
SŁOWO WSTĘPNE

Wyniki badañ przeprowadzonych w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwoœ-
ci publikowane w niniejszym — siódmym ju¿ — tomie serii wydawniczej
„Prawo w Dzia³aniu” rozpoczyna opracowanie dotycz¹ce problemów
wymiaru sprawiedliwoœci, poœwiêcone mediacji w sprawach cywilnych
analizowanej pod k¹tem barier na tej drodze rozwi¹zywania sporów.
Zosta³y w nim przedstawione wyniki badania 52 akt s¹dowych w spra-
wach, w których zastosowano mediacjê, dane odnotowane w statystyce
s¹dowej oraz opinie i uwagi sêdziów. W poprzednim tomie by³y przed-
stawione trudnoœci, z jakimi w praktyce boryka siê polskie s¹downictwo
arbitra¿owe1.

W tym samym dziale zosta³o zamieszczone studium poœwiêcone pre-
kluzji procesowej w praktyce s¹dów gospodarczych. W opracowaniu
tym analiza teoretyczna modelu prekluzji procesowej (uwzglêdniaj¹ca
stan prawny i zmieniaj¹ce siê orzecznictwo S¹du Najwy¿szego) zosta³a
po³¹czona z przedstawieniem przemian w zakresie stosowania instru-
mentów prekluzyjnych w latach 2001–2007 na podstawie badania 147 akt
spraw. Zbadane sprawy by³y wszczête w latach 2001–2003 (99 akt spraw)
oraz w latach 2006–2007 (pozosta³e sprawy), w tym po wejœciu w ¿y-
cie ustawy z 16 listopada 2006 r. nowelizuj¹cej kodeks postêpowania
cywilnego w zakresie objêtym badaniem. Pozwoli³o to na poczynienie
obserwacji co do przemian zachodz¹cych w sposobie funkcjonowania
analizowanej instytucji w praktyce s¹dów gospodarczych.

Mimo formu³owania spostrze¿eñ na temat praktyki na podstawie
znacznej liczby zbadanych spraw w opracowaniu dominuj¹ ustalenia

1 J. Brol, Bariery na drodze alternatywnego rozwi¹zywania sporów w sprawach cywilnych.
S¹downictwo polubowne (arbitra¿owe), IWS, „Prawo w Dzia³aniu”, Warszawa 2008, t. 6, s. 54–
–79.



8 SŁOWO WSTĘPNE

teoretyczne, które wi¹¿¹ siê z g³ównymi zasadami postêpowania cywil-
nego: koncentracji materia³u procesowego, kontradyktoryjnoœci i dyspo-
zycyjnoœci stron. Nale¿yte funkcjonowanie modelu prekluzji procesowej
ma te¿ szczególne znaczenie dla realizacji prawa „do s¹du”, zaliczanego
do praw cz³owieka. Nie ma zatem w¹tpliwoœci, ¿e zagadnienia stanowi¹-
ce przedmiot rozprawy nale¿¹ do najistotniejszych problemów wymiaru
sprawiedliwoœci.

W dziale poœwiêconym analizom orzecznictwa s¹dowego zosta³y
zamieszczone opracowania dotycz¹ce spraw nale¿¹cych do w³aœciwoœci
s¹dów rodzinnych.

Problematyka osobowego prawa ma³¿eñskiego jest reprezentowa-
na przez analizê orzecznictwa w sprawach o udzielenie zezwolenia na
zawarcie ma³¿eñstwa przez pe³nomocnika. Badanie wykaza³o, ¿e ko-
rzystanie z tej instytucji jest sporadyczne, znacznie rzadsze ni¿ informu-
j¹ statystyki Ministerstwa Sprawiedliwoœci. Nie wyklucza to jednak¿e
usi³owania wykorzystania instytucji ma³¿eñstwa przez pe³nomocnika
do zawierania ma³¿eñstw „pozornych”. Mo¿liwoœæ zamieszkania dziê-
ki ma³¿eñstwu z osob¹ o polskim obywatelstwie w naszym pañstwie,
a wiêc na obszarze Unii Europejskiej, rodzi — jak zauwa¿y³ Autor bada-
nia — „pokusê omijania przepisów imigracyjnych i dotycz¹cych obywa-
telstwa”.

Przedmiotem analizy by³y akta zaledwie 18 spraw rozstrzygniêtych
prawomocnymi orzeczeniami w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 30 czerw-
ca 2008 r. Instytut Wymiaru Sprawiedliwoœci, zgodnie z za³o¿eniem bada-
nia, oczekiwa³ nades³ania akt wszystkich spraw ze wskazanego okresu,
których wed³ug danych Ministerstwa powinno byæ 48. Przes³ano jednak
trzykrotnie mniej spraw ni¿ wykazano w sprawozdaniach. Przyczyny
tej rozbie¿noœci nie s¹ znane. Niewielka liczba spraw umo¿liwi³a zasto-
sowanie studium przypadków.

Problematyka przysposobienia „zagranicznego” zosta³a przedsta-
wiona przez pryzmat spraw o adopcjê ma³oletnich obywateli polskich
przez W³ochów. Jest to wycinek ogólnopolskiego badania akt 202 spraw
o przysposobienie miêdzynarodowe rozpoznanych w 2007 r. Wybór te-
go fragmentu wyników analizy orzecznictwa jest uzasadniony, gdy¿
w omawianym roku wnioskodawcy zamieszkuj¹cy we W³oszech sta-
nowili 47,5% wszystkich przysposabiaj¹cych, a ubiegali siê o przysposo-
bienie 49,1% przysposabianych ma³oletnich obywateli polskich zamiesz-
ka³ych w kraju. W³ochy by³y g³ównym pañstwem przyjmuj¹cym dzieci
z Polski. Wczeœniejsze badanie przeprowadzone w Instytucie Wymia-
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ru Sprawiedliwoœci, dotycz¹ce przysposobieñ miêdzynarodowych orze-
czonych w Polsce w okresie od 1 lipca 1992 r. do 30 czerwca 1993 r.,
wywo³ywa³o wiele w¹tpliwoœci co do nale¿ytej ochrony dobra dzieci
przysposobionych przez wnioskodawców z W³och odnoœnie do poœred-
nictwa adopcyjnego i d³ugo niepewnego statusu prawnego we W³oszech
ma³oletnich obywateli polskich przysposobionych wskutek prawomoc-
nego orzeczenia polskiego s¹du2. W okresie dziel¹cym obydwa bada-
nia nast¹pi³a jednak bardzo donios³a zmiana stanu prawnego. Ustawa
z 26 maja 1995 r. wprowadzi³a do kodeksu rodzinnego i opiekuñczego
zasadê subsydiarnoœci przysposobienia miêdzynarodowego, sformu³o-
wan¹ expressis verbis (art. 1142 k.r.o.), a od 1 paŸdziernika 1995 r. wesz³a
w ¿ycie w stosunku do Polski konwencja haska z 29 maja 1993 r. o ochronie
dzieci i wspó³pracy w dziedzinie przysposobienia miêdzynarodowego.

W kolejnym opracowaniu zosta³y przedstawione wyniki skuteczno-
œci wykonania orzeczeñ s¹dów rodzinnych, które zapad³y i uprawomoc-
ni³y siê w pierwszej po³owie 2006 r., dotycz¹cych obowi¹zku podda-
nia siê leczeniu osoby uzale¿nionej od alkoholu na podstawie analizy
460 akt wykonawczych. W 269 zbadanych sprawach s¹d orzek³ obo-
wi¹zek poddania siê leczeniu odwykowemu w formie ambulatoryjnej,
a w 191 — w formie stacjonarnej. Badanie aktowe przeprowadzono we
wrzeœniu i w paŸdzierniku 2008 r., poniewa¿ postêpowanie wykonawcze
nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ dwa lata, a za³o¿eniem metodologicznym by³o
zbadanie spraw najnowszych, w których wykonywanie orzeczeñ ju¿ siê
zakoñczy³o. Badanie dotyczy³o wiêc skutecznoœci dwóch typów orze-
czeñ. Wymaga³o to opracowania oddzielnych kwestionariuszy do bada-
nia akt w celu ustalenia, w jakim zakresie i przez kogo wykonywane s¹
orzeczenia oraz jakie problemy pojawiaj¹ siê podczas realizacji orzeczeñ.
Mimo za³o¿enia, ¿e przedmiotem badania s¹ akta wykonawcze i zwróce-
nia siê o takowe do s¹dów, okaza³o siê, i¿ w jednej obwolucie znajdowa³y
siê materia³y dotycz¹ce postêpowania rozpoznawczego i wykonawcze-
go, a gdy w trakcie trwania postêpowania wykonawczego nastêpowa³a
zmiana orzeczenia — do³¹czone by³y akta obejmuj¹ce dokumentacjê
z postêpowania o zmianê orzeczenia. W sprawach, w których orzeczo-
no obowi¹zek poddania siê leczeniu w formie stacjonarnej z dodatko-
wo ustanowionym nadzorem kuratora, w aktach by³y karty czynnoœci
oraz sprawozdania z wywiadów œrodowiskowych sporz¹dzone przez

2 E. Holewiñska-£apiñska, «Adopcje zagraniczne» w praktyce polskich s¹dów, IWS, Oficyna
Naukowa, Warszawa 1998, s. 363–381.
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kuratorów. Wszystkie wymienione materia³y zosta³y przeanalizowane,
a badanie dostarczy³o znacznie wiêcej informacji ni¿ prognozowano.

Problematyka podjêta w tym badaniu jest jedn¹ z najistotniejszych,
gdy¿ alkoholizm mo¿na uznaæ za jedn¹ z g³ównych polskich plag spo-
³ecznych. Liczbê uzale¿nionych od alkoholu oszacowano, pos³uguj¹c siê
wskaŸnikami europejskimi i wynikami polskich badañ spo³ecznych, na
oko³o 860 tysiêcy osób; wiêkszoœæ z nich — oko³o 707 tysiêcy — stanowi¹
mê¿czyŸni3.

Z danych G³ównego Urzêdu Statystycznego wynika, ¿e spo¿ycie
100% alkoholu przez jednego mieszkañca Polski wynosi³o: w 2001 r. —
6,63 l, w 2002 r. — 6,93 l, w 2003 r. — 7,86 l. W kolejnych latach po-
ziom spo¿ycia wynosi³ 7,9–8,8 l, a w 2007 r. — 9,21 l4. W 2007 r. do izb
wytrzeŸwieñ doprowadzono 224 213 osób5.

Œrodki wydatkowane w 2007 r. na realizacjê zadañ ustawy o wy-
chowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi przez gmi-
ny, powiaty, samorz¹dy województw i urzêdy centralne wynios³y
556 692 423,76 z³6.

Powa¿nym problemem jest picie alkoholu przez ciê¿arne kobiety,
które powoduje uszkodzenia p³odów, w tym p³odowy zespó³ alkoho-
lowy FAS. W Polsce rodzi siê rokrocznie oko³o 900 dzieci z wszystkimi
objawami tego zespo³u i kilkakrotnie wiêcej z innymi uszkodzeniami
zwi¹zanymi z piciem alkoholu przez kobietê w ci¹¿y7.

Spo¿ycie alkoholu dotyczy Polaków w ró¿nym wieku. Wykonane
w 2007 r. miêdzynarodowe badania ESPAD8 wykaza³y, ¿e napoje al-

3 Ministerstwo Zdrowia, Sprawozdanie z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i prze-
ciwdzia³aniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia–31 grudnia 2007 roku, przygotowane przez Pañ-
stwow¹ Agencjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2008, wersja z 3–18 listo-
pada 2008 r., s. 50.

4 Tam¿e, s. 6.
5 Tam¿e, s. 108.
6 Tam¿e, s. 8.
7 Tam¿e, s. 94.
8 ESPAD — Europejski Program Badañ Ankietowych w Szko³ach na Temat U¿ywania

Alkoholu i Narkotyków. Badania s¹ przeprowadzane co 4 lata na próbie losowej uczniów
w wieku 15–16 lat (III klasa gimnazjum) i 17–18 lat (II klasa szkó³ ponadgimnazjalnych).
Badania by³y realizowane — na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdzia³ania Narko-
manii i Pañstwowej Agencji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych — przez Instytut
Psychiatrii i Neurologii.

Ministerstwo Zdrowia, Sprawozdanie z realizacji ustawy…, s. 8.
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koholowe s¹ najbardziej rozpowszechnion¹ substancj¹ psychoaktywn¹
wœród m³odzie¿y szkolnej w Polsce9.

Corocznie z przyczyn bezpoœrednio i poœrednio zwi¹zanych ze spo-
¿yciem alkoholu umiera w Polsce kilkanaœcie tysiêcy osób, z czego po³owa
to zgony spowodowane bezpoœrednio piciem alkoholu10.

W 2007 r. w wybranych kategoriach przestêpstw, w których bada-
ny jest stan trzeŸwoœci sprawcy, zarejestrowano ³¹cznie 328 082 podej-
rzanych (przy ogólnej liczbie podejrzanych we wszystkich kategoriach
przestêpstw 540 604)11. Z danych otrzymanych z Biura Prewencji i Ruchu
Drogowego Komendy G³ównej Policji wynika, ¿e tylko w 2007 r. kieru-
j¹cy pod wp³ywem alkoholu spowodowali 3420 wypadków, w których
zginê³o 409 osób, a 4928 zosta³o rannych. Ujawniono 159 346 przypad-
ków kierowania pojazdami w stanie po u¿yciu alkoholu oraz w stanie
nietrzeŸwoœci. Liczba wypadków z udzia³em osób bêd¹cych pod wp³y-
wem alkoholu w 2007 r. wynios³a 650312.

Nadu¿ywanie alkoholu przez jedno z ma³¿onków stanowi znacz¹c¹
przyczynê rozk³adu po¿ycia ma³¿eñskiego, prowadz¹c¹ do orzeczenia
rozwodu lub separacji. Wed³ug danych szacunkowych oko³o 1,5–2,0 mln
polskich dzieci wychowuje siê w rodzinach z problemem alkoholowym,
z tego 500 tysiêcy znajduje siê w sytuacji stwarzaj¹cej zagro¿enie dla ich
zdrowia i ¿ycia13.

Zwa¿ywszy na konsekwencje nadu¿ywania alkoholu, przytoczone
wy¿ej jedynie przyk³adowo, mo¿na doceniæ rolê leczenia alkoholizmu
(w tym przymusowego).

9 W 2007 r. kontakt z alkoholem mia³o za sob¹ 90,2% gimnazjalistów z klas III i 94,8%
uczniów klas II szkó³ ponadgimnazjalnych; w okresie 12 miesiêcy przed badaniem ja-
kiekolwiek napoje alkoholowe pi³o 78,9% m³odszych uczniów i 92% uczniów starszych.
W tym¿e roku do izb wytrzeŸwieñ i policyjnych pomieszczeñ dla zatrzymanych Policja
doprowadzi³a blisko 3000 nieletnich, w tym do izb wytrzeŸwieñ 2682 osoby.

10 Wed³ug danych Pañstwowego Zak³adu Higieny w 2006 r. liczba zgonów w porówna-
niu z rokiem poprzednim wzros³a: o 16% — z powodu zaburzeñ psychicznych zwi¹zanych
z u¿ywaniem alkoholu (1808 zgonów w 2006 r. wobec 1553 w 2005 r., przy czym liczba zgo-
nów kobiet z tego powodu zwiêkszy³a siê a¿ o 21%), o 4% — z powodu chorób w¹troby
(do 6843 w 2006 r. z 6596 w 2005 r.). O 7% wzros³a te¿ liczba zgonów z powodu zatruæ alko-
holem (z 1724 w 2005 r. do 1851 w 2006 r., przy czym liczba zgonów kobiet z tego powodu
zwiêkszy³a siê o 24%). Zob. Ministerstwo Zdrowia, Sprawozdanie z realizacji ustawy…, s. 44.

11 Ministerstwo Zdrowia, Sprawozdanie z realizacji ustawy…, s. 110.
12 Tam¿e, s. 105.
13 Tam¿e, s. 94.
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W dziale poœwiêconym studiom i komentarzom analizowany jest
dekret z 26 paŸdziernika 1945 r. o w³asnoœci i u¿ytkowaniu gruntów
na obszarze m.st. Warszawy — zarówno w aspekcie historycznym, jak
i z punktu widzenia jego wspó³czesnych konsekwencji. Dopiero transfor-
macja ustrojowa z pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX stulecia stworzy³a
by³ym w³aœcicielom gruntów warszawskich i ich nastêpcom prawnym
nadziejê na nale¿yt¹ ochronê praw. Spowodowa³o to znaczny wzrost
liczby postêpowañ administracyjnych i s¹dowych dotycz¹cych gruntów
warszawskich. Aktualnie wiele w¹tpliwoœci budz¹ skutki zbywania nie-
ruchomoœci przez gminê m.st. Warszawy lub Skarb Pañstwa, legitymacja
bierna pozwanego Skarbu Pañstwa oraz Miasta Sto³ecznego Warszawy
w sprawach o odszkodowanie za utratê prawa do gruntu, odszkodowa-
nie w zakresie lucrum cessans oraz koncepcje ich rozwi¹zania w orzecznic-
twie S¹du Najwy¿szego — przedstawione w opracowaniu. Autor oma-
wia szerzej problematykê utraconych korzyœci (szkody przysz³ej), gdy¿
wyniki wyk³adni tego pojêcia nie s¹ jednoznaczne, a zajête stanowisko
ma decyduj¹cy wp³yw na rozstrzygniêcia (w szczególnoœci odnoœnie do
konsekwencji utraty czynszu najmu).

Jestem przeœwiadczona o tym, ¿e wszystkie zagadnienia omawiane
w tekstach publikowanych w niniejszym tomie charakteryzuje znaczna
donios³oœæ spo³eczna, a wyniki badañ sk³aniaj¹ do refleksji.

*

Podczas prac nad niniejszym tomem zmar³ Autor pierwszej z publiko-
wanych w nim rozpraw poœwiêconych problemom wymiaru sprawied-
liwoœci

Dr Jan Brol

wieloletni kierownik Sekcji Prawa Cywilnego Instytutu Wymiaru Spra-
wiedliwoœci.

Odejœcie œp. dr. Jana Brola stanowi niepowetowan¹ stratê dla naszej
Sekcji i ca³ego Instytutu. Zmar³y by³ wybitnym prawnikiem, znawc¹ pra-
wa cywilnego, prawa handlowego i prawa pracy. Najistotniejsze jednak
by³o Jego podejœcie do problemów badawczych, które stosowa³, pracu-
j¹c naukowo w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwoœci. Zawsze dostrzega³
ludzi i instytucje, których problemy te dotycz¹. Poszukiwa³ rozwi¹zañ
optymalnych z punktu widzenia interesu spo³ecznego, dobra jednostek,



SŁOWO WSTĘPNE 13

harmonijnego rozwoju gospodarki, a zarazem mo¿liwych do realizacji
w aktualnych warunkach. To by³o celem Jego badañ naukowych, a wy-
nika³o z ogromnego doœwiadczenia zawodowego uzyskanego w pracy
sêdziowskiej, radcowskiej, legislacyjnej oraz z dog³êbnej znajomoœci me-
chanizmów funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwoœci.

Publikacje œp. dr. Jana Brola nie zawiera³y zbêdnych popisów erudy-
cyjnych ani propozycji nieprzydatnych. Dr Jan Brol by³ bowiem Cz³o-
wiekiem M¥DRYM, a tego nie osi¹ga siê jedynie przez nagromadzenie
informacji i wiedzê czerpan¹ z ksi¹¿ek. Cechowa³a Go te¿ ¿yczliwoœæ,
wyrozumia³oœæ, pogoda ducha, poczucie humoru i niezwykle ujmuj¹cy
sposób bycia. Taki pozostanie w naszej pamiêci.

El¿bieta Holewiñska-£apiñska


