’information de la Cour de cassation (dalej w skrócie: Bull.
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ciowe (surendettement personel) nie jest postępowaniem likwidacyjnym w egzeku-

cyjnym tego słowa znaczeniu, komisja nie jest zobligowana do przestrzegania za-

sady równości w zaspokajaniu wierzycieli23. Ponadto, zgodnie z art. L. 333–1 
kodeksu konsumenckiego, wykluczona jest możliwość odroczenia, zmiany lub 
zatarcia długu pochodzącego z obowiązku alimentacyjnego, kary lub środka karne-

go24. Natomiast od wejścia w życie noweli z dnia 1 sierpnia 2003 r. n° 2003–710 
kierowanie i programowanie dla miast oraz urbanistyczna renowacja (d’orientation 
et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine), sędzia komisarz (juge 
de l’exécution) i komisja do spraw niewypłacalnościowych (commission de suren-
dettement) mogą również stosować środki zaradcze (recommandations) w stosunku 

do długów podatkowych.
Przede wszystkim celem komisji do spraw niewypłacalnościowych (commission 

de surendettement) jest nakłanianie do pojednania (concilier) i zawarcia pomiędzy 
dłużnikiem a jego głównymi wierzycielami planu oddłużeniowego (plan conven-
tionnel de redressement). Dopiero gdy nie dojdzie do zawarcia planu, komisja, na 
wniosek dłużnika, zaleca zastosowanie środków zaradczych (recommandations). 

Decyzje niebędącej organem sądowym komisji do spraw niewypłacalnościo-

wych (commission de surendettement) stają się wykonalne albo z woli stron — 
w przypadku podpisania przez nie planu oddłużeniowego (plan conventionnel de 
redressement), albo na mocy postanowienia sędziego komisarza (juge de l’exécution) 

— gdy w braku zaskarżenia, po prostym sprawdzeniu legalności, potwierdzi zale-

cane środki zaradcze (recommandations) lub oddalając zażalenie, przychyli się do 
ich zasadności. W wypadku zaskarżenia decyzji komisji, sędzia komisarz (juge de 
l’exécution) jako organ odwoławczy może również zmienić i zalecić zastosowanie 
innego środka zaradczego (recommandations).

Ustawa z dnia 1 sierpnia 2003 r. n° 2003–710 kierowanie i programowanie dla 
miast oraz urbanistyczna renowacja (d’orientation et de programmation pour la 
ville et la rénovation urbaine) nie zawiera w swoich dyspozycjach środków sank-

cjonujących instytucje udzielające kredytów, które w nierzetelny sposób sprawdza-

ły zdolność kredytową swoich klientów. Jednakże, przepis art. L. 331–7 kodeksu 
konsumenckiego przewiduje, że komisja do spraw niewypłacalnościowych (com-
mission de surendettement), zalecając stosowanie konkretnych środków zaradczych 
(recommandations), powinna uwzględniać ich profesjonalny charakter. 

inf.C.cass.) 1 marca 1993 r., n° 362, s. 19, oraz Cass. 1 izba cywilna, z dnia 6 kwietnia 1994 r.: Contrats, conc.
consom. 1994, komentarz 149.

23 Tak Cass. 1 izba cywilna, z dnia 5 kwietnia 1993 r.: Bull.civ. 1993, I, n° 142.
24 Wyliczenie z art. L. 333–1 kodeksu konsumenckiego zostało przez orzecznictwo zinterpretowane jako 

enumeratywne i stosując wykładnię a contrario przyjęto, że długi pochodzące z działalności gospodarczej, których 
artykuł ten nie wymienia, tym samym mogą podlegać odroczeniu, zmianie lub zatarciu, jeżeli strony tak zgodnie 
postanowią (tak Cass przed reformą z dnia 1 sierpnia 2003 r. — Cass. 1 izba cywilna, z dnia 31 marca 1992 r.: Bull.
civ. 1992, I, n° 111; D. 1992, s. 317, z glosą Paisant, oraz Cass. 1 izba cywilna, z dnia 2 grudnia 1992 r.: Contrats, 
conc.consom. 1993, komentarz 39; RTD komentarz 1993, s. 173; na aktualnym stanie prawnym — CA Paris,  
26 października 2005 r.: Juris–Data n° 2005–286402; Contrats, conc.consom. 2006, komentarz 39).
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2.1.1. PLAN ODDŁUŻENIOWY  
(PLAN CONVENTIONNEL DE REDRESSEMENT) 

W celu zawarcia planu oddłużeniowego (plan conventionnel de redressement) 
strony nie są związane ustawą, która jedynie przykładowo wskazuje pewne rozwią-

zania. Wybór środków, jakie zostaną podjęte, pozostawiono woli stron i mogą to 
być, przykładowo: odroczenie płatności, zmiana sposobu spłaty długów, zwolnienie 
z długu, zmniejszenie lub umorzenie oprocentowania, wprowadzenie zabezpiecze-

nia, zawarcie umowy poręczenia lub zamiana poręczyciela. Ponadto, plan oddłuże-

niowy (plan conventionnel de redressement) nie ogranicza się tylko do długów 
niepochodzących z prowadzenia przedsiębiorstwa. Jeżeli wierzyciele zaakceptują 
taki plan, to może on dotyczyć również długów pochodzących z działalności gospo-

darczej25. Wierzyciele mogą także uzależnić swoją zgodę od warunków wymienionych 
w planie oddłużeniowym (plan conventionnel de redressement), takich jak na przykład: 
przeprowadzka do lokalu z mniejszym czynszem lub sprzedaż samochodu. Plan 
oddłużeniowy (plan conventionnel de redressement), zgodnie z art. L. 331–6 kodeksu 
konsumenckiego, powinien przewidywać sposób jego egzekucji, to znaczy wierzy-

ciele muszą zaakceptować porządek pierwszeństwa należności rozłożonych w czasie, 
ustalić wysokość miesięcznych wpłat, jak i wszystkich innych środków uwalniających 
dłużnika z długów. Powinien również ustalić czas jego trwania, jednakże nie może 
być on dłuższy niż 10 lat26. Plan oddłużeniowy (plan conventionnel de redressement) 
podlega ogólnym warunkom prawa kontraktowego27.

Jeśli dłużnik nie przestrzegał warunków ugody, do której się zobowiązał, plan 
oddłużeniowy (plan conventionnel de redressement), zgodnie z art. R. 331–17 ko-

deksu konsumenckiego, staje się nieważny po upływie 15 dni od wezwania dłużni-
ka do wykonania jego postanowień. Nieważność planu powoduje, że wierzyciele 
odzyskują swoje prawa do wykonania zobowiązania, w takim zakresie, jaki istniał 
pierwotnie. Wierzyciele w tym wypadku mogą wnieść wniosek o nadanie klauzuli 
wykonalności, nawet w trakcie trwania postępowania przed komisją do spraw nie-

wypłacalnościowych (commission de surendettement). Tymczasem, aby tego unik-

nąć, dłużnik może przed wezwaniem go do wykonania postanowień planu oddłu-

żeniowego (plan conventionnel de redressement) wnieść nowy wniosek o wszczęcie 
konsumenckiego postępowania niewypłacalnościowego (surendettement personel). 
Nowy wniosek, aby był skuteczny, musi jednak zawierać nowe okoliczności, uza-

sadniające przyczyny niewykonania wcześniej zawartego planu28. 

25 Tak Cass. 1 izba cywilna, z dnia 31 marca 1992 r.: Contrats, conc.consom. 1992, komentarz 146.
26 Ten sam art. L. 331–6 kodeksu konsumenckiego przewiduje jednak wyjątek, dla kredytów mieszkaniowych 

zaciągniętych w celu zakupu lokalu dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, gdy wydłużenie okresu dziesięcio-

letniego zapobiegnie sprzedaży tego lokalu.
27 Tak CA Paris, 16 października 1996 r.: Contrats, conc.consom. 1996, komentarz 40.
28 Przykładowo zmniejszenie dochodów (tak Cass. 1 izba cywilna, z dnia 10 lipca 1995 r.: Bull.civ. 1995, I,  

n° 318) lub sytuacja, w której zaakceptowany plan oddłużeniowy (plan conventionnel de redressement) nie pozo-
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2.1.2. ŚRODKI ZARADCZE (RECOMMANDATIONS) 

Na wniosek dłużnika, po przedstawieniu przez strony swoich obserwacji, ko-

misja do spraw niewypłacalnościowych (commission de surendettement) przedstawia 

sędziemu komisarzowi (juge de l’exécution) zalecenia zastosowania odpowiednich 
środków zaradczych (recommandations). Komisja do spraw niewypłacalnościowych 
(commission de surendettement) może wybrać jeden lub kilka środków zaradczych 
(recommandations) wymienionych w art. L. 331–7 i art. L. 331–7–1 kodeksu kon-

sumenckiego. Ograniczona jest jedynie, zgodnie z art. L. 331–7 kodeksu konsumenc-
kiego, dziesięcioletnim maksymalnym czasem ich trwania. 

Zgodnie z art. R. 331–21 kodeksu konsumenckiego, na wniosek komisji do 
spraw niewypłacalnościowych (commission de surendettement), powoływany jest 
sędzia komisarz (juge de l’exécution), który wyznacza posiedzenie w terminie 15 
dni od dnia ogłoszenia decyzji komisji. Gdy w powyższym piętnastodniowym ter-
minie od decyzji komisji nie zostanie wniesione odwołanie (recours), sędzia komi-
sarz (juge de l’exécution) postanowieniem podlegającym natychmiastowej wyko-

nalności potwierdza zalecane środki zaradcze (recommandations) po sprawdzeniu 

ich zgodności z prawem. Jednakże zdaniem Sądu Kasacyjnego (Cour de Cassation), 
sędzia komisarz (juge de l’exécution) nie może odnieść się ani do przesłanek wszczę-

cia konsumenckiego postępowania niewypłacalnościowego (surendettement perso-
nel), ani do ważności wierzytelności29. W praktyce rola sędziego komisarza (juge 
de l’exécution) ogranicza się do sprawdzenia, czy zalecenia komisji są zgodne 
z katalogiem środków zaradczych (recommandations) wymienionym w art.  
L. 331–7 kodeksu konsumenckiego, bez możliwości ich zmiany. Postanowienie 
sędziego komisarza (juge de l’exécution) nie ma mocy powagi rzeczy osądzonej30. 
Jeśli sędzia komisarz (juge de l’exécution) odmawia potwierdzenia zaleceń, zwraca 
wniosek komisji w celu zmiany środków zaradczych (recommandations), lecz nie 
może nakazać powtórnego sprawdzenia wierzytelności31. 

Natomiast, zgodnie z art. L. 332–2 kodeksu konsumenckiego, w wypadku 
wniesienia odwołania (recours) od zalecanych przez komisję środków zaradczych 
(recommandations), sędzia komisarz (juge de l’exécution) może tytułem zabezpie-

czenia wykonać którekolwiek z zaleceń komisji, celem ponownego zbadania spra-

wy wezwać wierzycieli, jak również sprawdzić stan wierzytelności. Sędzia komisarz 
(juge de l’exécution) uprawniony jest również do pozyskiwania wszelkich informa-

cji pozwalających na ocenę sytuacji dłużnika i ewentualnej jej poprawy. Decydując 
o zmianie środków zaradczych (recommandations), na podstawie art. L. 332–3 

stawił dłużnikowi minimalnych środków do życia (reste à vivre) (tak Cass. 1 izba cywilna, z dnia 9 czerwca 2005 r.: 
Juris–Data n° 2005–028791; Contrats, conc.consom. 2005, komentarz 183, z glosą G. Raymond).

29 Tak Cass. 1 izba cywilna, z dnia 4 maja 1999 r., citée supra n° 32.
30 Tak Cass. 2 izba cywilna, z dnia 17 czerwca 1999 r.: Bull.civ. 1999, II, n° 122.
31 Tak Cass. 1 izba cywilna, z dnia 16 czerwca 2000 r.: Contrats, conc.consom. 2000, komentarz 137.
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kodeksu konsumenckiego, sędzia komisarz (juge de l’exécution) może zastosować 
wszystkie lub część środków przewidzianych w art. L. 331–7 lub art. L. 331–7–1 
kodeksu konsumenckiego.

Środki zaradcze (recommandations), uregulowane w art. L. 331–7 i art.  
L. 331–7–1 kodeksu konsumenckiego, można podzielić na dwie kategorie: środki 
dotyczące dalszej egzystencji dłużnika oraz środki dotyczące długów upadłego. 

W ramach środków zaradczych (recommandations) dotyczących dalszej egzy-

stencji dłużnika zostały wydzielone środki dotyczące mieszkania dłużnika i prawo 
do minimalnych środków do życia. Natomiast środki zaradcze (recommandations) 
dotyczące długów upadłego dzielą się na zwyczajne wymienione w art. L. 331–7 
kodeksu konsumenckiego oraz szczególne, które mają zastosowanie, gdy zwyczaj-
ne środki są niewystarczające, by zlikwidować pasywa dłużnika32. Wymienione 
w art. L. 331–7–1 kodeksu konsumenckiego specjalne środki zaradcze (recomman-
dations) mają zastosowanie w sytuacji, gdy niewypłacalny dłużnik pozbawiony jest 
jakichkolwiek dochodów lub zbywalnego majątku, który pozwoliłby mu na spłace-

nie całości lub części długów. 

2.1.2.1. ŚRODKI ZARADCZE (RECOMMANDATIONS)  

DOTYCZĄCE DALSZEJ EGZYSTENCJI DŁUŻNIKA

A. ŚRODKI DOTYCZĄCE MIESZKANIA DŁUŻNIKA

Jeżeli sędzia komisarz (juge de l’exécution) wydał postanowienie o zawiesze-

niu postępowań egzekucyjnych (suspension des voies d’exécution), dłużnik ma 
prawo pozostać w zamieszkiwanej nieruchomości do czasu zaakceptowania planu 
oddłużeniowego (plan conventionnel de redressement), z tym że na mocy art.  
L. 331–5 zd. 2 kodeksu konsumenckiego — nie dłużej niż rok33. W wypadku nie-
zawarcia planu dłużnik, zgodnie z art. R. 331–18 kodeksu konsumenckiego, może 
pozostać w nieruchomości do czasu, kiedy sędzia komisarz (juge de l’exécution) 
nada tytuł wykonalności zaleceniom komisji do spraw niewypłacalnościowych 
(commission de surendettement). 

W sytuacji gdy egzekucja z nieruchomości nie została zawieszona, art. L. 616 
kodeksu budowlanego i mieszkaniowego (code de la construction et de l’habitation) 

przyznaje dłużnikowi, którego niskie dochody kwalifikują go do uzyskania miesz-

kania socjalnego, prawo zachowania mieszkania, które stanowi jego główne miejsce 

32 Por. CA Paris, z dnia 23 lutego 2000 r.: Contrats, conc.consom. 2001, komentarz 35, z glosą G. Raymond, 
RTD com. 2001, s. 734 oraz Cass. 1 izba cywilna, z dnia 2 października 2002 r.: Contrats, conc.consom. 2003, 
komentarz 17, z glosą G. Raymond. 

33 Zgodnie z orzecznictwem Cour de Casssation dyspozycja tego przepisu obejmuje wyłącznie właścieli nie-

ruchomości i nie dotyczy zawieszenia eksmisji dłużnika–lokatora (tak Cass. 1 izba cywilna, z dnia 28 listopada 
1995 r.: Bull.civ. 1995, I, n° 441 oraz Cass. 1 izba cywilna, z dnia 30 maja 1995 r.: Bull.civ. 1995, I, n° 228).
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zamieszkania34. Gminie, która może delegować swoje uprawnienia na HLM35 lub 
OPAC36, przyznano bowiem prawo pierwokupu w przypadku zajęcia nieruchomości. 
Wykonanie przez gminę prawa pierwokupu pozwala w konsekwencji niewypłacal-
nemu dłużnikowi nadal zamieszkiwać w nieruchomości, mimo iż nie jest już jej 
właścicielem, i daje mu nadzieje na jej nabycie od gminy, gdy jego sytuacja finan-

sowa ulegnie zmianie.
Natomiast w przypadku niewypłacalności dłużnika–lokatora, może on pozostać 

w wynajmowanym mieszkaniu, gdy sędzia komisarz (juge de l’exécution) zastosu-

je środek zaradczy (recommandations) w postaci zawieszenia wykonalności wie-

rzytelności (moratoire). Na skutek bowiem zawieszenia wykonalności wierzytelno-

ści (moratoire) właściciel nie może eksmitować dłużnika, pomimo iż ten nie opłacił 
czynszu. W celu uniknięcia eksmisji dłużnik może się również zwrócić do organi-
zacji FSL37, która pomaga pokryć koszty mieszkania38. Jednakże, jeżeli dłużnik po 
zakończeniu okresu zawieszenia wykonalności wierzytelności (moratoire) nadal nie 

będzie płacił, wierzyciel z tej przyczyny może żądać rozwiązania umowy. 

B. PRAWO DO MINIMALNYCH ŚRODKÓW DO ŻYCIA (RESTE À VIVRE)

Zgodnie z art. L. 331–2 kodeksu konsumenckiego, dłużnikowi przysługuje 
prawo do dysponowania minimalnymi środkami do życia (reste à vivre). Pozosta-

wienie minimalnych środków do życia (reste à vivre) jest obowiązkowe. Sąd Kasa-

cyjny (Cour de Cassation) zadecydował, że jeśli plan oddłużeniowy (plan conven-
tionnel de redressement), zaakceptowany przez dłużnika, nie przyznał dłużnikowi 
minimalnych środków przewidzianych prawem, dłużnik może złożyć ponowny 

34 Gdy dłużnik nie spełnia warunków z art. L. 616 kodeksu budowlanego i mieszkaniowego (code de la con-
struction et de l’habitation), dochodzi do licytacji nieruchomości. Opis i oszacowanie nieruchomości następuje na 
wniosek wierzycieli. Zgodnie z art. 697 dawnego kodeksu procedury cywilnej (ancien Code de procédure civile), 
licytacja przeprowadzana jest po publicznym ogłoszeniu, pozwalającym poinformować jak największą liczbę 
przyszłych uczestników. W przypadku braku zainteresowania, licytator może zwrócić się do sądu o stopniowe 
obniżanie ceny wywoławczej (enchères descendantes). Artykuł 706 dawnego kodeksu procedury cywilnej (ancien 
Code de procédure civile) przewidywał w wypadku nieobecności uczestników prawo wierzycieli do przejęcia 
nieruchomości, jednakże Conseil constitutionnel stwierdziła, że przepis ten jest niezgodny z francuską Konstytucją, 
ponieważ narusza „zasadę wolności oświadczenia woli przy nabyciu nieruchomości”, niezbędną do wykonania 
prawa dłużnika do swobodnego dysponowania swoim majątkiem (tak Conseil constitutionnel orzeczenie n° 98–403 
Décision du Conseil constitutionnel (dalej w skrócie: DC), z dnia 29 lipca 1998 r.: Journal Officiel 31 Juillet 1998, 
dotycząca art. 107 ustawy z dnia 29 lipca 1998 r. dawnego kodeksu procedury cywilnej).

35 Les organismes d’habitations à loyer modéré — prywatne lub publiczne organizacje zajmujące się zarzą-

dzaniem lub budową mieszkań spółdzielczych.
36 Les offices publics d’aménagement et de construction — współpracujące ze Skarbem Państwa lub jednost-

kami samorządu terytorialnego przedsiębiorstwa zajmujące się problematyką mieszkań socjalnych.
37 Le fonds de solidarité pour le logement — organizacja wspomagana przez samorządy terytorialne, ofiaro-

wująca pomoc finansową osobom, które mają trudności w zapłaceniu czynszu za mieszkanie.
38 W związku z powyższym może powstać pytanie, czy FSL wskutek spłaty zobowiązań dłużnika staje się 

z tego tytułu wierzycielem? W orzecznictwie i judykaturze francuskiej problem ten nie był do tej pory poruszany, 
gdyż w praktyce FSL nie żąda zwrotu pieniędzy.
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wniosek o wszczęcie konsumenckiego postępowania niewypłacalnościowego (su-
rendettement personel)39. 

Stosownie do art. R. 331–15–1 kodeksu konsumenckiego, dłużnik spłaca dłu-

gi z uzyskiwanych miesięcznie dochodów, z uwzględnieniem art. L. 331–2 kodek-

su konsumenckiego oraz art. R. 145–2 kodeksu pracy (code du travail), po odjęciu 
kwoty uzyskiwanej w ramach RMI40. 

 Maksymalna wysokość RMI od dnia 1 stycznia 2008 r. wynosi we Francji:

Liczba dzieci Osoba samotnie wychowująca  Para wspólnie wychowująca

0 447,91 euro     671,87 euro    
1 671,87 euro    806,24 euro    
2 806,24 euro    940,62 euro    

Na każde dodatkowe 
dziecko

dodatkowo 179,16 euro    dodatkowo 179,16 euro    

Zdaniem Sądu Kasacyjnego (Cour de Casssation), jeśli niewypłacalny dłużnik 
pozostaje w związku małżeńskim, należy zsumować dochody również drugiego mał-
żonka, aby oszacować, jaka część podlega zajęciu przez wierzycieli41. Przeciwna 
sytuacja zachodzi, gdy dłużnik pozostaje w konkubinacie, gdyż konkubenci nie są 
solidarnie odpowiedzialni za długi związane ze wspólnym prowadzeniem gospodarstwa 
domowego i każdy z nich musi odrębnie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości42. 

Ponadto, uregulowania szczegółowe43, w ramach pomocy i solidarności spo-

łecznej, przewidują pomoc państwa w przypadku, gdy dłużnik nie płaci rachunków 
za wodę, gaz, elektryczność lub telefon, umożliwiając mu dalsze korzystanie z po-

wyższych usług. 
Dłużnik, zgodnie z art. L. 312–1 kodeksu finansowego (code monétaire et fi-

nancier), ma również prawo do otwarcia w banku, na poczcie lub w Trésor public 

rachunku bankowego (compte de dépôt), uprawniającego do przelewania pieniędzy 
na konto44. Otwarcie rachunku następuje na pisemny wniosek dłużnika, po zadekla-

rowaniu, że nie dysponuje żadnym innym rachunkiem. Odmowa otwarcia rachunku 
bankowego (compte de dépôt) musi być udzielona na piśmie i doręczona uprawnio-

nemu listem poleconym za poświadczeniem odbioru. W sytuacji odmowy, upraw-

39 Tak Cass. 1 izba cywilna, z dnia 9 czerwca 2005 r.: Juris–Data n° 2005–028791; Contrats, conc.consom. 
2005, komentarz 183, z glosą G. Raymond.

40 Tak zwany montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, czyli wysokość pomocy socjalnej, jaka 
przysługuje od Państwa dla osób najuboższych. 

41 Tak Cass. 1 izba cywilna, z dnia 12 lutego 2002 r.
42 Tak Cass. 1 izba cywilna, z dnia 2 maja 2001 r.: JCP G 2002, II, 10009, z glosą R. Cabrillac.
43 Między innymi art. R. 115–1 i R. 261–1 kodeksu działań socjalnych i rodzinnych (Code l’action sociale et 

des familles).
44 Rozwiązanie to podyktowane było założeniem, iż również osoba niewypłacalna powinna mieć możliwość 

szybkiego dostępu do pieniędzy. Tymczasem wpis niewypłacalnego dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych 
(fichier des mauvais payeurs) mógł w konsekwencji spowodować nie tylko odmowę udzielenia kredytu, ale również 
zamknięcie wszystkich rachunków bankowych dłużnika.
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nionemu przysługuje wniosek do Banque de France, by wyznaczył organizację 
kredytową lub oddział finansowy poczty, celem otwarcia rachunku bankowego 
(compte de dépôt).

2.1.2.2. ŚRODKI ZARADCZE (RECOMMANDATIONS)  

DOTYCZĄCE DŁUGÓW DŁUŻNIKA

A. ZWYCZAJNE ŚRODKI ZARADCZE (RECOMMANDATIONS)  

DOTYCZĄCE DŁUGÓW DŁUŻNIKA
 

Zmiana sposobu spłaty długu (rééchelonnement de paiement des dettes). 

Stosownie do art. L. 331–7, 1° kodeksu konsumenckiego komisja do spraw niewy-

płacalnościowych (commission de surendettement) może zalecić zmianę spłaty 
długów każdego rodzaju (rééchelonnement de paiement des dettes). Spłata długu 
może być zmieniona w różny sposób, a to miesięczna wysokość spłaty może zostać 
zmniejszona, jak również spłata części długu może zostać odroczona. Jednakże 
odroczenie spłaty nie może trwać dłużej niż 10 lat i nie dłużej niż połowę okresu, 
jaki pozostał do spłaty długu. Jeżeli data wymagalności wierzytelności już upłynę-

ła, odroczenie nie może przekroczyć połowy okresu jej wymagalności.

Zaliczenie spłaty na kapitał. Komisja do spraw niewypłacalnościowych (com-
mission de surendettement) uprawniona jest do zmiany zasady przewidzianej w art. 
1254 kodeksu cywilnego, według której wierzyciel wpłatę na poczet danego długu 
może zaliczyć przede wszystkim na związane z tym długiem odsetki. Zgodnie bowiem 
z treścią art. L. 331–7, 2° kodeksu konsumenckiego, komisja może zalecić zaliczenie 
wpłaty dłużnika od razu na kapitał. Jednakże zmiana zasad może dotyczyć jedynie 
wierzytelności wymagalnych bądź takich, które wkrótce staną się wymagalne45. 

Zmniejszenie stopy odsetek. Jeśli sytuacja dłużnika tego wymaga, komisja 
do spraw niewypłacalnościowych (commission de surendettement), na podstawie 
art. L. 331–7, 3° kodeksu konsumenckiego, może w specjalnie uzasadnionej decy-

zji46 zalecić zmniejszenie stopy odsetek od wierzytelności odroczonych lub wyma-

galnych47, z wyłączeniem wierzytelności wygasłych48. Zmniejszeniu mogą ulec 

45 Sąd Kasacyjny (Cour de Cassation) w odniesieniu do wierzytelności wcześniej zaspokojonych wyłączył 
taką możliwość — Cass. 1 izba cywilna, z dnia 31 marca 1992 r.: Bull.civ. 1992, I, n° 103; D. 1992, s. 160.

46 Tak Cass. 1 izba cywilna, z dnia 27 października 1992 r.: D. 1992, s. 278, oraz Cass. 1 izba cywilna, z dnia 
1 czerwca 1994 r.: Contrats, conc.consom. 1994, komentarz 186.

47 Tak Cass. 1 izba cywilna, z dnia 31 marca 1992 r.: Bull.civ. 1992, I, n° 103; D. 1992, s. 160.
48 Tak Cass. 1 izba cywilna, z dnia 14 listopada 1995 r.: Contrats, conc.consom. 1996, komentarz 14 oraz Cass. 2 

izba cywilna z dnia 18 września 2003 r.: Bull.civ. 2003, II, n° 286; Revue des procedures collectives (dalej 
w skrócie: Rev.proc.coll.) 2004, n° 7, s. 376, z glosą S. Gjidara–Decaix.
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również odsetki niższe niż odsetki ustawowe49, a nawet możliwe jest ich całkowite 
zlikwidowanie50. Jedynym ograniczeniem jest, że komisja nie może zaproponować 
odsetek wyższych niż odsetki ustawowe. 

 Zmniejszenie długu zaciągniętego na zakup nieruchomości w części, jaka 

pozostała po jej sprzedaży. Zgodnie z art. L. 331–7, 4° kodeksu konsumenckiego, 
zastosowanie tego środka zaradczego (recommandations) możliwe jest, gdy wystą-

pią łącznie następujące okoliczności:
– instytucja kredytowa51 udzieli dłużnikowi pożyczki/kredytu na zakup nierucho-

mości zabezpieczonej hipoteką;
–  nastąpi sprzedaż (przymusowa lub z wolnej ręki) nieruchomości stanowiącej 

główne miejsce zamieszkania dłuznika52;
– dług z tytułu udzielonej pożyczki/kredytu zostanie częściowo spłacony ze 

środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości53; jednakże sędzia komisarz 
(juge de l’exécution) nie może zmienić porządku pierwszeństwa spłaty wierzy-

cieli uprzywilejowanych54;
– wniosek dłużnika o wszczęcie postępowania złożony został w terminie dwóch 

miesięcy od wezwania go do zapłaty części długu pozostałej po sprzedaży 
nieruchomości, chyba że w tym terminie została powołana komisja do spraw 
niewypłacalnościowych (commission de surendettement), co spowodowało 
wstrzymanie biegu terminu.
Komisja do spraw niewypłacalnościowych (commission de surendettement) 

może nawet całkowicie umorzyć dług pozostały do spłaty z tytułu zaciągniętej 
pożyczki/kredytu na zakup nieruchomości55. Zalecając ten środek zaradczy (recom-
mandations), komisja zobowiązana jest w sposób szczególny umotywować swoją 
decyzję. Komisja, podejmując decyzje, może się wyłącznie kierować zdolnością 
dłużnika do spłaty długu pozostałego po sprzedaży nieruchomości56. Sąd Kasacyjny 
(Cour de Cassation) zakazał bowiem, by były brane pod uwagę względy słuszności57 

czy ewentualne sankcjonowanie nierzetelnej instytucji kredytowej58.

49 Tak Cass. 1 izba cywilna, z dnia 1 czerwca 1994 r.: Contrats, conc.consom. 1994, komentarz 186.
50 Tak Cass. 1 izba cywilna, z dnia 12 stycznia 1994 r.: D. 1994, s. 339, z glosą Paisant.
51 Dotyczy ona instytucji kredytowych w rozumieniu Code monétaire et financier (tak Cass. 1 izba cywilna, 

z dnia 15 czerwca 1999 r.: Bull.civ. 1999, I, n° 204; Contrats, conc.consom. 1999, komentarz 169).
52 Główne miejsce zamieszkania dłużnika to miejsce, w którym dłużnik mieszka co najmniej od trzech lat — tak 

Cass. 1 izba cywilna, z dnia 19 marca 1999 r.: Bull.civ. 1999, I, n° 168; Contrats, conc.consom. 1999, komentarz 
151, z glosą G. Raymond oraz Cass. 1 izba cywilna, z dnia 15 lipca 1999 r.: JCP G 2000, II, 10397, z glosą Dagor-
ne–Labbé. Nie jest też głównym miejscem zamieszkania domek letniskowy dłużnika.

53 Tak Cass. 1 izba cywilna, z dnia 11 października 1994 r.: JCP E 1994, pan. 1326. oraz CA Angers, 9 maja 
1994 r.: RTD komentarz 1994, s. 555, z glosą Paisant.

54 Tak CA Paris, 25 listopada 1994 r.: Contrats, conc.consom. 1995, komentarz 42.
55 Tak Cass. 1 izba cywilna, z dnia 13 czerwca 1995 r.: Bull.civ. 1995, I, n° 261.
56 Tak Cass. 1 izba cywilna, z dnia 13 października 1993 r.: Contrats, conc.consom. 1994, komentarz 16, 

z glosą G. Raymond.
57 Tak Cass. 1 izba cywilna, z dnia 3 stycznia 1996 r.: D. 1996, s. 52.
58 Tak Cass. 1 izba cywilna, z dnia 17 maja 1993 r.: Bull.civ. 1993, I, n° 179.
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Według Sądu Kasacyjnego (Cour de Cassation), sędzia komisarz (juge de 
l’exécution) może zredukować spłatę kredytu pozostałego po sprzedaży nierucho-

mości, tylko w przypadku, gdy nieruchomość, którą dłużnik nabył za pomocą kre-

dytu, była przez niego zamieszkiwana59. Nie można więc zredukować spłaty, gdy 
nieruchomość została nabyta przez biuro nieruchomości. Możliwość zmniejszenia 
pożyczki/kredytu zaciągniętej na zakup nieruchomości nie rozciąga się na poręczy-

ciela, nawet jeżeli spłacił on dług upadłego60. Tak samo rozwiedziony małżonek nie 
jest beneficjentem zalecenia z art. L. 331–7, 4° kodeksu konsumenckiego, nawet 
jeżeli jest dłużnikiem solidarnym z tytułu pożyczki/kredytu, gdyż jest to środek 
stosowany ad personam, a nie co do wierzytelności61.

B. SPECJALNE ŚRODKI ZARADCZE (RECOMMANDATIONS)  

DOTYCZĄCE DŁUGÓW DŁUŻNIKA

Zawieszenie wykonalności wierzytelności (moratoire). Zgodnie z art.  
L. 331–7–1 kodeksu konsumenckiego, komisja do spraw niewypłacalnościowych 
(commission de surendettement) może zalecić zawieszenie wykonalności (morato-
ire) wszystkich lub tylko części długów niewypłacalnego dłużnika na okres nie 
dłuższy niż dwa lata. Jest to maksymalny okres i również sędzia komisarz (juge de 
l’exécution) nie może przekroczyć tego terminu62. Zawieszenie wykonalności wie-

rzytelności (moratoire) pociąga za sobą wstrzymanie biegu odsetek od skapitalizo-

wanych odsetek, chyba że sędzia komisarz (juge de l’exécution) postanowi inaczej. 
Zgodnie z dyspozycją art. L. 331–7–1 kodeksu konsumenckiego, odsetki mogą być 
naliczane tylko od kwoty głównej, z tym że nie mogą być wyższe niż odsetki usta-

wowe. Po upłynięciu okresu zawieszenia wykonalności wierzytelności (moratoire) 
komisja do spraw niewypłacalnościowych (commission de surendettement) ponow-

nie analizuje sytuację dłużnika i jeżeli nie uległa ona zmianie — albo proponuje 
częściowe umorzenie wierzytelności (effacement partiel des créances), albo postę-

powanie prowadzące do uwolnienia osoby fizycznej z reszty długów (retablissement 
personel). 

Częściowe umorzenie wierzytelności (effacement partiel des créances). 

Zgodnie z art. L. 331–7–1 kodeksu konsumenckiego, jeżeli po upłynięciu okresu 
zawieszenia wykonalności wierzytelności (moratoire) dłużnik jest nadal niewypła-

59 Tak Cass. 1 izba cywilna, z dnia 15 lutego 2000 r.: Bull.civ. 2000, I, n° 50.
60 Tak Cass. 1 izba cywilna, z dnia 15 lipca 1999 r.: Bull.civ. 1999, I, n° 248, oraz Cass. 1 izba cywilna, z dnia 

28 marca 2000 r.: Bull.civ. 2000, I, n° 107.
61 Tak Cass. 1 izba cywilna, z dnia 6 listopada 2001 r.: Contrats, conc.consom. 2002, komentarz 20, z glosą  

G. Raymond.
62 Tak Cass. 1 izba cywilna, z dnia 10 marca 2005 r.: Juris–Data n° 2005–027500; Contrats, conc.consom. 2005, 

komentarz 143.
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calny, komisja do spraw niewypłacalnościowych (commission de surendettement) 
może zalecić umorzenie części wierzytelności (effacement partiel des créances), 
z wyjątkiem tych, które zostały spłacone przez poręczyciela lub dłużnika solidar-
nego. Sędzia komisarz (juge de l’exécution) i komisja do spraw niewypłacalnościo-

wych (commission de surendettement) decydują, które długi podlegają umorzeniu, 
przy czym nie są związani zasadą równego zaspokojenia wszystkich wierzycieli. 
Częściowe umorzenie wierzytelności (effacement partiel des créances) stosowane 

jest z bardzo dużą ostrożnością, dbając w szczególności o interesy wierzycieli, tak 
by w rezultacie nie spowodować ich niewypłacalności63. 

2.2. POSTĘPOWANIE PROWADZĄCE DO UWOLNIENIA OSOBY 
FIZYCZNEJ Z RESZTY DŁUGÓW (RETABLISSEMENT PERSONEL)

Postępowanie prowadzące do uwolnienia osoby fizycznej z reszty długów 
(retablissement personel) toczy się w całości przed sędzią komisarzem (juge de 
l’exécution). Jeżeli sędzia komisarz (juge de l’exécution), na którymkolwiek etapie 
postępowania, stwierdzi, że dłużnik nie znajduje się w sytuacji kwalifikowanej jako 
niemożliwość sanacji (situation irrémédiablement compromise), odsyła wniosek 
dłużnika przed komisję do spraw niewypłacalnościowych (commission de surendet-
tement), celem ponownej analizy wniosku i podjęcia konsumenckiego postępowania 
niewypłacalnościowego (surendettement personel)64. Jeżeli jednak zaistniały prze-

słanki ogłoszenia postępowania prowadzącego do uwolnienia osoby fizycznej 
z reszty długów (retablissement personel), sędzia komisarz (juge de l’exécution) 

wydaje postanowienie o jego otwarciu (jugement prononçant l’ouverture de la 
procédure retablissement) i zarządza publikację w BODAC65.

Ponadto, sędzia komisarz (juge de l’exécution), po wydaniu postanowienia 

o otwarciu postępowania (jugement prononçant l’ouverture de la procédure retab-
lissement), może wyjątkowo, gdy możliwe jest uniknięcie likwidacji, sporządzić 
plan zawierający środki zaradcze (recommandations) wymienione w art. L. 331–7 
kodeksu konsumenckiego, zamknąć postępowanie z powodu niewystarczających 
aktywów (clôture pour insuffisance d’actif) lub ogłosić likwidację (liquidation ju-
diciaire) i powołać likwidatora (liquidateur).

63 Ponadto, brana jest również pod uwagę okoliczność, iż środki zastosowane względem dużych organizmów 
kredytowych nie zawsze mają ten sam skutek względem małych przedsiębiorców lub właścicieli nieruchomości. 

64 To odesłanie do komisji jest najczęściej spowodowane różną oceną stopnia niewypłacalności (surendettement) 
lub dobrej wiary dłużnika (bonne foi), ale nie można również wykluczyć niespodziewanej poprawy sytuacji finan-

sowej dłużnika.
65 Bulletin officiel des annonces commerciales — urzędowy monitor ogłoszeń gospodarczych.
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2.2.1. POSTANOWIENIE O OTWARCIU POSTĘPOWANIA (JUGEMENT 
PRONONÇANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE RETABLISSEMENT) 

Zgodnie z art. L. 332–6 kodeksu konsumenckiego, sędzia komisarz (juge de 
l’exécution) wzywa w terminie jednego miesiąca dłużnika i wierzycieli na posie-

dzenie otwierające postępowanie (audience d’ouverture) celem ich przesłuchania. 
Posiedzenie ma na celu umożliwienie sędziemu komisarzowi (juge de l’exécution) 
ocenę podstaw ogłoszenia postępowania prowadzącego do uwolnienia osoby fizycz-

nej z reszty długów (retablissement personel), a w szczególności czy dłużnik znaj-
duje się w sytuacji kwalifikowanej jako niemożliwość sanacji (situation irrémédiab-
lement compromise) i czy jest w dobrej wierze (bonne foi). Zarówno dłużnik, jak 
i wierzyciele, będąc stronami postępowania, wzywani są listem poleconym za po-

twierdzeniem odbioru, natomiast inne osoby oraz komisja do spraw niewypłacal-
nościowych (commission de surendettement) powiadamiani są listem zwykłym66. 
Jeżeli sędzia komisarz (juge de l’exécution) odmawia ogłoszenia postępowania 
prowadzącego do uwolnienia osoby fizycznej z reszty długów (retablissement per-
sonel), zwraca wniosek komisji do spraw niewypłacalnościowych (commission de 
surendettement), na podstawie art. L. 332–2 kodeksu konsumenckiego. 

Postanowienie o otwarciu postępowania (jugement prononçant l’ouverture de la 
procédure retablissement) publikowane jest w BODAC, w terminie 15 dni od jego wy-

dania, a w przypadku powołania zarządcy (mandataire) — w terminie 15 dni od otrzy-

mania przez niego postanowienia. Otwarcie postępowania, na mocy art. L. 332–6 ko-

deksu konsumenckiego, prowadzi do zawieszenia wszystkich postępowań egzeku-

cyjnych (suspension des voies d’exécution) prowadzonych przeciwko dłużnikowi, 
z wyjątkiem tych, które obejmują długi alimentacyjne.

Sędzia komisarz (juge de l’exécution), wydając postanowienie o otwarciu 
postępowania (jugement prononçant l’ouverture de la procédure retablissement), 
może równocześnie powołać zarządcę (mandataire), przeprowadzić ankietę socjal-
ną (enquête sociale)67 lub wywiad socjalny dłużnika (suivi social)68.

2.2.1.1. ANKIETA (ENQUÊTE SOCIALE)  

I WYWIAD SOCJALNY (SUIVI SOCIAL) 

Zgodnie z art. L. 332–6 kodeksu konsumenckiego sędzia komisarz (juge de 
l’exécution) w celu uzysknania informacji o sytuacji dłużnika i jego rodziny może 

66 Obowiązek informowania komisji do spraw upadłościowych (commission de surendettement) związany jest 
z prowadzonymi statystykami, jak również ma za zadanie tworzenie adekwatniejszego porozumienia pomiędzy 
tymi dwoma organami.

67 W formie kwestionariusza dłużnik odpowiada na konkretne pytania.
68 Jest bardziej szczegółową formą niż ankieta, ma na celu przedstawienie życia dłużnika.
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zlecić sporządzenie ankiety socjalnej (enquête sociale) lub wywiadu socjalnego 
dłużnika (suivi social). W pewnym sensie ankieta socjalna (enquête sociale) może 
być również sposobem informowania dłużnika o jego prawach69. Wywiad socjalny 
dłużnika (suivi social) ma wymiar głównie symboliczny, ponieważ żaden środek 
nie został w rzeczywistości przewidziany do jego przeprowadzenia. 

2.2.1.2. POWOŁANIE I KOMPETENCJE ZARZĄDCY (MANDATAIRE) 

Sędzia komisarz (juge de l’exécution), jeżeli istnieje majątek dłużnika, pozwa-

lający na zaspokojenie całości lub części długów dłużnika70, na mocy art. L. 332–6 
kodeksu konsumenckiego, może powołać zarządcę (mandataire). Ważnym kryterium 
przy powoływaniu zarządcy (mandataire) jest obciążenie pracą sekretarzy sądowych 
(greffe)71, gdyż jeśli sędzia nie powoła zarządcy (mandataire), to na nich spadną 
wszystkie obowiązki. Ponadto, powołanie zarządcy (mandataire) zwiększa pasywa 
dłużnika, gdyż na mocy art. R. 332–13 kodeksu konsumenckiego jest on zobowią-

zany do pokrycia jego wynagrodzenia. Jednakże sędzia komisarz (juge de l’exécution), 
w przypadku niewystarczających środków dłużnika, kosztami tymi może obciążyć 
Skarb Państwa.

Zarządca (mandataire) wybierany jest ze stałej listy, na której znajdują się, 
oprócz zarządców (mandataire), likwidatorzy i komornicy72, kuratorzy, organizacje 
socjalne lub konsumentów73. Lista sporządzona jest przez prokuratora (procureur 
de la République).

2.2.1.3. SPORZĄDZENIE SPISU WIERZYTELNOŚCI 

Podstawowym zadaniem zarządcy (mandataire) jest sporządzenie spisu wie-

rzytelności przysługujących przeciwko dłużnikowi. 
Zgodnie z art. R. 332–16 kodeksu konsumenckiego, wierzyciele, w terminie 

dwóch miesięcy od momentu publikacji otwarcia postępowania (jugement pro-
nonçant l’ouverture de la procédure retablissement) w BODAC, zobowiązani są do 
przedstawienia swoich wierzytelności zarządcy (mandataire)74. Powyższa deklara-

69 Wielu bowiem spośród dłużników potrzebuje pomocy ekonomiczno–socjalnej.
70 Tak Tribunal d’instance (dalej w skrócie: TI) Niort, 7 kwietnia 2004 r.: Contrats, conc.consom. 2004, ko-

mentarz 102, z glosą G. Raymond; Rev.proc.coll. 2004, n° 8, s. 376, z glosą S. Gjidara.
71 Będący wykwalifikowanym pracownikiem sądowym.
72 Likwidatorzy i komornicy mogą być wybrani na zarządcę (mandataire) jedynie pod warunkiem, że nie 

prowadzili wcześniej postępowania przeciwko dłużnikowi.
73 Organizacje wybierają spośród swoich członków te osoby, które będą pełnić funkcję zarządcy (mandataire). 

Jednakże nie wystarczy być tylko członkiem stowarzyszenia, Prokurator Generalny wymaga, aby była to osoba, 
która ma kwalifikacje prawnicze lub ekonomiczne.

74 Lub sekretarzowi sądowemu (greffe), jeśli zarządca (mandataire) nie był wyznaczony.
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cja wierzytelności, na podstawie art. R. 332–17 kodeksu konsumenckiego, powinna 
wskazywać, oprócz kwoty głównej, odsetki i udzielone zabezpieczenia, a ponadto 
wskazanie pochodzenia wierzytelności oraz dotychczasowego sposobu jej docho-

dzenia. Niezłożenie w wyznaczonym okresie deklaracji przez wierzyciela oznacza, 
że zostaje on wykluczony z postępowania. Wierzyciel może jednak w terminie 
sześciu miesięcy od otwarcia postępowania (jugement prononçant l’ouverture de la 
procédure retablissement) złożyć wniosek do sędziego komisarz (juge de l’exécution) 
o przywrócenie terminu. Wniosek, zgodnie z art. R 332–18 kodeksu konsumenckie-

go, powinien zawierać powody uzasadniające brak deklaracji w ustawowym termi-
nie, które oceniane są przez sędziego. Jednakże jeżeli wierzyciel nie był zgłoszony 
przez dłużnika przed komisją do spraw niewypłacalnościowych (commission de 
surendettement) lub jeżeli nie był zawiadomiony o posiedzeniu w celu otwarcia 
postępowania, sędzia komisarz (juge de l’exécution) musi uchylić wykluczenie 
wierzyciela75.

2.2.1.4. BILANS EKONOMICZNY I SOCJALNY SYTUACJI DŁUŻNIKA  
(BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE LA SITUATION DU DÉBITEUR) 

Na podstawie dokonanego spisu wierzytelności, zarządca (mandataire) zobo-

wiązany jest sporządzić bilans ekonomiczny i socjalny sytuacji dłużnika (bilan 
économique et social de la situation du débiteur). Zarządca (mandataire) zobowią-

zany jest wyszczególnić również wszystkie okoliczności wpływające na nieważność 
lub bezskuteczność przysługujących względem dłużnika wierzytelności. Ma on 
również za zadanie gromadzić oprócz danych ekonomicznych dane dotyczące sy-

tuacji socjalnej samego dłużnika.
Zgodnie z art. L. 332–8 kodeksu konsumenckiego, zarządca (mandataire) 

w terminie czterech miesięcy od powołania wysyła sporządzony bilans zwykłym 
listem do sędziego komisarza (juge de l’exécution), a listem poleconym za potwier-
dzeniem odbioru do wierzycieli76. Co najmniej 15 dni przed przewidzianym posie-

dzeniem, wierzyciele i dłużnik przedstawiają sędziemu komisarzowi (juge de 
l’exécution) swoje zastrzeżenia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Sędzia 
komisarz (juge de l’exécution) ustala ostateczny stan wierzytelności po rozpatrzeniu 
ewentualnych zastrzeżeń.

Zgodnie z art. R. 332–13 kodeksu konsumenckiego, koszty analizy ekonomicz-

nej i socjalnej sytuacji dłużnika (bilan économique et social de la situation du dé-
biteur) pokrywane są tytułem kosztów sądowych przez Skarb Państwa.

75 Brak wskazania wierzyciela obciąża również dłużnika, który może być uznany za działającego w złej wierze. 
76 Istnieje nieścisłość pomiędzy terminem czterech miesięcy wyznaczonym dla zarządcy (mandataire) do 

sporządzenia bilansu i terminem sześciu miesięcy dla przywrócenia terminu do zgłoszenia wierzytelności.
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2.2.2. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA PROWADZĄCEGO  
DO UWOLNIENIA OSOBY FIZYCZNEJ Z RESZTY DŁUGÓW  

(RETABLISSEMENT PERSONEL) 

Sędzia komisarz (juge de l’exécution) po wydaniu postanowienia o otwarciu 

postępowania (jugement prononçant l’ouverture de la procédure retablissement) 
może w zależności od posiadanych przez dłużnika aktywów:

– w celu uniknięcia likwidacji — sporządzić plan zawierający środki zaradcze 
(recommandations) wymienione w art. L. 331–7 kodeksu konsumenckiego77; 

– zamknąć postępowanie z powodu niewystarczających aktywów (clôture pour 
insuffisance d’actif), co prowadzi do umorzenia wszystkich długów dłużnika78 

z wyjątkiem długów wyłączonych z postępowania na mocy art. L. 333–1 ko-

deksu konsumenckiego, w szczególności długów alimentacyjnych;
– ogłosić likwidację (liquidation judiciaire) i powołać likwidatora (liquidateur), 

co prowadzi do natychmiastowego pozbawienia dłużnika zarządu nad swoim 
majątkiem, na czas trwania całego postępowania; dłużnikowi pozostaje jedynie 
legitymacja czynna do wszczęcia procesu w sprawach o charakterze ściśle osobi-
stym79, nawet jeżeli takie postępowanie miałoby wpływ na majątek dłużnika80. 
Kontrowersje wzbudziła głośna sprawa Trybunału w Rennes81, który wykorzy-

stując lukę w prawie, w tym samym dniu wydał dwa orzeczenia — jedno o otwarciu 
(jugement prononçant l’ouverture de la procédure retablissement), a drugie o za-

mknięciu z powodu niewystarczających środków (clôture pour insuffisance d’actif)82. 
Sąd Kasacyjny (Cour de Cassation)83 negatywnie wypowiedział się odnośnie do tej 
praktyki, podnosząc, że zgodnie z tekstem ustawy sędzia komisarz (juge de 
l’exécution) może ogłosić zamknięcie postępowania z powodu niewystarczających 
środków (clôture pour insuffisance d’actif), tylko gdy wcześniej ustali stan zadekla-

rowanych wierzytelności. Powyższy problem został aktualnie rozstrzygnięty przez 
ustawodawcę francuskiego, ustawą z dnia 20 grudnia 2007 r. n° 2007–1787 doty-

czącą uproszczenia prawa (relative à la simplification du droit), gdyż na mocy do-

danego art. L. 332–6–1 kodeksu konsumenckiego, obydwa orzeczenia o otwarciu 
(jugement prononçant l’ouverture de la procédure retablissement) i zamknięciu 
(clôture pour insuffisance d’actif) mogą zostać podjęte tego samego dnia. 

77 Zgodnie z art. L. 332–10 kodeksu konsumenckiego na wniosek zarządcy (mandataire).
78 Przez wygaśnięcie objętych tym postępowaniem wierzytelności. 
79 Na przykład naruszenie dóbr osobistych, prawa do nazwiska, wizerunku lub życia prywatnego.
80 Również tylko dłużnik uprawniony jest do działania przed sądem w celu otrzymania świadczenia alimenta-

cyjnego na podstawie art. 205 i n. kodeksu cywilnego (code civil).
81 TI Rennes, 12 juill. 2004 [2 jugements]: Contrats, conc.consom. 2004, comm. 147, z glosą G. Raymond.
82 Przypadki powyższej praktyki zdarzały się również w innych sądach; por. TI Lorient, 18 janv. 2005 et TGI 

Paris, 20 oct. 2004: Contrats, conc.consom. 2005, comm. 75, 4 jugements, obs. G. Raymond.
83 Tak Cass., avis, 24 juin 2005: Juris–Data n° 2005–029148: Contrats, conc.consom. 2005, comm. 179.
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2.2.2.1. WYZNACZENIE I OBOWIĄZKI LIKWIDATORA  
(LIQUIDATEUR) 

Likwidator (liquidateur) mianowany jest przez sędziego komisarza (juge de 
l’exécution) z tej samej stałej listy co zarządca (mandataire) i wynagradzany jest ze 

zbywalnych aktywów dłużnika, na tych samych warunkach co zarządca (mandata-
ire). Zgodnie z art. L. 332–8 kodeksu konsumenckiego zarządca (mandataire) mo-

że być wyznaczony przez likwidatora (liquidateur)84. Likwidator (liquidateur) nie 

może nabyć sam ani przez osobę trzecią żadnego składnika z majątku dłużnika, 
a przy wykonywaniu swej funkcji musi działać z należytą starannością i w interesie 
obu stron. Jego obowiązkiem jest spieniężyć majątek dłużnika zarówno ruchomy, 
jak i nieruchomy, w okresie 12 miesięcy85. Likwidator (liquidateur) może w celu 
likwidacji majątku dłużnika dokonać sprzedaży z wolnej ręki (vente amiable) albo 
zarządzić licytację (vente forcée) zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cy-

wilnego o egzekucji cywilnej (procédure civile d’exécution). 

2.2.2.2. SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI  
(VENTE AMIABLE) 

Sprzedaż z wolnej ręki (vente amiable) oznacza spieniężenie majątku dłużnika, 
w szczególności sprzedaż nieruchomości, bez przeprowadzenia licytacji publicznej. 
Również dłużnik nie jest pozbawiony inicjatywy do sprzedaży swojego majątku86, 
bowiem likwidator (liquidateur) jest wystarczającym gwarantem praworządności 
postępowania. W szczególności likwidator (liquidateur) w każdej chwili może 
odrzucić propozycje dłużnika, gdy ten zaproponuje za niską cenę sprzedaży. 

2.2.2.3. WYŁĄCZENIA SPOD LIKWIDACJI 

Stosownie do art. L. 332–8 kodeksu konsumenckiego nie podlegają likwidacji 
(liquidation) należące do dłużnika przedmioty niezbędne do życia codziennego, jak 
również przedmioty niezbędne do prowadzenia działalności zawodowej. 

84 Co w praktyce jest słusznym rozwiązaniem, gdyż taki zarządca (mandataire) dobrze orientuje się w sytuacji 
dłużnika.

85 Zgodnie z art. R. 332–35 kodeksu konsumenckiego może otrzymać prolongatę terminu.
86 Dłużnik pozbawiony jest zarządu, jednakże może składać propozycje, w jaki sposób najefektywniej spie-

niężyć jego majątek.
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2.2.2.4. LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI  
(VENTE FORCÉE DES IMMEUBLES) 

Licytacja nieruchomości (vente forcée des immeubles) podlega tym samym 

zasadom jak egzekucja z nieruchomości uregulowana w kodeksie postępowania 
cywilnego87. Jedynie kilka rozwiązań szczegółowych zostało przewidzianych w art. 
R. 332–26 i n. kodeksu konsumenckiego. Stosownie do art. R. 332–27 kodeksu 
konsumenckiego, do wyłącznych kompetencji sędziego komisarza (juge de 
l’exécution) należy, na wniosek likwidatora (liquidateur), ustalenie wysokości ceny 
i istotnych warunków licytacji nieruchomości. Sędzia komisarz (juge de l’exécution) 
może również dokonać wyceny nieruchomości, a w wypadku nieskutecznej licyta-

cji może zezwolić na jej sprzedaż poniżej ceny wywoławczej. 

2.2.2.5. PODZIAŁ SUMY UZYSKANEJ Z LIKWIDACJI  
(RÉPARTITION DU PRIX) 

Gdy wszystkie przedmioty zbywalne zostaną sprzedane, likwidator (liquidateur) 
dokonuje podziału uzyskanych kwot (répartition du prix) według rangi zabezpieczeń. 
Postępowanie prowadzące do uwolnienia osoby fizycznej z reszty długów (retab-
lissement personel) nie zmienia zasad ogólnych pierwszeństwa zabezpieczeń rze-

czowych, w szczególności hipoteki. Tym samym wierzyciel hipoteczny w przypad-

ku sprzedaży nieruchomości zostanie zaspokojony w pierwszej kolejności88. 
Zgodnie z art. L. 332–8 kodeksu konsumenckiego, likwidator (liquidateur) 

powinien dokonać podziału sumy uzyskanej z likwidacji (répartition du prix), bez 
oczekiwania na orzeczenie sędziego komisarza (juge de l’exécution). W sytuacji 
braku wierzycieli uprzywilejowanych, całość uzyskanej sumy podlega równemu 
podziałowi89. Gdy w sprawie jest więcej niż jeden wierzyciel, likwidator (liquidateur) 

w terminie miesiąca od momentu ostatniej sprzedaży wysyła listem poleconym za 
potwierdzeniem odbioru projekt planu podziału (projet de répartition) dłużnikowi 
i wszystkim wierzycielom. Adresatom przysługują zarzuty (contestations) przeciw-

ko planowi podziału (projet de répartition) w terminie 15 dni od jego otrzymania. 
W przypadku braku zarzutów (contestations) uznaje się, że plan został zatwierdzo-

ny. Jeżeli zarzuty (contestations) zostały wniesione, likwidator (liquidateur) najpierw 

87 Art. 673 i n. dawnego kodeksu postępowania cywilnego (l’ancien Code de procédure civile).
88 W praktyce przy zabezpieczeniach na nieruchomościach to notariusz dokonuje podziału sumy uzyskanej 

w wyniku sprzedaży nieruchomości. W przypadku zabezpieczeń na ruchomościach, podział sumy uzyskanej z li-
cytacji należy do likwidatora.

89 Ze sprzedaży ruchomości według art. 283 do art. 293 dekretu z dnia 31 lipca 1992 r. n° 92–755 instituant de 
nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi n° 91–650 du 9 juillet 
1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, a ze sprzedaży nieruchomości według art. 140 do 151 
dekretu z dnia 27 grudnia 1985 r. n° 85–1388 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
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próbuje dojść do porozumienia odnośnie do kolejności i spłat wierzycieli. Jeżeli 
porozumienie zostanie osiągnięte, likwidator spłaca wierzycieli zgodnie z postano-

wieniami porozumienia, bez kontroli sędziego komisarza (juge de l’exécution). 
Natomiast w sytuacji braku zgody, zarzuty (contestation) rozpoznaje sędzia komisarz 
(juge de l’exécution), który ostatecznie decyduje o podziale kwot uzyskanych z li-
kwidacji majątku dłużnika (répartition du prix).

2.2.2.6. RAPORT LIKWIDATORA (RAPPORT DU LIQUIDATEUR) 

Likwidator (liquidateur), stosownie do art. L. 332–8 i R. 332–36 kodeksu 
konsumenckiego, w terminie trzech miesięcy po dokonaniu likwidacji majątku 
dłużnika, zobowiązany jest sporządzić i przedstawić sędziemu komisarzowi (juge 
de l’exécution) szczegółowy raport obejmujący wszystkie czynności podjęte w ce-

lu likwidacji majątku dłużnika wraz z podziałem sumy uzyskanej z likwidacji 
(répartition du prix). Raport składa u sekretarza sądowego (greffe). Tymczasem 
żaden przepis ustawy nie upoważnia sędziego komisarza (juge de l’exécution) do 

wznowienia działań likwidatora (liquidateur). Mając powyższe na względzie, 
stwierdzić należy, że likwidator (liquidateur) ponosi odpowiedzialność jedynie 
względem wierzycieli, w przypadku gdy wniosą zarzuty (contestations) przeciwko 

planowi podziału sumy uzyskanej z likwidacji (projet de répartition). 

2.2.2.7. ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA  
(CLÔTURE DE LA PROCÉDURE) 

Sędzia komisarz (juge de l’exécution), w przypadku gdy likwidacja majątku 
dłużnika pozwoliła na zaspokojenie wszystkich wierzycieli upadłego, postanowie-

niem ogłasza zamknięcie postępowania prowadzącego do uwolnienia osoby fizycz-

nej z reszty długów (jugement de clôture de la procedure de rétablissement). Jed-

nakże, o wiele częściej, sędzia komisarz (juge de l’exécution) wydaje postanowienie 

o zamknięciu postępowania z powodu niewystarczających aktywów (clôture pour 
insuffisance d’actif). Bez względu, czy wierzyciele zostali zaspokojeni czy nie, 
postanowienie o zamknięciu postępowania (clôture de la procédure) powoduje 

umorzenie (effacement) wszystkich długów upadłego niepochodzących z działalno-

ści gospodarczej.W konsekwencji dłużnik zostaje uwolniony ze wszystkim swoich 
zobowiązań, a gdy został mu jakiś majątek, jest on w pełni jego właścicielem. Sędzia 
komisarz (juge de l’exécution) ma możliwość zarządzenia środków kontrolnych, 
takich jak wywiad socjalny, jednakże w praktyce nie mają one żadnego znaczenia. 

Orzeczenie o zamknięciu postępowania (jugement de clôture de la procédure 
de rétablissement) jest zaskarżalne apelacją (appel) i podlega wpisowi do FICP.

Katarzyna Michalak: Przebieg konsumenckiego postępowania niewypłacalnościowego…



74

2.3. PODSUMOWANIE — EWENTUALNE WNIOSKI  
DLA POLSKIEGO USTAWODAWCY

Nie przesądzając modelu polskiej upadłości konsumenckiej, warto wskazać 
we francuskim postępowaniu upadłościowym na określone kwestie, zasługujące na 
uwagę polskiego ustawodawcy.

Przede wszystkim, analizując ewolucję francuskiego ustawodawstwa w zakre-

sie upadłości konsumenckiej, stwierdzić należy, iż niewystarczające okazało się 
konsumenckie postępowanie niewypłacalnościowe (surendettement personel). Dla-

tego z dniem 1 sierpnia 2003 r. ustawą n° 2003–710 kierowanie i programowanie 
dla miast oraz urbanistyczna renowacja (d’orientation et de programmation pour la 
ville et la rénovation urbaine) wprowadzono odrębne postępowanie prowadzące do 
uwolnienia osoby fizycznej z reszty długów (retablissement personel), które poprzez 
likwidację majątku dłużnika pozwala na całkowite uwolnienie go z długów. Zmia-

na ta została wymuszona sytuacją ekonomiczno–społeczną we Francji, gdzie coraz 
więcej konsumentów nie mogło spłacić swoich zobowiązań. W Polsce, gdzie zadłu-

żenie gospodarstw domowych jest coraz wyższe, uzasadnione jest stworzenie takie-

go postępowania, które również umożliwi niewypłacalnym dłużnikom, pod pewny-

mi warunkami, całkowite umorzenie ich długów. W tym celu w dniu 24 paździer-
nika 2008 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy — Prawo upadłościowe 
i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zgodnie 
z którą postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących dzia-

łalności gospodarczej ma zostać uregulowane w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. 
Prawo upadłościowe i naprawcze90 jako jedno z postępowań odrębnych. Postępo-

wanie to prowadzone będzie według stosowanych odpowiednio przepisów o postę-

powaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, by tą drogą 
spieniężyć majątek upadłego i zaspokoić należności wierzycieli. W ustawie prze-

widziano również, że po przeprowadzeniu likwidacji masy upadłości i po zaspoko-

jeniu wierzycieli z funduszów masy upadłości, jeżeli pozostaną wierzytelności 
niezaspokojone, sąd będzie na wniosek upadłego orzekał o planie spłat wierzytel-
ności niezaspokojonych w okresie nie dłuższym niż pięć lat91. Po wykonaniu przez 
upadłego obowiązków wynikających z planu spłaty wierzycieli, sąd wyda postano-

wienie o umorzeniu niezaspokojonych zobowiązań upadłego objętych planem spłaty 
oraz o zakończeniu postępowania upadłościowego92. 

90 Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.
91 Rozwiązanie to, bazujące na prawie niemieckim i austriackim, w założeniach ma chronić prawa wierzycie-

li. Zakres spłat będzie zależeć od możliwości zarobkowych dłużnika, wysokości niezaspokojonych wierzytelności 
i realności ich zaspokojenia.

92 Tak uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy — Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, druk sejmowy nr 831, dostępne na stronie internetowej http://orka.
sejm.gov.pl/SQL.nsf/ustawyall?OpenAgent&6&27.
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Ustawodawca polski powinien ponadto rozważyć, czy wzorem francuskiego 
ustawodawcy nie przewidzieć przed likwidacją majątku dłużnika postępowania ba-

zującego na ugodzie dłużnika z wierzycielami. Powyższe rozwiązanie pozwalałoby 
w przypadkach osób mniej zadłużonych zaoszczędzić wysokie koszty postępowania 
prowadzącego do uwolnienia osoby fizycznej z reszty długów. Uchwalona ustawa 
o zmianie ustawy — Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądo-

wych w sprawach cywilnych przyjmuje natomiast, że niecelowe byłoby prowadzenie 
w tych sprawach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. To 
postępowanie nie odpowiada bowiem istocie upadłości konsumenckiej, a do tego 
wywoływałoby negatywne konsekwencje w postaci nadmiernej komplikacji postępo-

wania, co prowadziłoby do przewlekłości i wzrostu jego kosztów93. Podzielając pogląd, 
że przewidziane dla przedsiębiorców, uregulowane w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. 
Prawo upadłościowe i naprawcze, postępowanie upadłościowe z możliwością zawar-
cia układu nie odpowiada postępowaniom konsumenckim, wskazać niestety należy, 
że uchwalona ustawa nie przewidziała innego sądowego postępowania na bazie ugo-

dy. Ewentualne postępowanie zmierzające do zawarcia ugody pomiędzy dłużnikiem 
i wierzycielami nie powinno być sformalizowane, przeciwnie — powinno w sposób 
relatywnie szybki i efektywny pozwolić stronom na osiągnięcie kompromisu.

Na uwagę ustawodawcy polskiego zasługuje również brak uregulowania 
w prawie francuskim zakazu ponownego ogłoszenia upadłości konsumenckiej. 
Dłużnik może kilkakrotnie składać wniosek o ogłoszenie upadłości i to zarówno 
w sytuacji oddalenia pierwotnego wniosku — wskutek braku którejkolwiek z prze-

słanek, jak i w przypadku, gdy już wcześniej w stosunku do niego było prowadzone 
postępowanie oddłużeniowe. Uchwalona ustawa o zmianie ustawy — Prawo upad-

łościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
przewiduje, że okres między oddłużeniami nie może być krótszy niż lat 10. Przyję-

cie terminu dziesięcioletniego związane jest z tym, że jest to w polskim prawie 
podstawowy termin przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych (art. 118 k.c.)94. 
Rozwiązanie to należy uznać za trafne, gdyż ustanowiono rozsądną granicę, by 
oddłużanie w tym trybie nie było zbyt częste, a jednocześnie nie zakazano ogłosze-

nia upadłości w stosunku do tych osób, które drugi raz w życiu stały się niewypła-

calne na skutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności95.

Powyższy szkic przebiegu francuskich konsumenckich postępowań upadłoś-

ciowych z natury rzeczy jest skrótowy, jednakże jako przykład ustawodawstwa 
europejskiego może stanowić ważny głos w dyskusji na temat ukształtowania po-

żądanych zmian w Polsce. 

93 Tamże.
94 Tamże.
95 Zakaz ponownego ogłoszenia upadłości mógłby bowiem narazić się na zarzut naruszenia art. 32 Konstytucji 

RP (prawa do równego traktowania przez władze publiczne). 
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Przyczynkiem do analizy sposobu realizacji świadczeń wynikających z papie-

rów wartościowych jest obserwacja procesu, jaki ma miejsce na rynku kapitałowym 
w Polsce. Współczesny proces, jaki zachodzi na rynku kapitałowym w zakresie 
obrotu papierami wartościowymi, prowadzi coraz bardziej do rozluźnienia więzi, 
jaka występuje pomiędzy emitentem a uprawnionym z tych papierów1. Dążenie do 
usprawnienia obrotu zorganizowanego poprzez ciągłe skracanie czasu na prze-
prowadzanie operacji, które dotyczą papierów wartościowych, czy wprowadzanie 
ulepszeń w zakresie zapewnienia anonimowości obrotu tymi papierami powoduje 
konieczność zerwania kontaktu uprawnionego z papieru wartościowego z jego 
emitentem. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest, można rzec w uproszczeniu, „re-

cepta” na usprawnienie obrotu, jaką jest dematerializacja papieru wartościowego 
i obrotu tym papierem. Dematerializacja ta wymaga bowiem wprowadzenia infra-

struktury w znaczeniu prawnym i technologicznym, która będzie zaspokajać coraz 
to większe potrzeby rynku, a jednocześnie która zastąpi powstającą lukę w relacji 
emitent–inwestor. Infrastruktura ta (przez którą należy rozumieć w szczególności 
system depozytowo–rozliczeniowy będący nie tylko infrastrukturą technologiczną, 

* Autor jest radcą prawnym, adiunktem w Kolegium Prawa WSPiZ im. L. Koźmińskiego.
1 W proces ten „wpisuje” się również dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  

11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym 
(Dz.Urz. UE L 184 z 14 lipca 2007 r., s. 17), z której wynika konieczność oderwania uprawnienia do uczestnicze-

nia na walnym zgromadzeniu oraz do głosowania od dokumentu akcji, a tym samym uniezależnienia tych upraw-

nień od posiadania statusu akcjonariusza rzeczywistego. 
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ale również stanowiący relację prawną uczestników rynku, czyli firm inwestycyjnych 
i banków prowadzących rachunki papierów wartościowych) służy do przechowy-

wania papierów wartościowych w postaci zdematerializowanej i umożliwia wyko-

nywanie operacji na papierach wartościowych przez uczestników rynku zorganizo-

wanego bez potrzeby występowania zbędnych komplikacji po stronie inwestora. 
Jednocześnie należy mieć na uwadze, że dla właściwej realizacji zobowiązań wy-

nikających z papierów wartościowych pomoc uczestników rynku, którzy utrzymu-

ją na rachunkach papierów wartościowych zapisy mające walor prawny papierów 
wartościowych, okazuje się obecnie niezbędna. Takie obowiązki emitenta, jak wy-

płata dywidendy czy odsetek, realizacja prawa pierwszeństwa bądź wykup papierów 
wartościowych, mogą okazać się niezwykle utrudnione lub wręcz niemożliwe do 
wykonania, jeżeli zaniechać współpracy podmiotów uczestniczących w systemie 
depozytowo–rozliczeniowym2. Przede wszystkim nie będzie wówczas możliwe 
uzyskanie przez emitenta w krótkim czasie informacji, kto jest uprawnionym 
z papierów wartościowych. Ponadto, realizacja obowiązków emitenta może wiązać 
się z dalszym bytem papierów wartościowych lub kształtem praw z nich wynikają-

cych. Nie można zatem pominąć systemu depozytowo–rozliczeniowego, ponieważ 
mogłoby to prowadzić w konsekwencji do niezgodności zapisów rejestrowanych 
w tym systemie ze stanem faktycznym. 

W wyniku zastąpienia więzi pomiędzy emitentem a uprawnionym z papierów 
wartościowych relacją z uczestnikami rynku, ta ostatnia relacja w zakresie niektórych 
świadczeń z papierów wartościowych zmierza coraz bardziej w kierunku relacji 
właściwej dla akcjonariuszy nominalnych z emitentami, które mają miejsce w innych 
systemach prawnych3. Jak zostanie dalej wyjaśnione, chociaż akcjonariuszem „właś-

ciwym” jest inwestor, na którego rachunku zapisane zostały papiery wartościowe, 
uczestnik rynku, który prowadzi ten rachunek, traktowany jest niczym „akcjonariusz 
nominalny”, czyli osoba uprawniona z papieru wartościowego, która wykonuje 
prawa z papieru wartościowego zamiast inwestora, ale zgodnie z jego instrukcją. 
Między innymi akcjonariusz nominalny może wykonywać prawa w zakresie repre-

zentacji biernej. Może on bowiem dokonywać odbioru niektórych świadczeń wy-

nikających z papierów wartościowych, co będzie wywoływać równocześnie skutek 

2 Konieczność wykorzystania systemu depozytowo–rozliczeniowego rozumieją również autorzy rządowego 
projektu ustawy o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finanso-

wymi (który ma zapewnić wdrożenie dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 
2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym), 
wprowadzając konieczność pośrednictwa systemu depozytowo–rozliczeniowego przy wykonywaniu prawa do 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej.

3 Taka więź występuje w przypadku dokonywanego podziału w innych systemach prawnych na akcjonariuszy 
nominalnych (nominee) oraz rzeczywistych (beneficial owner). Podział ten opiera się na koncepcji łańcucha włas-

ności. W łańcuchu tym teoretycznie prawo własności przysługuje zarówno akcjonariuszowi nominalnemu, jak 
i rzeczywistemu, tyle że nominalny działa na rzecz akcjonariusza rzeczywistego (zob. np. J. Benjamin, M. Yates: 
The Law of Global Custody. Legal Risk Management in Securities and Collateral, Second Edition, Oxford 2002, 
s. 114).
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w sferze prawnej inwestora oraz emitenta. W innych systemach prawnych może też 
wykonywać za inwestora prawo głosu na walnym zgromadzeniu. Celem przepro-

wadzonej dalej analizy jest w związku z tym nie tylko przedstawienie odrębnych 
reguł dotyczących spełniania świadczeń wynikających z papierów wartościowych, 
ale wywołanie impulsu po stronie czytelnika do przemyślenia możliwości wprowa-

dzenia instytucji akcjonariatu nominalnego w obrocie zorganizowanym. Znamienne 
jest przy tym, że ustawodawca ustanowił odmienne reguły prawne w zakresie wy-

konywania świadczeń w obrocie zorganizowanym przede wszystkim w odniesieniu 
do papierów wartościowych (zob. art. 58 ustawy o obrocie instrumentami finanso-

wymi; dalej ustawa), a nie wszystkich instrumentów finansowych rejestrowanych 
w systemie depozytowo–rozliczeniowym (stąd niniejszy artykuł poświęcony został 
tylko wykonywaniu świadczeń z papierów wartościowych). 

Relacja emitenta z uczestnikami rynku w zakresie realizacji zobowiązań 
z papierów wartościowych została przez ustawodawcę wyrażona w art. 48 ust. 2 pkt 3 
oraz art. 50 ust. 4 pkt 6 ustawy. Przywołane przepisy należy rozumieć jako dyrek-

tywę ustawodawcy, w świetle której realizacja zobowiązań wobec uprawnionych 
z papierów wartościowych odbywa się z użyciem infrastruktury, jaką oferuje system 
depozytowo–rozliczeniowy, czyli system zapisów na rachunkach papierów wartoś-

ciowych i kontach prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 
S.A. oraz firmy inwestycyjne i banki prowadzące rachunki papierów wartościowych. 
Wypada się zastanowić, czy z treści tej dyrektywy nie wynika obowiązek po stronie 
emitenta, aby zobowiązania z wyemitowanych przez niego papierów wartościowych 
były wykonywane w obrocie zorganizowanym jedynie w ramach tej „infrastruktu-

ry”. Wprawdzie realizacja zobowiązań bez systemu depozytowo–rozliczeniowego 
mogłaby być wręcz czasem niemożliwa (np. realizacja zobowiązania wynikającego 
z treści obligacji zamiennych, polegająca na wydawaniu akcji w zamian za obliga-

cje, realizacja prawa pierwszeństwa z akcji; do zobowiązań wymagających użycia 
systemu należy także zaliczyć wypłatę dywidendy akcjonariuszom, którym przy-

sługują akcje na okaziciela; założeniem akcji na okaziciela jest bowiem zapewnienie 
anonimowości wobec emitenta4), to można sobie wyobrazić w niektórych sytuacjach 
pominięcie systemu depozytowo–rozliczeniowego (np. wypłata dywidendy akcjo-

nariuszom, którym przysługują akcje imienne rejestrowane przez jednego uczestni-
ka rynku, który prowadzi tzw. rejestr sponsora)5. Za stanowiskiem o dopuszczalno-

ści pominięcia systemu depozytowo–rozliczeniowego zdaje się przemawiać fakt, 
że sama ustawa nie zakreśla jednoznacznie obowiązku emitenta w tej materii. Po-

nadto, wedle art. 9 ust. 2 ustawy, ustawodawca daje możliwość inwestorom realiza-

4 Inaczej w okresie obowiązywania ustawy — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (dalej 
poprzednia ustawa) — zob. R. Jurga, M. Michalski: Spółka akcyjna w publicznym obrocie papierami wartościo-
wymi, Warszawa 2000, s. 527.

5 Zob. L. Sobolewski: System Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Zagadnienia prawne, Warszawa 
1996, s. 84.
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cji uprawnień z papierów wartościowych za pomocą imiennego świadectwa depo-

zytowego (które jednak, co wypada podkreślić, nie są lub nie mogą być realizowa-

ne wyłącznie na podstawie zapisów na rachunkach papierów wartościowych). 
Zastrzeżenia co do przyjęcia takiego stanowiska mogłyby być zgłaszane 

w związku z zagrożeniem, jakie niesie za sobą realizacja zobowiązań poza systemem 
depozytowo–rozliczeniowym. Na skutek pominięcia „infrastruktury” pojawia się 
ryzyko niezgodności stanu zapisów w depozycie papierów wartościowych ze stanem 
faktycznym. Zagrożenie to niweczy jednak uczestnictwo samego emitenta w tym 
systemie (zob. art. 51 ust. 2 ustawy). Skoro emitent jest uczestnikiem tej infrastruk-

tury w znaczeniu prawnej relacji, powinno być oczywiste, że ciążą na nim związa-

ne z tym obowiązki, które nie pozwalają na powstanie zagrożeń płynących z proce-

su spełniania przez niego świadczeń poza systemem depozytowo–rozliczeniowym. 
Stąd należałoby wysnuć wniosek, że nie można kategorycznie sprzeciwiać się wy-

konywaniu zobowiązań emitenta w inny sposób, czyli poza funkcjonującą w obro-

cie infrastrukturą. Jednocześnie jednak twierdzenia o dopuszczalności realizacji 
zobowiązań z papierów wartościowych nie należy rozumieć bezwzględnie6. Zasu-

gerowane w przepisach ustawy rozwiązanie kwestii sposobu realizacji zobowiązań 
z papierów wartościowych zostało podyktowane względami bezpieczeństwa obro-

tu7. Trzeba mieć zatem na uwadze, że dopuszczenie do realizacji zobowiązań 
z papierów wartościowych z pominięciem systemu depozytowo–rozliczeniowego 
może sprzeciwiać się tej zasadzie. Dlatego też z innej możliwości niż realizacja 
świadczeń za pośrednictwem systemu depozytowo–rozliczeniowego należałoby 
korzystać z niezwykłą ostrożnością, traktując ten sposób realizacji zobowiązań jako 
wyjątkowy8. Możliwość ta powinna być w związku z tym uzależniona od regulacji 

6 Pogląd ten podzielają R. Jurga, M. Michalski: Spółka akcyjna…, op. cit., s. 526. Zob. też M. Michalski (w:) 
Papiery wartościowe, Zakamycze 2000, s. 757 i n.

7 Nie można się natomiast całkowicie zgodzić, że celem, jakim kierował się ustawodawca, są względy ekono-

miczne (tak zdaje się sugerować L. Sobolewski: System Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych…, op. cit., 
s. 84). Obsługa przez system depozytowo–rozliczeniowy nie musi być bowiem w każdym przypadku tańsza  
(np. w sytuacji, kiedy wszystkie papiery wartościowe emitenta są rejestrowane wyłącznie w rejestrze sponsora  
prowadzonym przez jeden dom maklerski, koszty są wyższe niż koszty poza systemem depozytowo–rozlicze-
niowym).

8 W okresie obowiązywania poprzedniej ustawy za dopuszczalnością realizacji zobowiązań emitentów z po-

minięciem systemu depozytowo–rozliczeniowego opowiadał się M. Romanowski: Prawo o publicznym obrocie 
papierami wartościowymi. Komentarz, Warszawa 1999, przypis 3 do art. 126 poprzedniej ustawy, s. 648, a także 
L. Sobolewski (w:) Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz, przypis 15 do art. 126 
poprzedniej ustawy, s. 961; System Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych…, op. cit., s. 84. Inne stanowi-
sko wyrażali R. Jurga, M. Michalski: Spółka akcyjna…, op. cit., s. 526, gdzie autorzy wskazują na świadczenia, 
które mogą być spełniane z wykorzystaniem systemu depozytowo–rozliczeniowego, oraz które muszą być speł-
niane z wykorzystaniem tego systemu. Natomiast przeciwko jakiejkolwiek dopuszczalności realizacji zobowiązań 
wynikających z papierów wartościowych opowiadał się R. Czerniawski (w:) Ustawa — Prawo o publicznym 
obrocie papierami wartościowymi. Komentarz, Warszawa 2002, przypis 10 do art. 126 poprzedniej ustawy, s. 405 
(zob. także wcześniejszą wypowiedź tego autora (w:) Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi 
i funduszach powierniczych, Warszawa 1996, przypis 11 do art. 71d poprzedniej ustawy, s. 169), który uważa, że 
ustawodawca wyłączył w poprzedniej ustawie w ogóle możliwość osobistego świadczenia, co wydaje się z kolei 
tezą zbyt daleko idącą.
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umownej regulującej funkcjonowanie systemu depozytowo–rozliczeniowego (czy-

li od treści przyjętego regulaminu Krajowego Depozytu; zob. art. 50 ustawy). Z art. 
50 ust. 4 pkt 6 ustawy wynika, że wszyscy uczestnicy rynku prowadzący rachunki 
papierów wartościowych, na których są rejestrowane papiery, a także emitent tych 
papierów przyjmują określony sposób obsługi realizacji zobowiązań wobec upraw-

nionych z papierów wartościowych. Z przepisu tego da się zatem wyprowadzić 
nakaz ukształtowania kwestii, jak mają być realizowane zobowiązania ze zdemate-

rializowanych papierów wartościowych. Oznacza to, że emitent jest związany po-

stanowieniami regulacji systemu w tym zakresie. A wobec tego dopuszczalność 
innego sposobu realizacji zobowiązań powinna być uregulowana w treści regulacji 
dotyczącej funkcjonowania „infrastruktury”. Skutkiem tego (chociaż brak jest nor-
matywnego obowiązku w ustawie nakładającego na emitenta taki a nie inny sposób 
realizacji zobowiązań z papierów wartościowych) obowiązek ten da się odnaleźć 
w treści stosunku zobowiązaniowego, określającego funkcjonowanie „infrastruktu-

ry” przyjętej dla przechowywania papierów wartościowych, jaką jest system depo-

zytowo–rozliczeniowy. Taka sytuacja jest zresztą bardziej przejrzysta z punktu zasad 
bezpieczeństwa obrotu, ponieważ pozwala na kontrolę przez regulatora rynku pod 
tym właśnie kątem. W rezultacie takie rozwiązanie sprawy pozostaje w zgodzie 
z celem, jakim kierował się ustawodawca przy wprowadzaniu do ustawy określo-

nego sposobu realizacji zobowiązań z papierów wartościowych.
Obsługa realizacji zobowiązań wynikających z papierów wartościowych przez 

uczestników rynku prowadzących rachunki, na których są rejestrowane papiery 
wartościowe, jest jak najbardziej dopuszczalna. W świetle art. 356 § 1 k.c. upraw-

niony z papieru wartościowego będący wierzycielem może żądać osobistego wy-

konania świadczenia jedynie wtedy, gdy wynika to z ustawy, z treści czynności 
prawnej lub z właściwości świadczenia. W przedmiotowej natomiast sytuacji usta-

wodawca explicite wyraża zasadę, że osobiste świadczenie nie jest wymagane (zob. 
art. 58 ustawy). Stąd uprawniony z papieru wartościowego nie może zgłaszać rosz-

czenia osobistego świadczenia na podstawie przepisów rangi ustawowej9.
Nasuwa się pytanie, jakie zobowiązania emitenta mogą być realizowane za 

pomocą systemu depozytowo–rozliczeniowego. W rachubę mogą wchodzić zobo-

wiązania w związku z wykonywaniem przez uprawnionych praw majątkowych lub 
niemajątkowych. Ustawodawca nie daje jasno do zrozumienia, jakie zobowiązania 
ma na myśli w art. 50 ust. 4 pkt 6 ustawy. Chociaż wskazuje dyrektywę w art. 58 
ustawy, wedle której chodzi o zobowiązanie emitenta opiewające na pieniądze lub 
papiery wartościowe. Stąd z pewnością ustawodawca miał na myśli w pierwszym 
rzędzie realizację zobowiązań z praw majątkowych10. W przeciwieństwie do praw 

9 Zob. M. Romanowski: Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi…, op. cit., przypis 1 i 3 
w części I do art. 136 poprzedniej ustawy, s. 712.

10 Zob. L. Sobolewski: System Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych…, op. cit., s. 83, oraz tego sa-

mego autora: (w:) Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi…, op. cit., przypis 14 do art. 126 po-
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niemajątkowych, prawa majątkowe nie mają charakteru czysto korporacyjnego. 
W rezultacie ich konkretyzacji mogą być przeto zbywane na inne osoby. Zobowią-

zaniami emitentów wymagającymi obsługi w zakresie ich wykonania będą w szcze-

gólności zobowiązania do wypłaty odsetek i wykupu obligacji na rzecz obligatariu-

szy, wypłata dywidendy na rzecz akcjonariuszy, umożliwienie akcjonariuszom 
wykonywania prawa pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji, umożliwienie 
obligatariuszom wykonania prawa zamiany obligacji zamiennych na akcje11. Nie 
można natomiast całkowicie zgodzić się z poglądem, że sposób realizacji zobowią-

zań określony w ustawie dotyczy jedynie praw majątkowych (choć niewątpliwie 
chodzi tu przede wszystkim o prawa majątkowe)12. Dyrektywa z art. 58 ustawy nie 
uprawnia do twierdzenia, że ustawodawca ma na myśli wyłącznie zobowiązania 
emitenta opiewające na pieniądze lub papiery wartościowe (odpowiednie zabiegi 
interpretacyjne, zwłaszcza przy użyciu reguł wykładni semantycznej, nie dają za-

dowalających rezultatów; nie ma wszakże pewności, czy ustawodawcy nie chodzi-
ło przypadkiem o wskazanie jedynie sytuacji z art. 50 ust. 4 pkt 6 ustawy dla potrzeb 
treści art. 58 ustawy, toteż dyrektywę z tego przepisu należy rozumieć jako wska-

zówkę, co powinno mieścić się w zakresie zobowiązań wynikających z papierów 
wartościowych, a nie jako wyłączny sposób definiowania tych zobowiązań). Nie 
można też a contrario z art. 9 ust. 2 ustawy zobowiązań z papierów wartościowych 
rozumieć jako tylko tych, które dadzą się zrealizować wyłącznie na podstawie za-

pisów na rachunkach papierów wartościowych, ponieważ przepis art. 50 ust. 4 pkt 6 
ustawy nie określa, czy chodzi o zobowiązania z papieru wartościowego realizo-
wane przez zapis na rachunku, czy realizowane również za pomocą imiennego 
świadectwa depozytowego. Dlatego w pewnych okolicznościach możemy mieć do 
czynienia z obsługą zobowiązań w związku z wykonywaniem uprawnień korpora-

cyjnych. W szczególności wobec możliwości wykonywania prawa do uczestnicze-

nia w walnym zgromadzeniu oraz prawa głosu bez konieczności posiadania statusu 
akcjonariusza rzeczywistego (czyli posiadania w dniu walnego zgromadzenia zapi-

su na rachunku papierów wartościowych, mającego walor prawny akcji), co wyni-
ka z art. 7 i 8 dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  
11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek 

przedniej ustawy, s. 960, a także M. Michalski (w:) Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi…,  
op. cit., przypis 2 w części I do art. 11 poprzedniej ustawy, s. 319.

11 Zob. L. Sobolewski (w:) Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi…, op. cit., przypis 14 do 
art. 126 poprzedniej ustawy, s. 961.

12 Tak zob. M. Michalski (w:) Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi…, op. cit., przypis 2 
w części I do art. 11 poprzedniej ustawy, s. 319; L. Sobolewski (w:) Prawo o publicznym obrocie papierami war-
tościowymi…, op. cit., przypis 14 do art. 126 poprzedniej ustawy, s. 961; System Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych…, op. cit., s. 83. Wypada jednak mieć na uwadze treść rządowego projektu ustawy o zmianie 
ustawy — Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wedle którego system 
depozytowo–rozliczeniowy będzie wykorzystywany przy wykonywaniu uprawnienia do uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu.
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notowanych na rynku regulowanym13, pośrednictwo systemu depozytowego w tych 
przypadkach może być jak najbardziej zasadne. Należy jednak rozróżnić sytuację, 
w której wykorzystywany jest system depozytowo–rozliczeniowy w związku z wy-
konywaniem prawa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, od sytuacji, w któ-
rej system ten jest używany przy wykonywaniu prawa głosu. W pierwszym przy-

padku system może okazać się pomocny z uwagi na wprowadzenie dnia rejestracji 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, będącego dniem ustalenia prawa na wzór 
dnia dywidendy (czyli dnia ustalenia prawa do dywidendy)14.

Za wprowadzeniem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 

przemawiają oczywiście interesy ekonomiczne po stronie akcjonariuszy, jednakże 
nie można zapominać, że jest to jednocześnie konsekwencja procesu, jaki zachodzi 
wobec obrotu zorganizowanego w związku z ciągłym dążeniem do jego usprawnie-

nia. A zatem dotychczasowy mechanizm prawny, przyjęty dla wykonywania praw 
korporacyjnych, przestał być dla akcjonariuszy wystarczający, ponieważ kolidował 
z ich interesami ekonomicznymi, a kolizję tę spowodował sposób organizacji obro-

tu. Dlatego też, chociaż można by pominąć system depozytowo–rozliczeniowy 
w procesie wykonywania uprawnień na podstawie wyżej wymienionej dyrektywy, 
to brak takiego pośrednictwa spowoduje w przyszłości, że mechanizm ten ponownie 
będzie wymagał modernizacji, gdyż nie będzie zgodny z procesem organizacji ob-

rotu, który podlega ciągłemu usprawnieniu. 
Z kolei korzystanie z systemu depozytowo–rozliczeniowego należy uznać za 

dopuszczalne również przy wykonywaniu prawa głosu15. W świetle art. 403 zd. 2 
k.s.h. walne zgromadzenie spółki publicznej może odbyć się także w miejscowości 
będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje tej spółki są przedmio-

tem obrotu. A zatem nie ma przeszkód, aby walne zgromadzenie odbywało się na 
przykład na giełdzie. Realizacja uprawnień korporacyjnych akcjonariuszy (tj. pra- 
wa głosu) mogłaby odbywać się wtedy za pomocą „infrastruktury”, którą tworzą 
w szczególności firmy inwestycyjne i banki prowadzące rachunki papierów wartoś-

ciowych (w trybie tzw. proxy voting). W skrócie polegałoby to na możliwości za-

głosowania przez inwestora, bez potrzeby udawania się fizycznie na walne zgroma-

dzenie (które odbywałoby się np. w siedzibie giełdy), za pośrednictwem uczestników 
rynku, którzy albo pośredniczyliby w przekazywaniu głosu oddawanego przez in-

westora, albo głosowaliby zgodnie z jego instrukcją. W takiej sytuacji system de-

pozytowo–rozliczeniowy mógłby być zatem użyteczny przy wykonywaniu praw 
niemajątkowych przysługującym inwestorom. Byłaby to jednak wyłącznie fakulta-

tywna realizacja uprawnień korporacyjnych, w stosunku do której nie dałoby się 

13 Dz.Urz. UE L 184 z 14 lipca 2007 r., s. 17.
14 Rządowy projekt ustawy zmieniającej kodeks spółek handlowych wprowadza obowiązkowe pośrednictwo 

systemu depozytowego.
15 Wykorzystanie w tym przypadku wyłącznie systemu giełdowego nie byłoby efektywne z uwagi na brak 

informacji o zapisach w systemie depozytowo–rozliczeniowym.
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w żadnym razie wyprowadzić jakiegokolwiek nakazu uregulowania tej materii 
w treści regulacji dotyczących funkcjonowania systemu. Dlatego też należy stwier-
dzić, że obecnie realizacja prawa niemajątkowego polegającego na wykonaniu 
prawa głosu odbywałaby się w ramach innych reguł niż przewidziane dla praw 
majątkowych. Mając jednak na uwadze zamianę zasad wykonywania prawa uczest-
niczenia w walnym zgromadzeniu, wydaje się, że proces modernizacji realizacji 
praw korporacyjnych już się rozpoczął. 

Realizacji prawa głosu za pośrednictwem systemu depozytowo–rozliczenio-

wego nie sprzeciwia się obecnemu brzmieniu przepisu art. 9 ust. 2 i 3 ustawy. Wedle 
jego treści imienne świadectwo depozytowe potwierdza legitymację do realizacji 
wszelkich uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego 
treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów 
na rachunkach papierów wartościowych. W szczególności świadectwo to służy do 
wykazania swojego prawa uczestniczenia na walnym zgromadzeniu16. Z kolei wedle 
projektu rządowego, który ma zapewnić wdrożenie dyrektywy 2007/36/WE Parla-

mentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania nie-

których praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym, do wyka-

zania prawa uczestniczenia na walnym zgromadzeniu będzie potrzebny wykaz osób 
uprawnionych dostarczony przez system depozytowo–rozliczeniowy. Na tej pod-

stawie można by zakładać konieczność osobistego uczestniczenia uprawnionego na 
walnym zgromadzeniu17. Jednakże nie sprzeciwia się to możliwości przeprowadze-

nia obsługi przez system prawa głosu z akcji, a jedynie powoduje, że przeprowa-

dzenie obsługi powinno odbywać się jako fakultatywne przy wykorzystaniu insty-

tucji przedstawicielstwa umownego. Wypada przy tym jednak zwrócić uwagę, że 
obowiązek dostarczenia znaków legitymacyjnych spółce staje w kolizji z zasadą 
usprawnienia obrotu (w tym również usprawnienia realizacji praw z akcji) w przy-

padku realizacji prawa głosu za pośrednictwem systemu depozytowo–rozliczenio-

wego. Wówczas bowiem dodatkowe wymogi formalne stają się zbędne ze względu 
na bieżący dostęp do informacji o zapisach w systemie. 

Można by nawet wysunąć tezę, że gdyby sposób realizacji uprawnień korpo-

racyjnych przebiegał w obrocie zorganizowanym w trybie proxy voting, ustawowy 
wymóg złożenia jakiegokolwiek znaku legitymacyjnego powinien być zbędny. 
Sugerując tę uwagę de lege ferenda, należy podkreślić, że ryzyko oderwania upraw-

nień korporacyjnych od zapisów albo historii zapisów według stanu na określony 
dzień w systemie depozytowo–rozliczeniowym nie powstanie, jeżeli wykonywanie 
tych uprawnień będzie odbywać się za pośrednictwem „infrastruktury”. Istnieje 

16 Zob. jednak rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi (który ma zapewnić wdrożenie dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na 
rynku regulowanym).

17 Zob. M. Michalski (w:) Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi…, op. cit., przypis 2 
w części I do art. 11 poprzedniej ustawy, s. 319.
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bowiem bieżący dostęp do informacji przez podmioty obsługujące realizację praw 
korporacyjnych. W tym świetle przepisy nakazujące złożenie imiennego świadectwa 
w siedzibie emitenta (dotyczyć to również będzie wykazu osób uprawnionych — we-

dług projektu rządowego) wydają się już „przestarzałe” i powinny ulec moderniza-

cji. Ich „unowocześnienie” powinno polegać co najmniej na pozbyciu się jakiego-

kolwiek znaku legitymacyjnego w określonych przypadkach.
Podsumowując, ustawodawca wprowadza nakaz uregulowania w umowie 

określającej funkcjonowanie infrastruktury, czyli systemu depozytowo–rozliczenio-

wego, spraw związanych z obsługą praw majątkowych wynikających ze zdemate-

rializowanych papierów wartościowych rejestrowanych w tym systemie. Natomiast 
w przypadku praw niemajątkowych nakazu takiego jeszcze nie wyraża, w związku 
z czym ewentualna realizacja zobowiązań w przewidziany w regulacjach dotyczących 
funkcjonowania tej „infrastruktury” sposób jest całkowicie fakultatywna i nie rodzi 
żadnego obowiązku po stronie emitenta czy uprawnionych z papierów wartościowych 
co do jej stosowania (należy mieć jednak na uwadze rządowy projekt wprowadzający 
zmiany do kodeksu spółek handlowych, wedle którego system depozytowy jest nie-

zbędny przy wykonywania prawa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu).
Na podstawie powyższych spostrzeżeń nie sposób jeszcze wyciągać wniosku 

o ukształtowaniu relacji, w której uczestniczą inwestor–uczestnik rynku–emitent na 
kształt struktury opartej na akcjonariacie nominalnym. Jak na razie spostrzeżenia te 
tłumaczą bowiem jedynie mechanizm „narzuconej” ustawą relacji umownej doty-

czącej funkcjonowania systemu, w której dodatkowo uczestniczy emitent. Ponadto, 
w literaturze przedmiotu słusznie zauważa się, że obowiązek obsługi realizacji zo-

bowiązań z papierów wartościowych powstaje dopiero wtedy, gdy emitent zwróci 
się o to18. A wobec tego wykonanie konkretnej obsługi na rzecz emitenta następuje 
wskutek dodatkowego zobowiązania, które ma charakter świadczenia usługi (art. 
750 k.c.)19. Z tej perspektywy trudno jednak wyjaśnić skutki prawne, jakie niesie 
dla inwestora dalsza ingerencja ustawodawcy, wybiegająca poza przedstawioną 
wyżej relację umowną. Z punktu tej „ingerencji” regulacja ta wydaje się bowiem 
jej skutkiem, a nie przyczyną jej powstania. „Ingerencja” ustawodawcy, o której 
mowa, polega na wprowadzeniu w art. 58 ustawy innych zasad spełniania niektórych 
świadczeń wynikających z papierów wartościowych (chociaż przepis ten został 
wprowadzony jeszcze w poprzedniej ustawie — Prawo o publicznym obrocie pa-

pierami wartościowymi — wcześniej był to art. 136 tej ustawy). Zgodnie z tym 
przepisem ustawy zobowiązanie emitenta opiewające na papiery wartościowe jest 

18 Zob. M. Romanowski: Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi…, op. cit., przypis 4 w części 
III C do art. 126 poprzedniej ustawy, s. 648; L. Sobolewski (w:) Prawo o publicznym obrocie papierami wartoś-
ciowymi…, op. cit., przypis 15 do art. 126 poprzedniej ustawy, s. 961.

19 Inaczej zob. L. Sobolewski: System Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych…, op. cit., s. 86, gdzie 
autor wskazuje na stosunek zlecenia, a nie inny stosunek pokrewny z art. 750 k.c. Tak też M. Romanowski: Prawo 
o publicznym obrocie papierami wartościowymi…, op. cit., przypis 2 w części II do art. 136 poprzedniej ustawy, 
s. 713. 
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wykonane z chwilą otrzymania świadczenia przez uczestnika rynku prowadzącego 
rachunek papierów wartościowych dla osoby uprawnionej do tego świadczenia, zaś 
opiewające na pieniądze — z chwilą dokonania przeniesienia środków pieniężnych 
na rachunek bankowy wskazany przez tego uczestnika (przy czym należy wyjaśnić, 
że chodzi tu o rachunek prowadzony dla tego uczestnika, z którego następnie środ-

ki zostaną przekazane na rachunki prowadzone dla inwestorów). Przepis ten określa 
nic innego jak sposób spełnienia świadczenia20. Ustawodawca przyjmuje pewną 
fikcję prawną, zgodnie z którą skutek w postaci spełnienia świadczenia następuje, 
pomimo że uprawniony z papieru wartościowego, będący wierzycielem, nie otrzy-

mał jeszcze swojego świadczenia. Wprawdzie w doktrynie prawa cywilnego roz-

różnia się miejsce świadczenia od miejsca wykonania zobowiązania, to jednak nie 
da się objaśnić treści tego przepisu w ten sposób21. Ustawodawca wprost mówi w tym 
miejscu o wykonaniu zobowiązania, a nie o świadczeniu. Oznacza to, że nie ma na 
myśli tylko takich czynności, które dłużnik powinien dopełnić w celu należytego 
spełnienia świadczenia, ale takie, których skutkiem jest wykonanie zobowiązania. 
Toteż przesłanką prawidłowego spełnienia świadczenia przez emitenta przestaje być 
rzeczywiste zaspokojenie interesu inwestora będącego faktycznym wierzycielem 
emitenta. Jest to tym samym odstępstwo od podstawowych reguł prawa cywilnego, 
które wymagają dla wykonania zobowiązania pojawienia się dwóch elementów: 
powinnego zachowania się dłużnika i zaspokojenia wierzyciela22. Wystarczy bowiem 
pierwszy z tych elementów, aby świadczenie emitenta zostało uznane za spełnione. 
Jak trafnie podkreśla się w doktrynie, spełnienie świadczenia zachodzi, gdy dłużnik 
zrealizował stan rzeczy, którego osiągnięcie zapewnia wierzycielowi treść zobowią-

zania i w którego nastąpieniu jest on zainteresowany23. Z punktu widzenia ustawo-

dawcy, spełnienie świadczenia do rąk uczestnika rynku prowadzącego rachunek dla 
inwestora (czytaj: wierzyciela rzeczywistego) zapewnia jego otrzymanie przez upraw-
nionego z papieru wartościowego. Z mocy ustawy wyznaczył więc sposób, którego 
realizacja zapewnia otrzymanie tego świadczenia. Taka konstatacja wywołuje okre-

ślone konsekwencje w zakresie odpowiedzialności po stronie emitenta. Odpowie-

dzialność jego wchodzi w rachubę jedynie w takim zakresie, jaki odnosi się do 
należytego przekazania świadczenia do uczestnika rynku. Przekazanie może nastę-

pować osobiście (podstawą dla odpowiedzialności będzie wtedy art. 471 k.c.) lub 
przez posłużenie się osobą z grona podmiotów stosunku uczestnictwa w systemie 
(podstawą odpowiedzialności będzie wtedy art. 474 k.c.). Natomiast od momentu 
należytego spełnienia świadczenia przez emitenta do rąk uczestnika rynku nie moż-

20 Zob. L. Sobolewski (w:) Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi…, op. cit., przypis 1 do art. 
136 poprzedniej ustawy, s. 985.

21 Zob. J. Dąbrowa (w:) System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 
1981, s. 738; W. Popiołek (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 1997, przypis 6 do art. 454, s. 936. 

22 Zob. T. Pajor: Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1982, s. 67; J. Dąbro-

wa (w:) System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, s. 379.
23 T. Pajor: Odpowiedzialność dłużnika…, op. cit., s. 67.
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na dalej utrzymywać, że ciąży na nim wciąż odpowiedzialność z art. 474 k.c., sko-

ro z mocy ustawy (tj. z art. 58 ustawy) zobowiązanie zostaje uznane z tą chwilą za 
wykonane. 

Wedle przepisów prawa cywilnego (art. 454 § 1 k.c.) obowiązuje zasada, zgod-
nie z którą jeżeli miejsce świadczenia nie zostało oznaczone ani nie wynika z właś-

ciwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione w miejscu, gdzie 
w chwili powstania zobowiązania dłużnik miał zamieszkanie lub siedzibę, z wyjąt-
kiem świadczenia pieniężnego, które powinno być spełnione w miejscu zamieszka-

nia lub siedziby wierzyciela. W przypadku gdy chodzi o spełnienie świadczenia 
w drodze rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego za pośrednictwem ban-

ków, w orzecznictwie wskazuje się, że świadczenie może być spełnione w drodze 
uznania rachunku bankowego wierzyciela, jeżeli strony tak postanowiły24. Uznanie 
siedziby banku prowadzącego rachunek wierzyciela za miejsce spełnienia świad-

czenia pieniężnego jest dopuszczalne tylko w takich okolicznościach, w których 
obie strony wyraziły zgodę na zapłatę na określony rachunek wierzyciela25.

W piśmiennictwie uważa się, że zasada z art. 454 § 1 k.c. doznaje pewnej 
modyfikacji w przypadku papierów wartościowych, ponieważ z mocy art. 9216 k.c. 
papier wartościowy musi być przedłożony dłużnikowi do realizacji. W związku 
z tym w odniesieniu do wierzytelności pieniężnych z papierów wartościowych dług 
będzie długiem odbiorczym, a nie oddawczym26. O ile co do zasady należy zgodzić 
się z tym poglądem, to z punktu reguł określonych przez przepisy dla realizacji 
świadczeń wynikających ze zdematerializowanych papierów wartościowych 
w obrocie zorganizowanym pogląd ten przestaje być właściwy. Wprowadzenie do 
ustawy przepisu art. 58 spowodowało odstąpienie od wyrażonych w kodeksie cy-

wilnym reguł co do sposobu spełnienia świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. 
Dług niepieniężny emitenta nie ma bowiem charakteru odbiorczego w tym sensie, 
że nie może być realizowany w jego siedzibie jako dłużnika. Z kolei dług pieniężny 
emitenta nie ma charakteru długu oddawczego w rozumieniu art. 454 § 1 k.c., po-

nieważ nie jest realizowany w siedzibie lub miejscu zamieszkania wierzyciela. Nie 
ma jednak też charakteru długu odbiorczego w świetle poglądu formułowanego na 
podstawie art. 9216 k.c., jako że papier wartościowy jest w istocie przedkładany do 
realizacji w miejscu, gdzie wierzyciel ma swój rachunek (tam zapis ma walor praw-

ny), czyli u wierzyciela. Poza tym wobec treści art. 58 ustawy dłużnik powinien 
zrealizować swoje świadczenie poza swoją siedzibą.

24 Zob. uchwałę SN z dnia 4 stycznia 1995 r. (III CZP 164/94); uchwałę SN z dnia 20 listopada 1992 r. (III CZP 
138/92); wyrok SA z dnia 30 września 1992 r. (I ACr 413/92). Zob. nadto uchwałę SN z dnia 14 lutego 2002 r.  
(III CZP 81/01), gdzie koryguje się i uzupełnia poprzednio wyrażane stanowisko w tej sprawie.

25 Zob. uchwałę SN z dnia 14 lutego 2002 r. (III CZP 81/01), z uzasadnieniem.
26 Zob. A. Szpunar: Podstawowe problemy papierów wartościowych, Państwo i Prawo 1991, z. 2, s. 18;  

K. Zawada (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, przypis 2 w części IX, s. 636 i n.; M. Michalski (w:) Prawo 
o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, Warszawa 1999, przypis 8 do art. 5, s. 146.
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Wobec treści art. 58 ustawy nie znajduje zastosowania przepis art. 452 k.c. 
Według tego przepisu, jeżeli świadczenie zostało spełnione do rąk osoby nieupraw-

nionej do jego przyjęcia, a przyjęcie świadczenia nie zostało potwierdzone przez 
wierzyciela, dłużnik jest zwolniony w takim zakresie, w jakim wierzyciel ze świad-

czenia skorzystał. W świetle art. 58 ustawy uczestnik rynku prowadzący rachunek 
rzeczywistego wierzyciela nie jest wszakże osobą nieuprawnioną do przyjęcia 
świadczenia, chociaż można by zastanawiać się, czy może stać się taką osobą, je-

żeli na przykład świadczenie nie zostało przekazane do właściwego uczestnika 
rynku. W takim tylko przypadku należałoby przyjąć, że przepis art. 58 ustawy nie 
znajdowałby zastosowania.

Biorąc powyższe pod rozwagę, spełnienie świadczenia w określonych oko-
licznościach następuje niezależnie od tego, czy nastąpiło zgodnie z zasadami ko-

deksowymi, ponieważ stanowi wyjątek od reguł sformułowanych na podstawie art. 
454 § 1 i art. 9216 k.c. (wydaje się, że należałoby tu raczej mówić bardziej o długu 
oddawczym niż odbiorczym, gdyż zgodnie z art. 58 ustawy dłużnik powinien świad-

czyć w kierunku rachunku wierzyciela; w przypadku na przykład wypłaty dywiden-

dy uprawniony z papieru wartościowego nie jest zmuszony do podejmowania ja-

kichkolwiek działań; natomiast działania takie musi podjąć emitent)27. Nadto 
uprawniony z papieru wartościowego będący wierzycielem nie ma wpływu na spo-

sób spełnienia tego świadczenia. Wypada w związku z tym zastanowić się, czemu 
ustawodawca odstąpił właśnie od tej zasady w przypadku papierów zdemateriali-
zowanych w obrocie zorganizowanym, podczas gdy w innych okolicznościach, 
a zwłaszcza przy rozliczeniach bankowych, pozostawił tę zasadę nadal aktualną. 

Treść tego przepisu dałoby się wyjaśnić mechanizmem, wedle którego uczest-
nik rynku prowadzący rachunek inwestora jest akcjonariuszem nominalnym i w związ-

ku z tym reprezentuje w szerokim sensie akcjonariusza rzeczywistego, czyli inwe-

stora uprawnionego do pożytków z papierów wartościowych28. Mechanizm ten nie 
występuje jednak w obecnym systemie prawnym w Polsce, a fakt prowadzenia przez 
uczestnika rynku rachunku papierów wartościowych na rzecz inwestorów należy 
uznać za niewystarczający. Takie samo wyjaśnienie można by z powodzeniem pró-

bować wskazać w przypadku rozliczeń bankowych, gdzie środki są najpierw prze-

kazywane na rachunek banku w wyniku rozliczenia na poziomie międzybankowym, 
a dopiero potem trafiają na rachunek bankowy wierzyciela. W tym przypadku bank 

27 Inaczej zob. M. Michalski (w:) Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi…, op. cit., przypis 3 
do art. 136 poprzedniej ustawy, s. 986, który wskazuje na dług odbiorczy.

28 Na ten temat zob. też L. Sobolewski (w:) Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi…, op. cit., 
przypis 3 do art. 136 poprzedniej ustawy, s. 986. Pogląd ten zdaje się wynikiem wpływu koncepcji wypowiadanych 
w związku z analizą innych systemów prawnych. Na rynku kapitałowym nie mamy jednak do czynienia z łańcuchem 
własności, którego źródłem jest połączona struktura kont. Wprawdzie papiery wartościowe mogą być przechowy-

wane u regionalnego depozytariusza przez międzynarodową instytucję depozytowo–rozliczeniową, który z kolei 
otwiera konta dla swoich uczestników (ci ostatni z kolei otwierają konta dla swoich klientów), to jednak brak jest 
odpowiedniej regulacji ustawowej dla przyjęcia koncepcji o „współwłasności”. Zob. na ten temat np. I. Jameson 
(w:) Cross–Border Securities. Repo, Lending and Collateralisation, pod red. K. Tyson–Quah, London 1997, s. 229 i n. 
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reprezentuje tak samo w szerokim sensie wierzyciela. Poza tym dla takiego wyjaś-

nienia potrzeba by obecnie jakiejkolwiek więzi reprezentacyjnej pomiędzy upraw-

nionym z papieru wartościowego a uczestnikiem (więź taka mogłaby teoretycznie 
występować w umowie o prowadzenie rachunku, ale byłoby to stanowczo niewy-

starczające). 
Niemniej, wprowadzona do ustawy reguła, wedle której przez przyjęcie przez 

uczestnika rynku świadczenia wynikającego z papieru wartościowego następuje 
element wykonania zobowiązania, jakim jest zaspokojenie rzeczywistego wierzy-

ciela, czyli inwestora, powinna zastanawiać, czy nie mamy do czynienia z zasygna-

lizowaniem potrzeby koncepcji łańcucha własności zdematerializowanych papierów 
wartościowych, w którym teoretycznie prawo własności przysługuje uczestnikowi 
rynku i inwestorowi. Jeżeli uczestnik rynku jest uprawniony do wykonywania „re-

prezentacji biernej” na rzecz inwestora, bez konieczności udzielania jemu jakiego-

kolwiek umocowania, polegającej na odbiorze niektórych świadczeń wynikających 
z papierów wartościowych ze skutkami w sferze relacji emitent–inwestor, to można 
uznać, że uczestnik ten stał się w pewnym sensie akcjonariuszem nominalnym. Jest 
to bowiem cecha właściwa akcjonariatowi nominalnemu, gdyż wypływa z prawa 
własności przysługującego „w łańcuchu” temu uczestnikowi rynku. Nie należy 
jednak tego stwierdzenia odczytywać jako próby dowodzenia istnienia akcjonaria-

tu nominalnego w Polsce, ponieważ, jak wskazano wcześniej, mechanizm łańcucha 
własności nie występuje obecnie w Polsce (nie ma na to wystarczających dowodów), 
zaś „zapożyczenie” pojedynczych elementów tego mechanizmu nie pozwala na 
przeprowadzenie tego dowodu. W szczególności brak jest możliwości wykonywania 
przez uczestników rynku uprawnień korporacyjnych na rzecz inwestorów (chociaż 
wedle projektu rządowego prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu ma 
być realizowane za pośrednictwem uczestników rynku). Przykładowo, tryb proxy 
voting wykorzystuje instytucję pełnomocnictwa, a zatem nie wynika z prawa włas-

ności uczestnika rynku jako akcjonariusza nominalnego. Natomiast przedstawione 
wyżej zasady wykonywania świadczeń ze zdematerializowanych papierów wartoś-

ciowych, a w szczególności przysługujące podmiotowi prowadzącemu rachunek 
papierów wartościowych uprawnienie do reprezentacji biernej inwestora, tj. rzeczy-

wistego uprawnionego z tego papieru, wyznaczają kierunek, do którego zmierzać 
powinien ustawodawca, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom runku kapitałowego 
i „unowocześnić” przepisy prawa. Kierunkiem tym jest akcjonariat nominalny, 
w stronę którego ustawodawca (być może nie do końca świadomie) uczynił pierw-

sze kroki. W celu podjęcia następnych należałoby podjąć się jeszcze „modernizacji” 
wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu. W związku z tym całkowite 
oderwanie uprawnień korporacyjnych od stanu posiadania papieru wartościowego 
wydaje się kwestią czasu.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ Z TYTUŁU  
WRONGFUL CONCEPTION I WRONGFUL BIRTH 
W ŚWIETLE FUNKCJI ODPOWIEDZIALNOŚCI  

ODSZKODOWAWCZEJ W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM 
— CZĘŚĆ II

1. PRAWO DO ABORCJI JAKO PRAWO PODMIOTOWE?

W toku dotychczasowych rozważań ustalono, iż wymienione w art. 4a ustawy 
o planowaniu rodziny przypadki dopuszczalności przerywania ciąży, pomimo iż 
stanowią wyraz rozstrzygnięcia kolizji chronionych dóbr matki i dziecka poczętego, 
nie są kontratypami. Aborcja w tych przypadkach, także na płaszczyźnie prawa 
cywilnego, jest zgodna z prawem od samego początku. Stwierdzono także, iż moż-

liwość poddania się zabiegowi legalnej aborcji nie jest dobrem osobistym ani ele-

mentem prawa do planowania rodziny, czy też prawa do samostanowienia. Kolejny 
etap rozważań poświęcony zatem zostanie ocenie zasadności tezy o istnieniu prawa 
do aborcji, będącego prawem podmiotowym. Pogląd taki wypowiedział SN w wy-

rokach z dnia 21 listopada 2003 r. i z 13 października 2005 r. Spotkał on się również 
z aprobatą niektórych przedstawicieli nauki prawa cywilnego1.

* Autorka ukończyła w 2008 r. studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i podjęła studia doktoranckie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Ruprechta–Karola 
w Heidelbergu.

1 T. Justyński: glosa do wyroku SN z dnia 21 listopada 2003 r., Państwo i Prawo 2004, z. 9, s. 124; tenże: 
Wrongful conception w prawie polskim, Przegląd Sądowy 2005, nr 1, s. 43; tenże: Wrongful conception, wrongful 
birth i wrongful life w orzecznictwie sądów polskich, Rodzina i Prawo 2007, nr 2, s. 11–13; tenże: glosa do wyroku 
SN z dnia 13 października 2005 r., Państwo i Prawo 2006, z. 7, s. 113–114; tenże: glosa do uchwały SN z dnia  
22 lutego 2006 r., OSP 2007, z. 2, poz. 16, s. 103–104; M. Nesterowicz: glosa do wyroku SN z dnia 21 listopada 
2003 r., OSP 2004, z. 10, poz. 125, s. 532; D. Korszeń: Koncepcja prawa podmiotowego przysługującego na pod-
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1.1. KONSTRUKCJA ROSZCZENIA  
O PRZERWANIE CIĄŻY

Z uzasadnienia wyroku SN z dnia 21 listopada 2003 r. wynika, iż SN uznaje 
prawo do legalnej aborcji za roszczenie przysługujące kobiecie. Ustawowemu 
uprawnieniu kobiety odpowiadać ma obowiązek lekarza przerwania ciąży, który nie 
powstaje jedynie, jeżeli występują przeciwwskazania medyczne co do przeprowa-

dzenia zabiegu. Tak też przeważnie konstrukcja prawa do aborcji ujmowana jest 
w piśmiennictwie2. Dodaje się poza tym, że ustawa o planowaniu rodziny nakłada 
na określone podmioty „obowiązek aktywnej pomocy kobiecie” jeszcze przed pod-

daniem się zabiegowi przerwania ciąży, a nie „jedynie ogranicza się do tolerowania 
przeprowadzonej aborcji”3. Sprzeciw względem tych poglądów wyraził SN w uchwa-

le z dnia 22 lutego 2006 r., podkreślając, że konstrukcja prawa do aborcji nie znaj-
duje uzasadnienia w obowiązujących rozwiązaniach prawnych. Odmiennie niż 
w poprzednich orzeczeniach stwierdził, że podstawą wyróżnienia takiego prawa nie 
mogą być art. 4a i 4b ustawy o planowaniu rodziny.

1.1.1. POJĘCIE ROSZCZENIA

Na wstępie niezbędne jest przybliżenie pojęcia prawa podmiotowego, na pod-

stawie którego poprowadzone zostaną dalsze rozważania. W literaturze, głównie ze 
względu na przyjęcie odmiennych założeń teoretyczno–prawnych4, zaproponowane 
zostały różne definicje prawa podmiotowego i kwestia ta nadal pozostaje sporna5. 
Jednakże, pomimo tych rozbieżności, możliwe jest wyróżnienie zbioru cech cha-

rakterystycznych prawa podmiotowego, które spotykają się z akceptacją większości 
autorów. Dla potrzeb niniejszego artykułu pojęcie prawa podmiotowego oznaczać 
zatem będzie wynikającą ze stosunku cywilnoprawnego i przyznaną oraz zabezpie-

czoną przez normę prawa przedmiotowego, w celu realizacji lub ochrony interesów 

stawie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, 
Przegląd Sądowy 2008, nr 4, s. 133.

2 T. Justyński: glosa do wyroku SN z dnia 13 października 2005…, op. cit., s. 114; P. Sobolewski: glosa do 
wyroku SN z dnia 21 listopada 2003 r., Palestra 2005, z. 9–10, s. 236.

3 T. Justyński: glosa do wyroku SN z dnia 13 października 2005…, op. cit., s. 114. Odmiennie, niespójnie 
wypowiada się na ten temat W. Borysiak: glosa do wyroku SN z dnia 13 października 2005 r., Państwo i Prawo 
2006, z. 7, s. 119, który wydaje się rozumieć zaproponowane przez SN ujęcie prawa do aborcji nie jako roszczenie, 
lecz jako prawo podmiotowe bezwzględne, któremu miałby odpowiadać obowiązek jego nienaruszania. Jednocześ-

nie wskazuje on, że SN uznaje obowiązek lekarza przeprowadzenia zabiegu aborcji.
4 Mowa tu m.in. o teorii woli, teorii interesu i ujęciach kompromisowych. Przedstawienie wpływu tych teorii 

na kształtowanie się definicji prawa podmiotowego zawiera opracowanie M. Pyziak–Szafnickiej: Prawo podmio-
towe, Studia Prawa Prywatnego 2006, z. 1, s. 43–49

5 M. Pyziak–Szafnicka: Prawo podmiotowe…, op. cit., s. 50–51. Autorka prezentuje zestawienie definicji za-

proponowanych przez wielu przedstawicieli polskiej nauki prawa cywilnego.
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danego podmiotu, sferę możności postępowania w określony w tej normie sposób6. 
W świetle tych uwag niezbędne jest bliższe przyjrzenie się temu, jak prawo pod-

miotowe do aborcji rozumiane jest w orzecznictwie i piśmiennictwie.
 Roszczenie rozumie się jako jedną z postaci prawa podmiotowego, polegają-

cą na możności żądania od konkretnej osoby konkretnego zachowania się7. Upraw-

nieniom danego podmiotu odpowiadać zatem muszą obowiązki innych podmiotów. 
Dopiero skorelowanie uprawnień i obowiązków wyznacza sferę możności postępo-

wania osoby w określony sposób, w ramach przysługującego jej prawa podmioto-

wego8. Niezbędne jest zatem zbadanie, czy uprawnieniu kobiety do legalnego 
przerwania ciąży rzeczywiście odpowiada obowiązek lekarza przeprowadzenia 
zabiegu, tak jak przyjął SN w dwu wspomnianych wyrokach.

1.1.2. OBOWIĄZEK AKTYWNEJ POMOCY KOBIECIE PRZEWIDZIANY 
PRZEZ USTAWĘ O PLANOWANIU RODZINY

Jak już wspomniano, w literaturze wyrażono pogląd, iż ustawa o planowaniu 
rodziny „nakłada na określone podmioty obowiązek aktywnej pomocy kobiecie”, 
zanim zabieg przerwania ciąży zostanie dokonany, nie stanowiąc tym samym jedy-

nie wyrazu tolerowania aborcji w przypadkach w niej wymienionych, lecz raczej 
potwierdzając tezę o istnieniu prawa podmiotowego do aborcji. Myśl ta, mimo iż 
została powtórzona na łamach piśmiennictwa kilkakrotnie w niezmienionej postaci, 
nie została w żaden sposób rozwinięta9. Co zatem rzeczywiście, w obowiązującym 
stanie prawnym, na gruncie ustawy o planowaniu rodziny, kryje się pod pojęciem 
„obowiązku aktywnej pomocy kobiecie”?

Artykuł 2 ustawy o planowaniu rodziny wskazuje zadania, jakie prawo admi-
nistracyjne wyznacza organom administracji publicznej. Przez pojęcie tych zadań 
rozumieć należy sformułowany w sposób ogólny cel, jaki organy te mają osiągnąć 
dzięki wykorzystaniu przysługujących im kompetencji10. Bliższe przyjrzenie się 
określeniu zadań administracji publicznej w ustawie o planowaniu rodziny pozwa-

la odczytać stosunek ustawodawcy do regulacji przerywania ciąży. Nie sposób nie 
zauważyć, że ustawa kładzie nacisk na konieczność niesienia ciężarnym kobietom 
pomocy w zakresie opieki medycznej, socjalnej i prawnej, przez którą rozumie 

6 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk: Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001, s. 128–129; 
podobnie S. Grzybowski (w:) System prawa cywilnego. Część ogólna, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1985, 
s. 216. S. Grzybowski stwierdza jednak, że możliwość wymuszenia spełnienia świadczenia dzięki aparatowi przy-

musu państwowego nie stanowi cechy istotnej roszczenia. A. Wolter uznaje ją z kolei za cechę typową, od której 
prawo czasem przewiduje wyjątki, jak np. w odniesieniu do roszczeń z zobowiązań naturalnych.

7 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk: Prawo cywilne…, op. cit., s. 131.
8 S. Grzybowski (w:) System…, op. cit., s. 218.
9 T. Justyński: glosa do wyroku SN z dnia 13 października 2005…, op. cit., s. 114; tenże: glosa do uchwały SN 

z dnia 22 lutego 2006…, op. cit., s. 104; tenże: Wrongful conception, wrongful birth i wrongful life…, op. cit., s. 12.
10 J. Zimmermann: Prawo administracyjne, Zakamycze 2005, s. 119.
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między innymi opiekę prenatalną nad dzieckiem poczętym oraz medyczną nad jego 
matką, pomoc materialną kobietom ciężarnym znajdującym się w trudnych warun-

kach życiowych, ułatwienie dostępu do informacji na temat świadczeń materialnych 
przysługujących przyszłym matkom i ich rodzinom, a także na temat możliwości 
uzyskiwania pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i społecznych, 
lub związanych z przysposobieniem dziecka (art. 2 ust. 1 pkt 1–3)11. W art. 2 ust. 2 
i 2a ustawa przewiduje, iż zadaniem administracji publicznej jest zapewnienie do-

stępu obywatelom do metod i środków służących świadomej prokreacji, a także do 
informacji i badań prenatalnych, zwłaszcza gdy występuje podwyższone ryzyko 
zaistnienia wad genetycznych, innych uszkodzeń lub nieuleczalnej choroby zagra-

żającej życiu dziecka poczętego. Z przytoczonych sformułowań ustawy wynika, że 
ustawodawca stara się ukierunkować organy administracji publicznej na taki sposób 
wykorzystywania przysługujących im na mocy przepisów szczególnych kompeten-

cji, który przyczyniłby się do zmniejszenia liczby aborcji. Pierwszym etapem takie-

go działania jest zapewnienie dostępu do informacji dotyczących metod i środków 
świadomej prokreacji, dzięki czemu miałaby się zmniejszyć liczba „niechcianych” 
ciąż. Drugim etapem, jeśli kobieta jest w ciąży, jest zapewnienie w jak najszerszym 
zakresie opieki materialnej i medycznej zarówno jej, jak i dziecku poczętemu.

Warto zauważyć, że nowelizacja ustawy o planowaniu rodziny z dnia 30 sierp-

nia 1996 r., która dopuściła przerywanie ciąży z przyczyn socjalnych, wprowadziła 
zarazem procedurę obowiązkowych konsultacji dla kobiety (art. 4a ust. 6 i 7 ustawy 
o planowaniu rodziny). Przerwanie ciąży z powodu ciężkich warunków życiowych 
lub trudnej sytuacji osobistej mogło być dokonane, gdy kobieta podtrzymała swoją 
decyzję po upływie trzech dni od odbycia konsultacji. Kwalifikacje osób uprawnio-

nych do przeprowadzania konsultacji, innych niż lekarze, a także sposób i tryb 
przeprowadzania konsultacji określało rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej12. Celem konsultacji było zwłaszcza wskazanie kobiecie form pomocy 
przysługujących jej w związku z ciążą i po urodzeniu dziecka oraz dostarczenie 
informacji o aspektach medycznych i prawnych ciąży oraz jej przerwania. Nawet 
rozwiązania zliberalizowanej ustawy przewidywały mechanizm „przekonywania” 
kobiety ustawowo uprawnionej do zabiegu do kontynuacji ciąży. Wraz z uchyleniem 
uznanej przez TK za sprzeczną z Konstytucją RP przesłanki społecznej do przerwa-

nia ciąży, uchylone zostało również wspomniane rozporządzenie. Natomiast 
w tekście ustawy pozostawiono art. 4a ust. 6 i 7, który przewiduje procedurę kon-

sultacji i jest obecnie martwym przepisem. Stanowi to błąd legislacyjny i wprowa-

dza niejasność w tekście ustawy. Artykuł 4a ust. 6 odsyła bowiem wyraźnie do art. 
4a ust. 1 pkt 4, który utracił moc. Procedury konsultacji nie można zatem stosować 
przed dokonaniem zabiegu przerwania ciąży z przyczyn wymienionych w art. 4a 

11 Szczegółowo zakres świadczeń przysługujących kobiecie przedstawia D. Korszeń: Koncepcja prawa pod-
miotowego przysługującego na podstawie ustawy o planowaniu rodziny…, op. cit., s. 128–129.

12 Z dnia 13 lutego 1997 r., Dz.U. Nr 18, poz. 104.

Transformacje Prawa Prywatnego 2/2008



95

ust. 1 pkt 1–313. Należy jednak wyrazić postulat przywrócenia procedury konsulta-

cji w zmienionej formie, tj. odnoszącej się do obecnie dopuszczalnych przez ustawę 
przypadków przerywania ciąży. Z pewnością konsultacje stałyby się nie tylko waż-

ną formą pomocy i wsparcia dla kobiety ciężarnej, lecz także wyrazem zwiększenia 
ochrony życia dziecka poczętego.

Dotychczas przedstawionym rozważaniom nie przeczy brzmienie art. 4b usta-

wy o planowaniu rodziny. Zgodnie z tym przepisem, osobom objętym ubezpiecze-

niem społecznym i osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do 
bezpłatnej opieki leczniczej przysługuje prawo do bezpłatnego przerwania ciąży 
w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Powołanego przepisu nie można uznać 
za afirmację przez ustawodawcę prawa podmiotowego kobiety do przerwania ciąży, 
biorąc pod uwagę kontekst unormowań ustawowych, pośród których został on za-

mieszczony14. Objęcie zabiegów przerywania ciąży świadczeniami opieki zdrowot-
nej jest jedynie konsekwencją przyznania dobrom matki pierwszeństwa ochrony 
względem kolidujących z nimi dóbr dziecka poczętego w przypadkach określonych 
w art. 4a ust. 1 pkt 1–3 ustawy o planowaniu rodziny. Wskazuje ono także na to, iż 
aborcja przewidziana przez ustawę o planowaniu rodziny jest zgodna z prawem nie 
tylko, jak o tym już była mowa, na płaszczyźnie prawa karnego czy cywilnego, lecz 
i na gruncie tzw. praw socjalnych15. Rozstrzygnięcie kolizji dóbr matki i dziecka 
w postaci legalizacji określonych przypadków możliwości przerywania ciąży po-

ciąga za sobą obowiązek organów administracji publicznej zapewnienia kobietom 
rzeczywistego, a nie iluzorycznego dostępu do tych zabiegów i zagwarantowania 
odpowiednich warunków ich przeprowadzania. Nie oznacza to jednak potwierdze-

nia istnienia prawa podmiotowego do aborcji. Dlatego za słuszny należy uznać 
pogląd SN wyrażony w uchwale z dnia 22 lutego 2006 r. odmawiający uznania art. 
4b za ewentualną podstawę wyróżnienia prawa do aborcji.

Ustawodawca uznaje zabiegi przerywania ciąży za „zło konieczne”, uspra-

wiedliwione potrzebą ochrony dóbr kobiety, w trzech, stanowiących wyjątki, kate-

goriach przypadków. Unormowania ustawy dają podstawy do przypisania ustawo-

dawcy jedynie postawy tolerowania przeprowadzanych aborcji. „Obowiązek aktyw-

nej pomocy kobiecie”, nałożony przez ustawodawcę na organy administracji 
publicznej, nie stanowi, wbrew temu, co zostało zasugerowane w literaturze, argu-

13 Dlatego też nietrafnie M. Wiącek: Naruszenie prawa podmiotowego do aborcji jako przesłanka roszczeń 
odszkodowawczych?, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 2006, nr 2, s. 174, 176, powołuje się na 
istnienie w obowiązującym stanie prawnym obowiązkowych konsultacji przed poddaniem się zabiegowi przerwa-

nia ciąży.
14 Podobnie: M. Gałązka, K. Wiak: glosa do wyroku ETPCz z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie Alicja Tysiąc 

przeciwko Polsce (nr skargi 5410/03), Przegląd Sejmowy 2007, nr 3, s. 217; W. Borysiak: glosa do wyroku SN 
z dnia 13 października 2005…, op. cit., s. 118; odmiennie: D. Korszeń: Koncepcja prawa podmiotowego przysłu-
gującego na podstawie ustawy o planowaniu rodziny…, op. cit., s. 129, 131, 139; P. Jaworek: Narodziny dziecka 
jako źródło szkody w polskim prawie cywilnym (w:) M. Safjan (wprowadzenie), Wybrane zagadnienia prawa cy-
wilnego, Warszawa 2006, s. 66.

15 W. Lang (red.): Prawne problemy ludzkiej prokreacji, Toruń 2000, s. 238.
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mentu za istnieniem na gruncie obowiązujących rozwiązań prawnych prawa pod-

miotowego kobiety do aborcji. Obowiązek ten jest nakierowany na uniknięcie 
aborcji, poprzez odwiedzenie kobiety od podjęcia decyzji o przerwaniu ciąży, mimo 
iż jest ona ustawowo uprawniona do zabiegu.

1.1.3. OBOWIĄZEK LEKARZA PRZERWANIA CIĄŻY  
A KLAUZULA SUMIENIA

Legalizacja dopuszczalności przerywania ciąży w określonych przypadkach, 
a także finansowanie tych zabiegów z funduszy publicznych nie przesądzają, iż na 
lekarzu spoczywa bezwzględny obowiązek ich przeprowadzania16. Niezbędne jest 
bliższe przyjrzenie się charakterowi tego obowiązku, który stanowić ma korelat 
uprawnienia kobiety do przerwania ciąży, w kontekście możliwości powołania się 
przez lekarza na tzw. klauzulę sumienia, w celu odmowy dokonania aborcji. 

Zgodnie z art. 39 ustawy o zawodzie lekarza, lekarz może powstrzymać się od 
wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem. Przepis ten 
nakłada jednak również na lekarza obowiązki, których musi on dopełnić, odmawia-

jąc wykonania świadczenia. Powinien on mianowicie wskazać pacjentowi realne 
możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym z.o.z., 
a także odnotować i uzasadnić fakt odmowy w dokumentacji medycznej. Jeśli lekarz 
wykonuje zawód w ramach stosunku pracy lub służby, to powinien poza spełnieniem 
wymienionych już obowiązków, powiadomić uprzednio pisemnie przełożonego. Na 
klauzulę sumienia lekarz nie może się powołać w przypadkach określonych w art. 
30 ustawy o zawodzie lekarza, tj. gdy zwłoka w udzieleniu pomocy mogłaby spo-

wodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkie-

go rozstroju zdrowia oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki. Podobnie 
Kodeks Etyki Lekarskiej w art. 4 przewiduje, iż lekarz powinien zachować dla 
wypełniania swoich zadań swobodę działań zawodowych, zgodnie ze swoim sumie-

niem i współczesną wiedzą medyczną. W art. 69 KEL ogranicza z kolei możliwość 
odmowy przez lekarza udzielenia świadczenia w przypadkach niecierpiących zwło-

ki, gdy brak jest możliwości uzyskania pomocy ze strony instytucji taką pomoc 
świadczących, a art. 7 przewiduje obowiązek wskazania choremu innej możliwości 
uzyskania pomocy lekarskiej, jeżeli lekarz przez wzgląd na szczególnie uzasadnio-

ny przypadek odmawia podjęcia się leczenia17 lub od niego odstępuje, oczywiście 
poza sytuacjami niecierpiącymi zwłoki.

16 Tamże, s. 241. 
17 Na brak zharmonizowania art. 7 KEL z art. 39 ustawy o zawodzie lekarza w tym kontekście, iż art. 7 KEL 

przewiduje możliwość odmowy podjęcia „leczenia”, a art. 39 — odmowy „wykonania świadczenia zdrowotnego”, 
zwraca uwagę E. Zielińska: Klauzula sumienia, Prawo i Medycyna 2003, nr 13, s. 26–28. Pojęcie leczenia jest 
węższe od pojęcia świadczenia zdrowotnego, co zdaniem autorki może budzić wątpliwości interpretacyjne.
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Obowiązku udzielenia danego świadczenia zdrowotnego nie można rozumieć 
zatem jak obowiązku bezwzględnego, czy też takiego, który powstaje automatycz-

nie, w momencie przyznania pacjentowi uprawnienia do tego świadczenia. Decyzja 
o podjęciu wykonania obowiązku zależna jest zarówno od sytuacji, w której znaj-
duje się pacjent, jak i od sytuacji lekarza, wyznawanego przez niego światopoglądu 
i zasad etycznych18.

Odnosząc poczynione uwagi do przypadków „niechcianego poczęcia” 
i „niedobrego urodzenia”, zauważyć należy, że problem odmowy wykonania świad-

czenia zdrowotnego przez lekarza ze względu na klauzulę sumienia pojawić się 
może głównie w następujących przypadkach. Po pierwsze, w związku z przeprowa-

dzeniem zabiegu. Po drugie, w związku z wystawianiem zaświadczenia stwierdza-

jącego zaistnienie przesłanki z ustawy o planowaniu rodziny uprawniającej do za-

biegu. Po trzecie, w związku z wystawieniem skierowania na badania prenatalne.
Odnośnie do pierwszej kategorii przypadków, wskazać trzeba, iż lekarz nie ma 

prawa odmówić przeprowadzenia zabiegu, jeżeli zwłoka w jego przeprowadzeniu 
mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty przez kobietę życia, doznanie przez 
nią ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia (art. 30 ustawy 
o zawodzie lekarza). Lekarz ma obowiązek upewnienia się, przed dokonaniem 
odmowy przeprowadzenia aborcji, że nie zaistniała powołana przyczyna wyklucza-

jąca dopuszczalność jego odmowy19.
W świetle brzmienia art. 30 ustawy o planowaniu rodziny za nieuprawniony 

uznać należy wniosek20, iż lekarz nie ma prawa odmówić przerwania ciąży zawsze, 
gdy występuje przesłanka medyczna określona w ustawie o planowaniu rodziny. 
Artykuł 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu rodziny mówi bowiem o tym, że ciąża 
stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej. Wskazując na zagrożenie 
zdrowia, obejmuje zatem szerszy zbiór przypadków niż art. 30 ustawy o zawodzie 
lekarza, który wskazuje na ciężki rozstrój zdrowia lub ciężkie uszkodzenie ciała. Przez 
wzgląd na zapewnienie realnej ochrony życia dziecka poczętego, w związku z obecnym 
kształtem stanu prawnego, należy wyrazić nadzieję, że lekarze dokonujący zabiegów 
aborcji, opierając się na zaistnieniu przesłanek medycznych, dokonują interpretacji 
pojęcia „zagrożenie dla zdrowia” w kierunku uznania, iż chodzi o ciężki rozstrój 
zdrowia lub ciężkie uszkodzenie ciała, a także podtrzymania sygnalizowanego już 
postulatu zmiany art. 4a ust. 1 ustawy o planowaniu rodziny pod kątem doprecyzo-

wania pojęć użytych dla opisania przesłanek dopuszczalności przerywania ciąży.
Za niesłuszne należy uznać stanowisko21, zgodnie z którym lekarz nie ma 

prawa odmówić przeprowadzenia aborcji, w przypadku gdy kończy się termin prze-

18 R. Krajewski: Odmowa leczenia — prawa i obowiązki lekarza, Prawo i Medycyna 1999, nr 4, s. 14.
19 E. Zielińska: Klauzula sumienia…, op. cit., s. 30.
20 P. Jaworek: Narodziny dziecka jako źródło szkody…, op. cit., s. 72.
21 E. Zielińska: Klauzula sumienia…, op. cit., s. 29; P. Jaworek: Narodziny dziecka jako źródło szkody…,  

op. cit., s. 73.
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widziany przez ustawę o planowaniu rodziny, w ramach którego dokonanie zabiegu 
jest dopuszczalne. Oznaczałoby to bowiem możliwość przymuszenia każdego le-

karza, do którego pacjentka zgłosiła się pod koniec wymienionego terminu, do 
wykonania zabiegu wbrew jego przekonaniom etycznym. Brak argumentów, które 
usprawiedliwiałyby tak przedmiotowe potraktowanie lekarza.

W związku z przewidzianą przez art. 4b ustawy o planowaniu rodziny możli-
wością finansowania zabiegów przerywania ciąży ze środków publicznych, publiczne 
z.o.z. powinny zadbać o to, aby w skład ich personelu medycznego wchodzili lekarze 
przeprowadzający te zabiegi. Odpowiedniej organizacji personelu22 ma właśnie służyć 
wspomniany obowiązek uprzedniego powiadamiania na piśmie przełożonych, przez 
lekarzy wykonujących zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby, 
którzy odmawiają wykonania świadczenia zdrowotnego w powołaniu się na klauzulę 
sumienia. Za wątpliwe uznać trzeba deklarowanie przez niektóre z.o.z. nieprzeprowa-

dzania zabiegów przerywania ciąży w danej placówce w ogóle. Wydaje się to sprzecz-

ne z art. 30 ustawy o zawodzie lekarza oraz nieuzasadnione również z tego powodu, 
iż polski porządek prawny nie przewiduje „zbiorowej klauzuli sumienia”23. 

Podobne uwagi należy odnieść do drugiej kategorii przypadków, tj. związanych 
z wydawaniem zaświadczeń kwalifikujących do zabiegu. Jeszcze raz należy zwłasz-

cza podkreślić, iż lekarz przed odmową wydania zaświadczenia powinien zbadać 
pacjentkę w celu upewnienia się, czy brak jest zagrożeń, które wymienia art. 30 
ustawy o zawodzie lekarza24.

Lekarz może powołać się na klauzulę sumienia w celu odmowy skierowania 
pacjentki na badania prenatalne. Budzi to jednak wątpliwości z tego powodu, że 
postęp w medycynie umożliwia leczenie coraz większej liczby chorób już w prena-

talnej fazie życia dziecka. Wynik badań prenatalnych wskazujący na chorobę dziec-
ka nie przesądza poza tym, że jego matka zdecyduje się na aborcję z przyczyny 
eugenicznej25. Zwrócić należy w tym miejscu także uwagę na art. 2 ust. 2a ustawy 
o planowaniu rodziny, który stanowi, iż organy administracji publicznej są obowią-

zane zapewnić swobodny dostęp do informacji i badań prenatalnych. Organy admi-
nistracji publicznej powinny zatem dopilnować, aby w publicznych z.o.z. dostęp do 
badań prenatalnych był zagwarantowany w wystarczającym zakresie26. 

Nie należy zapominać, że lekarz, odmawiając wykonania świadczenia, musi 
wskazać realną możliwość uzyskania go gdzie indziej. Powinien on zatem dyspo-

nować odpowiednimi sprawdzonymi i rzetelnymi informacjami27.

22 E. Zielińska: Klauzula sumienia…, op. cit., s. 31.
23 M. Nesterowicz: Prawo medyczne, Toruń 2007, s. 225; E. Zielińska: Klauzula sumienia…, op. cit., s. 30;  

P. Jaworek: Narodziny dziecka jako źródło szkody…, op. cit., s. 71.
24 E. Zielińska: Klauzula sumienia…, op. cit., s. 33.
25 Tak też P. Jaworek: Narodziny dziecka jako źródło szkody…, op. cit., s. 73.
26 Zob. co do zapewnienia dostępu do metod i środków świadomej prokreacji — E. Zielińska: Klauzula sumie-

nia…, op. cit., s. 27.
27 L. Kubicki: Sumienie lekarza jako kategoria prawna, Prawo i Medycyna 1999, nr 4, s. 6.
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Podsumowując zagadnienie wpływu istnienia w polskim porządku prawnym 
klauzuli sumienia na ocenę charakteru obowiązku lekarza dokonywania legalnych 
zabiegów przerywania ciąży, należy stwierdzić, iż obowiązek taki teoretycznie 
istnieje, lecz w praktyce w odniesieniu do osoby lekarza nie do końca jest on nama-

calny. Nie można bowiem zaprzeczyć, iż klauzula sumienia stanowi wyjątek, opie-

rając się na którym lekarz może odmówić przerwania ciąży. W razie braku konflik-

tu sumienia niedopuszczalne jest zwolnienie się ze wspomnianego obowiązku za jej 
pomocą28. Powołane na początku rozważań przepisy ustawy o zawodzie lekarza 
i KEL przekonują także, iż sumienie lekarza jest kategorią nie tylko etyczną, lecz 
i prawną, stanowiąc jedną z przesłanek oceny zgodności z prawem jego zachowania29. 
Tyle w odniesieniu do teoretycznego ujęcia tego obowiązku. W praktyce natomiast, 
poza przypadkami przewidzianymi przez art. 30, lekarz przecież zawsze może od-

mówić wykonania zabiegu przerwania ciąży lub wystawienia zaświadczenia stwier-
dzającego zaistnienie przesłanek uprawniających do zabiegu, czy też nawet skiero-

wania na badania prenatalne30. Obowiązek odnotowania odmowy w dokumentacji 
medycznej nie oznacza, iż decyzja etyczna lekarza może być w jakikolwiek sposób 
weryfikowana. Lekarz wykonujący zawód w ramach stosunku pracy lub służby, po 
uprzednim pisemnym powiadomieniu przełożonego, iż przez wzgląd na konflikt 
sumienia odmawia wykonywania danych świadczeń, zwalnia się tym samym 
z obowiązku ich wykonywania w całej rozciągłości, poza oczywiście sytuacją za-

grożenia życia lub zdrowia pacjentki, o których wyżej była mowa. 
Mimo jednak wątpliwości co do rzeczywistego obciążenia wspomnianym 

obowiązkiem osoby lekarza, nie można stwierdzić, iż uprawnieniu kobiety tak na-

prawdę obowiązek udzielenia świadczenia nie odpowiada. Obowiązek zagwaran-

towania dostępu do legalnych zabiegów aborcji spoczywa na organach administra-

cji publicznej oraz na z.o.z.31 i może być realizowany przez dobór personelu me-

dycznego zakładów w taki sposób, aby w jego skład wchodzili również lekarze 
nieodmawiający wymienionych świadczeń w powołaniu się na klauzulę sumienia. 
Dodać poza tym należy, iż zgodnie z § 8 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej32, świadczeniodawca jest zobowiązany 
do posiadania umowy z podwykonawcą zapewniającej wykonanie świadczenia, co 
do którego lekarz wykonujący zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach 
służby złożył u świadczeniodawcy informację o możliwości odmowy jego udziele-

nia w związku z powołaniem się na klauzulę sumienia. Dodać trzeba, iż przytoczo-

ny przepis rozporządzenia gwarantuje również, że lekarz odmawiający wykonania 

28 T. Justyński: Wrongful conception, wrongful birth i wrongful life…, op. cit., s. 12.
29 L. Kubicki: Sumienie lekarza…, op. cit., s. 5.
30 Tak też W. Borysiak: glosa do wyroku SN z dnia 13 października 2005…, op. cit., s. 119. 
31 M. Nesterowicz: Prawo medyczne…, op. cit., s. 226.
32 Dz.U. Nr 197, poz. 1643, do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-

wanych ze środków publicznych.
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świadczenia przez wzgląd na konflikt sumienia nie powinien mieć trudności ze 
wskazaniem realnej możliwości uzyskania tego świadczenia w innej placówce, 
w przypadku gdy nie może on odesłać pacjenta do innego lekarza pracującego w tym 
samym z.o.z. co on, choćby z tego powodu na przykład, że cały zakład zadeklarował 
z góry, opierając się na „klauzuli zbiorowego sumienia”, że danych świadczeń się 
w nim nie udziela.

1.1.4. KONSTRUKCJA PRAWA PODMIOTOWEGO DO ABORCJI  
A INTERES KOBIETY PODLEGAJĄCY REALIZACJI I OCHRONIE

W nawiązaniu do dotychczasowych rozważań przypomnieć należy, że kobiecie 
przysługuje w przypadkach określonych w ustawie o planowaniu rodziny możliwość 
poddania się zabiegowi przerwania ciąży, z której skorzystanie jest zachowaniem 
pierwotnie zgodnym z prawem, a także iż uprawnieniu kobiety odpowiada obowią-

zek organów administracji publicznej i z.o.z. korzystających ze środków publicznych 
zapewnienia jej realnego dostępu do tego świadczenia oraz obowiązek lekarza 
przeprowadzenia zabiegu, poza wyjątkiem, kiedy powoła się on na klauzulę sumie-

nia lub też zachodzą przeciwwskazania medyczne do przerwania ciąży. Poczynione 
ustalenia jeszcze jednak nie przesądzają, że kobiecie przysługuje prawo podmioto-

we do aborcji. 
Przyznanie jednostce prawa podmiotowego ma bowiem służyć realizacji 

i ochronie jej interesu, co nie oznacza wszakże, iż uzasadnione jest powoływanie 
się danej jednostki na przysługiwanie jej prawa podmiotowego w związku z reali-
zowaniem każdego interesu. W literaturze podkreśla się, że pojęcie prawa podmio-

towego jest nadużywane. Często błędnie określa się jego mianem korzystną dla 
jednostki sytuację, wynikającą z norm prawa przedmiotowego, które jednakże nie 
przyznają jednostce żadnego prawa. Objęcie daną normą prawa przedmiotowego 
ochrony interesów społecznych lub indywidualnych nie przesądza, że norma ta 
stanowi podstawę wyróżnienia prawa podmiotowego33. Interes kobiety realizowany 
poprzez przysługującą jej możliwość poddania się zabiegowi przerwania ciąży nie 
przemawia za uznaniem, iż przysługuje jej prawo podmiotowe do aborcji. Jest tak 
dlatego, że ustawodawca jedynie toleruje, ale nie aprobuje, przerywanie ciąży 
w wyjątkowych przypadkach34. Wniosek taki wypływa z dotychczasowych rozwa-

żań. Po pierwsze wskazują one, iż legalne przypadki dopuszczalności przerywania 
ciąży są wynikiem rozstrzygnięcia kolizji dóbr matki i dziecka. Skutkiem przyzna-

nia pierwszeństwa ochrony dobrom matki jest unicestwienie dziecka poczętego. 
W świetle aksjologii konstytucyjnej polskiego systemu prawnego skutek ten uzna-

33 M. Pyziak–Szafnicka: Prawo podmiotowe…, op. cit., s. 43; S. Grzybowski (w:) System…, op. cit., s. 216.
34 M. Wiącek: Naruszenie prawa podmiotowego do aborcji…, op. cit., s. 175–176.
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wany jest za „mniejsze zło”. Po drugie, jak już wyżej przedstawiono, obowiązek 
aktywnej pomocy kobiecie spoczywający w świetle ustawy o planowaniu rodziny 
na organach administracji publicznej jest nakierowany na przekonanie kobiety do 
kontynuowania ciąży, poprzez zagwarantowanie jej dostępu do opieki medycznej 
i badań prenatalnych, udzielanie informacji o instytucjach zajmujących się sprawa-

mi przysposobienia i możliwościach uzyskania pomocy materialnej.
Realizacja interesu kobiety w postaci ochrony jej dóbr, takich jak: życie, zdro-

wie, godność i integralność psychofizyczna, wiąże się z koniecznością poświęcenia 
życia dziecka poczętego. Tragiczna konieczność dokonania wyboru oznacza, że 
wynikła z niego sytuacja musi być tolerowana, ale trudno by było nazwać ją pożą-

daną czy aprobowaną. Dlatego też uprawnienia kobiety do przerywania ciąży na 
gruncie ustawy o planowaniu rodziny nie można uznać za prawo podmiotowe. Nie 
można zgodzić się również ze stanowiskiem, które starając się ominąć wspomniane 
wyżej powody braku zasadności objęcia interesu kobiety ochroną w postaci prawa 
podmiotowego, przedstawia możliwość przerywania ciąży nie jako samoistne prawo 
podmiotowe, lecz jako uprawnienie, które w połączeniu z innymi uprawnieniami 
przewidzianymi przez ustawę o planowaniu rodziny tworzy prawo podmiotowe  
do świadczeń w okresie ciąży35. Zakwalifikowanie możliwości przerywania ciąży 
do szerszej kategorii pojęciowej nie pozwala na obejście problemu. Jeżeli realizacja 
interesu kobiety poprzez skorzystanie z przyznanego jej uprawnienia wywołuje 
skutek w postaci śmierci dziecka poczętego, uznany za konieczny, ale jednocześnie 
za niepożądany i nieaprobowany, to takie uprawnienie, które ma na celu realizację 
tego interesu, nie może współtworzyć wraz z innymi uprawnieniami prawa podmioto-

wego. Ochrona wynikająca z prawa podmiotowego objęłaby wtedy bowiem zarówno 
interes kobiety realizowany przez te inne uprawnienia, jak i przez uprawnienie do prze-

rwania ciąży. Nie można więc uznać, że prawo podmiotowe do świadczeń w okresie 
ciąży zawiera w sobie między innymi także uprawnienie do jej przerwania.

1.2. BEZPRAWNOŚĆ UNIEMOŻLIWIENIA KOBIECIE PODDANIA 
SIĘ LEGALNEMU ZABIEGOWI PRZERWANIA CIĄŻY

Wykluczenie istnienia prawa podmiotowego do aborcji w obowiązującym 
stanie prawnym rodzi pytanie, czy uniemożliwienie kobiecie poddania się legalne-

mu zabiegowi przerwania ciąży jest bezprawne? Odpowiedź jest, jak się wydaje, 
złożona. W literaturze wskazano, iż nie można uznać za bezprawne zdarzenia, któ-

rego skutkiem jest niedojście do pozbawienia życia człowieka36. Argument ten na-

leży uznać za słuszny, pod warunkiem iż zachowanie, w rezultacie którego do 

35 D. Korszeń: Koncepcja prawa podmiotowego przysługującego na podstawie ustawy o planowaniu rodziny…, 
op. cit., s. 138.

36 Tamże, s. 177.
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przerwania ciąży nie doszło, tylko w tym aspekcie nie zostanie uznane za bezpraw-

ne. Zachowanie to pociąga za sobą bowiem także inne konsekwencje, nie ogranicza 
się ono jedynie do zachowania dziecka poczętego przy życiu, lecz wywołuje również 
skutki w sferze ochrony dóbr kobiety.

Możliwość poddania się zabiegowi przerwania ciąży nie jest prawem podmio-

towym, ale stanowi z punktu widzenia interesów kobiety korzystną dla niej sytuację, 
powstałą na gruncie norm prawa przedmiotowego. Przypomnieć należy, że art. 4a 
ust. 1 ustawy o planowaniu rodziny jest wyrazem rozstrzygnięcia kolizji dóbr praw-

nie chronionych matki i dziecka poczętego. Ustawodawca zawarł w art. 4a ust. 1 
reguły postępowania z chronionymi dobrami matki i dziecka poczętego. W przewi-
dzianych w tym przepisie sytuacjach przyznał dobrom matki pierwszeństwo ochro-

ny kosztem dóbr dziecka. Postępowanie nienaruszające tych reguł jest zgodne 
z prawem, mimo iż pociąga za sobą naruszenie dobra dziecka37. Kolejne pytanie, 
które się w toku rozumowania nasuwa, związane jest z kwestią, czy wspomniane 
reguły obejmują też możliwość domagania się przez kobietę aktywnego zachowania 
ze strony lekarza. W związku z tym, że, jak już wykazano, na lekarzu ciąży obowią-

zek wykonania zabiegu, a na z.o.z. zapewnienia dostępności tych zabiegów, należy 
na postawione pytanie udzielić odpowiedzi twierdzącej. Bezpodstawna odmowa le-

karza przeprowadzenia zabiegu, czy też jego uniemożliwienie pozostające w związku 
z wadliwie postawioną diagnozą dotyczącą stanu zdrowia matki lub stanu ciąży, na-

rusza reguły postępowania przewidziane przez prawo przedmiotowe na gruncie 
ustawy o planowaniu rodziny. Bezprawność uniemożliwienia legalnego przerwania 
ciąży należałoby zatem rozumieć jako sprzeczność zachowania z tymi regułami 
postępowania38. 

Zgodnie z art. 4a ust. 3 ustawy o planowaniu rodziny, w przypadkach zaistnie-

nia przesłanki medycznej lub eugenicznej dopuszczalności przerwania ciąży, zabieg 
aborcji powinien zostać przeprowadzony w szpitalu. W prywatnym gabinecie lekar-
skim dopuszczalne jest natomiast dokonanie zabiegu ze wskazań kryminologicznych. 
Podmiotami odpowiedzialnymi za bezprawne uniemożliwienie przerwania ciąży 
mogą być zatem publiczne i niepubliczne z.o.z. oraz lekarze prowadzący praktykę 
prywatną. Podstawę odpowiedzialności39 publicznego szpitala za zachowanie leka-

rza będącego jego pracownikiem (art. 120 § 1 k.p.) stanowi art. 430 k.c. Zakład 
odpowiada na zasadzie ryzyka za zawiniony błąd lekarski, którego skutkiem było 
bezprawne uniemożliwienie aborcji. Publiczny z.o.z. nie odpowiada w tym przy-

padku na podstawie art. 417 k.c., gdyż nie można uznać, że błąd lekarza nastąpił 

37 B. Gawlik: Ochrona dóbr osobistych. Sens i nonsens koncepcji tzw. praw podmiotowych osobistych, Zeszy-

ty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, z. 41, 
Kraków 1985, s. 139–140.

38 Takie rozwiązanie problemu, jako jedno z możliwych, proponuje także M. Wild: Roszczenia z tytułu wrong-
ful birth w prawie polskim, Przegląd Sądowy 2005, nr 1, s. 56–57.

39 W obecnym stanie prawnym, a więc po nowelizacji kodeksu cywilnego ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r., 
Dz.U. Nr 162, poz. 1692.
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przy wykonywaniu władzy publicznej40. W literaturze wskazano, iż publiczny z.o.z. 
ponosi na podstawie art. 417 k.c. odpowiedzialność za nieuzasadnioną odmowę 
skierowania kobiety na badania prenatalne41. Przesłanką odpowiedzialności nie jest 
wtedy wina, a jedynie bezprawność. W przypadku dopuszczenia się przez publicz-

ny z.o.z. winy organizacyjnej, podstawę odpowiedzialności zakładu stanowi art. 416 
k.c. W piśmiennictwie wyrażono pogląd, że można także przyjąć istnienie kontrak-

towej odpowiedzialności publicznego z.o.z. względem pacjentki42. Przeprowadzanie 
zabiegów aborcji w niepublicznym z.o.z. najczęściej ma miejsce w oparciu o umo-

wę z pacjentem o usługi lecznicze, a więc dochodzi do zbiegu kontraktowej i delik-

towej odpowiedzialności (art. 443 k.c.). W sytuacji wyboru reżimu deliktowego, 
podstawy roszczeń kształtują się tak jak przy publicznym z.o.z., natomiast w reżimie 
kontraktowym, szpital niepubliczny odpowiada za zachowanie lekarza na zasadzie 
ryzyka, w oparciu o art. 474 k.c. Jeśli niepubliczny z.o.z. wykonuje zabiegi prze-

rwania ciąży w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, to pacjentka, 
której przysługuje prawo do bezpłatnej opieki leczniczej, nie zawiera z takim szpi-
talem umowy o usługi lecznicze, co oznacza, iż ponosi on wyłącznie odpowiedzial-
ność deliktową43. Do zbiegu deliktowej i kontraktowej podstawy odpowiedzialności 
dochodzi również najczęściej, gdy bezprawnego zachowania, wskutek którego nie 
doszło do przerwania ciąży, dopuścił się lekarz prowadzący praktykę prywatną.

Dla określenia, jaki potencjalnie uszczerbek mógłby podlegać kompensacji, 
trzeba wskazać, ze względu na jaki cel ustanowione zostały wspomniane reguły 
postępowania. W przypadku uniemożliwienia przerwania ciąży dopuszczalnego 
z przyczyn medycznych, celem jest zapobiegnięcie utraty przez kobietę życia lub 
zdrowia. Aborcja z przyczyn embriopatologicznych ma natomiast służyć uchronie-

niu psychicznej integralności kobiet, które nie są w stanie pogodzić się z nieuleczal-
ną chorobą dziecka i nie chcą przyjąć ciężaru opieki nad dzieckiem upośledzonym, 
które w większości przypadków nigdy nie osiągnie samodzielności44. Dopuszczalność 
przerwania ciąży pochodzącej z gwałtu oznacza możliwość przynajmniej częścio-

wego usunięcia skutków naruszenia godności i integralności psychofizycznej ko-

biety, które miało miejsce w związku z popełnionym na jej osobie przestępstwie. 
Konsekwencją tego przestępstwa była bowiem również niechciana ciąża, której 
kontynuowanie przez ofiarę wbrew jej woli oznacza utrwalenie skutków przestęp-

stwa45. Takie określenie celu wspomnianych reguł postępowania odzwierciedla 

40 P. Jaworek: Narodziny dziecka jako źródło szkody…, op. cit., s. 82–84.
41 M. Nesterowicz: Prawo medyczne…, op. cit., s. 364.
42 P. Jaworek: Narodziny dziecka jako źródło szkody…, op. cit., s. 84–85; T. Justyński: Wrongful conception…, 

op. cit., s. 41–42.
43 M. Nesterowicz: Prawo medyczne…, op. cit., s. 365.
44 Tak też D. Korszeń: Koncepcja prawa podmiotowego przysługującego na podstawie ustawy o planowaniu 

rodziny…, op. cit., s. 136.
45 Wyrok SN z dnia 21 listopada 2003 r., V CK 16/03, OSNC 2004, nr 6, poz. 104; P. Sobolewski, glosa do 

wyroku SN z dnia 21 listopada 2003…, op. cit., s. 237.
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przyczynę, ze względu na którą zostały one ustanowione, czyli konflikt dóbr matki 
i dziecka, możliwy do rozstrzygnięcia tylko poprzez poświęcenie jednego z kolidu-

jących dóbr. Postępowanie według tych reguł przesądza o zgodnym z prawem po-

święceniu dobra dziecka. Nie należy jednak zapominać, że naruszenie reguł oznacza 
poświęcenie dobra kobiety, wbrew przepisom prawa. I w tym właśnie zakresie 
można mówić o doznaniu przez kobietę uszczerbku wskutek bezprawnego unie-

możliwienia jej legalnego przerwania ciąży.
W ramach wyrównania odniesionego uszczerbku w przypadku bezprawnego 

uniemożliwienia przerwania ciąży można rozpatrywać odszkodowanie za szkodę 
wynikłą z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także zadośćuczynienie za 
krzywdę w postaci fizycznego i psychicznego cierpienia wynikłego z wymienionych 
uszczerbków. Wątpliwości budzi natomiast zasadność zasądzania odszkodowania 
obejmującego koszty utrzymania dziecka. Rozważania na poruszony powyżej temat 
zostaną przedstawione w trzeciej części artykułu. Zanim to jednak nastąpi, koniecz-

ne jest jeszcze odniesienie się do niedawno zapadłego wyroku Europejskiego Try-

bunału Praw Człowieka (dalej jako ETPCz lub Trybunał) w sprawie Tysiąc prze-

ciwko Polsce, w celu bliższego zastanowienia się nad możliwymi konsekwencjami 
tego orzeczenia, a w szczególności nad tym, czy Trybunał zabrał głos w dyskusji na 
temat istnienia prawa do aborcji w polskim porządku prawnym.

1.3. WYROK EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA 
Z DNIA 20 MARCA 2007 R. W SPRAWIE TYSIĄC  

PRZECIWKO POLSCE46

Treść wyroku w sprawie Tysiąc v. Polska wywołała kontrowersje zarówno w pra-

sie, jak i w piśmiennictwie prawniczym, odnośnie do kwestii, czy Trybunał zabrał głos 
w dyskusji na temat istnienia prawa podmiotowego do aborcji47. Różnie oceniono także 
możliwe skutki zapadłego orzeczenia dla kształtu regulacji dopuszczalności przerywa-

nia ciąży w polskim prawie48. Tytułem wstępu do szczegółowych rozważań przedsta-

wiony zostanie krótki rys stanu faktycznego49 leżącego u podłoża rozstrzygnięcia 
w sprawie Tysiąc v. Polska oraz stanowisk stron postępowania przed Trybunałem. 

46 Skarga nr 5410/03. Tekst orzeczenia w języku polskim jest dostępny m.in. na stronie http://www.ms.gov.
pl/re/re_wyroki.php, w języku angielskim m.in. na stronie http://www.ips.uw.edu.pl/infavorem/index.
php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=9 (stan stron z 8 maja 2008 r.).

47 M.A. Nowicki: Sprawa Alicji Tysiąc: co powiedział strasburski Trybunał i czego nie powiedział, Rzeczpo-

spolita z 24–25 marca 2007 r.
48 W. Borysiak: Aborcja: o jaką procedurę chodziło Strasburgowi w sprawie Alicji Tysiąc, Rzeczpospolita  

z 14 stycznia 2008 r., http://www.rp.pl/artykul/4,83502.html (stan strony www z 29 lutego 2008 r.); J. Kondratiewa–Bry-

zik: Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie Tysiąc v. Polska, 
Prawo i Medycyna 2007, nr 1.

49 Przedstawienie faktów dokonane zostało w oparciu o tekst orzeczenia ETPCz. Polemikę odnośnie do ustaleń 
faktycznych zaprezentował R. Dębski: Meandry i bezdroża polskiej medycyny prenatalnej — refleksje klinicysty, 
Prawo i Medycyna 2007, nr 3, s. 47–50.
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1.3.1. STAN FAKTYCZNY I STANOWISKA STRON POSTĘPOWANIA 
PRZED EUROPEJSKIM TRYBUNAŁEM PRAW CZŁOWIEKA

Skarżąca, będąc już matką dwójki dzieci, zaszła ponownie w ciążę w 2000 r. 
Obawiając się, iż trzecia ciąża i urodzenie dziecka mogą spowodować pogorszenie 
się bardzo poważnej wady wzroku, na którą cierpiała od 6. roku życia, a także wy-

wołać inne ujemne skutki dla jej zdrowia w związku z koniecznością odbycia ko-

lejnego porodu przez cesarskie cięcie, zwróciła się ona do trzech lekarzy okulistów 
w celu uzyskania zaświadczenia stwierdzającego zaistnienie przesłanki medycznej 
do przerwania ciąży. Okuliści poinformowali skarżącą, że ciąża i poród stanowiły 
zagrożenie dla jej wzroku, jednakże odmówili wydania wspomnianego zaświadcze-

nia. Skarżąca uzyskała natomiast zaświadczenie od lekarza internisty, w którym 
stwierdził on, że obecna ciąża niesie za sobą zarówno ryzyko pęknięcia macicy 
u skarżącej, w związku z dwoma wcześniejszymi porodami przeprowadzonymi 
metodą cesarskiego cięcia, jak i ryzyko pogorszenia możliwości widzenia przez 
skarżącą, ze względu na patologiczne zmiany w siatkówce oka. Wszyscy jak dotąd 
wymienieni lekarze zalecali skarżącej unikanie wysiłku fizycznego, gdyż mógł on 
w ich przekonaniu zwiększyć opisane zagrożenia dla jej zdrowia. W wyniku bada-

nia przeprowadzonego w drugim miesiącu ciąży określono, iż wadę wzroku skar-
żącej korygują okulary o mocy 24 dioptrii. 

Z zaświadczeniem wydanym przez internistę skarżąca skierowała się do kliniki 
ginekologii i położnictwa w celu poddania się zabiegowi aborcji. Ordynator oddziału, 
który przyjął skarżącą, wykluczył jednakże na podstawie przeprowadzonej z nią roz-

mowy zaistnienie przesłanki medycznej do przerwania ciąży. W trakcie wizyty pa-

cjentki skonsultował się z lekarzem endokrynologiem, który również złożył podpis 
na dotychczasowym zaświadczeniu, odmawiając zgody na przeprowadzenie zabiegu 
aborcji. Ordynator zalecił skarżącej poród przez cesarskie cięcie, a także stwierdził, 
że ani obecna, ani ewentualne następne ciąże nie niosłyby zagrożenia dla zdrowia 
skarżącej, jeżeli rozwiązane byłyby przez cesarskie cięcie. Skarżąca urodziła ostatecz-

nie zdrowe dziecko. Około półtora miesiąca po porodzie jej wzrok się pogorszył. Po 
przeprowadzeniu badań stwierdzono wylew krwi do plamki żółtej w prawym oku 
i pogorszenie siatkówki w lewym oku. Zmian chorobowych w oczach nie można było 
usunąć operacyjnie. Istniało ryzyko całkowitej utraty wzroku przez skarżącą. 

W trakcie trwania ciąży komisja lekarska ZUS uznała, że skarżąca jest niepeł-
nosprawna w stopniu poważnym, a nie średnim, tak jak orzeczono przed jej zajściem 
w ciążę, oraz wymaga stałej pomocy i opieki w życiu codziennym. Kilka miesięcy 
po porodzie komisja stwierdziła wysoką niepełnosprawność skarżącej. 

W 2001 r. przeciwko lekarzowi ordynatorowi rozpoczęto postępowanie karne 
w związku z oskarżeniem skarżącej, iż uniemożliwienie przerwania ciąży z przyczyn 
medycznych spowodowało ciężki uszczerbek na jej zdrowiu w postaci niemal cał-
kowitej utraty wzroku. Okuliści przesłuchani w postępowaniu przez prokuratora 
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zeznali, iż skarżąca mogła urodzić dziecko w bezpieczny sposób metodą cesarskie-

go cięcia. Zgodnie z przeprowadzoną na zlecenie prokuratora opinią specjalistów 
— okulisty, ginekologa i biegłego z zakresu medycyny sądowej — ciąża i poród nie 
przyczyniły się do pogorszenia wady wzroku skarżącej. Postępowanie zostało umo-

rzone. W ramach złożonego przez skarżącą odwołania kwestionowała ona zasadność 
opinii wymienionych specjalistów, a także zarzucała nieuwzględnienie przez pro-

kuratora rejonowego zaświadczenia stwierdzającego zaistnienie przesłanek medycz-

nych do przerwania ciąży wydanego przez internistę. Skarżąca podniosła, iż nie 
mogła się ze względu na swoją krótkowzroczność w należyty sposób zaznajomić 
z materiałami śledztwa, gdyż były napisane w nieczytelny sposób, a jej prośby 
o pomoc w ich odczytaniu nie uwzględniono. Postanowienie prokuratora rejonowe-

go zostało podtrzymane przez prokuratora okręgowego, a następnie po przekazaniu 
do sądu rejonowego, w 2002 r., również przez ten sąd.

W 2002 r. umorzone zostało także postępowanie dyscyplinarne przeciwko 
lekarzom ordynatorowi i endokrynologowi, którzy odmówili stwierdzenia dopusz-

czalności aborcji ze względu na zagrożenie zdrowia skarżącej.
Na podstawie art. 34 konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 

wolności50 (dalej jako konwencja) skarżąca wniosła w 2003 r. przeciwko Polsce 
(dalej jako rząd lub państwo) skargę do ETPCz, zarzucając naruszenie w szczegól-
ności art. 8, a także art. 3, 13 i 14 konwencji. Trybunał uznał, że skarga jest dopusz-

czalna, gdyż doszło do wyczerpania przez skarżącą krajowych środków odwoław-

czych (art. 35 ust. 1 konwencji). Europejski Trybunał Praw Człowieka nie stwierdził 
naruszenia art. 3 konwencji, natomiast co do zarzucanego naruszenia art. 13 i 14 
konwencji orzekł, że brak potrzeby rozpatrywania zarzutów skarżącej w kontekście 
tych przepisów, gdyż najwłaściwszymi i wystarczającymi dla rozstrzygnięcia spra-

wy są rozważania dotyczące naruszenia art. 8 konwencji. Zgodnie z brzmieniem  
art. 8 konwencji, każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego, 
a ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa jest niedopuszczalna,  
z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokra-

tycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo 
publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestęp-

stwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób. 
Skarżąca podniosła, iż wbrew twierdzeniom rządu nawet stwierdzenie niewy-

stępowania związku przyczynowego między pogorszeniem się jej wzroku po poro-

dzie a kontynuowaniem ciąży i porodem nie byłoby istotne dla oceny naruszenia jej 
prawa do poddania się aborcji z przyczyn medycznych. Ustawa o planowaniu ro-

dziny stanowi bowiem w art. 4a ust. 1 pkt 1, iż dla spełnienia przesłanki medycznej 
wystarczające jest stwierdzenie występowania zagrożenia dla zdrowia kobiety, a nie 
ziszczenia się zagrożenia.

50 Z dnia 4 listopada 1950 r., sporządzona w Rzymie, Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284.
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Skarżąca wskazała także, iż poprzez niezapewnienie jej legalnej możliwości 
przerwania ciąży z przyczyn medycznych, w związku z brakiem wypełnienia przez 
państwo pozytywnego obowiązku przewidzenia rozwiązań prawnych gwarantujących 
skarżącej rzeczywistą możliwość skorzystania z jej prawa, doszło do naruszenia jej 
prawa do poszanowania życia prywatnego oraz fizycznej i moralnej integralności. 
W ocenie skarżącej państwo nie dopełniło obowiązku stworzenia instytucjonalnego 
i proceduralnego mechanizmu, który pozwalałby na rozstrzygnięcie sporu pomiędzy 
ciężarną kobietą a lekarzami odnośnie do zaistnienia przesłanki medycznej do prze-

rwania ciąży. Twierdziła ona, że istniejące rozwiązania prawne są w tym względzie 
niewystarczające. Nie przewidują one zwłaszcza możliwości zweryfikowania lub 
podważenia decyzji lekarza o braku zaistnienia przesłanki do dokonania aborcji. 
Zdaniem skarżącej oznacza to, że w praktyce lekarze zawsze mogą arbitralnie de-

cydować o dostępie do legalnego przerwania ciąży, gdyż prawo polskie nie przewi-
duje żadnego mechanizmu kontroli ich decyzji. Niebezpieczeństwo podejmowania 
przez lekarzy takich decyzji jest tym większe, iż obawiają się oni narażenia swojej 
reputacji oraz oskarżenia o naruszenie art. 152 k.k., który uznaje przerywanie ciąży, 
poza wyjątkami określonymi w ustawie o planowaniu rodziny, za przestępstwo.

Rząd podniósł, że istniejąca w Polsce procedura stwierdzania spełnienia prze-

słanek dopuszczalności przerwania ciąży jest wystarczająca. W przypadku skarżą- 
cej, zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
22 stycznia 1997 r.51 (dalej jako rozporządzenie o kwalifikacjach lekarzy), lekarzem 
uprawnionym do wydania zaświadczenia był okulista, gdyż skarżąca uważała, że 
ciąża i urodzenie dziecka mogą pociągnąć za sobą skutek w postaci pogorszenia jej 
wzroku. Zdaniem okulistów, którzy zbadali skarżącą, obawy jej nie były uzasadnio-

ne i brak było podstaw dla dopuszczenia do przerwania ciąży.
Rząd stwierdził, iż art. 37 ustawy o zawodzie lekarza daje pacjentowi możliwość 

skonsultowania decyzji lekarza z innymi lekarzami. Dlatego też istniejące w prawie 
polskim rozwiązania umożliwiają zakwestionowanie i rewizję decyzji lekarza do-

tyczącej zaistnienia przyczyny dokonania legalnej aborcji.
Również „przyjaciele sądu” przedłożyli Trybunałowi swoje opinie. Centrum 

na rzecz Praw Reprodukcyjnych stwierdziło, iż brak istnienia w Polsce procedury 
odwoławczej od decyzji lekarza nieuwzględniającej wniosku kobiety o przerwanie 
jej ciąży odbiega od uregulowania tej kwestii w innych państwach europejskich, 
takich jak Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Norwegia, Słowacja, 
Słowenia, czy Szwecja. Polska Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny 
oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Polsce wskazały natomiast, że w prak-

tyce częste jest kwestionowanie przez lekarza, do którego kobieta zwróciła się 
o przerwanie jej ciąży, zaświadczenia innego lekarza stwierdzającego zaistnienie 

51 O kwalifikacjach zawodowych lekarzy, uprawniających do dokonania przerwania ciąży oraz stwierdzania, 
że ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety lub wskazuje na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego 
upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, Dz.U. Nr 9, poz. 49.
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przesłanki do dokonania aborcji. Forum Kobiet Polskich wyraziło pogląd, że 
w polskich prawie nie istnieje prawo do aborcji. Jej dopuszczalność nie jest rozwią-

zaniem preferowanym przez państwo. Ponadto, art. 8 konwencji nakłada na państwo 
obowiązek powstrzymania się od arbitralnej ingerencji, a nie obowiązek działania, 
a więc na podstawie tego przepisu nie można uznać istnienia obowiązku przepro-

wadzenia zabiegu aborcji. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich wskazało, że kon-

wencja nie stanowi o istnieniu prawa do aborcji.

1.3.2. ROZSTRZYGNIĘCIE EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU  
PRAW CZŁOWIEKA W SPRAWIE TYSIĄC V. POLSKA

Trybunał stwierdził naruszenie przez Polskę art. 8 konwencji. W uwagach 
wstępnych do uzasadnienia swojego rozstrzygnięcia zaakcentował, że nie dotyczy 
ono rozważenia zagadnienia, czy konwencja gwarantuje prawo do aborcji52. Dlate-

go też zapowiedział, iż nie będzie badał sprawy pod kątem udzielenia odpowiedzi 
na pytanie, czy uniemożliwienie skarżącej przerwania ciąży stanowiło naruszenie 
jej praw na gruncie art. 8 konwencji53. Nie odniósł się także do zagadnienia konflik-

tu dóbr matki i dziecka poczętego. Wskazał natomiast na problem ukształtowania 
ochrony prawa do prywatności w relacji z ochroną interesu publicznego54. Trybunał 
orzekł, iż konwencja nakłada na państwo pozytywny obowiązek zagwarantowania 
jednostkom prawa do poszanowania ich integralności fizycznej i psychicznej, za-

wierającego się w prawie do ochrony życia prywatnego, i podkreślił, że przedmio-

tem rozważań będzie wyłącznie wypełnienie przez państwo tego pozytywnego 
obowiązku55. W świetle rozpatrywanej sprawy ETPCz miał zatem zbadać, czy ist-
nienie w prawie polskim regulacji przerywania ciąży z przyczyn medycznych 
w obecnym kształcie można uznać za spełnienie przez państwo pozytywnego obo-

wiązku zabezpieczenia integralności fizycznej kobiety. 
Rozwijając przedstawione tezy, ETPCz zaznaczył, że ze spoczywającego na 

państwie pozytywnego obowiązku może wynikać konieczność przyjęcia rozwiązań 
prawnych gwarantujących prawo do poszanowania życia prywatnego także w sferze 
relacji między jednostkami, a nie tylko na płaszczyźnie jednostka — państwo. Roz-

wiązania te obejmować mogą mechanizm rozstrzygania sporów między jednostka-

mi, środki przymusu i realizacji praw jednostki56. Następnie, powołując się na za-

sadę rządów prawa ucieleśnioną w konwencji, Trybunał wskazał, że prawo krajowe 
powinno zagwarantować środki ochrony prawnej przed nieuzasadnioną ingerencją 

52 Pkt 104 wyroku.
53 Pkt 108 wyroku.
54 Pkt 107 wyroku.
55 Pkt 107 i 108 wyroku.
56 Pkt 110 wyroku.
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państwa w prawa zagwarantowane przez konwencję57. Trybunał podkreślił, iż przed-

miotem jego badania nie jest stwierdzenie, czy prawa skarżącej przysługujące jej 
na gruncie art. 8 konwencji rzeczywiście zostały naruszone, ale czy obowiązujące 
polskie prawo zawiera procedurę wystarczającą do rzeczywistego skorzystania z tych 
praw i faktycznie gwarantuje ochronę tych praw przed ingerencją państwa58.

Uzasadniając naruszenie przez Polskę art. 8 konwencji, ETPCz orzekł, że 
potrzeba zagwarantowania jasnych i przejrzystych procedur stwierdzania spełnienia 
przesłanek dopuszczalności przerywania ciąży i zagwarantowania dostępności za-

biegów jest tym wyraźniejsza, iż aborcja jest co do zasady na gruncie prawa pol-
skiego przestępstwem. Dlatego też brak jasnych procedur w połączeniu z groźbą 
odpowiedzialności karnej może zniechęcać lekarzy do wyrażania zgody na zabieg. 
Ustawodawca, zezwalając na dokonywanie zabiegów aborcji w określonych przy-

padkach, powinien zadbać o to, aby kobiety miały rzeczywistą możliwość skorzy-

stania z ustawowego uprawnienia do przerwania ciąży59.
Europejski Trybunał Praw Człowieka zaakcentował, że w sytuacji gdy docho-

dzi do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących podstawowych praw czło-

wieka, niezbędne jest istnienie procedury, w ramach której, przed niezależnym 
i kompetentnym organem, możliwe jest dokonanie oceny dowodów oraz zastoso-

wanych w sprawie środków prawnych. Kobiecie powinno przysługiwać prawo do 
bycia wysłuchaną, a decyzja w jej sprawie powinna zostać sporządzona w formie 
pisemnej i zawierać uzasadnienie60. Zadaniem procedury miałoby być także umoż-

liwienie rozwiązywania sporów między ciężarną kobietą a lekarzem, lub między 
lekarzami, podobnych do tego sporu, który zdaniem Trybunału, zaistniał w rozpa-

trywanej sprawie61. W ocenie ETPCz, obecnie istniejąca w polskim porządku praw-

nym procedura nie umożliwia należytego rozstrzygnięcia rozbieżności zdań pacjent-
ki i lekarza. Nie gwarantuje tego przepis art. 37 ustawy o zawodzie lekarza, gdyż 
nie jest on skierowany do pacjentki, lecz wyłącznie do lekarzy, nie zapewniając 
pacjentce możliwości uzyskania opinii innego lekarza lub zweryfikowania opinii 
lekarza, z którą się ona nie zgadza62. Obecnie istniejące rozwiązanie w prawie pol-
skim nie przewiduje mechanizmu prewencyjnej kontroli decyzji lekarza stwierdza-

jącej brak zaistnienia przesłanki do przerwania ciąży, kwestionowanej przez pacjent-
kę lub przez innych lekarzy. Środki kontroli następczej, obowiązujące na gruncie 
prawa cywilnego, karnego czy też w postępowaniu dyscyplinarnym, nie są wystar-
czające. Nie istnieje możliwość uchronienia pacjentki za ich pomocą przed ewen-

tualnym naruszeniem jej praw63. Poza tym, przedmiot następczej kontroli stanowi 

57 Pkt 112 wyroku.
58 Pkt 113 wyroku.
59 Pkt 114–116 wyroku.
60 Pkt 117 wyroku.
61 Pkt 119 wyroku.
62 Pkt 121–122 wyroku.
63 Pkt 125, 127 wyroku.
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często nie fakt istnienia zagrożenia dla życia lub zdrowia kobiety (art. 4a ust. 1 pkt 1 
ustawy o planowaniu rodziny), lecz związku przyczynowego między zaistniałym 
naruszeniem a odmową dokonania zabiegu. Jest to dla stwierdzenia naruszenia praw 
kobiety nierelewantne, gdyż na gruncie wspomnianego przepisu ustawy o planowa-

niu rodziny, dla stwierdzenia dopuszczalności przerwania ciąży jest wystarczające, 
aby zagrożenie istniało, a nie żeby się ziściło. Przerwanie ciąży ma uchronić kobie-

tę właśnie przed ziszczeniem się tego zagrożenia64. Brak istnienia w prawie polskim 
procedury zabezpieczającej kobietę ciężarną przed dokonaniem naruszenia jej pra-

wa do poszanowania życia prywatnego przesądza o naruszeniu przez Polskę art. 8 
konwencji. Trybunał zasądził na rzecz skarżącej na podstawie art. 42 konwencji 
zadośćuczynienie za krzywdę, jakiej doznała w wyniku naruszenia praw przysłu-

gujących jej w oparciu o art. 8 konwencji.

1.3.3. GŁOS EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA  
W DYSKUSJI NAD CHARAKTEREM I KSZTAŁTEM REGULACJI  

DOPUSZCZALNOŚCI PRZERYWANIA CIĄŻY W PRAWIE POLSKIM

Pierwsze zagadnienie, które wyłania się przy lekturze orzeczenia w sprawie 
Tysiąc v. Polska, koncentruje się wokół pytania, czy Trybunał rzeczywiście, zgodnie 
z zapowiedzią dokonaną na wstępie swojego uzasadnienia65, nie objął rozważania-

mi istnienia na gruncie konwencji prawa podmiotowego do aborcji66. Z wymienio-

ną kwestią jest ściśle powiązana następna — czy Trybunał ocenił funkcjonowanie 
istniejących w Polsce rozwiązań prawnych dotyczących dopuszczalności aborcji tak 
jak to powinien był zrobić, a więc w świetle polskiego prawa. Jego zadaniem było 
bowiem ustalenie, czy polskie prawo w swoim obecnym kształcie jest stosowane 
w należyty sposób w praktyce. Wydawać by się mogło, iż w takim kierunku podąży 
właśnie rozumowanie Trybunału. Wskazał on przecież w toku wywodu dotyczące-

go zarzutu naruszenia przez Polskę art. 8 konwencji, że pojęcie „poszanowania” 
życia prywatnego różni się w poszczególnych państwach–stronach konwencji. 
Podkreślił, iż trzeba mieć na uwadze wspomniane różnice, także podczas dokonywa-
nia oceny praktyki postępowania danego państwa w określonych sytuacjach odno-

szących się do życia prywatnego jednostek67. Europejski Trybunał Praw Człowieka 
rozpatrzył jednakże przedłożoną mu sprawę w świetle odmiennych założeń. 

Trybunał wskazał co prawda, że nie będzie badał, czy uniemożliwienie skar-
żącej przerwania ciąży stanowiło arbitralną ingerencję w jej prawa wynikające z art. 8 

64 Pkt 126 wyroku.
65 Pkt 104 wyroku.
66 Zob. też M. Zubik: Ochrona prawna początku życia człowieka w rozwiązaniach międzynarodowych i kon-

stytucyjnych w Europie, Przegląd Sejmowy 2007, nr 3, s. 26–28. Autor zdaje się raczej opowiadać za poglądem, 
że ETPCz nie zajmował się kwestią istnienia prawa do aborcji na gruncie konwencji.

67 Pkt 112 wyroku.
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konwencji68. Stwierdził jednakże następnie, że regulacje związane z przerywaniem 
ciąży odnoszą się do sfery życia prywatnego kobiety i dlatego ich funkcjonowanie 
w praktyce w danym państwie może być przedmiotem oceny na gruncie art. 8 kon-

wencji, mówiącym o prawie do poszanowania życia prywatnego69. Podkreślił rów-

nież, że na państwie spoczywa pozytywny obowiązek zapewnienia kobiecie ochro-

ny jej integralności psychofizycznej w aspekcie korzystania przez nią z możliwości 
przerywania ciąży70. Europejski Trybunał Praw Człowieka powołał się również na 
zasadę rządów prawa uosobioną w konwencji, zgodnie z którą: „(…) zasady prawa 
krajowego muszą określać środki ochrony prawnej przed arbitralną ingerencją władz 
publicznych w prawa zagwarantowane przez Konwencję”71. Trybunał zaakcentował, 
że konwencja ma na celu zagwarantowanie praw skutecznych i realizowanych 
w praktyce i chociaż sama nie ustanawia żadnej procedury dla ochrony zagwaran-

towanych w niej praw, to jednak obowiązek zapewnienia ich przestrzegania spoczy-

wa na każdym państwie–stronie konwencji72. Należyte wypełnienie przez państwo 
tego obowiązku jest tym bardziej istotne, gdy, tak jak w sprawie będącej przedmio-

tem rozstrzygnięcia, ma miejsce podejmowanie decyzji dotyczących podstawowych 
praw człowieka73. Znamienny jest przy tym brak odniesienia się przez Trybunał do 
kolizji dóbr matki i dziecka, leżącej u podstaw regulacji przerywania ciąży, a w za-

mian za to wskazanie na konieczność rozstrzygnięcia przez państwo na gruncie 
własnego prawa konfliktu między prawem do prywatności kobiety a interesem 
publicznym74 oraz na to, że „(…) krajowe regulacje w sprawie aborcji (…) muszą 
— przypadku aborcji terapeutycznej — być oceniane w kontekście pozytywnych 
obowiązków państwa, polegających na zabezpieczeniu fizycznej integralności przy-

szłej matki”.
W moim przekonaniu, rozumowanie Trybunału w sposób jednoznaczny zakła-

da, iż przewidziane przez art. 8 konwencji prawo do poszanowania życia prywatnego 
i stanowiące jego przejaw prawo do poszanowania integralności psychofizycznej mogą 
obejmować także prawo do przerwania ciąży w określonych przypadkach. Prawo do 
legalnego przerwania ciąży Trybunał określa mianem podstawowego prawa człowie-

ka, a zatem prawa podmiotowego, i wyraża pogląd, że skuteczne umożliwienie ko-

biecie realizacji tego prawa jest pozytywnym obowiązkiem państwa.
Jeżeli ETPCz stwierdza, że państwo ma obowiązek zapewnienia procedury 

gwarantującej skuteczne korzystanie z możliwości przerywania ciąży w określonych 
przypadkach, gdyż służyć ma to ochronie integralności psychofizycznej kobiety, do 

68 Pkt 108 wyroku.
69 Pkt 106 wyroku.
70 Pkt 107, 108, 128 wyroku.
71 Pkt 112 wyroku.
72 Pkt 113 wyroku.
73 Pkt 117 wyroku.
74 M. Królikowski: glosa do wyroku ETPCz z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie Alicja Tysiąc przeciwko Polsce 

(nr skargi 5410/03), Przegląd Sejmowy 2007, nr 3, s. 207.
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której w świetle konwencji przysługuje jej prawo, to tym samym potwierdza przecież, 
że na gruncie konwencji prawo do poszanowania integralności psychofizycznej może 
obejmować prawo do legalnego przerywania ciąży. Jeżeli Trybunał bada, czy państwo 
spełniło swój obowiązek w postaci stworzenia procedury umożliwiającej korzysta-

nie z danych praw zagwarantowanych w konwencji, to zarazem uznaje, że te prawa 
na gruncie konwencji istnieją. Konwencja nie może przecież nakładać na państwo 
obowiązku ochrony czegoś, co w jej świetle nie ma racji bytu75. Trybunał orzekł, że 
konwencja nakłada na państwo obowiązek stworzenia procedury umożliwiającej 
skuteczne skorzystanie z możliwości przerwania ciąży, gdyż przez to zapewnione 
zostanie poszanowanie prawa kobiety do integralności psychofizycznej, a więc 
wydaje się, że Trybunał przynajmniej dopuszcza możliwość, iż konwencja może 
gwarantować prawo do przerywania ciąży stanowiące element prawa do poszano-

wania integralności psychofizycznej, a szerzej prawa do prywatności.
Przedstawione rozważania stanowią jednakże tylko przysłowiową jedną stronę 

medalu. Rozumowanie Trybunału nie tylko bowiem zdaje się sugerować, że kon-

wencja może gwarantować prawo do aborcji, ale jednoznacznie przesądzać, że 
w polskim porządku prawnym prawo podmiotowe do aborcji istnieje i jest elemen-

tem szerszego prawa do poszanowania integralności psychofizycznej kobiety oraz 
prawa do prywatności. 

Europejski Trybunał Praw Człowieka powinien ograniczyć ocenę rozpatrywa-

nej sprawy do ustalenia, czy obowiązujące polskie prawo rzeczywiście funkcjonu-

je w praktyce, tj. czy rozwiązywanie określonych problemów, w tym wypadku 
stwierdzanie dopuszczalności przerywania ciąży, odbywa się zgodnie z obowiązu-

jącym stanem prawnym. Zamiast tego, Trybunał stworzył na potrzeby rozstrzygnię-

cia sprawy Tysiąc v. Polska własny, a odstający od rzeczywistego, obraz obowią-
zującego stanu prawnego w Polsce i w oparciu o te, niezgodne z rzeczywistością 
normatywną ustalenia, dokonał oceny funkcjonowania w praktyce stwierdzania 
dopuszczalności przerywania ciąży z przyczyn medycznych76. 

Nie wydaje się celowe powtarzanie dotychczas przedstawionych rozważań na 
temat stanu prawnego odnoszącego się do regulacji przerywania ciąży. Tytułem 
przypomnienia wskazać tylko należy, iż nie ma podstaw do przyjęcia, że w prawie 
polskim kobiecie przysługuje prawo podmiotowe (roszczenie) do przerwania ciąży 
w określonych w ustawie o planowaniu rodziny sytuacjach. Nieuzasadnione jest 
także twierdzenie, iż prawo do aborcji jest elementem prawa do samostanowienia 
czy też prawa do prywatności. W obowiązującym stanie prawnym możliwość prze-

rwania ciąży jest wyrazem rozstrzygnięcia kolizji dóbr matki i dziecka. Przypadki, 

75 Podobne uwagi, z których nie zostały jednakże konsekwentnie wyciągnięte wnioski, przedstawia K. Sękow-

ska–Kozłowska: glosa do wyroku z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie Alicja Tysiąc v. Polska, skarga nr 5410/03, 
Państwo i Prawo 2007, z. 10, s. 133.

76 Tak też M. Królikowski: glosa do wyroku ETPCz z dnia 20 marca 2007…, op. cit., s. 210–211; M. Gałązka, 
K. Wiak: glosa do wyroku ETPCz z dnia 20 marca 2007…, op. cit., s. 215; odmiennie K. Sękowska–Kozłowska: 
glosa do wyroku z dnia 20 marca 2007…, op. cit., s. 132.
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w których ustawodawca przewiduje poświęcenie życia dziecka w zamian za udziele-

nie ochrony dobrom matki, stanowią wyjątki, w oparciu o które konstruowanie rosz-

czenia kobiety nie jest uzasadnione. Sprzeciwia się temu konstytucyjna aksjologia, na 
której opiera się polski system prawa. Wskazał na to zarówno Trybunał Konstytucyj-
ny w orzeczeniu z dnia 22 maja 1997 r., jak i Sąd Najwyższy w uchwale z dnia  
22 lutego 2006 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka natomiast, w wyroku w spra-

wie Tysiąc v. Polska, nie uwzględniając wymienionych orzeczeń TK i SN w ramach 
ustaleń odnośnie do polskiego prawa i praktyki77, zdaje się tego nie dostrzegać.

Należy się również zastanowić, czy zasadne jest dokonanie przez ETPCz ne-

gatywnej oceny obecnie istniejącej w Polsce procedury stwierdzania zaistnienia 
przesłanki medycznej do przerwania ciąży. Trybunał stwierdził, że wymagane jest 
uzyskanie przez kobietę zaświadczeń dwu lekarzy specjalistów, innych niż lekarz 
przeprowadzający zabieg, stwierdzających spełnienie przesłanki dla dokonania legal-
nej aborcji. Trybunał zauważył jednak, że procedura nie przewiduje rozwiązania dla 
sytuacji, kiedy kobieta podważa zdanie lekarza, lub też między samymi lekarzami 
występuje rozbieżność opinii78. Zdaniem Trybunału, do takiego sporu, dla którego 
prawo polskie nie przewidziało rozwiązania, doszło w rozpatrywanej sprawie.

Ustalenia Trybunału dotyczące procedury uzyskania przez kobietę zaświad-

czenia budzą poważne wątpliwości. Wbrew twierdzeniom Trybunału, prawo polskie 
nie stanowi, że kobieta powinna uzyskać dwa zaświadczenia od lekarzy specjalistów 
innych niż lekarz dokonujący przerwania ciąży, potwierdzające zaistnienie przesłan-

ki do przeprowadzenia zabiegu. Wystarczające jest bowiem uzyskanie jednego ta-

kiego zaświadczenia. Wskazuje na to w sposób wyraźny zarówno ustawa o plano-

waniu rodziny w art. 4a ust. 5 („Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 
pkt 1 i 2, stwierdza inny lekarz niż dokonujący przerwania ciąży (…)”), jak i powo-

łane już rozporządzenie o kwalifikacjach lekarzy w § 2 ust. 1 („Wystąpienie oko-

liczności wskazujących, że ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety 
ciężarnej, stwierdza lekarz posiadający tytuł specjalisty w zakresie medycyny właś-

ciwej ze względu na rodzaj choroby kobiety ciężarnej”.). Jak widać, brak zatem 
wymogu uzyskania więcej niż jednego zaświadczenia79. Drugą istotną kwestią jest 
to, że lekarz wydający zaświadczenie, jak wskazuje zacytowany przepis rozporzą-

dzenia, musi być lekarzem specjalistą w dziedzinie medycyny zajmującej się lecze-

niem choroby, w związku z występowaniem której kontynuacja ciąży zagraża życiu 
lub zdrowiu kobiety. Tylko zaświadczenie odpowiedniego specjalisty może skutecz-

77 W pkt 46–47 wyroku ETPCz odnosi się wyłącznie do omawianych w artykule wyroków SN z dnia 21 listo-

pada 2003 r., V CK 16/03, OSNC 2004, nr 6, poz. 104 i z dnia 13 października 2005 r., IV CK 161/05, OSP 2006, 
z. 6, poz. 71.

78 Pkt 121 wyroku.
79 W. Borysiak: Aborcja: o jaką procedurę chodziło Strasburgowi…, op. cit.; M. Boratyńska: Problem niezgod-

ności z Konstytucją przesłanek ustawowych dopuszczających przerywanie ciąży (materiał na spotkanie z eksper-
tami 22.01.2008, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich), tekst dostępny na stronie http://www.rpo.gov.pl/ 
pliki/1202907214.pdf (stan strony z 11 maja 2008 r.), s. 5, 8.
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nie potwierdzić zaistnienie przesłanki dopuszczalności aborcji. Dlatego też pogląd 
Trybunału o zaistnieniu w stanie faktycznym rozpatrywanej sprawy sporu między 
lekarzami co do tego, czy kontynuowanie ciąży zagrażało stanowi zdrowia skarżą-

cej, jest niezasadny80. Zwrócić trzeba bowiem uwagę, że żaden z trzech okulistów, 
którzy zbadali skarżącą, nie wystawił zaświadczenia, w którym stwierdzałby w spo-
sób jednoznaczny, że obawa przed pogorszeniem się wzroku skarżącej w wyniku 
kontynuacji ciąży jest na tyle uzasadniona, iż spełnia przesłankę zagrożenia dla 
zdrowia dopuszczającą aborcję. Zaświadczenie, na które powoływała się skarżąca, 
wystawił natomiast lekarz internista, który do tej czynności, w świetle § 2 ust. 1 
rozporządzenia o kwalifikacjach lekarzy, nie był uprawniony. Sporu między leka-

rzami tak naprawdę więc w ogóle nie było, bo po pierwsze nie mógł być stroną tego 
sporu lekarz internista, a po drugie, odmowa lekarzy okulistów wydania zaświad-

czenia stwierdzającego zaistnienie przesłanki medycznej do przerwania ciąży nie 
stała na przeszkodzie uzyskaniu przez skarżącą zaświadczenia od innego lekarza 
specjalisty (okulisty), jeżeli uznałby on, że jego wydanie jest uzasadnione w świet-
le wiedzy medycznej. Wydanie zaświadczenia przez internistę można oceniać wręcz 
jako naruszenie prawa pacjentki do informacji (art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o z.o.z.)81. 
Internista nie był bowiem uprawniony do udzielenia informacji, których udzielił. 
Nie dysponował on w tym względzie wymaganymi kwalifikacjami. 

Jeżeli założyłoby się, że lekarz ginekolog, do którego skarżąca się zgłosiła, 
miał być tym, od którego oczekiwano przeprowadzenia aborcji, to w świetle prawa 
nie był on uprawniony do jej przeprowadzenia, ponieważ skarżąca nie dysponowa-

ła odpowiednim zaświadczeniem od lekarza specjalisty, kwalifikującym ją do za-

biegu ze względu na zagrożenie utraty lub pogorszenia jej wzroku. 
Jeżeli natomiast założyłoby się, iż tenże lekarz ginekolog miał być specjalistą, 

do którego skarżąca zwróciła się w celu uzyskania zaświadczenia, iż jej stan zdrowia 
po dwu dotychczasowych ciążach, rozwiązanych przez cesarskie cięcie, uzasadnia 
przerwanie trzeciej ciąży ze względu na zagrożenie pęknięcia macicy, to prawdo-

podobnie można by przyjąć, iż doszło do naruszenia przez lekarza jego obowiązków. 
Lekarz przed odmową wydania zaświadczenia powinien był zbadać pacjentkę, 
czego nie uczynił. Badanie takie obowiązany był on przeprowadzić choćby w celu 
upewnienia się, że ciąża nie zagraża życiu lub zdrowiu skarżącej (art. 30 ustawy 
o zawodzie lekarza). Przeprowadzenie ze skarżącą jedynie rozmowy nie mogło 
pozwalać na wykluczenie istnienia ewentualnych zagrożeń, o których mówi art. 30 
ustawy o zawodzie lekarza, a także stanowiło naruszenie prawa pacjentki do świad-

czenia zdrowotnego odpowiadającego wymaganiom wiedzy medycznej (art. 19 ust. 1 
pkt 1 ustawy o z.o.z.)82 oraz obowiązku wykonywania przez lekarza zawodu z na-

leżytą starannością (art. 4 ustawy o zawodzie lekarza).

80 Pkt 119 wyroku.
81 M. Gałązka, K. Wiak: glosa do wyroku ETPCz z dnia 20 marca 2007…, op. cit., s. 222–223.
82 Tamże, s. 222–223.
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Niezbędne jest zwięzłe przedstawienie, jak w obowiązującym stanie prawnym 
funkcjonuje procedura stwierdzania zaistnienia przesłanki uprawniającej do prze-

rwania ciąży. Jak już wspomniano, od kobiety wymagane jest przedłożenie jednego 
zaświadczenia lekarza specjalisty, stwierdzającego zaistnienie przesłanki dopusz-

czalności dokonania aborcji. Jeżeli lekarz specjalista mający dokonać kwalifikacji 
do zabiegu ma wątpliwości co do zaistnienia przesłanki, to zgodnie z art. 37 ustawy 
o zawodzie lekarza, powinien on zorganizować konsylium lekarskie i w ten sposób 
rozstrzygnąć problem. Wyłącznie zatem przy dokonywaniu kwalifikacji mogą wy-

łonić się wątpliwości, mechanizm rozwiązywania których prawo polskie przewidu-

je jednakże w art. 37 ustawy o zawodzie lekarza83. Jeśli przesłanki dopuszczalności 
aborcji są spełnione, to lekarz może odmówić wydania zaświadczenia tylko wtedy, 
gdy czynność ta byłaby sprzeczna z jego sumieniem, a więc powołując się na klau-

zulę sumienia. Musi jednak wskazać realną możliwość uzyskania zaświadczenia od 
innego lekarza. 

Z uzyskanym od lekarza specjalisty zaświadczeniem pacjentka udaje się na-

stępnie do lekarza mającego dokonać zabiegu przerwania ciąży. Lekarz ten (specja-

lista w zakresie położnictwa i ginekologii — § 1 rozporządzenia o kwalifikacjach 
lekarzy) nie ma prawa do podważania merytorycznej oceny lekarza specjalisty, 
który zaświadczenie wystawił. Ma on natomiast obowiązek zbadania pacjentki 
w celu upewnienia się, że nie zachodzą przeciwwskazania medyczne do przerwania 
ciąży. Lekarz wykonujący zabieg może dokonać oceny przedłożonego mu zaświad-

czenia jedynie pod kątem formalnym, tj. w celu sprawdzenia, czy zawiera ono za-

lecenie przerwania ciąży i czy wystawione zostało przez odpowiedniego lekarza 
specjalistę84. Jeżeli zaświadczenie jest prawidłowe i brak jest przeciwwskazań me-

dycznych do przerwania ciąży, to lekarz może odmówić dokonania zabiegu aborcji 
tylko w drodze powołania się na klauzulę sumienia. Obowiązany jest przy tym 
wskazać realną możliwość przeprowadzenia zabiegu przez innego lekarza. 

Stwierdzić należy, iż wadliwe ustalenia ETPCz na temat obowiązującego 
w Polsce stanu prawnego doprowadziły Trybunał do błędnego przedstawienia funk-

cjonowania procedury stwierdzania dopuszczalności przerywania ciąży. 
Wbrew twierdzeniom Trybunału, nie jest wadą polskiej procedury to, że nie 

przewiduje ona mechanizmu rozwiązywania sporu pomiędzy lekarzami, których 
opinii pacjentka zasięgnęła. Dla funkcjonowania obowiązującej procedury powsta-

nie sporu między lekarzami nie ma po prostu znaczenia. Wyobrazić można sobie na 
przykład następującą sytuację. Pacjentka uzyskała zaświadczenie od jednego leka-

rza specjalisty, w świetle którego kontynuowanie ciąży grozi jej poważnym uszczerb-

kiem na zdrowiu. Natomiast drugi lekarz poinformował pacjentkę, że ryzyko takie 
nie występuje. Istnieje zatem rozbieżność opinii między lekarzami, pacjentka otrzy-

83 Tamże, s. 219.
84 M. Boratyńska: Problem niezgodności z Konstytucją przesłanek ustawowych dopuszczających przerywanie 

ciąży…, op. cit., s. 12–13.
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mała sprzeczne ze sobą informacje. Dysponuje ona jednak zaświadczeniem. Osta-

tecznie zatem wyłącznie do pacjentki należy wybór, opinii którego lekarza powinna 
ona zawierzyć, oraz do niej należy decyzja, czy skorzystać z możliwości przerwania 
ciąży. Opinia odmowna, wydana przez drugiego lekarza, nie jest w żaden sposób 
uwzględniana przez obecnie funkcjonującą procedurę.

Trybunał orzekł, że polska procedura nie przewiduje mechanizmu rozwiązy-

wania sporu pomiędzy pacjentką a lekarzem. Zarzut ten w literaturze został uznany 
za nieuprawniony85. Stwierdzono, iż w ramach autonomii pacjenta mieści się bowiem 
prawo do wyboru lekarza. Jeżeli pacjent nie ufa przedstawionej przez lekarza diag-

nozie, nic nie stoi na przeszkodzie zasięgnięciu przez niego opinii innego lekarza 
(art. 12 ust. 2 KEL). Lekarz nie ma prawa utrudniać pacjentce zwrócenia się po 
poradę do innego lekarza, a wręcz powinien pomóc pacjentce w nawiązaniu kon-

taktu z innym lekarzem (art. 18 KEL). W piśmiennictwie podniesiono, iż narzucana 
Polsce przez ETPCz procedura odwoławcza od decyzji lekarza ogranicza prawo 
pacjentki do wyboru lekarza, gdyż decyzja wydana na szczeblu odwoławczym 
byłaby ostateczna i uniemożliwiała skorzystanie przez pacjentkę z opinii innego 
lekarza86.

Do nałożonego przez Trybunał na polskiego ustawodawcę obowiązku uzupeł-
nienia obecnie obowiązującej procedury o etap odwoławczy należy odnieść się 
z aprobatą, pomimo tego, że przedstawienie przez Trybunał funkcjonowania tejże 
procedury było oparte na fałszywych ustaleniach. Jest tak dlatego, że nawet funk-

cjonowanie procedury w jej rzeczywistym kształcie budzi wątpliwości. Polska 
procedura nie gwarantuje bowiem pewności sytuacji kobiety ciężarnej, zarówno 
w aspekcie prawnym, jak i medycznym. 

W zarysowanym powyżej krótkim stanie faktycznym, kobieta uzyskała od 
lekarzy dwie sprzeczne opinie. W tej sytuacji prawidłowe rozwiązanie polegałoby 
moim zdaniem na tym, iż kobiecie powinno przysługiwać prawo złożenia wniosku 
o zwołanie konsylium lekarskiego, w celu wyjaśnienia rozbieżności opinii. Słusznie 
zauważył Trybunał, że art. 37 ustawy o zawodzie lekarza nie gwarantuje takiego 
prawa. Pacjentka może wprawdzie złożyć wniosek o zwołanie konsylium, ale nie 
wiąże on lekarza. Lekarz decyduje sam o zwołaniu konsylium, jeśli uzna, że 
w świetle wiedzy medycznej jest to uzasadnione. W sytuacji takiej jak przedstawio-

na, kiedy dwu z wymienionych lekarzy wyraziło sprzeczne opinie i żaden z nich nie 
uzna, iż zwołanie konsylium jest uzasadnione, pacjentce nie pozostaje nic innego, 
jak dokonać ślepego wyboru lub udać się na poszukiwanie kolejnego specjalisty. 
Zarówno podążenie pierwszą drogą, jak i drugą może okazać się zgubne w skutkach 
dla życia lub zdrowia pacjentki. W przypadku drugim jest tak dlatego, że podjęcie 
przez pacjentkę starań o konsultację u kolejnego lekarza odwleka w czasie ustalenie 

85 M. Gałązka, K. Wiak: glosa do wyroku ETPCz z dnia 20 marca 2007…, op. cit., s. 219.
86 Tamże, s. 219. 
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wiarygodnej diagnozy. Przedstawiony kazus przekonuje więc, że polska procedura 
nie gwarantuje jasności sytuacji kobiety ciężarnej i nie zapewnia możliwości uzyska-

nia rzetelnej informacji, o prawie do której mówi art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o z.o.z. 
Do takich samych wniosków prowadzi rozpatrzenie sytuacji, w której znalazła 

się skarżąca. W tym wariancie opisywanego przypadku, poszczególni lekarze oku-

liści podejrzewali, że kontynuacja ciąży może pociągać za sobą pogorszenie się 
wzroku skarżącej, ale podejrzenia ich nie były na tyle uzasadnione, aby wydać za-

świadczenie kwalifikujące do zabiegu przerwania ciąży. W związku z poinformo-

waniem skarżącej przez lekarzy o wątpliwościach, rozpoczęła ona długą drogę 
konsultacji, od jednego specjalisty do drugiego. Do pogłębienia się jej obaw przy-

czyniła się jeszcze nieuprawniona opinia internisty, który odmiennie niż specjaliści 
wyraźnie zalecił przerwanie ciąży. Gdyby w polskim porządku prawnym procedura 
stwierdzania zaistnienia przesłanki dopuszczalności aborcji posiadała etap odwo-

ławczy, wszelkie wątpliwości mogłyby w sposób pewny i szybki zostać rozstrzyg-

nięte. Uzupełnienie procedury o etap odwoławczy jest istotne nie tylko z tego 
względu, iż w ten sposób o wiele pełniej byłoby realizowane prawo pacjenta do 
informacji, lecz przede wszystkim dlatego, że pozwoliłoby ono niezwłocznie rozwiać 
wątpliwości dotyczące występowania zagrożenia dla życia lub zdrowia kobiety 
ciężarnej. 

Wątpliwości budzi natomiast zaakcentowanie przez ETPCz, że kobiecie po-

winno przysługiwać co najmniej prawo bycia wysłuchaną i rozważenia przez organ 
odwoławczy jej argumentacji87. Nie pozostaje całkiem oczywiste znaczenie i waga 
przypisywana przez Trybunał argumentacji kobiety88. Stwierdzenia zaistnienia 
przesłanki medycznej do przerwania ciąży może przecież dokonać jedynie lekarz 
dysponujący specjalistyczną wiedzą medyczną. 

Nie do końca jasne jest także wskazanie przez Trybunał, iż groźba odpowie-

dzialności karnej powstrzymuje lekarzy przed dokonywaniem legalnych zabiegów 
aborcji, zwłaszcza w sytuacji, gdy brak jest przejrzystych procedur stwierdzania jej 
dopuszczalności89. Zagrożenie odpowiedzialnością karną jest związane potencjalnie 
z każdą inną nieuzasadnioną ingerencją lekarską, która może na przykład doprowa-

dzić do uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Warto się jednak zastanowić nad tym, czy 
posłużenie się przez ustawodawcę w art. 4a ust. 1 pkt 1 tak wysoce niedookreślonym 
pojęciem „zagrożenia dla zdrowia” kobiety mogłoby uzasadniać zarzut Trybunału90.

Tytułem podsumowania stwierdzić należy, iż ETPCz wydał wyrok w sprawie 
Tysiąc v. Polska, opierając się na błędnych ustaleniach stanu prawnego obowiązu-

jącego w Polsce. Konsekwencją opartego na fałszywych przesłankach rozumowania 

87 Pkt 117 wyroku.
88 Sędzia J. Borrego Borrego argumentuje w zdaniu odrębnym do wyroku (pkt 13), że Trybunał stara się na-

rzucić Polsce bardziej liberalne podejście do stwierdzania dopuszczalności aborcji, kierując się ku „aborcji na 
życzenie”.

89 Pkt 114–115 wyroku.
90 Pkt 116 wyroku. Zob. także W. Borysiak: Aborcja: o jaką procedurę chodziło Strasburgowi…, op. cit. 
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