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Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżaja˛cemu traktowaniu
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racyjne innych państw członkowskich a dotycza˛ce towarów podobnych do tych,
które zostały zgłoszone przez dłużników celnych polskim organom celnym w celu
dopuszczenia ich do swobodnego obrotu, albo na orzeczenia sa˛dowe. Wyrok
w sprawie Intermodal Transports zawiera doniosłe wskazówki co do tego, czy
i kiedy sa˛dy administracyjne powinny wyste˛pować z pytaniami prejudycjalnymi do
ETS. Należy podkreślić w tym kontekście potrzeby śledzenia orzecznictwa ETS
oraz sa˛dów innych państw członkowskich.
Opracował Przemysław Florjanowicz-Błachut
(Biuro Orzecznictwa NSA, Wydział Prawa Europejskiego)

2. Wyrok ETS z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie C-173/03
Traghetti del Mediterraneo SpA przeciwko Republice Włoskiej1
[Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za naruszenie
prawa wspólnotowego]
1. Wprowadzenie
W wyroku w sprawie Köbler2 Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że
zastosowanie wspólnotowej zasady odpowiedzialności państwa za naruszenie
prawa wspólnotowego obejmuje również przypadki wydania przez sa˛d krajowy
ostatniej instancji orzeczeń sprzecznych z prawem wspólnotowym. Orzekanie
o odpowiedzialności odszkodowawczej państwa pozostawione jest sa˛dom krajowym. Dla uznania odpowiedzialności państwa nie jest konieczne wcześniejsze
wydanie przez ETS orzeczenia w trybie art. 226 lub 234 TWE.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, dla przyje˛cia odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za naruszenie prawa wspólnotowego konieczne jest
ła˛czne spełnienie trzech przesłanek, a mianowicie:
1) uprawnienie jednostki wynika z normy prawa wspólnotowego,
2) naruszenie normy prawnej jest wystarczaja˛co poważne,
3) istnieje bezpośredni zwia˛zek przyczynowy pomie˛dzy naruszeniem obowia˛zku cia˛ża˛cego na państwie członkowskim a szkoda˛ doznana˛ przez jednostke˛.
Jeżeli chodzi o druga˛ z wymienionych przesłanek, Trybunał w sprawie Köbler
wskazał, że ze wzgle˛du na szczególny charakter funkcji orzeczniczej oraz wymogi
w zakresie pewności prawa, obowia˛zek naprawienia szkody przez państwo ograniczony jest do przypadków oczywistego naruszenia prawa wspólnotowego przez sa˛d
ostatniej instancji.
1
Orzeczenie dotychczas nieopublikowane w „Zbiorze”, polska wersja je˛zykowa doste˛pna na stronie
http://www.curia.europa.eu. Zob. też: M. Ruffert, Case C-173/03, Traghetti del Mediterraneo SpA in
Liquidation vs Italian Republic, Common Market Law Review 2007, Vol. 44, Nr 2, s. 479 i n.
2
Wyrok ETS z dnia 15 listopada 2003 r. w sprawie C-224/01 Köbler, Zb.Orz. 2003, s. I–10239.
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VII. Glosy
Glosa do wyroku Naczelnego Sa˛du Administracyjnego
z dnia 18 marca 2005 r. (sygn. akt OSK 1216/04)1
Tomasz Grossmann
Z istoty zezwolenia z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami
wynika, że może być ono wydane przed rozpocze˛ciem na danej, ściśle
określonej nieruchomości konkretnego procesu inwestycyjnego. Obowia˛zkiem
organów administracji jest wie˛c ustalenie tych faktów. Wydanie decyzji
ograniczaja˛cej sposób korzystania z nieruchomości przez właściciela, przez
wydanie zezwolenia z art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
już po rozpocze˛ciu robót budowlanych, a tym bardziej po ich zakończeniu, jest
bowiem niedopuszczalne.
Teza glosowanego wyroku dość harmonijnie wpisuje sie˛ w linie˛ orzecznicza˛
Naczelnego Sa˛du Administracyjnego – ukształtowana˛ jeszcze pod rza˛dem poprzednio obowia˛zuja˛cej ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami
i wywłaszczaniu nieruchomości2 (dalej w skrócie: u.g.g.w.n.), a konsekwentnie
podtrzymywana˛ na gruncie obecnej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami3 (dalej w skrócie: u.g.n.) – neguja˛ca˛ możliwość wywłaszczenia
nieruchomości po zrealizowaniu inwestycji celu publicznego, którego urzeczywistnieniu wywłaszczenie owej nieruchomości miało służyć (wywłaszczenie dokonywane na takim etapie be˛de˛ dalej skrótowo określał mianem „wywłaszczenia ex post”).
Na wspomniana˛ linie˛ orzecznicza˛ składaja˛ sie˛ w szczególności naste˛puja˛ce
orzeczenia Naczelnego Sa˛du Administracyjnego: wyrok z dnia 28 maja 1987 r. (IV
SA 177/87)4, wyrok z dnia 8 września 1987 r. (SA/Wr 429/87)5, wyrok z dnia 17
stycznia 1991 r. (IV SA 1262/91)6, wyrok z dnia 17 stycznia 1992 r. (IV SA
1186/91)7, wyrok z dnia 25 stycznia 1995 r. (SA/Wr 1507/94)8, wyrok z dnia
1 kwietnia 1996 r. (IV SA 1706/94)9, wyrok z dnia 11 lutego 1998 r. (IV SA
1

LEX nr 176112.
Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.
3
Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.
4
Niepubl. – cyt. za uzasadnieniem wyroku NSA z 10 stycznia 2001 r. (I SA 1790/99, ONSA 2002,
nr 1, poz. 39, s. 349).
5
Tamże.
6
Niepubl. – cyt. za: I. Pluta, J. Siegień, Gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości.
Przepisy, orzecznictwo, Warszawa 1995, s. 82.
7
Tamże.
8
Niepubl. – cyt. za: A. Łukaszewska [w:] J. Szachułowicz, M. Krassowska, A. Łukaszewska,
Gospodarka nieruchomościami. Przepisy i komentarz, Warszawa 1999, s. 334.
9
Tamże.
2
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skarża˛cych, mimo to że wraz ze skarga˛ nie wniósł wpisu, został wezwany przez
sa˛d do uzupełnienia braków formalnych pisma (innych braków niż brak wpisu).
W dniu 23 czerwca 2006 r., pełnomocnik skarża˛cych wniósł wpis stały w drodze
przelewu bankowego.
Pełnomocnik uczestnika poste˛powania wniósł o odrzucenie skargi jako podlegaja˛cej wpisowi stałemu, który został uiszczony przez adwokata skarża˛cej po
terminie, gdyż termin do wniesienia skargi upłyna˛ł z dniem 3 czerwca 2006 r.,
a zatem stosownie do treści art. 122 p.p.s.a. (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.
– Prawo o poste˛powaniu przed sa˛dami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153,
poz. 1270 ze zm.), skarga podlegała odrzuceniu. WSA wniosek o odrzucenie
skargi postanowieniem oddalił, wskazuja˛c, że wniosek ów złożony został w budza˛cym wa˛tpliwości stanie prawnym powstałym na skutek orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego, który wyrokiem z dnia 7 marca 2006 r. sygn. akt SK/11/05
orzekł o niezgodności § 5 ust. 2 rozporza˛dzenia z art. 221 p.p.s.a. oraz art. 2
Konstytucji.
Wyeliminowanie przez Trybunał z obrotu prawnego wspomnianego przepisu
§ 5 ust. 2 rozporza˛dzenia, który przewidywał, że wpis stały od skargi wnoszony
przez adwokata lub radce˛ prawnego wniesiony ma być na wezwanie sa˛du,
wywołało, zdaniem WSA, „Stan wia˛ża˛cy sie˛ z poważnymi wa˛tpliwościami interpretacyjnymi”, których istota sprowadza sie˛ do tego, że w wyniku obecnego
uregulowania, przyjmuja˛c, że wpis od skargi powinien być uiszczony najdalej
w ostatnim dniu terminu do wniesienia skargi, wpis zazwyczaj należałoby uiścić
w okresie, gdy skarga spoczywa jeszcze w siedzibie organu administracji, a nie
w sa˛dzie. Taki stan prawny, zdaniem sa˛du, powoduje również olbrzymie, wskazywane w literaturze, trudności natury faktycznej. Nadto powstały stan prawny
zawiera sprzeczność wymagaja˛ca˛ usunie˛cia za pomoca˛ innych niż je˛zykowe
metody wykładni. Zdaniem WSA, pozostawienie w obrocie prawnym § 5 ust. 1
rozporza˛dzenia, w myśl którego należyte opłacenie wpisu polega na tym, że obok
określenia tytułu wpłaty, rodzaju pisma należy podać także sygnature˛ akt sa˛dowych, powoduje, że należyte opłacenie wpisu przed przekazaniem skargi sa˛dowi
jest niemożliwe, zwłaszcza że nie ma możliwości uiszczenia wpisu znakami opłaty
sa˛dowej. Zdaniem sa˛du, obowia˛zki profesjonalnych pełnomocników nie moga˛ być
kształtowane w taki sposób, by powodowały stan całkowitej ba˛dź bliskiej całkowitej niemożności wykonania obowia˛zków, od których uzależnione jest zachowanie prawa do sa˛du przysługuja˛ce stronom. W rezultacie WSA przyja˛ł, że
obowia˛zek uiszczenia wpisu stałego od skargi wnoszonej przez radce˛ prawnego lub
adwokata powstaje z momentem ziszczenia sie˛ trzech elementów: wpływu sprawy
do sa˛du, nadania sprawie sygnatury, powstania możności dowiedzenia sie˛ przez
pełnomocnika o obu zdarzeniach. Element ten wobec niezawiadomienia strony
przez sa˛d o wpływie sprawy i jej sygnaturze spełniony jest dopiero z chwila˛
dore˛czenia pełnomocnikowi pierwszego pisma opatrzonego sygnatura˛.
Z teza˛ sformułowana˛ przez WSA w glosowanym postanowieniu, podobnie jak
i z uzasadnieniem nie można sie˛ zgodzić. Przyje˛ta przez sa˛d wykładnia jest
przykładem wykładni contra legem, a sformułowane przez sa˛d uzasadnienie
wskazuje, że podejmuja˛c tak dalece ida˛ca˛ próbe˛ zracjonalizowania stanowiska
prawodawcy WSA de facto nie dokonał wykładni w sposób taki, w jaki dokonałby
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W latach 1992–2002 funkcjonowanie sa˛downictwa administracyjnego napotykało wiele problemów, zwłaszcza w kwestiach proceduralnych. Najbardziej
niepokoja˛cym problemem był brak spójności systemu z mie˛dzynarodowymi
zobowia˛zaniami Republiki Czeskiej (w szczególności z art. 6 i art. 13 Europejskiej
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności). Kontrola
sa˛dowa w sa˛downictwie administracyjnym ograniczała sie˛ wyła˛cznie do kontroli
legalności decyzji administracyjnych; jej zakres nie obejmował takich zagadnień
jak skarga na bezczynność organu administracyjnego czy bezprawna ingerencja,
która nie skutkuje wydaniem decyzji administracyjnej. Brak było także środka
prawnego wobec rozstrzygnie˛ć sa˛du w sa˛downictwie administracyjnym, co
nieuchronnie prowadziło do zróżnicowania wykładni stosowanej przez sa˛dy
wojewódzkie.
Od połowy lat dziewie˛ćdziesia˛tych XX w. Sa˛d Konstytucyjny (Ústavni soud)
zwracał wielokrotnie uwage˛ w swoich orzeczeniach na niedoskonałości sa˛downictwa administracyjnego w porza˛dku prawnym Czech, wreszcie, orzeczeniem z dnia
27 czerwca 2001 r. (opublikowanym jako 279/2001 Sb.), uchylił w całości cze˛ść
pia˛ta˛ kodeksu poste˛powania cywilnego, która w prawie czeskim stanowiła podstawe˛ prawna˛ sa˛downictwa administracyjnego. Niemniej jednak Sa˛d Konstytucyjny odroczył wejście w życie swojego orzeczenia do 1 stycznia 2003 r., zapewniaja˛c wystarczaja˛ca˛ ilość czasu do przyje˛cia niezbe˛dnego ustawodawstwa. Orzeczenie Sa˛du dało impuls do uchwalenia przez parlament nowych ram działalności
sa˛downictwa administracyjnego.
Po pie˛ćdziesie˛ciu latach od likwidacji Najwyższego Sa˛du Administracyjnego,
jego działalność została wznowiona z dniem 1 stycznia 2003 r.
2003–2006
Pierwsza obsada nowego Sa˛du była dosyć skromna. Mimo że nowy kodeks
umożliwiał wszystkim se˛dziom sa˛dów głównych przejście do Najwyższego Sa˛du
Administracyjnego, nie wszyscy skorzystali z tej możliwości. Sa˛d podja˛ł działalność maja˛c w swoim składzie 13 se˛dziów, jednak bez asystentów i odpowiedniego
personelu administracyjnego.
Najszybszy rozwój działalności sa˛du przypada na rok 2003. Na koniec tego
roku pracowało w nim już 88 osób, (w tym 22 se˛dziów, 23 asystentów oraz
40 członków personelu pomocniczego i administracyjnego). W roku 2006 Sa˛d
przeniósł sie˛ do odnowionej siedziby, zdolnej do pomieszczenia wie˛kszej liczby
pracowników. Do końca 2006 r., w jego skład wchodziło 26 se˛dziów oraz
2 se˛dziów niższych sa˛dów delegowanych tymczasowo w skład Sa˛du. Od dnia
1 stycznia 2007 r. każdy z se˛dziów Sa˛du miał do dyspozycji dwóch asystentów.
∗
Reforma sa˛downictwa administracyjnego przeprowadzona w 2002 r. nie rozwia˛zała jego wszystkich problemów. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, czy
ustawodawca powtórzy niektóre błe˛dy popełnione w latach 1918–1938 przez
polityków byłej Czechosłowacji, czy też dopuści do powstania rozbudowanego
hierarchicznego systemu sa˛dów administracyjnych. Może ono przyja˛ć rozmaite
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formy, takie jak np. przewidziana w Konstytucji z 1920 r. (zgodnie z funkcjonalnym modelem pruskiego sa˛downictwa administracyjnego), lub systemu,
w którym uzupełnieniem sa˛dów administracyjnych sa˛ niezależne izby administracyjne (wykorzystywane współcześnie w kontynentalnych państwach Europy
w celu wzmocnienia kontroli sa˛dowej w sprawach publicznoprawnych), albo
też dobra anglosaska tradycja niezależnej kontroli sa˛dowej przez rozmaite izby
i trybunały.
Ten krótki przegla˛d można by zakończyć naste˛puja˛cym porównaniem: obecność niektórych gatunków ryb świadczy o jakości wody w strumieniu. Podobnie
istnienie i jakość sa˛dowej kontroli administracji publicznej jest wiarygodnym
wskaźnikiem istnienia demokracji i państwa prawnego.
II. Współczesne Sa˛downictwo Administracyjne w Republice Czeskiej
a funkcje Najwyższego Sa˛du Administracyjnego
Zadaniem sa˛downictwa administracyjnego jest zapewnienie ochrony podmiotowych praw osób fizycznych i prawnych. Zadanie to wykonuja˛ sa˛dy administracyjne, wyspecjalizowane izby sa˛dów wojewódzkich (krajské soudy) oraz Sa˛d Grodzki
w Pradze (Městsky̌ soud v Praze), działaja˛ce jako sa˛dy administracyjne pierwszej
instancji oraz Najwyższy Sa˛d Administracyjny jako sa˛d drugiej i ostatniej instancji.
Dodatkowym specjalnym zadaniem wykonywanym przez Sa˛d jest zapewnienie
jednolitości i legalności praktyki orzeczniczej sa˛dów wojewódzkich i organów
administracyjnych. Najważniejszym instrumentem służa˛cym realizacji tego celu
jest skarga kasacyjna (kasačni stižnost): Sa˛d jest uprawniony do rozpoznawania
skarg kasacyjnych wnoszonych od prawomocnych wyroków sa˛dów wojewódzkich
w sprawach sa˛dowoadministracyjnych w celu uzyskania uchylenia tych wyroków.
Tego typu ochrone˛ sa˛dowa˛ przed bezprawnymi decyzjami administracyjnymi
uzupełnia ochrona przed bezczynnościa˛ organu administracyjnego oraz ochrona
przed bezprawna˛ ingerencja˛ ze strony takiego organu.
W celu zapewnienia jednolitości i legalności praktyki orzeczniczej sa˛dów
administracyjnych, Sa˛d (działaja˛c w pełnym składzie lub jako jeden z jego
wydziałów) może wydawać opinie. Orzeczenia Wielkiej Izby Sa˛du pełnia˛ podobna˛
role˛ w odniesieniu do praktyki orzeczniczej organów administracyjnych.
Reforma sa˛downictwa administracyjnego zrealizowana w styczniu 2003 r.
zapocza˛tkowała nowy etap ochrony indywidualnych praw podmiotowych w Republice Czeskiej. Faktyczne powołanie do życia Sa˛du oznaczało spłate˛ wieloletniego
„długu konstytucyjnego” trwaja˛cego od 1993 r., kiedy to Konstytucja Republiki
Czeskiej przewidziała utworzenie Sa˛du, którego jednak nie udało sie˛ powołać do
życia przez naste˛pne dziesie˛ciolecie.
Nowy porza˛dek prawny w sa˛downictwie administracyjnym wprowadzała ustawa nr 150/2002 Sb. – Prawo (kodeks) o poste˛powaniu przed sa˛dami administracyjnymi (Soudni řád správni), zwany dalej „kodeksem” wraz z towarzysza˛cymi jej
ustawami.
Władza sa˛downicza jest trzecia˛ władza˛ w państwie (poza władza˛ ustawodawcza˛ i władza˛ wykonawcza˛). Oprócz orzekania w sprawach karnych zajmuje sie˛ ona
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tradycyjnie ochrona˛ praw podmiotowych w zakresie prawa cywilnego, prawa
handlowego, prawa pracy lub prawa rodzinnego (ich cecha˛ charakterystyczna˛ jest
równość stron stosunku prawnego).
Istnieja˛ także prawa podmiotowe i obowia˛zki, które powstaja˛ mie˛dzy stronami
pozostaja˛cymi wzgle˛dem siebie w stosunku nadrze˛dności lub podrze˛dności, zazwyczaj mie˛dzy osoba˛ fizyczna˛ lub prawna˛, z jednej strony, a organem władzy
państwowej lub samorza˛dowej z drugiej. Takie stosunki prawne charakteryzuje
relacja podrze˛dności osoby fizycznej lub prawnej. Inaczej mówia˛c, stronie nadrze˛dnej w stosunku prawnym przysługuja˛ uprawnienia zwierzchnie do samodzielnego decydowania o prawach i obowia˛zkach osób fizycznych i prawnych. Tego
typu zwia˛zek nazywamy stosunkiem publicznoprawnym.
Stosunki prawne tego typu wyste˛puja˛ dosyć cze˛sto w codziennym życiu.
Wie˛kszość ludzi ma od czasu do czasu kontakt z przepisami prawa podatkowego
lub prawa celnego, zezwoleniami na prowadzenie działalności gospodarczej,
pozwoleniami na budowe˛, przepisami prawa o ruchu drogowym, a także z różnego
rodzaju należnościami i opłatami itp. Z drugiej strony, w tego typu stosunkach
publicznoprawnych państwo wyste˛puje jako reprezentant interesu ogółu w zakresie
praw społecznych i ekonomicznych, zdrowego środowiska naturalnego, ochrony
dziedzictwa kulturowego, prawa do informacji, itd. Wszystkie te przypadki usytuowane sa˛ w sferze prawa publicznego i stosunków publicznoprawnych
Bardzo stara zasada głosi, że stosunki publicznoprawne i wynikaja˛ce z nich
podmiotowe prawa i obowia˛zki powinny być chronione przez niezawisłe sa˛dy,
a każdemu, kto uważa, że jego prawa zostały naruszone w wyniku działania organu
władzy publicznej, powinien przysługiwać skuteczny środek prawny. Realizacja tej
zasady w warunkach reżimu absolutystycznego, autokratycznego lub totalitarnego
nie jest możliwa, o czym świadczy najnowsza historia naszego państwa. Nowe
regulacje prawne dotycza˛ce sa˛downictwa administracyjnego obowia˛zuja˛ce od
2003 r. zapewniaja˛ jednostkom wie˛kszy zakres ochrony sa˛dowej: nie tylko wprowadzaja˛ ogólna˛ definicje˛ naruszenia ze strony organów władzy publicznej, ale
także zwie˛kszaja˛ skuteczność tej ochrony. Ponadto prawa procesowe stron uległy
poszerzeniu.
Jakie sa˛ zatem możliwości ochrony praw na drodze sa˛dowej?
1. Skarga na decyzje˛ organu administracyjnego
Podstawowym i tradycyjnym typem ochrony jest skarga o uznanie za niezgodna˛ z prawem decyzji administracyjnej. Skarge˛ taka˛ może wnieść każdy, kto
twierdzi, że jego prawa zostały naruszone decyzja˛ organu administracji, czy to
w wyniku samej decyzji, czy też w trakcie poste˛powania administracyjnego
poprzedzaja˛cego jej wydanie. Skarża˛cy wnosi o uchylenie zaskarżonej decyzji.
Jeżeli organ administracji wymierzył kare˛ za wykroczenie administracyjne, skarża˛cy może także wnosić o złagodzenie lub uchylenie kary.
Jednym z podstawowych kryteriów dopuszczalności skargi jest wyczerpanie
przez skarża˛cego wszystkich doste˛pnych środków zaskarżenia w poste˛powaniu
przed organem administracyjnym. Zasadniczo skarga winna zostać wniesiona
w terminie dwóch miesie˛cy od dnia dostarczenia na piśmie podlegaja˛cej zaskarżeniu decyzji organu administracji.
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W poste˛powaniu przed sa˛dami administracyjnymi pierwszej instancji (tj.
sa˛dami wojewódzkimi) skarża˛cy nie musi posiadać przedstawiciela prawnego.
Inaczej jest w przypadku poste˛powania przed Najwyższym Sa˛dem Administracyjnym, w którym działanie przez przedstawiciela prawnego jest obowia˛zkowe.
Niemniej jednak byłoby celowe, gdyby wnosza˛cy skarge˛ do sa˛du administracyjnego pierwszej instancji korzystali również z fachowej porady prawnej. Mimo że
poste˛powanie przed sa˛dami administracyjnymi jest nieformalne, niemniej jednak
niezbe˛dne jest prawidłowe i terminowe sformułowanie podstaw skargi. Wynika to
z bezwzgle˛dnego obowia˛zywania zasady „koncentracji poste˛powania”. Zobowia˛zuje ona skarża˛cego do przedłożenia wszelkich stosownych wniosków na etapie
wnoszenia skargi do sa˛du pierwszej instancji. Późniejsze wnioski i dowody nie sa˛
uwzgle˛dniane w poste˛powaniu.
Wykonuja˛c funkcje˛ kontroli sa˛dowej, sa˛dy administracyjne koncentruja˛ sie˛
głównie na pytaniach prawnych. W przeciwieństwie jednak do systemu obowia˛zuja˛cego przed rokiem 2003, sa˛ one obecnie uprawnione do gromadzenia dowodów
odnośnie do sytuacji, jaka istniała w czasie wydania decyzji przez organ administracji. Nieprawidłowości w przygotowaniu odpowiedniego materiału dowodowego,
które w warunkach poprzedniego systemu prowadziły nieuchronnie (a niekiedy
i powtórnie) do uchylenia zaskarżonej decyzji, moga˛ obecnie być cze˛ściowo
usunie˛te poprzez przedstawienie dowodów uzupełniaja˛cych przed sa˛dem administracyjnym.
Sa˛d orzeka ostatecznie co do meritum sprawy w formie wyroku. Może on oddalić
skarge˛ i utrzymać w mocy decyzje˛ administracyjna˛ albo uchylić decyzje˛ i przekazać
sprawe˛ do ponownego rozpatrzenia przez organ administracji. Rozpatruja˛c sprawe˛
ponownie, organ administracji jest zwia˛zany ocena˛ prawna˛ wyrażona˛ przez sa˛d.
Jeżeli zaskarżona została kara za wykroczenie administracyjne, sa˛d może także te˛
kare˛ złagodzić lub uchylić. W pozostałych sprawach (np. odmowa rozpoznania
skargi, umorzenie poste˛powania), sa˛d administracyjny wydaje postanowienie.
Szczególnym sposobem zakończenia poste˛powania przed sa˛dem administracyjnym jest nowo wprowadzona instytucja „zaspokojenia ża˛dania wnioskodawcy”.
Pozwala ona organowi administracji, który w trakcie poste˛powania przed sa˛dem
administracyjnym stwierdzi, że pomylił sie˛ w swojej ocenie, na poprawienie
swojego błe˛du. Do czasu wydania orzeczenia przez sa˛d, organ administracji
przeciwko któremu została wniesiona skarga może wydać nowa˛ decyzje˛, która
zadowoli skarża˛cego. W takim przypadku sa˛d, po wysłuchaniu oświadczenia
skarża˛cego, postanawia o umorzeniu poste˛powania.
2. Skarga na bezczynność organu
Skarga na bezczynność organu administracji (§ 79 kodeksu) jest zupełnie nowa˛
instytucja˛ prawna˛. Może ja˛ wnieść każdy, kto pomimo wyczerpania wszelkich
doste˛pnych środków procesowych przed organem administracji, nie zdołał uzyskać
decyzji lub zaświadczenia do którego wydania właściwość miał ten organ.
Proceduralna˛ przesłanka˛ dopuszczalności tego rodzaju skargi jest bezczynność
organu administracyjnego.
Bezczynność urze˛du polega praktycznie nie tylko na braku rozpoznania sprawy
w terminie, ale także może sie˛ ona wia˛zać ze sporem kompetencyjnym. W pierw-
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szym przypadku, skarga do sa˛du na bezczynność organu nie jest typowym
środkiem prawnym, prostszym i cze˛ściej stosowanym sposobem skłonienia organu
do terminowego załatwienia sprawy jest złożenie zażalenia do jednostki nadrze˛dnej
wzgle˛dem tego organu. W drugim natomiast przypadku, bezczynność organu
i konieczność ochrony jednostki jest cze˛sto wynikiem przesunie˛cia kompetencji
mie˛dzy organami administracji państwowej a organami jednostek samorza˛du
terytorialnego, wywołuja˛cego niepewność co do tego, który organ władzy jest
właściwy do wydania decyzji lub zaświadczenia.
W wypadku uznania skargi, sa˛d nakazuje organowi administracji wydanie
decyzji lub zaświadczenia w ramach czasowych określonych przez sa˛d. Jeżeli
organ administracji nie zastosuje sie˛ w terminie do orzeczenia sa˛du, wówczas
sa˛d może wyegzekwować swoje orzeczenie poprzez wymierzenie kar pienie˛żnych.
3. Ochrona przed bezprawna˛ ingerencja˛
Skarga na bezprawna˛ ingerencje˛ jest również nowym rodzajem skargi funkcjonuja˛cym w czeskim prawie administracyjnym. Zgodnie z brzmieniem § 82
kodeksu każdy, kto uważa że jego prawa doznały uszczerbku wskutek bezprawnej
ingerencji, polecenia lub przymusu ze strony organu administracji, niemaja˛cego
formy decyzji i wymierzonego bezpośrednio przeciwko tej osobie, może szukać
ochrony przed sa˛dem administracyjnym. Ta koncepcja ingerencji w prawa jednostki obejmuje szeroka˛ skale˛ działań organów administracyjnych, w tym np.
bezprawna˛ interwencje˛ policji. Ochrona przed bezprawna˛ ingerencja˛ jest forma˛
uzupełnienia ochrony prawnej, można z niej korzystać tylko w odniesieniu do
niektórych rodzajów działania organu administracyjnego, którego skutkiem nie jest
wydanie formalnej decyzji, która podlega zaskarżeniu. Logicznie biora˛c, bezprawna ingerencja różni sie˛ także od bezczynności organu. A zatem, w pewnym sensie,
ochrona przed bezprawna˛ ingerencja˛ tworzy kategorie˛ „poboczna˛”, w której osoba
może zaskarżyć działanie organu administracyjnego naruszaja˛ce jej prawa, które
nie stanowi decyzji ani bezczynności organu.
Aby unikna˛ć sytuacji, w której tego rodzaju poste˛powanie polegałoby na czysto
akademickich dywagacjach, wprowadzono ograniczenie dotycza˛ce stosowania
locus standi: sa˛d rozpozna skarge˛ jedynie wtedy, gdy po wniesieniu skargi
ingerencja trwa nadal lub jej skutki utrzymuja˛ sie˛ albo istnieje obawa jej
powtórzenia. Ponadto obowia˛zuje nieprzekraczalny termin na wniesienie skargi
– wynosi on dwa miesia˛ce od dnia, w którym skarża˛cy dowiedział sie˛ o ingerencji
(termin subiektywny), nie później jednak niż w cia˛gu dwóch lat od dnia, w którym
ingerencja miała miejsce (termin obiektywny).
W razie uznania skargi, sa˛d nakazuje organowi administracyjnemu zaprzestanie
naruszania praw skarża˛cego. Ponadto nakazuje on przywrócenie stanu istnieja˛cego
przed ingerencja˛.
4. Kontrola sa˛dowa środków o charakterze ogólnym
Środek o charakterze ogólnym jest nowym rozwia˛zaniem w zakresie podejmowania decyzji przez organy administracji, wprowadzonym przez nowy kodeks
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poste˛powania administracyjnego (Správni řád, ustawa nr 500/2004 Sb...) na wzór
instytucji Allgemeinverfügung,* obecnej w kulturze prawnej państw niemieckoje˛zycznych (Niemcy, Austria i Szwajcaria). Typowym środkiem o charakterze
ogólnym jest akt administracyjny nakładaja˛cy obowia˛zek na grupe˛ osób.
Najwyższy Sa˛d Administracyjny jest właściwy do rozpoznawania bezpośrednich skarg kwestionuja˛cych ważność środka w całości lub jego określonych
przepisów (§ 101a kodeksu). Sa˛d ten jest uprawniony do zbadania, czy przyjmuja˛c
środek o charakterze ogólnym organ administracyjny działał ultra vires oraz czy
tryb poste˛powania prowadza˛cego do przyje˛cia tego środka był właściwy.
5. Orzekanie w sprawach wyborczych
W przeciwieństwie do sytuacji panuja˛cej w Czechosłowacji przed II wojna˛
światowa˛, w Republice Czeskiej brak jest odre˛bnych sa˛dów wyborczych. Przed
styczniem 2003 r. wymiar sprawiedliwości w sprawach wyborczych był rozproszony. Od dnia 1 stycznia 2003 r. sa˛dy administracyjne sa˛ właściwe do
rozpoznawania wszelkich sporów dotycza˛cych wyborów (§ 88 i nast. kodeksu).
Spory wyborcze jako takie nie sa˛, ściśle biora˛c, zagadnieniami administracyjnymi
(nie wia˛ża˛ sie˛ z kontrola˛ sa˛dowa˛ administracji publicznej), mimo to jednak z uwagi
na fakt, że kwestie wyborcze zalicza sie˛ do zagadnień publicznoprawnych,
kompetencje w tym zakresie zostały przekazane sa˛dom administracyjnym.
Sa˛dy administracyjne sa˛ właściwe do rozpoznawania sporów zwia˛zanych
z prowadzeniem rejestru wyborczego, rejestracji list wyborczych kandydatów,
wykreśleniem kandydata z listy wyborczej oraz protestom przeciwko rejestracji listy
wyborczej. Sa˛dy administracyjne moga˛ także rozpoznawać skargi dotycza˛ce
ważności wyborów, ważności indywidualnych wyników głosowania, a także ochrony
w kwestiach zwia˛zanych z czasem sprawowania mandatu członka rady gminnej.
Sa˛dy administracyjne orzekaja˛ce w kwestiach wyborczych przestrzegaja˛ ściśle
określonych terminów (zwykle 20 lub 30 dni).
6. Orzekanie w sprawach dotycza˛cych partii politycznych i ruchów politycznych
Kodeks przewiduje (w § 94 i nast.) szczególny rodzaj poste˛powania sa˛dowego
w sprawach dotycza˛cych partii politycznych i ruchów politycznych. W takim
poste˛powaniu wnioskodawca może odwołać sie˛ od decyzji Ministerstwa Spraw
Wewne˛trznych (Ministerstvo vnitra), odmawiaja˛cej rejestracji partii politycznej lub
ruchu politycznego.
Drugim rodzajem poste˛powania dotycza˛cego partii politycznych i ruchów
politycznych, jakie może być wszcze˛te wyła˛cznie przed Sa˛dem, jest wniosek
o rozwia˛zanie, zaprzestanie lub wznowienie działalności partii politycznej lub
ruchu politycznego.
7. Skargi kompetencyjne
Sa˛d jest uprawniony do rozpoznawania skarg kompetencyjnych (§ 97 i nast.
kodeksu). Spór kompetencyjny może powstać mie˛dzy organem administracji
* Allgemeinverfügung to akt administracyjny skierowany do określonej grupy osób (przyp. tłum.).
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państwowej a organem samorza˛dowym, mie˛dzy dwoma organami samorza˛dowymi albo dwoma organami administracji państwowej. Spory kompetencyjne
moga˛ mieć dwojaka˛ postać, tj. sporu pozytywnego i sporu negatywnego.
Spór pozytywny powstaje wówczas, gdy dwa lub wie˛ksza liczba organów
uznaje sie˛ za właściwe do rozstrzygnie˛cia określonej sprawy. Negatywny
spór kompetencyjny, cze˛ściej spotykany w praktyce, oznacza sytuacje˛, w której
żaden z organów nie uznaje sie˛ za właściwy do rozstrzygnie˛cia określonej
sprawy. Najbardziej skomplikowanym typem skargi kompetencyjnej sa˛ spory
mie˛dzy centralnymi organami administracji państwowej, np. dwoma ministerstwami.
8. Decyzje organów administracji w sprawach prywatnoprawnych
Reforma sa˛downictwa administracyjnego Republiki Czeskiej rozdzieliła
ponownie sa˛downictwo w sprawach publicznoprawnych (sa˛downictwo administracyjne) od sa˛downictwa prywatnoprawnego, które wcześniej funkcjonowały
razem przez całe dziesie˛ciolecia. Niezbe˛dnym elementem tej reformy było także
ustanowienie mechanizmu, który zapewniałby, że sprawy prywatnoprawne nie
be˛da˛ wnoszone przed sa˛dy administracyjne oraz że kwestie dotycza˛ce prawa
publicznego nie be˛da˛ załatwiane przez sa˛dy cywilne, tzn. sa˛dy orzekaja˛ce
zazwyczaj w kwestiach prawa cywilnego i handlowego, prawa pracy oraz prawa
rodzinnego.
Mechanizm ten został wprowadzony na dwóch poziomach: procesowym i instytucjonalnym.
Poziom procesowy został określony przez kodeks poste˛powania cywilnego (dla
spraw prywatnoprawnych) oraz prawo (kodeks) o poste˛powaniu przed sa˛dami
administracyjnymi (dla spraw administracyjnoprawnych). Oba kodeksy przewiduja˛
możliwość oddalenia skargi wniesionej do sa˛du niemaja˛cego właściwości do jej
rozpoznania, czyli skargi administracyjnej do sa˛du cywilnego oraz sprawy cywilnej
do sa˛du administracyjnego. W takiej sytuacji oba sa˛dy sa˛ obowia˛zane pouczyć
skarża˛cego o tym, który sa˛d jest właściwy w jego sprawie. Jeżeli skarża˛cy
zastosuje sie˛ do tych pouczeń i wniesie skarge˛ do właściwego sa˛du, to wtedy
termin wniesienia skargi uznaje sie˛ za dotrzymany.
Oczywiście, trudne może okazać sie˛ stwierdzenie, czy decyzja organu administracyjnego w danej sprawie jest zagadnieniem publicznoprawnym czy prywatnoprawnym. Kwestie zwia˛zane z rozróżnieniem pomie˛dzy prawem prywatnym
a prawem publicznym oraz tzw. dualizmu prawnego należa˛ do najbardziej złożonych zagadnień prawnych. Może zatem powstać spór kompetencyjny mie˛dzy
sa˛dami administracyjnymi a sa˛dami cywilnymi, zarówno spór pozytywny (oba
uznaja˛ sie˛ za właściwe w danej sprawie), jak i negatywny (oba uznaja˛ brak
właściwości).
Rozstrzyganie tego typu sporów zostało powierzone specjalnemu organowi
sa˛dowemu, powołanemu do życia na mocy ustawy o rozstrzyganiu niektórych
sporów kompetencyjnych (O rozhodováni některy̌ch kompetenčnich sporů, ustawa
nr 131/2002 Sb.). Izba ta, złożona jest z 6 se˛dziów powoływanych na okres 3 lat
w naste˛puja˛cy sposób: Prezes Sa˛du Najwyższego (Nejvyšši soud) powołuje trzech
jej członków spośród se˛dziów Sa˛du Najwyższego, pozostałych trzech powołuje
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Prezes Najwyższego Sa˛du Administracyjnego spośród se˛dziów tego Sa˛du. Izba ta
ma prawo orzekać o tym, który sa˛d jest właściwy do rozpoznania danej sprawy.
Oznacza to, że rozstrzyga ona o tym, czy określona decyzja administracyjna ma
charakter prywatnoprawny czy publicznoprawny. Taka decyzja izby jest wia˛ża˛ca,
m.in. dla wszystkich sa˛dów.
9. Spory kompetencyjne mie˛dzy władza˛ wykonawcza˛ a władza˛ sa˛downicza˛
Innym typem sporu kompetencyjnego, którego rozstrzyganie powierzono
ww. specjalnej izbie, jest spór kompetencyjny mie˛dzy władza˛ sa˛downicza˛
(w szerokim znaczeniu tego terminu, tzn. w z uwzgle˛dnieniem sa˛downictwa
cywilnego i administracyjnego), z jednej strony, a władza˛ wykonawcza˛ (czyli
organami administracji państwowej, samorza˛du terytorialnego oraz samorza˛dów
zawodowych) – z drugiej. Decyzje wskazuja˛ce, która władza jest właściwa
do rozstrzygania poszczególnych spraw, mimo iż formalnie wia˛że jedynie
strony danego sporu, ciesza˛ sie˛ dużym autorytetem i maja˛ de facto moc
precedensu.
10. Aktualne wydarzenia
Skargi kasacyjne przeciwko orzeczeniom siedmiu sa˛dów wojewódzkich oraz
Sa˛du Grodzkiego w Pradze stanowia˛ wie˛kszość spraw trafiaja˛cych przed Najwyższy Sa˛d Administracyjny. W cia˛gu pierwszych trzech lat istnienia Sa˛du, wie˛kszość
z nich (nieomal dwie trzecie ogólnej liczby spraw trafiaja˛cych na wokande˛)
stanowiły skargi dotycza˛ce spraw azylowych i uchodźców. Lawina podobnych
skarg, które musiały być załatwiane na zasadach priorytetowych, była dla Sa˛du
nadmiernym obcia˛żeniem. Najcze˛ściej skargi te były wnoszone w interesie prywatnym przez osoby ubiegaja˛ce sie˛ o azyl, których wnioski zostały odrzucone, a które
chciały w ten sposób przedłużyć swój pobyt w Republice Czeskiej. Działania te
praktycznie pozbawiły Sa˛d możliwości wykonywania powierzonej mu funkcji
publicznej, tj. pilnowania jednolitości porza˛dku oprawnego oraz dalszego rozwoju
prawa administracyjnego.
Kres tym praktykom położyła nowelizacja prawa (kodeksu) o poste˛powaniu
przed sa˛dami administracyjnymi wprowadzona w życie ustawa˛ nr 350/2005 Sb.
Pozwala ona Sa˛dowi na rozpoznawanie skarg azylowych w trybie uproszczonym
i orzekanie w drodze zarza˛dzenia bez konieczności jego uzasadnienia, pod
warunkiem że znaczenie prawne skargi nie wykracza wyraźnie poza zakres
indywidualnego interesu skarża˛cego.
Wśród spraw trafiaja˛cych na wokande˛ Sa˛du coraz wie˛ksze znaczenie zyskuja˛
skargi w sprawach podatkowych, sprawach administracji skarbowej oraz ceł.
Jednakże z uzyskaniem członkostwa Unii Europejskiej liczba spraw dotycza˛cych
taryf celnych znacznie zmalała. Bardziej stały charakter ma liczba spraw sa˛dowych
dotycza˛cych zabezpieczenia społecznego (zwłaszcza świadczeń emerytalnych
i rentowych). Niemniej jednak wokanda czeskich sa˛dów administracyjnych jest
zróżnicowana: obejmuje ona także takie dynamiczne dziedziny jak ochrona
środowiska, planowanie miast, budownictwo, prawo konkurencji, jak również
rozmaite zagadnienia regulacyjne dotycza˛ce telekomunikacji, znaków towarowych,
ochrony patentowej itp.
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diów Mie˛dzynarodowych i Politycznych, Instytut Studiów Regionalnych) – organizator i pierwszy dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Mie˛dzynarodowych
przedstawił wykład na temat: „Sprawiedliwość globalna”.
Opracował Przemysław Florjanowicz-Błachut
(Biuro Orzecznictwa NSA, Wydział Prawa Europejskiego)
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