10. Jahrgang

Nr. 3/2017
www.dpjv.de
ISSN 1615-9063
DE 14,90 EUR

Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift
DAS MAGAZIN DER DEUTSCH-POLNISCHEN JURISTEN-VEREINGUNG

Weitere Themen dieser Ausgabe Polen- demokratischer Rechtsstaat in Gefahr? · Hilfe für Schwangere mit Anonymitätswunsch und ihre Kinder Vertrauliche Geburt als Ausgleich zwischen den Rechten der Mutter
und des Kindes · Rechtswirkungen des Verlöbnisses nach deutschem und polnischem Recht · Die elektronische Überwachung des Aufenthaltsortes als die Vollzugsform der Freiheitsstrafe, Strafmaßnahmen und
Maßregeln der Sicherung im polnischen und deutschen Strafrecht · Anmerkungen zu ausgewählten Eigenschaften der modifizierten Straftattypen · Wolność sumienia i religii w miejscu pracy a odmowa wykonywania
obowiązków pracowniczych

Hilfe für Schwangere
mit Anonymitätswunsch
und ihre Kinder
» Seite 10

,,Rechtswirkungen
des Verlöbnisses
nach deutschem
und polnischem Recht”
» Seite 14

Status prawny
sędziego TK
» Seite 22

Die elektronische Überwachung
des Aufenthaltsortes als die
Vollzugsform der Freiheitsstrafe
» Seite 04

02 | DPJZ

DPJZ | 03

Inhalt

14

Monika Pierzchlewicz

Nr. 3/2017

14
04

04

Die elektronische Überwachung des
Aufenthaltsortes als die Vollzugsform
der Freiheitsstrafe, Strafmaßnahmen und
Maßregeln der Sicherung im polnischen
und deutschen Strafrecht
Piotr Góralski

10

10

Rechtswirkungen des Verlöbnisses
nach deutschem und polnischem Recht

22

Paweł Kuczma

22

Hilfe für Schwangere mit
Anonymitätswunsch und ihre Kinder
Vertrauliche Geburt als Ausgleich zwischen
den Rechten der Mutter und des Kindes
Karolina Drążkiewicz

Status prawny sędziego TK

33

Wolność sumienia i religii w miejscu pracy
a odmowa wykonywania obowiązków
pracowniczych
Ewa Tuora-Schwierskott

33

04 | DPJZ

DPJZ | 05

Dr. Piotr Góralski*

,,Die elektronische Überwachung des
Aufenthaltsortes als die Vollzugsform
der Freiheitsstrafe, Strafmaßnahmen und
Maßregeln der Sicherung im polnischen
und deutschen Strafrecht’’
Der erste Teil
I. Die Entwicklung der Formen der elektronischen Kontrolle des Aufenthaltes und ihre gegenwärtigen Anwendungen in den Vereinigten
Staaten von Amerika und in Mitgliedstaaten
der Europäischen Union

mit der Einführung der elektronischen Aufsicht im größeren
Ausmaß zuerst in England und Wales begonnen und dann wurde dieser Prozess auch in der zweiten Hälfte der 90er Jahre des
vorigen Jahrhunderts in anderen Staaten fortgesetzt2.

Die elektronische Kontrolle des Aufenthaltsortes wird in der
englischen Sprache als ,,electronic monitoring‘‘ und ,,tagging‘‘
bezeichnet. Ihre Entsprechung im Polnischen heißt ,,elektroniczna kontrola miejsca pobytu‘‘. Diese Institution als eine Sanktion wurde im polnischen Strafrecht im Vergleich mit anderen
Staaten verhältnismäßig spät eingeführt. In den Vereinigten
Staaten von Amerika sind verschiedene Formen der elektronischen Aufsicht schon seit 1983 vorhanden1. In Europa wurde

Die elektronische Aufsicht fand seit dem Beginn ihrer Entstehung Anwendung als eine Prozessvorbeugungsmaßnahme in
Form des Hausarrestes gegenüber Personen, deren Unterbringung in einer Untersuchungshaft nicht nötig war (auf Englisch
,,front door electronic monitoring“)3. Die Überfüllung von Strafanstalten, die gegenwärtig ein ernstes Problem im großen Teil
der europäischen Staaten ist, war einer von Hauptgründen für
die Einführung des Hausarrests als einer kurz dauernden Freiheitsstrafe. Sie wird am Wohnort des Straftäters in Verbindung
mit der elektronischen Aufsicht vollstreckt4.

*

Lehrstuhl für materielles Strafrecht, Fakultät für Recht, Verwaltung und Wirtschaft
Universität Wrocław (Breslau)

2.

1.

J. Jasiński, Areszt domowy (propozycja do rozważenia ) (w:) Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci prof. M. Cieślaka, red. S. Waltoś, Kraków 1993, S. 197-202;
P. Moczydłowski, Przestępca na uwięzi. Elektroniczny monitoring sprawców
przestępstw. Zeszyty naukowe fundacji Ius et Lex 2006 nr 2, Warszawa 2006, S. 24-25;
B. Stańdo – Kawecka, Dozór elektroniczny w systemie sankcji karnych w wybranych
krajach europejskich, Państwo i Prawo 2012 nr 5, S. 31-32; A. Ornowska, Wybrane
aspekty z praktyki stosowania dozoru elektronicznego w Stanach Zjednoczonych
i Wielkiej Brytanii, Probacja 2010 nr 3–4, S. 64-65; K. M. Kampert, Dozór elektroniczny
jako alternatywa dla kary pozbawienia wolności – rewolucyjny wzrost znaczenia dozoru
elektronicznego w polskim prawie karnym (w:) Wybrane problemy kary i karalności,
Hrsg. A. Wedeł – Domaradzka i A. Purat, Bydgoszcz 2016, S. 195-196.

3.
4.

J. Jasiński, op. cit., S. 202- 204; P. Moczydłowski, op. cit., S. 27, s. 47- 49; B. Stańdo –
Kawecka, Dozór elektroniczny w systemie…, S. 37- 39; T. Ochelski, System elektronicznego monitoringu w Szwecji i w Wielkiej Brytanii, Przegląd Więziennictwa Polskiego
2014 nr 85, S. 95, 98 und102; B. Stańdo – Kawecka, Dozór elektroniczny w Polsce – uwagi
w świetle rekomendacji Rady Europy, Przegląd Więziennictwa Polskiego 2015 nr 86, S. 7.
J. Jasiński, op. cit., S. 200; P. Moczydłowski, op. cit., S. 65; T. Ochelski, op. cit., S. 95;
A. Ornowska, op. cit., S. 67.
B. Gruszczyńska, Populacje więzienne w krajach Unii Europejskiej (in:) Pozbawienie wolności - funkcje i koszty. Księga jubileuszowa prof. T. Szymanowskiego, red.
A. Rzepliński, I. Rzeplińska, M. Niełaczna, P. Wiktorska, Warszawa 2013, S. 472; B. Stańdo –
Kawecka, Dozór elektroniczny w systemie…, S. 31, 34; P. Moczydłowski, op. cit., S. 36-37
und S. 65; A. Bałandynowicz, Probacja. System sprawiedliwego karania, Warszawa 2002,
S. 193-226; A. Bałandynowicz, Probacyjna sprawiedliwość karząca, Warszawa 2015,
S. 418-443; J. Jasiński, op. cit., S. 200.

Auch der dritten von den am häufigsten vorhandenen Anwendungsformen der elektronischen Aufsicht lag die Idee der
Verminderung der Zahl von Personen, die sich in Gefängnissen
befinden, zugrunde, also ihre Realisierung gegenüber Verbrechern, die aus Strafanstalten bedingt vorzeitig entlassen wurden (,,back door electronic monitoring“)5.
Heute ist die elektronische Aufsicht ein Element des Kontrollsystems des Verhaltens von Personen, bei denen die Gefahr besteht,
dass sie weitere Straftaten begehen. Die elektronische Aufsicht
wird gegenwärtig in vielen Staaten im Rahmen von verschiedenen Normativinstrumenten angewandt. Sie wird in zahlreichen
Gesetzgebungen berücksichtigt, unter anderem als:
-

ein Instrument, das Ermittlungen und Untersuchungsmaßnahmen unterstützt, da der Aufenthaltsort von Beschuldigten, die während der Begehung von Straftaten von der
elektronischen Aufsicht umfasst wurden, ohne weiteres
festgestellt werden kann;

-

eine Art der Überwachung des Aufenthaltsortes von Personen, die verdächtigt werden, mit terroristischen Organisationen zusammenzuarbeiten;

-

ein Element der Vollzugskontrolle von Bewährungsmaßnahmen – es geht hier vor allen Dingen um die vorläufige
Einstellung des Verfahrens, die Strafaussetzung zur Bewährung und auch um die bedingte, vorzeitige Entlassung aus
der Strafanstalt;

-

ein Faktor, der hilft die Erziehungsmaßnahmen gegenüber
Jugendlichen zu realisieren;

-

eine Kontrollform der Bewegung und des Aufenthaltsortes
der Gefangenen in Strafanstalten (vor allen Dingen in den
Niederlanden und in Schweden)6.

Die Entwicklung der Technologie GPS (Global Positioning System), die die Lage von Menschen und Sachen im beliebigen
Punkt der Erdkugel ermöglicht, bewirkt, dass immer öfter eine
der Formen der elektronischen Aufsicht die ständige Überwachung des Aufenthaltsortes der Personen ist, die Strafanstalten nach der Verbüßung von Freiheitsstrafen für die Begehung
ernster Straftaten verlassen haben. In manchen Ländern wird
5.
6.

7.

diese Art der elektronischen Aufsicht sogar bis zum Lebensende des Verurteilten realisiert und in diesem Fall erfüllt diese
Strafe tatsächlich die Funktion der Maßregel der Sicherung.
Zum Beispiel kann man vom 1. Juli 2005 auf dem Gebiet des
Bundesstaates Florida (in den USA) die lebenslängliche elektronische Kontrolle des Aufenthaltsortes nach der Verbüßung
einer Freiheitsstrafe anwenden7.

II. Die gegenwärtige strafrechtliche Regelung
in Deutschland und weitere Perspektiven
Vor dem Hintergrund des allgemeinen und sehr dynamisch
durchlaufenden Prozesses der Einführung der elektronischen
Aufsicht in europäischen Staaten zeichnet sich Deutschland aus,
denn in diesem Staat wird diese Frage sehr vorsichtig behandelt.
In Deutschland hat die Polizei bis 1975 die Aufsicht über gefährliche Verbrecher, welche die Strafanstalten verlassen haben,
geführt. Seit 1975 wurde die Polizeiaufsicht durch eine neue Maßregel der Sicherung mit dem Namen „Führungsaufsicht“ ersetzt.
Gegenwärtig ist diese Sanktion mit einer therapeutischen und
resozialisierenden Einwirkung auf den Straftäter verbunden
und sie dauert in der Regel von 2 bis 5 Jahren, aber seit 2007
können Gerichte in manchen Fällen auch über unbefristete
Führungsaufsicht entscheiden. Seit 2011 kann mit der Führungsaufsicht die elektronische Kontrolle des Aufenthaltsortes
verbunden werden. Also man kann sagen, dass im deutschen
Strafrecht die elektronische Kontrolle des Aufenthaltsortes
keine selbständige, unabhängige Maßregel der Sicherung ist,
sondern sie ist nur ein Teil der Führungsaufsicht und das Gericht
beschließt über die Anwendung der elektronischen Überwachung. Die Vorschrift, die einen Grund für die Einleitung dieser
Sanktionsart bildet – also § 68b Abs. 1 Nr. 12 des Strafgesetzbuches – bestimmt: „Das Gericht kann die verurteilte Person für
die Dauer der Führungsaufsicht oder für kürzere Zeit anweisen
(…) die für eine elektronische Überwachung ihres Aufenthaltsortes erforderlichen technischen Mittel ständig in betriebsbereiten
Zustand bei sich zu führen und deren Funktionsfähigkeit durch
nichts zu beeinträchtigen.“

P. Moczydłowski, op. cit., S. 65-66; T. Ochelski, op. cit., S. 95; J. Jasiński, op. cit., S. 200; A. Ornowska, op.,cit. S. 67.
B. Stańdo – Kawecka, Dozór elektroniczny w systemie…, S. 32, S. 37, S. 44; B. Stańdo – Kawecka, Dozór elektroniczny w Polsce…, S. 7; T. Ochelski, op. cit., S. 94 – 96, S. 98, S. 104-107;
P. Moczydłowski, op. cit., S. 18-22, 27, 36-, 39,48 und67-74; K. M. Kampert, op. cit., S. 196; A. Ornowska, op. cit., S. 71; G. Hochmayr, Dozór elektroniczny w systemie sankcji (w:) Reforma
sankcji w Niemczech, Austrii i w Polsce, red. M. Małolepszy, Warszawa 2015, S. 45-55; G. Hochmayr, Elektronisch überwachter Hausarrest. Zur Regelung in Deutschland und Österreich,
Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik ( ZIS ) 2012 Nr. 11, S. 537-544.
P. Moczydłowski, op. cit., S. 18.
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Die Führungsaufsicht wird von einer bestimmten Person oder
einem Organ realisiert. Manche Tätigkeiten führt im Rahmen
der Führungsaufsicht nach wie vor auch die Polizei aus. Wenn
seit 2011 die elektronische Überwachung des Aufenthaltsortes
als ein Element der Führungsaufsicht auf dem ganzen Gebiet
Deutschlands anzuwenden ist, wurde ihre Realisierung in Form
des elektronisch überwachten Hausarrests bloß in zwei deutschen Bundesländern eingeführt. Im Jahr 2000 machte das das
Land Hessen und in 2010 das Land Baden- Württemberg. Der
elektronisch überwachte Hausarrest wurde in diesem letzten
Bundesland in Form eines temporären Gesetzes (also zeitweilig auftretenden Rechts) eingeführt. Dieses spezielle Gesetz
verlor seine Gültigkeit 2012. Es gilt nicht mehr, denn die Zahl
der angewandten elektronischen Hausarreste war sehr gering8.
Die wissenschaftliche und politische Diskussion über die
Ausweitung der Anwendung der „elektronischen Fußfesseln“
nimmt seit ein paar Jahren an Stärke zu. Der Ausdruck dafür
ist zum Beispiel die Fassung eines speziellen Beschlusses von
Justizministern der deutschen Länder auf einer Konferenz,
die am 17. und 18. Juni 2015 in Stuttgart stattfand9. In diesem
Beschluss wird zum Ausdruck gebracht, dass die bisherigen
deutschen Erfahrungen mit der elektronischen Kontrolle des
Aufenthaltsortes bestätigt hätten, dass sich diese Institution
im Rahmen der Führungsaufsicht als wirksam den besonders
gefährlichen Verbrechern gegenüber erwiesen hätte. Nach der
Ansicht derjenigen, die diesen Beschluss unterzeichneten, solle
in Deutschland die Möglichkeit der Anwendung der elektronischen Kontrolle des Aufenthaltsortes erweitert werden und
zwar über die Führungsaufsicht hinaus. Der Inhalt des Beschlusses wird dem Strafrechtausschuss übergeben, um entsprechende Vorschriften in Deutschland einzuführen, die jenen Beschluss
realisieren würden10.

8.

9.
10.
11.

E. Tuora – Schwierskott, Niemiecki kodeks karny w tłumaczeniu na język polski,
Regensburg 2016, S. 80 – 82; G. Hochmayr, Dozór elektroniczny…, S. 43, 56; G. Hochmayr, Elektronisch überwachter…, S. 537; J. Kinzig, Die Maßregel der Führungsaufsicht:
vom Stiefkind zur Avantgarde? Neue Kriminalpolitik 2015 Nr. 3, S. 232 - 234, S. 239-242;
A. Dessecker, Die Führungsaufsicht: Entwicklung, Funktionen und empirische Daten,
Neue Kriminalpolitik 2015 Nr. 3, S. 251-253, S. 256-258.
H. Fünfsinn, A. Kolz, Gegenwärtige Nutzung und Anwendungspespektiven der elektronischen Überwachung in Deutschland, Strafverteidiger ( StV ) 2016 Nr. 3, S. 191.
Ibidem.
Ibidem, S. 191-192.

Wenn die deutschen Regulierungen, die die „elektronischen
Fußfesseln“ betreffen, mit polnischen Vorschriften in diesem
Bereich verglichen werden, lassen sich gewisse Unterschiede
feststellen. Der erste ist die Terminologie. In Deutschland ist
von der elektronischen Aufenthaltsüberwachung und von der
elektronischen Präsenzkontrolle die Rede11. Die beiden Formen der „elektronischen Fußfesseln“ gibt es auch im polnischen
Recht, doch sie haben einen anderen Namen – darüber wird im
Folgenden gesprochen.
Der andere Unterschied ist das Hauptziel der Einführung dieser Institution. In Polen wird sie den Tätern gegenüber angewandt, die eher kleine oder ein bisschen ernstere Verbrechen
begangen haben, um der Überfüllung in Gefängnissen entgegenzuwirken. In Deutschland, wie man annehmen kann, geht
es eher um die Anwendung der elektronischen Kontrolle zur
Überwachung des Aufenthaltsortes bei besonders gefährlichen
Verbrechern, insbesondere Terroristen und Extremisten12.
Der nächste Unterschied besteht darin, dass es in Polen keine
Zweifel gibt, ob die „elektronische Fußfessel“ verfassungsgemäß
ist. In Deutschland dagegen, insbesondere in strafrechtlichen
Aufsätzen, kommen solche Zweifel auf und es scheint, dass sie
die Entwicklung dieser Institution in Deutschland hemmen13.
Außerdem nutzt Polen Erfahrungen im Bereich der Anwendung
der elektronischen Kontrolle des Aufenthaltsortes aus England,
Wales und den USA. Dagegen orientiert sich Deutschland an
österreichischen Erfahrungen14.
Die Einführung der elektronischen Kontrolle des Aufenthaltsortes in Polen hat einen übergeordneten Charakter, das heißt die
Regierung in Warschau führt die Vorschriften auf dem Gebiet

12.

13.
14.

15.
16.

A. Brauneisen, Die elektronische Überwachung des Aufenthaltsortes als neues Instrument der Führungsaufsicht, Strafverteidiger ( StV ) 2011 Nr. 5, S. 314-316; M. Kubiciel,
Grund und Grenzen des Präventivgewahrsams für Terrorverdächtige, Zeitschrift für
Rechtspolitik ( ZRP ) 2017 Nr. 57, S. 57-59; J. F. Lindner, A. Bast, Die ,,elektronische
Fußfessel’’ als Instrument des Polizeirechts? Deutsches Verwaltungsblatt ( DVBL ) 2017,
Ausgabe 5, S. 290-292.
H. Fünfsinn, A. Kolz, op. cit., S. 192.
Ibidem, S. 191-193; G. Hochmayr, Elektronisch überwachter Hausarrest – Gegenwart
und Zukunft in Deutschland und Österreich, Neue Zeitschrift für Strafrecht( NStZ ) 2013
Nr. 13, S. 14, 16-17; M Cernusca, Die Rechtsprechung des österreichischen Obersten
Gerichtshof zu Grundrechtsverletzungen bei elektronisch überwachten Hausarrest,
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW) 2013 Nr. 1, S. 169-186.
H. Fünfsinn, A. Kolz, op. cit., S. 192-193.
https: www.stmi.bayern.de/assets/stmi/ser/gesetzentwurfe/gesetzentwurf-gesetz zur
effektiveren Überwachung gefählicher personen.pdf.

des ganzen Landes ein, in Deutschland scheint die breitere
Anwendung dieser Institution eine von unten kommende Idee
zu sein, die von einzelnen deutschen Bundesländern formuliert
wird. Heute sind für diese Initiative besonders die Regierungen
in Hessen, Mecklenburg – Vorpommern und in Bayern15. In diesem letzten Bundesland wurde Anfang 2017 ein Entwurf eines
Gesetzes „zur effektiveren Überwachung gefährlicher Personen“
veröffentlicht16. Er enthält wichtige Änderungen im Bereich
der Erweiterung der Rahmen der elektronischen Kontrolle des
Aufenthaltsortes im bayerischen Polizeiaufgabengesetz.

gab es, unter vielen, dem Bundeskriminalamt übertragenen
Kompetenzen, die zum Entgegenwirken dem Terrorismus dienen sollen, eine Befugnis zur Verpflichtung der eine terroristische Gefahr schaffenden Personen, bei sich technische Mittel
zu tragen, um ihren Aufenthaltsort kontrollieren zu können.
So ein Antrag muss aber jedes Mal von einem Gericht bestätigt
werden. Diese Form der elektronischen Kontrolle ist drei Monate
lang gültig, doch es gibt eine Möglichkeit der Verlängerung um
drei weitere Monate, wenn immer noch eine Gefahr besteht,
dass eine Person terroristisch aktiv sein kann.

Wie schon gesagt, werden sowohl die elektronische Kontrolle
des Aufenthaltsortes als auch die elektronische Präsenzkontrolle in Deutschland ziemlich vorsichtig und in kleinem Maße
angewandt. Am 31. Dezember 2015 umfasste die elektronische
Kontrolle des Aufenthaltsortes im Rahmen der Führungsaufsicht in ganz Deutschland 75 Personen und zwei Drittel davon werden in Bayern kontrolliert17. In Hessen umfassten seit
2007 verschiedene Formen der elektronischen Kontrolle des
Aufenthaltsortes und der Präsenzkontrolle bis jetzt cirka 1300
Personen18. Am 31. August 2015 wurde der sogenannte elektronische Hausarrest in Hessen bei 294 Personen angewandt19.

Wie zu sehen ist, führt dieser Entwurf keine neue Strafe, beziehungsweise eine Form der Maßregel der Sicherung ein, sondern
es geht vielmehr um eine Verwaltungshandlung der Polizei, die
unter Aufsicht eines Gerichts realisiert wird. Die hier besprochenen Regelungen des Entwurfs wurden als Gesetz über das Bundeskriminalamt und die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder
in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten am 1. Juni 2017 verabschiedet21. Es geht um den Inhalt des Abschnitts 2 des Gesetzes
(Befugnisse des Bundeskriminalamtes), des Unterabschnitts 3a
(Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus) und genau
um den Paragraphen 20z - Elektronische Aufenthaltsüberwachung.

Was die Vorschriften in Hessen von polnischen Regelungen
unterscheidet, ist die Tatsache, dass in Polen die elektronische
Kontrolle des Aufenthaltsortes keine vorbeugende Maßnahme
ist, die anstatt der Unterbringung des Beschuldigten in einer
Untersuchungshaft angewandt wird. In Hessen lässt sich auch
die elektronische Kontrolle des Aufenthaltsortes den Personen
gegenüber anwenden, die auf Probe aus der Sicherungsverwahrung entlassen werden und im polnischen Strafgesetzbuch
gibt es keine Entsprechung für diese Maßregel der Sicherung
und Besserung.

III. Die Gründe der Einführung der elektronischen Aufsicht in polnische Strafvorschriften
Man kann drei Hauptgründe der Einleitung in Polen der elektronischen Kontrolle des Aufenthaltsortes nennen. Der erste war
– und bleibt leider ständig – die Überfüllung der Strafanstalten.
In Polen waren die Gefängnisse schon im Zeitraum des Kommunismus überfüllt und dieser Stand veränderte sich eigentlich
nicht nach dem Verfall des kommunistischen Systems 198922.

Am 14. Februar 2017 wurde in Deutschland ein Entwurf des
Gesetzes ,,zur Neustrukturierung des Bundeskriminalamtgesetzes’’
veröffentlicht20. Dieser Entwurf wurde gemeinsam von den
größten deutschen Parteien, das heißt CDU/CSU und SPD ausgearbeitet. Im 5. Abschnitt des Entwurfs, der ,,Befugnisse zur
Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus’’ betitelt ist,

In der polnischen Strafrechtswissenschaft setzte man voraus, dass
sich dieser Stand nach dem In-Kraft-Treten des neuen Strafgesetzbuches aus dem Jahre 1997 verändert. Man strebte danach, dass
in polnischen Strafanstalten nicht mehr als ungefähr hundert
Personen je hundert Tausend Landbewohner inhaftiert sind23.
Diese Voraussetzungen wurden bis heute leider nicht realisiert

17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

H. Fünfsinn, A. Kolz, op. cit., S. 193.
Ibidem.
Ibidem.
Gesetzentwurf zur Neustrukturierung des Bundeskriminalamtsgesetzes, Deutscher
Bundestag, 18. Wahlperiode, Drucksache 18/11163, http: www.dip21.bundestag.de/
dip21/btd/18/111/1811163.pdf.

http: www. gesetze-im-internet.de/bkag_1997/
W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010, S. 435.
A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2011, S. 253.
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Das dritte Ziel der Einführung in die polnischen Strafvorschriften der besprochenen Sanktion war die Anpassung der polnischen Strafregelungen an Rechtsstandards des Europarats. Der
Europarat wies oftmalig in der Vergangenheit Mitgliedsstaaten
darauf hin, die Freiheitsstrafe durch nicht freiheitsentziehende
Sanktionen zu ersetzten und besonders gerade durch den elektronisch überwachten Hausarrest35.

Zusammenfassung:
und die Überfüllung in Gefängnissen ist nicht mit einem hohen
Kriminalitätsstand in Polen gleichzusetzen, sie ist eher das Ergebnis der unrichtigen Strafpolitik und Entscheidungspraxis der
Gerichte. Obwohl polnische Strafvorschriften darauf hinweisen,
dass hauptsächlich nicht freiheitsentziehende Sanktionen angewandt werden sollen, verhängen Gerichte weiterhin sehr oft
Freiheitsstrafen. Um es zu vergleichen: 2009 wurden in polnischen Strafanstalten 84 Tausend Personen untergebracht und
in Deutschland über 73 Tausend Gefangene, wobei in Polen
ungefähr 38 Millionen Menschen leben, dagegen in Deutschland etwa 82 Millionen24.
In der Kriminologie bezeichnet man die Zahl der Gefangenen,
die in jedem Land auf je hundert Tausend Menschen entfällt, als
die sogenannte Gefangenenrate. Im genannten Zeitraum betrug die Gefangenenrate für Polen sogar 220 und für Deutschland nur 89, wobei ihr Durschnitt für alle europäischen Länder
damals 136 erreichte25. Gleichzeitig war der Kriminalitätsstand
in dieser Periode (und bleibt immerfort heutzutage) niedriger
in Polen im Vergleich mit dem Straffälligkeitsgrad in Deutschland26. Wie schon erwähnt wurde, ist der Grund für diesen Sachverhalt die Strafpolitik, die bisher andersartig in beiden Staaten
geführt wurde. In Deutschland ist die Geldstrafe traditionell
eine grundlegende Sanktionsform, die zum Beispiel 2009 fast
bei 80 Prozent der gerichtlichen Strafurteile verhängt wurde. In
diesem Zeitraum ist die Geldstrafe in Polen bloß gegenüber 19
Prozenten der Straftäter verhängt worden. Andererseits wurde
auf die Unterbringung im Gefängnis 2006 in Polen gegenüber
9,2 Prozenten von Verurteilten entschieden und in Deutschland
nur gegenüber von 5,8 Prozent der Straftäter27.
Zur Überfüllung in polnischen Strafanstalten trug auch paradoxerweise die sehr häufige Anwendung der Freiheitsstrafaussetzung zur Bewährung bei. Die oftmalige Praxis war die
bedingte Aussetzung der Freiheitsstrafe vielmalig gegenüber
einer und derselben Person. Eine typische Situation war, dass
ein Verurteilter ein paar Freiheitsstrafen mit der Aussetzung
zur Bewährung hatte, aber die Rekordhalter hatten gleichzeitig
sogar über dreißig Urteile mit der Aussetzung zur Bewährung28.

24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.

B. Gruszczyńska, op. cit., S. 462.
Ibidem, S. 463.
Ibidem, S. 464 und 475.
Ibidem, S. 466.
Eine solche Information bekam der Autor dieses Artikels während der wissenschaftlichen Konferenz („II Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów“), die am 10. und 11. April
2013 an der Universität in Posen stattfand. Die erwähnte Information wurde damals
durch den damaligen polnischen Justizminister Jarosław Gowin im Text seines Vortrags
bekanntgegeben.
B. Gruszczyńska, op. cit., S. 463.
G. B. Szczygieł, Wykonywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w
systemie dozoru elektronicznego a przeludnienie zakładów karnych (w:) Aktualne
problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu prof. J. A. Szwarca,
red. Ł. Pohl, Poznań 2009, S. 579; A. Dziubińska, System dozoru elektronicznego w
świetle przepisów prawa, danych statystycznych oraz raportu Najwyższej Izby Kontroli,
Przegląd Więziennictwa Polskiego 2015 Nr. 87, S. 69.

Diese bedingte Form der Freiheitsstrafe hat sich als erfolglos
erwiesen und die Gerichte entschieden über den Vollzug von
Freiheitsstrafen, die früher zur Bewährung ausgesetzt wurden.
Diese Praxis bewirkte, dass verurteilte Personen in Strafanstalten länger blieben, als wenn das Gericht gleich am Anfang
ihnen gegenüber eine Strafe ohne Aussetzung zur Bewährung
verhängt hätte. Im Vergleich mit Polen, wo die Freiheitsstrafe
mit Bewährung 2006 bei 58,9 Prozent der Fälle angewandt
wurde, ist diese Bewährungsmaßnahme in Deutschland nur
gegenüber 13,3 Prozent der verurteilten Personen verhängt
worden29. Diese Ursachen bewirkten, dass die Situation in
polnischen Strafanstalten sehr schwierig war und immer noch
schwer ist: auf den Vollzug einer Freiheitsstrafe warten jedes
Jahr einige Zehntausende von Verurteilten und diese Zahl
steigt von Jahr zu Jahr. Vor einigen Jahren schätzte man diese
Zahl noch auf vierzig Tausend Personen und jetzt sind das ungefähr siebzig Tausend verurteilter Verbrecher30. Die Überfüllung der Gefängnisse macht in der Praxis eine Resozialisierung
der dort untergebrachten Straftäter unmöglich. Die Erzieher
und Gefängniswärter müssen vor allen Dingen die Häftlinge
beaufsichtigen und sich um ihre Sicherheit kümmern, dagegen
stehen die Erziehungsmaßnahmen im Hintergrund.
Die Hauptaufgabe der Einführung der elektronischen Aufsicht
in Polen war also vorrangig die Senkung der Zahl von Straftätern in Gefängnissen31. Man nahm optimistisch an, dass in den
Jahren 2007-2009 ungefähr zwei Tausend Personen mit der
elektronischen Kontrolle des Aufenthaltsortes umfasst werden
und 2014 erreichte der Stand zwischen fünfzehn und zwanzig
Tausend von verurteilten Personen32. Leider ist es bis heute
nicht gelungen, diese Voraussetzungen zu schaffen.
Mann muss hier hinzufügen, dass es auch um ökonomische
Gründe ging, denn die Einführung der elektronischen Aufsicht
gegenüber einer größeren Zahl von Straftätern hätte große
Ersparnisse bringen können33. Man schätzt, dass Monatskosten
der Anwendung des elektronisch überwachten Hausarrestes
drei bis fünf Mal niedriger sind, als Aufenthaltskosten im derselben Zeitraum in Strafanstalten34.

31.
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34.

S. Lelental, Zakres podmiotowy i koszty stosowania dozoru elektronicznego (in:) Prawo
karne wykonawcze w systemie nauk kryminologicznych. Księga pamiątkowa ku czci
prof. L. Boguni, red. T. Kalisz, Wrocław 2011, S. 152.
A. Dziubińska, Dwa lata obowiązywania przepisów ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego – założenia
i realizacja, Przegląd Więziennictwa Polskiego 2012 Nr. 74-75, S. 171-172; A. Dziubińska,
System dozoru elektronicznego…, S. 71; T. Szymanowski, System dozoru elektronicznego w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, Palestra 2016 Nr. 6, S. 14; K. Mamak,
Funkcjonowanie dozoru elektronicznego w świetle badań ankietowych, Czasopismo
Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2014 Nr. 2, S. 142.
A. Dziubińska, Dwa lata obowiązywania…, S. 183; S. Lelental. op. cit., S. 161-166;
K. M. Kampert, op. cit., S. 197.
A. Dziubińska, Dwa lata obowiązywania…, S. 184; A. Dziubińska, System Dozoru Elektronicznego…, S. 82; K. M. Kampert, op. cit., S. 198.

Der erste Teil dieses Artikels wird den drei grundsätzlichen Problemen gewidmet. In erster Reihe werden die Entstehung, die Entwicklung und die gegenwärtigen Methoden der Anwendung der elektronischen Kontrolle des Aufenthaltsortes in europäischen
Ländern und in den USA dargestellt. Im Folgenden werden Formen der Anwendung der „elektronischen Fußfessel“ in Deutschland
beschrieben. Es wird sowohl auf die Strafrechtsvorschriften Rücksicht genommen, die im ganzen Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland gelten, als auch auf diejenigen, die in den einzelnen Bundesländern gültig sind, insbesondere Regelungen, welche
in den Jahren 2000-2017 in Hessen und Bayern eingeführt wurden. Im Artikel wird auf Grundunterschiede zwischen deutschen
und polnischen Regelungen hingewiesen, dabei auf Voraussetzungen und Ziele der Einführung jener Vorschriften.

Schlüsselwörter: elektronische Überwachung, elektronische Kontrolle des Aufenthaltsortes, „elektronische Fußfessel“,
elektronischer Hausarrest, Maßregeln der Sicherung und Besserung

Summary:
The first part of this article was devoted to three core issues. In the first part of the article, the emergence, development and
contemporary uses of electronic monitoring of the place of residence in Europe and the US were presented. Next part concerns the uses of electronic handcuffs in Germany, subject to provisions of criminal law applicable in the whole territory of the
Federal Republic of Germany and in particular states, in particular regulations introduced in 2000-2017 in Hesse and Bavaria.
Moreover, the basic differences between German and Polish regulations were indicated, including premises and reasons for
introduction of these regulations.

Key words: electronic supervision, electronic monitoring of the place of residence, electronic handcuffs, electronic home
detention, preventive measures
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Hilfe für Schwangere
mit Anonymitätswunsch
und ihre Kinder

Vertrauliche Geburt als Ausgleich
zwischen den Rechten der Mutter
und des Kindes
Die anonyme Kindesaussetzung ist kein Relikt aus dem Mittelalter, sondern findet auch heutzutage statt. Über ihre Motive
kann derzeit nur spekuliert werden. In vielen Ländern wurden
in den letzten Jahren spezielle Einrichtungen zur anonymen
Kindesabgabe eingeführt, welche die Identität der abgebenden
Person zu schützen haben. Die Betreibung von entsprechenden
Einrichtungen und das Verfahren nach der Kindesaussetzung
sind aber meistens nicht Gegenstand der gesetzlichen Regelung. Was die Zahl der sogenannten Babyklappen angeht, steht
die Bundesrepublik Deutschland im internationalen Vergleich
an der Spitze. Dabei gerät die Babyklappe aufgrund von Gesundheitsgefahren für Mutter und Kind vor dem Hintergrund
der fehlenden medizinischen Versorgung bei der Geburt sowie
der Verletzung des Rechts des Kindes auf Kenntnis der eigenen
Abstammung zunehmend in die Kritik. In diesem Sinne hat sich
der Deutsche Ethikrat in seiner Stellungnahme „Das Problem der
anonymen Kindesabgabe“ im Jahr 2009 dafür ausgesprochen,
die Babyklappen in Deutschland abzuschaffen. Die Suche nach
möglichen Alternativlösungen, die sowohl dem Interesse der
Mutter als auch des Kindes dienen, hat somit begonnen. Das am

01.05.2014 in Kraft getretene Gesetz zum Ausbau der Hilfen für
Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt1 führte
ein neues Modell der anonymen Kindesabgabe ein. Das Ziel
dieses Beitrags ist es, eine Übersicht über die neue Regelung
zu geben und diese zu bewerten.

Überblick über das Verfahren
zur vertraulichen Geburt
Der Begriff „vertrauliche Geburt“ wird in § 25 Abs. 1 S. 2 SchKG
definiert. Demnach ist dies eine Entbindung, bei der die Schwangere ihre Identität nicht offenlegt und stattdessen die für die
Erstellung eines Herkunftsnachweises für das Kind erforderlichen Angaben macht. Das bedeutet, dass jede Frau, welche die
vertrauliche Geburt in Anspruch nimmt, bei einer medizinisch
betreuten Entbindung ihren wahren Namen nicht preisgeben
muss. Die Voraussetzung dafür ist, dass sie ihre Personalien einer
für die Betreuung der vertraulichen Geburt zuständigen Beratungsstelle bekannt gibt. Die Vertraulichkeit wird insofern dadurch gewährleistet, dass ausschließlich die Beratungsstelle die
Identität der Frau kennt. Im Verfahren zur vertraulichen Geburt
handelt sie unter einem Pseudonym, das aus einem Vor- und
einem Familiennamen besteht, welche die Schwangere selber
bestimmen darf (§ 26 Abs. 1 Nr. 1 SchKG).

1. Das Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt vom 28.08.2013 ist ein sogenanntes Mantelgesetz. Insofern ändert es gleichzeitig mehrere
bereits bestehende Gesetze, insbesondere das Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten vom 27. Juli 1992 (im Folgenden „SchKG“), das Personenstandsgesetz vom 19. Februar 2007 (im Folgenden „PStG“) und das Bürgerliche Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (im Folgenden „BGB“).

Der Weg zu einer Beratungsstelle sollte möglicherweise bereits
während der Schwangerschaft gefunden werden. Zur ersten
Kontaktaufnahme soll insbesondere ein zentraler Notruf dienen
(§ 1 Abs. 5 SchKG). Schwangeren mit dem Wunsch, anonym zu
entbinden und das Kind anschließend abzugeben, soll primär
ein ergebnisoffenes Gespräch zur Bewältigung ihrer Krisensituation angeboten werden (§ 2 Abs. 4 S. 1 SchKG). Bleibt die
Schwangere auch nach der Beratung bei ihrem Anonymitätswunsch, ist sie über die Möglichkeit der vertraulichen Geburt
zu informieren (§ 25 Abs. 1 S. 1 SchKG). Im Rahmen der anschließenden Beratung wird sie über den Ablauf der vertraulichen
Geburt und des Adoptionsverfahrens unterrichtet sowie über

des Kindes sorgen. Was die Adoption des Kindes angeht, war
bisher die Frage, ob man auf die Einwilligung von namentlich
unbekannten Eltern verzichten kann, problematisch. Nun stellt
das Gesetz klar, dass die Einwilligung der vertraulich gebärenden Mutter entbehrlich ist, solange sie ihre Identität nicht
offenbart hat (§ 1747 Abs. 4 S. 2 BGB).

die Rechte der Mutter, des Kindes und des Vaters aufgeklärt
(§ 25 Abs. 2 S. 2 SchKG). An jeder Stelle des Verfahrens wird der
Schwangeren Hilfe angeboten, um ihre Entscheidung gegen
die Anonymität und für ein Leben mit dem Kind stets zu fördern (§§ 2 Abs. 4 S. 2 SchKG, 25 Abs. 2 S. 1 SchKG). Zudem soll
die Schwangere dazu ermuntert werden, dem Kind allgemeine
Informationen über seine Herkunft und die Hintergründe der
Abgabe zu hinterlassen (§ 25 Abs. 3 SchKG).

festgehalten. Um Missbrauch zu vermeiden, werden diese
Angaben anhand eines gültigen zur Identitätsfeststellung der
Schwangeren geeigneten Ausweises überprüft (§ 26 Abs. 2
SchKG). Anschließend wird der Herkunftsnachweis in einem
verschlossenen Umschlag aufbewahrt (§ 26 Abs. 3 S. 1 SchKG).
Auf dem Umschlag werden Informationen zum Pseudonym der
Mutter sowie dem Geburtsdatum und Geburtsort des Kindes
vermerkt, um eine spätere Zuordnung zu ermöglichen (§ 26
Abs. 3 S. 2 SchKG). Nach der Geburt des Kindes wird der Herkunftsnachweis durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben aufbewahrt (§ 27 SchKG).

Die Entbindung wird sodann fachkundig betreut und in einer
geburtshilflichen Einrichtung oder mit Hilfe einer geburtsberechtigten Person stattfinden. Diese sind anschließend verpflichtet,
eine Geburtsanzeige beim Standesamt zu erstatten (§§ 20, 19 Nr.
2 PStG), wobei auf die Aufnahme der Daten der leiblichen Eltern
im Falle einer vertraulichen Geburt verzichtet wird (§§ 21 Abs. 2a
S. 1 i.V.m. 21 Abs. 1 Nr. 1-3 PStG). Das Jugendamt wird ebenso
involviert (§ 26 Abs. 5 SchKG). Für die Kosten der vertraulichen
Geburt kommt der Bund auf (§ 34 SchKG).
Das neue Gesetz beseitigt ferner bestehende Unklarheiten in
Bezug auf das Verfahren nach der anonymen Kindesabgabe.
Aufgrund einer gesetzlichen Klarstellung, dass die elterliche
Sorge der Mutter eines vertraulich geborenen Kindes ruht (§
1674a Abs. 1 BGB), kann für das Kind ein Vormund nach § 1773
Abs. 1 BGB wegen des Wegfalls der Sorgeberechtigten bestellt
werden. Dieser kann als gesetzlicher Vertreter für die Interessen

Wie bereits in der gesetzlichen Definition der vertraulichen
Geburt erwähnt (§ 25 Abs. 1 S. 2 SchKG), wird im Rahmen des
Verfahrens zur vertraulichen Geburt ein Herkunftsnachweis für
das Kind entstehen. Hierbei werden die Vornamen und der Familienname der Mutter, ihr Geburtsdatum und ihre Anschrift

Die Geheimhaltung der Identität der Mutter ist zeitlich befristet. Die Personenstandsdaten der Mutter können aber lediglich durch das vertraulich geborene Kind nach Vollendung
des 16. Lebensjahres eingesehen werden (§ 31 Abs. 1 SchKG).
Wenngleich die Zustimmung der Mutter für die Einsichtnahme des Kindes in seinen Herkunftsnachweis nicht erforderlich ist, kann sie sich gegen die Offenlegung ihrer Identität
durch die Hervorbringung von schutzwürdigen Belangen aktiv wehren (§ 31 Abs. 2 S. 1 SchKG). Ein solcher Widerspruch
ist aber erst zulässig, nachdem das Kind das 15. Lebensjahr
vollendet hat. Macht die Mutter von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch, sollen ihr primär entsprechende Hilfsangebote zur Abwehr der befürchteten Bedrohungen durch die
Beratungsstelle angeboten werden (§ 31 Abs. 2 S. 3 SchKG).
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Hält die Mutter trotz der Beratung an ihrem Widerspruch fest,
tritt das Recht des Kindes auf Kenntnis der eigenen Abstammung jedoch nicht zwangsläufig in den Hintergrund. Denn das
neue Gesetz stellt ein gerichtliches Verfahren zur Abwägung
der Rechte der Mutter und des Kindes bereit. Gemäß § 32 Abs.
1 S. 2 SchKG hat das Gericht zu prüfen, „ob das Interesse der
leiblichen Mutter an der weiteren Geheimhaltung ihrer Identität aufgrund der durch die Einsicht befürchteten Gefahren für
Leib, Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche
schutzwürdige Belange gegenüber dem Interesse des Kindes
auf Kenntnis seiner Abstammung überwiegt.“ Auch wenn das
Gericht in einem konkreten Fall zum Ergebnis kommt, dass

nahmen gegen die anonyme Kindesabgabe ist zu hoffen, dass
die Zahl von Kindern mit unbekanntem Familienstand, anstatt
zunehmen, sinken wird.
Zudem wird mit dem neuen Gesetz für die Rechte des Kindes
gesorgt. Insbesondere wird die rechtliche Situation direkt nach
der vertraulichen Geburt geregelt, indem die elterliche Sorge der
Mutter eines vertraulich geborenen Kindes ruht und ein Vormund
wegen des Wegfalls der Sorgeberechtigten bestellt werden kann.
Im Hinblick auf die Entbehrlichkeit der Einwilligung der vertraulich
gebärenden Mutter kann grundsätzlich auch das Adoptionsverfahren durchgeführt werden. Problematisch erscheint jedoch

Vorliegen weiterer Voraussetzungen nach § 1760 BGB aufgehoben werden. Für den Fall, dass die Frau zum Zeitpunkt der
vertraulichen Geburt verheiratet ist, zeichnet sich somit ein
Reformbedarf ab.
Durch die Sicherung der Daten der Mutter kann aber im Rahmen
der vertraulichen Geburt, anders als bei anderen Modellen der
anonymen Kindesabgabe, dem Recht des Kindes auf Kenntnis der
eigenen Abstammung Rechnung getragen werden. Die Tatsache,
dass die Daten der Mutter gegenüber Dritten stets geheim gehalten und ausschließlich durch das Kind nach Vollendung des 16.

Lebensjahres eingesehen werden können, stellt einen ausgewogenen Kompromiss zwischen dem Anonymitätswunsch der Mutter und dem Interesse des Kindes an seiner Herkunft dar. Zudem
kann die Mutter immer noch ihre schutzwürdigen Belange dem
Einsichtsrecht des Kindes entgegenhalten. Zu begrüßen ist, dass
in einem Konfliktfall die widersprüchlichen Interessen in einem
gerichtlichen Verfahren abgewogen werden. Selbst wenn die
Offenlegung der Identität der Mutter untersagt wird, kann das
essentielle Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung durch
allgemeine Informationen über die Herkunft befriedigt und dem
Kind im Selbstfindungsprozess geholfen werden.

Zusammenfassung:
Die anonyme Kindesaussetzung ist kein Relikt aus dem Mittelalter, sondern findet auch heutzutage statt. In vielen Ländern
wurden in den letzten Jahren sogar spezielle Einrichtungen zur anonymen Kindesabgabe eingeführt, welche die Identität
der abgebenden Person zu schützen haben. Was die Zahl der sogenannten Babyklappen angeht, steht die Bundesrepublik
Deutschland im internationalen Vergleich an der Spitze. Dabei gerät die Babyklappe aufgrund von Gesundheitsgefahren für
Mutter und Kind vor dem Hintergrund der fehlenden medizinischen Versorgung bei der Geburt sowie der Verletzung des
Rechts des Kindes auf Kenntnis der eigenen Abstammung hierzulande zunehmend in die Kritik. Als Alternativlösung, die
eine Hilfe für Schwangere mit Anonymitätswunsch und ihre Kinder bieten soll, wurde 2014 in Deutschland das Modell der
vertraulichen Geburt eingeführt. Damit soll ein Ausgleich zwischen den Rechten der Mutter und des Kindes möglich sein. Der
vorliegende Beitrag setzt sich kritisch mit dem Verfahren zur vertraulichen Geburt auseinander.

Schlüsselwörter: anonyme Kindesaussetzung, Babyklappe, Recht des Kindes auf Kenntnis der eigenen Abstammung, vertrauliche Geburt

Summary:
die schutzwürdigen Belange der Mutter Vorrang haben sollen,
kann das Kind Informationen über seinen Ursprung erfahren,
die nicht unmittelbar zur Identifizierung der leiblichen Mutter
führen. Gegen die Preisgabe von allgemeinen Informationen
über die Herkunft des Kindes und über die Hintergründe der
Abgabe, welche die Schwangere dem Kind während der Beratung zur vertraulichen Geburt hinterlassen soll (§ 25 Abs. 3
SchKG), steht der Mutter kein Widerspruchsrecht zu.

Bewertung

an dieser Stelle die Stellung des leiblichen Vaters des Kindes. Sollte
er von der Schwangerschaft keine Kenntnis erlangt haben, kann
er seine Rechte als Vater nicht wahrnehmen und die Erlangung
der rechtlichen Vaterschaft nicht ansteuern. Wenn keine Vaterschaft im Rechtssinne besteht, entfällt das Einwilligungserfordernis zwangsläufig nach § 1747 Abs. 1 S. 1 BGB2. Auch wenn
die Schwangere während der Beratung zur vertraulichen Geburt
über die Rechte des Vaters informiert wird (§ 25 Abs. 2 S. 2 Nr. 3),
wird eine mögliche Verletzung der Väterrechte trotz der erklärten
Intention des Gesetzgebers, diese zu stärken, in Kauf genommen3.

Der größte Vorteil des Gesetzes zum Ausbau der Hilfen für
Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt ist
es, dass Schwangere mit Anonymitätswunsch nicht ohne jegliche Hilfe ihre Kinder zur Welt bringen müssen. Aufgrund des
im gesetzlichen Krankenversicherungssystem herrschenden
Prinzips, wonach die Berechtigung zur Inanspruchnahme von
medizinischen Leistungen durch die Vorlage der elektronischen
Gesundheitskarte mit Daten des Patienten belegt werden muss,
haben viele Frauen mit Anonymitätswunsch auf die fachkundige Unterstützung bei der Geburt verzichtet. Das neue Gesetz
erkennt den Wunsch an, warum auch immer bei der Entbindung anonym zu bleiben, und bietet zudem das notwendige
Instrumentarium, um für Mütter in Krisensituationen sorgen zu
können. Dies ermöglicht, ursächliche Probleme der Schwangeren zu bewältigen und alternative Lösungswege zur Trennung
von dem Kind aufzuzeigen. Durch gezielte Präventionsmaß-

Etwas anderes gilt aber, wenn die vertraulich gebärende Mutter
zum Zeitpunkt der Geburt verheiratet war. Bei aufgeklärten
Fällen der bisherigen Praxis der anonymen Kindesabgabe
waren dabei Frauen, die verheiratet waren, stark vertreten4.
Dann liegen die Vaterschaftsvermutung des Ehemannes und
die Vaterschaft kraft Gesetzes vor (§ 1592 Nr. 1 BGB). Entscheidet sich die Mutter für die vertrauliche Geburt, ruht nach der
geltenden Rechtslage nur ihr Sorgerecht und nicht das des
ehelichen Vaters des Kindes (§§ 1626 Abs. 1, 1674a Abs. 1 BGB).
Die Grundlage für die Anordnung der Vormundschaft nach
§ 1773 Abs. 1 BGB entfällt. Auch für den Verzicht auf die Adoptionseinwilligung eines rechtlich feststehenden Vaters schafft
das neue Gesetz keine Grundlage. Ein Ausspruch der Adoption
eines vertraulich geborenen Kindes ohne die Einwilligung des
ehelichen Vaters wäre rechtlich fehlerhaft und könnte beim

2. Staudinger von Julius [Begr.]/Frank Rainer, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Buch 4, Familienrecht §§ 1741 - 1772 (Adoption), 13. Bearb. und deren Neubearb., Berlin 2007, §
1747 Rn. 48.
3. Die Vertrauliche Geburt, Informationen über das Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt, S. 7.
4. Deutsches Jugendinstitut [Hrsg.]/Coutinho Joelle, Krell Cynthia, Bradna Monika, Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland: Fallzahlen, Angebote.

The anonymous child abandonment is not a relict from the Middle Ages, but still takes place nowadays. Recently, in numerous
countries special facilities, which make a child abandonment easier and protect the identity of the abandoner, have even been
put in place. Regarding the number of so-called baby hatches, Germany is at the top in the international comparison. However, the baby hatch is becoming more and more criticized, because of a risk for the mother and child resulting from a lack of
medical care at the birth as well as of the infringement of the child's right to know it´s genetic origin. As an alternative, which
should provide help for pregnant women, who wish to remain anonymous by the birth, and their children, the confidential
birth was introduced in Germany in 2014 .This model is supposed to make a balance between the rights of the mother and
the child possible. The following paper deals critically with the process of the confidential birth.
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Monika Pierzchlewicz

,,Rechtswirkungen
des Verlöbnisses nach deutschem
und polnischem Recht”
A. Einführung
Der Themenkreis des Verlöbnisses wird auf den ersten Blick
unterschiedlich in Polen und Deutschland betrachtet. Als Beleg
dieser These könnte angeführt werden, dass der polnische Gesetzgeber im Gegensatz zum deutschen auf die Regelung des
Verlöbnisses de lege lata verzichtet hat. Darüber hinaus, wird die
Verlobung in der polnischen Rechtsprechung sehr selten in Betracht gezogen und diesem Thema wurde bisher insbesondere
in der polnischen Literatur wenig Aufmerksamkeit gewidmet.
Dies könnte ein Grund dafür sein, dass diese Thematik in Polen
an Bedeutung verloren hat und nicht mehr rechtlich gewichtig
ist. Demzufolge stellt sich die Frage, ob das Verlöbnis überhaupt irgendwelche Rechtswirkungen herbeiführt. Obwohl
die polnische Literatur der Thematik des Verlöbnisses kaum
Aufmerksamkeit widmet, ist dieser Themenkreis immer aktuell. Die Relevanz dieses Themas ergibt sich schon daraus, dass
nach der Beendigung des Verlöbnisses beide Verlobte gegebenenfalls miteinander abrechnen wollen. Demnach sind Fragen,
welche Rechtsgrundlagen zur Anwendung kommen oder ob
dem bisherigen Verlobten überhaupt irgendwelche Ansprüche
zustehen, sehr bedeutend. Auf der anderen Seite geht es um
die etwaige Haftung der Verlobten. Im Rahmen dieser Arbeit
soll die deutsche und polnische Rechtslage hinsichtlich des
Verlöbnisses verglichen werden, wobei insbesondere auf die
Rechtsfolgen bei Bestehen und nach Beendigung des Verlöbnisses eingegangen werden soll. Letztendlich wird die Frage,
welche Rechtslage – deutsche oder polnische – rechtswirksamen Vermögensschutz für die Verlobten bietet, beantwortet.
1.
2.

3.
4.
5.

Muscheler, Familienrecht, Rn. 224.
Bürgerliches Gesetzbuch vom 18. August 1896 in der Fassung der Bekanntmachung
vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), zuletzt geändert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 24. Mai 2016 (BGBl. I S. 1190).
Schwab, Familienrecht, Rn. 39.
MüKo/Roth, § 1297, Rn. 17.
§ 1297 Abs. 2 BGB; § 1 Abs. 4 S. 2 LPartG.

keine Unterhaltsansprüche nach § 844 Abs. 2 BGB gegen den
Schädiger zu13. Vielmehr hat der überlebende Verlobte keinen
Anspruch auf ,,Witwenversorgung” nach dem OEG14. Aber nichtdestotrotzt unabhängig vom Bestehen einer Verlobung erhalten Partner einer eheähnlichen Gemeinschaft nach Maßgabe
der § 1 Abs. 8 Satz 4 i.V.m. § 1 Abs. 1 OEG Leistungen, sofern
ein Partner an den Schädigungsfolgen verstorben ist und der
andere unter Verzicht auf eine Erwerbstätigkeit die Betreuung
eines gemeinschaftlichen Kindes während dessen ersten drei
Lebensjahren ausübt15. Weitere Rechtsfolgen der Verlobung zeigen sich auch in anderen Rechtsbereichen16. Was das Eherecht
angeht, kann ein Güterrechtsvertrag nach § 1408 Abs. 1 BGB
schon vor Eheschließung abgeschlossen werden, der erst mit
der Eheschließung wirksam wird17. Interessanterweise steht dem
Verlobten beim Tod des anderen kein autonomes Recht zum Eintritt in dessen Mietvertrag zu; ein Eintrittsrecht besteht nur, wenn
die Verlobten einen gemeinsamen Haushalt geführt haben18.

§ 10 Abs. 5 LPartG26 auch für verlobte Lebenspartner entsprechend27. Demgegenüber bleibt die Verfügung von Todes wegen rechtsgültig, wenn erst der Tod die Verlobung beendet28.
Überdies soll Rücksicht darauf genommen werden, dass die
Verlobten erbschaftsteuerrechtlich nach §§ 15, 16 ErbStG 29
den Ehegatten nicht gleichgestellt sind30. Des Weiteren, was
andere Rechtsbereiche angeht, steht den Verlobten sowohl
im Zivilprozessrecht als auch im Strafprozessrecht ein Zeugnisverweigerungsrecht zu (§§ 383 Abs. 1 Nr. 1 ZPO31, 52 Abs. 1
Nr. 1 StPO32)33. Vielmehr haben die Verlobten im Prozessrecht
ein Auskunftsverweigerungsrecht34, ein Gutachtenverweigerungsrecht35 und ein Eidesverweigerungsrecht (§ 61 StPO)36.
Darüber hinaus, sind die Verlobten im Strafrecht Angehörige
gem. § 11 Abs. 1 Nr. 1a StGB37. und dadurch sind sie im materiellen Strafrecht privilegiert38. In erste Linie gilt für sie der entschuldigende Notstand des § 35 StGB39. Ferner ist zu beachten,
dass die Strafvereitelung zugunsten eines Angehörigen und

Wenn es um das Erbrecht geht, stehen die Verlobten den Ehegatten gleich19 ungeachtet dessen, dass das Verlöbnis kein gesetzliches Erbrecht begründet20. Per exemplum kann der Erblasser gem. § 2275 Abs. 3 i.V.m. § 2275 Abs. 2 BGB mit seinem
minderjährigen Verlobten einen Erbvertrag schließen21. Dazu
ist aber die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters der Minderjährigen erforderlich22. Wenn es um ein Erbverzichtsvertrag
geht, bedarf der Minderjährige nach § 2347 Abs. 1 Satz 1 Hs.
2 BGB keine Genehmigung des Familiengerichts, wenn er gegenüber seinem Verlobten verzichtet23. Das Gleiche gilt für die
Aufhebung des Erbvertrages durch den Vertrag24. Ferner wenn
ein Verlobter den anderen in einem Testament oder Ehevertrag
zum Erben einsetzt, so ist diese Verfügung nach § 2077 Abs. 2
BGB im Zweifel unwirksam, wenn das Verlöbnis vor dem Tode
des Erblassers aufgelöst worden ist25. Diese Regelung gilt über

daher auch eines Verlobten nach § 258 Abs. 6 StGB straffrei ist 40.
Zudem sind manche Straftaten zum Nachteil des Verlobten Antragsdelikte, etwa Diebstahl41, Hehlerei42 oder nach § 263 Abs. 4
StGB Betrug43. Der deutsche Gesetzgeber geht somit davon aus,
dass die Verlobten im gewissen Sinne zueinander gehören und
achtet ihr Verhältnis44.

B. Hauptteil
I.
Rechtsfolgen bei Bestehen
des Verlöbnisses
1. Deutsches Recht
Die Rechtswirkungen des Verlöbnisversprechens sind in
Deutschland verschiedenartig1. Es soll insbesondere auf das
Vertrauensschutzverhältnis der §§ 1298 ff. BGB2 eingegangen
werden3. Ungeachtet dessen, dass bei dem Verlöbnis ein Erfüllungszwang fehlt, besteht nach der überwiegenden Auffassung
in der Literatur eine Rechtspflicht zur Eheschließung, weil ein
ungerechtfertigter Rücktritt nach §§ 1298 ff. BGB Ersatzpflichten
auslöst4. Außerdem ist das Versprechen einer Strafe für den Fall,
dass die Eingehung der Ehe unterbleibt, nichtig 5. Wenn ein
Gericht ein Eheeingehungsurteil erlässt, dann wird seine Vollstreckung nach § 120 Abs. 3 FamFG6 verhindert7. Es wird ferner
darauf hingewiesen, dass eine personale Verbindung mit Pflichten zur Rücksichtnahme, Verlöbnistreue und Beistandsleistung
zwischen den Verlobten besteht8. Dazu gehört beispielsweise
die Pflicht, den Selbstmord des Partners zu verhindern9. Die
übrigen Pflichten sind weniger stark als unter Ehegatten, da
weder Haus- und Geschlechtsgemeinschaftspflichten10 noch
klagbare Unterhaltspflichten bestehen11. Wie schon oben bereits erwähnt, fehlt bei den obengenannten Pflichten ein Erfüllungszwang12, somit sind sie als Naturalverbindlichkeiten
(obligationes naturales) zu qualifizieren. Wenn es zur rechtswidrigen Tötung eines der Verlobten kommt, stehen dessen Partner
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2222).
Muscheler, Familienrecht, Rn. 224.
MüKo/Roth, § 1297, Rn. 17.
Muscheler, Familienrecht, Rn. 224; BGH FamRZ 1955, 136.
§ 1353 BGB.
MüKo/Roth, § 1297, Rn. 17.
MüKo/Roth, § 1297, Rn. 17.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

Ibidem.
Ibidem; Opferentschädigungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 7.
Januar 1985 (BGBl. I S. 1), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Juni
2011 (BGBl. I S. 1114).
NK-BGB/Kaiser, § 1297, Rn. 15.
Wellenhofer, Familienrecht, § 4, Rn. 2.
NK-BGB/Kaiser, § 1297, Rn. 14.
NK-BGB/Kaiser, § 1297, Rn. 15; § 563 Abs. 2 Satz 3 BGB.
MüKo/Roth, § 1297, Rn. 19; §§ 2275 Abs. 3, 2276 Abs. 2, 2279 Abs. 2, 2290 Abs. 3 S.
2, 2347 Abs. 1 BGB.
MüKo/Roth, § 1297, Rn. 19; §§ 1924 ff. BGB.
NK-BGB/Kaiser, § 1297, Rn. 16.
§ 2275 Abs. 2 S. 2 BGB.
NK-BGB/Kaiser, § 1297, Rn. 16.
§ 2290 Abs. 3 Satz 2 BGB.
MüKo/Roth, § 1297, Rn. 19.
Lebenspartnerschaftsgesetz vom 16. Februar 2001 (BGBl. I S. 266), zuletzt geändert
durch Artikel 19 des Gesetzes vom 20. November 2015 (BGBl. I S. 2010); nach Art. 1
Abs. 4 LPartG gelten die Vorschriften des BGB über das Verlöbnis für die eingetragene
Lebenspartnerschaft entsprechend.
NK-BGB/Kaiser, § 1297, Rn. 18.
MüKo/Roth, § 1297, Rn. 19.
Erbschaftsteuer- und Schenkungssteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung
vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes

2. Polnisches Recht
Wie schon oben bereits erwähnt ist in Polen die Thematik des
Verlöbnisses de lege lata nicht geregelt. Seit dem Familiengesetzbuch vom Jahr 1950 hat der polnische Gesetzgeber die Regelung
der Verlobung ganz aufgegeben45. Das wurde damit begründet,
dass etwaige Streitigkeiten in Anlehnung an das Schuldrecht zu
lösen seien46. Dagegen ist kritisch aber einzuwenden, dass der Verzicht auf die Regelung des Verlöbnisses in Polen Schwierigkeiten

30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

vom 31. Juli 2016 (BGBl. I S. 1914).
NK-BGB/Kaiser, § 1297, Rn. 19.
Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl.
I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 11. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2222).
Strafprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S.
1074, 1319), zuletzt geändert durch Artikel 4 Absatz 5 des Gesetzes vom 11. Oktober
2016 (BGBl. I S. 2226).
Wellenhofer, Familienrecht, § 4, Rn. 2.
§§ 384 Nr. 1, 2 ZPO, 55 StPO.
§§ 408 Abs. 1 Satz 1 ZPO, 76 Abs. 1 Satz 1 StPO.
Muscheler, Familienrecht, Rn. 224.
Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl.
I S. 3322), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Oktober 2016 (BGBl.
I S. 2226).
Muscheler, Familienrecht, Rn. 224.
MüKo/Roth, § 1297, Rn. 20.
Muscheler, Familienrecht, Rn. 224.
§§ 247 ff. StGB.
§ 259 Abs. 2 StGB.
MüKo/Roth, § 1297, Rn. 20.
Schwab, Familienrecht, Rn. 40.
Szymocha, Zaręczyny w prawie niemieckim i polskim, KPP, S. 424.
Ibidem.

16 | DPJZ

DPJZ | 17
insbesondere im Bereich der Feststellung der etwaigen Haftung von Verlobten bereiten könnte, weil es nicht ausreichend
klar sein könnte, welche schuldrechtlichen Vorschriften in
einer bestimmten Situation zur Anwendung kommen sollen.
Die Verwendung von lex specialis-Vorschriften erscheint mehr
plausibel, da der rechtliche Vermögensschutz der Verlobten in
bestimmten Situationen effektiver gewährleistet sein könnte.
Der polnische Gesetzgeber sieht im Gegensatz zum deutschen
keine Privilegien oder besondere Rechtsstellung für Verlobte
vor. Das hätte zur Folge, dass in Polen das Bestehen einer Verlobung keine Rechtswirkungen herbeiführt. Zu berücksichtigen ist aber, dass zwar das Verlöbnis in Polen nicht gesetzlich
geregelt ist, aber schon in der Rechtsprechung des polnischen
Obersten Gerichtshofs zum Ausdruck gebracht wurde. Im polnischen Strafrecht steht nämlich den Verlobten das Zeugnisverweigerungsrecht zu47. Wenn man hingegen die Stellung der
Verlobten bei Bestehen des Verlöbnisses nach deutschem und
polnischem Recht danebenhält, lässt sich prima facie feststellen,
dass in Deutschland den Verlobten das breitere Spektrum an
Rechten und Privilegien zur Verfügung steht.

II.
Rechtsfolgen nach Beendigung
des Verlöbnisses
1. Deutsches Recht
a) Ersatzpflicht nach §§ 1298, 1299 BGB
Zunächst kann der Ersatzanspruch wegen Rücktritts vom Verlöbnis ohne wichtigen Grund nach §§ 1298, 1299 BGB in Betracht kommen. Wenn ein Verlobter ohne wichtigen Grund vom
Verlöbnis zurücktritt48 oder veranlasst er durch sein Verschulden
den Rücktritt des anderen Verlobten49, ist er verpflichtet dem
anderen den Schaden aus Aufwendungen, Verbindlichkeiten
sowie sonstigen Maßnahmen zu ersetzen, die in Erwartung der
Ehe gemacht worden sind50. Damit einer der Verlobten nach
dieser Rechtsgrundlage haftet, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden.

aa) Angemessene Vermögensnachteile
in Erwartung der Ehe
Zuerst muss es sich um Vermögensnachteile handeln, die in
Erwartung der Ehe gemacht worden sind51. Hierbei handelt
es sich um Aufwendungen und Verbindlichkeiten sowie sonstigen Maßnahmen52. Unter Aufwendungen versteht man freiwillige Vermögensopfer, die für die beabsichtigte Ehegemeinschaft geleistet worden sind53. Darunter fällen insbesondere
Kosten, die mit der Hochzeitsfeier verbunden sind, d.h. Kauf
eines Brautkleids, Einladungskarten für die Hochzeitsgäste,
festliche Kleidung und Reisekosten für die Brautmutter sowie
Aufwendungen auf Verlobungsanzeige und Verlobungsfeier54.
Darüber hinaus zählen zu den Aufwendungen und Verbindlichkeiten, Ausgaben und Anschaffungen für den zukünftigen
Haushalt, vor allem Miete für eine Wohnung, Umzugskosten,
Kaufverpflichtungen bzgl. eines Wohngrundstücks oder einer
Eigentumswohnung sowie Ausgaben und Darlehensaufnah-

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Beschluss des polnischen Obersten Gerichts v. 22.02.2006, Az.: III KK 222/05, PiP 2007,
H. 1, S. 35; Szymocha, Zaręczyny w prawie niemieckim i polskim, KPP, S. 428.
§ 1298 Abs. 1, 3 BGB.
§ 1299 BGB.
NK-BGB/Kaiser, §§ 1298, 1299, Rn. 1.
NK-BGB/Kaiser, §§ 1298, 1299, Rn. 5.
NK-BGB/Kaiser, §§ 1298, 1299, Rn. 1.
MüKo/Roth, § 1298, Rn. 4.
NK-BGB/Kaiser, §§ 1298, 1299, Rn. 5.
MüKo/Roth, § 1298, Rn. 4.
NK-BGB/Kaiser, §§ 1298, 1299, Rn. 5.

eines der Verlobten, auch des Zurücktretenden, sowie auf den
Nichteintritt der Bedingung bei einem bedingten Verlöbnis
hingewiesen83. Zum Schadensersatz ist nur derjenige Verlobte
verpflichtet, der entweder ohne wichtigen Grund von der Verlobung zurückgetreten ist oder den Rücktritt des anderen durch
ein Verschulden, das einen wichtigen Grund für den Rücktritt
darstellt, veranlasst hat84.

cc) Anspruchsberechtigte

men zum Kauf von Hausrat55. Es wird ferner darauf hingewiesen,
dass die Beteiligung des Brautvaters am Gewerbebetrieb des
Verlobten mit einer Geldeinlage sowie Ankauf eines Erwerbsgeschäftes erstattungsfähig sind56. Nicht zu ersetzen sind dagegen
Kosten, die mit der Sorge um der Beziehung verbunden sind,
beispielsweise Besuch der Eltern, gemeinsame Reisen, da diese
Aufwendungen eher der Verlobung dienen und nicht selbst in
Erwartung der Ehe gemacht worden sind57. Ferner sind dem
anderen Verlobten sonstigen Maßnahmen zu ersetzen58. Als
solche Maßnahmen kommen insbesondere die Aufgabe einer
beruflichen Stellung oder eines Gewerbebetriebs sowie der
Verkauf von Wertobjekten in Betracht59. Überdies zählen dazu
die Kündigung der bisherigen Wohnung und die Veräußerung
von Einrichtungsgegenständen am bisherigen Wohnort60. Zu
beachten ist, dass alle diese dargestellten Vermögensnachteile,
wie schon oben bereits erwähnt, in Erwartung der Ehe gemacht
werden müssen, also falls sie vernünftigerweise unterblieben
wären, wenn der Verlöbnisbruch vorausgesehen worden wäre61.
Diese Voraussetzung fehlt, wenn der Mangel des Heiratswillens
bekannt ist62. Die erwartete Ehe muss der Hauptbewegungsgrund sein, aber nichtdestotrotzt sind anderweitige Nebenmotive unschädlich63. Demnach sind Aufwendungen, die lediglich
anlässlich des Verlöbnisses erfolgten, nicht erstattungsfähig64.
Interessanterweise, dienen im Zweifel Anschaffungen von Möbel usw. nicht der Vorbereitung der Ehe, sondern dem Zusammenleben in vorehelicher Lebensgemeinschaft65. Zu Recht weist
Szymocha darauf hin, dass wegen des Zusammenlebens von
Verlobten schon vor der Eheschließung, was zur Regel geworden ist, die Abgrenzung zwischen Vermögensnachteilen in Erwartung der Ehe und solchen, die lediglich der Befriedigung der
laufenden Bedürfnisse der Verlobten dienen, Schwierigkeiten
bereitet; früher war das nicht der Fall, da die Verlobten erst nach
der Eheschließung das gemeinsame Leben begannen 66. Darüber hinaus werden Ausgaben für die Schwangerschaft insbesondere aus diesem Grund nicht als Aufwendung in Erwartung
der Ehe angesehen, dass die Aufgabe der Berufstätigkeit wegen der Schwangerschaft lediglich der Schwangerschaft dient,
nicht aber in Erwartung der Ehe erfolgt67. Des Weiteren ist der
Schaden nur insoweit zu ersetzen, als die Aufwendungen, Verbindlichkeiten und sonstige Maßnahmen angemessen waren68.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Szymocha, Zaręczyny w prawie niemieckim i polskim, KPP, S. 416.
§ 1298 Abs. 1 Satz 2 BGB.
Palandt/Brüdermüller, § 1298, Rn. 4.
MüKo/Roth, § 1298, Rn. 5.
Palandt/Brüdermüller, § 1298, Rn. 5.
Ibidem.
MüKo/Roth, § 1298, Rn. 6.
Palandt/Brüdermüller, § 1298, Rn. 6.
NK-BGB/Kaiser, §§ 1298, 1299, Rn. 11.
Szymocha, Zaręczyny w prawie niemieckim i polskim, KPP, S. 417.
NK-BGB/Kaiser, §§ 1298, 1299, Rn. 12.
§ 1298 Abs. 2 BGB.

Es kommt auf die Umstände des Einzelfalles an, vor allem auf
die Vermögensverhältnisse des Aufwendenden, unter Berücksichtigung des Lebensstandards der künftigen Ehegatten69. In
der Literatur wird darauf hingewiesen, dass ein Verlobter nachteilige Vermögensentscheidungen nur dann treffen darf, wenn
mit Sicherheit zu erwarten ist, dass die Ehe in Kürze geschlossen
werden wird70. Zu beachten ist ferner, dass der Schaden nur
bis zur Höhe des negativen Interesses zu ersetzen ist, d.h. der
Berechtigte so zu stellen ist, wie er stehen würde, wenn er auf
das Eheversprechen nicht vertraut hätte71.

bb) Rücktritt vom Verlöbnis aus wichtigem Grund
Der Schadensersatzanspruch entsteht erst, wenn einer der Verlobten vom Verlöbnis zurückgetreten ist72. Ein Rücktritt stellt
eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung dar, die
nach § 130 Abs. 1 S. 2 BGB erst mit ihrem Zugang beim Partner
wirksam wird73. Der Rücktritt kann nicht nur selbst mit Rückgabe
des Verlobungsrings74, sondern auch durch Abbruch sämtlicher
Kontakte oder Auszug aus der gemeinsamen Wohnung erfolgen75. Des Weiteren muss der Rücktritt aus wichtigem Grund
erfolgen76. Wichtige Gründe sind solche erhebliche Tatsachen,
die bei einer Würdigung aller Umstände des Einzelfalles geeignet gewesen wären, den zurücktretenden Verlobten von
der Eingehung des Verlöbnisses abzuhalten77. Diese Gründe
können sowohl in objektiven Tatsachen als auch in der Person
eines Verlobten, auch des Zurücktretenden, liegen78. Hat aber
der zurücktretende Verlobte diesen wichtigen Grund verschuldet, ist er schadensersatzpflichtig79. Selbst eine bloße Änderung der subjektiven Einstellung eines Partners zum anderen
ist nicht ausreichend80. Zu den wichtigsten Gründen zählen
insbesondere der Bruch der Verlöbnistreue, Beschimpfungen
und Verdächtigungen des anderen Verlobten, sowie unbegründete langfristige Verzögerung der Eheschließung81. Überdies
stellen Täuschungen über die für die Ehe erkennbar relevanten
Tatsachen – wie etwa Unfruchtbarkeit oder erbliche Belastungen – einen wichtigen Grund dar82. Darüber hinaus wird auch
auf eine schwere unheilbare oder ansteckende Erkrankung
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71.
72.
73.
74.
75.
76.
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MüKo/Roth, § 1298, Rn. 9.
NK-BGB/Kaiser, §§ 1298, 1299, Rn. 30.
Szymocha, Zaręczyny w prawie niemieckim i polskim, KPP, S. 417.
§§ 1298, 1299 BGB.
MüKo/Roth, § 1298, Rn. 2.
BGH v. 3.7.1961, IV ZR 9/71, FamRZ 1961, 424.
NK-BGB/Kaiser, §§ 1298, 1299, Rn. 17.
§ 1298 Abs. 3 BGB.
Palandt/Brüdermüller, § 1298, Rn. 8.
MüKo/Roth, § 1298, Rn. 10.
Palandt/Brüdermüller, § 1298, Rn. 8.
Schwab, Familienrecht, Rn. 48.
MüKo/Roth, § 1298, Rn. 11.
NK-BGB/Kaiser, §§ 1298, 1299, Rn. 24.

Wenn es sich um Aufwendungen und Verbindlichkeiten handelt,
die in Erwartung der Ehe gemacht worden sind, sind sowohl der
verlassene Verlobte, als auch dessen Eltern und dritte Personen,
die anstelle der Eltern gehandelt haben, antragsberechtigt85.
An der Stelle der Eltern handelt, wer aus gleicher persönlicher
Bindung und wegen gleicher moralischer Verpflichtung wissentlich elterliche Funktionen übernimmt86. Was aber sonstige
Maßnahmen betrifft, ist nach § 1298 Abs. 1 S. 2 BGB lediglich
der Verlobte anspruchsberechtigt87.

dd) Konkurrenz mit anderen Ansprüchen
Zu beachten ist, dass der Schadenersatzanspruch nach §§ 1298,
1299 BGB die Geltendmachung von anderen Ansprüchen, wie
etwa ungerechtfertigter Bereicherung nach § 812 BGB, nicht
ausschließt88. Da aber das Verlöbnis kein absolutes, gegenüber
jedermann wirkendes Recht begründet, fällt der Bruch der Verlöbnistreue nicht unter § 823 Abs. 1 BGB89. In der Rechtsprechung wird aber darauf hingewiesen, dass die Kosten, die mit
der Behandlung wegen des Nervenzusammenbruchs infolge
des Abbruchs des Verlöbnisses verbunden sind, ausnahmsweise
nach § 823 Abs. 1 BGB erstattungsfähig sind90.

b) Rückgabe von Geschenken
Weiterhin, wenn die Eheschließung unterbleibt, kann jeder
Verlobte von dem anderen die Herausgabe desjenigen, was er
ihm geschenkt oder zum Zeichen des Verlöbnisses gegeben
hat, verlangen91. Die Eheschließung stellt hier die Geschäftsgrundlage für die Schenkung dar, die mit dem Scheitern des
Verlöbnisses entfällt92. Damit der Anspruch nach § 1301 BGB
entsteht, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden.

aa) Gültiges Verlöbnis
Zuerst müssen die Schenkungen oder sonstigen Zuwendungen
während eines gültigen Verlöbnisses erfolgen93. Es genügt aber,
wenn die Verlobung nach § 141 BGB bestätigt worden ist94.
Nebenbei ist zu erwähnen, dass sich daraus u.a. schon die Relevanz des Rechtscharakters des Verlöbnisses ergibt. Wenn es
sich nämlich dabei etwa um einen Vertrag handelt, ist bei der
Feststellung der Gültigkeit des Verlöbnisses auf die Vorschriften
über Rechtsgeschäfte95 abzustellen, insbesondere wenn es um
die Verlobung von Minderjährigen geht.
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MüKo/Roth, § 1298, Rn. 11-12.
Schwab, Familienrecht, Rn. 46; §§ 1298 Abs. 1, 3, 1299 BGB.
§ 1298 Abs. 1 Satz 1 BGB.
NK-BGB/Kaiser, §§ 1298, 1299, Rn. 33.
Ibidem.
Szymocha, Zaręczyny w prawie niemieckim i polskim, KPP, S. 419.
NK-BGB/Kaiser, §§ 1298, 1299, Rn. 37.
BGH v. 16.2.1960, VI ZR 27/59, FamRZ 1960, 192.
§ 1301 Satz 1 BGB.
NK-BGB/Kaiser, § 1301, Rn. 2.
MüKo/Roth, § 1301, Rn. 2.
NK-BGB/Kaiser, § 1301, Rn. 8.
§§ 104 ff., §§ 116 ff., §§ 119 ff., § 134, § 138 BGB.
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bb) Verlobungsgeschenk an den anderen Partner
Jeder Verlobte kann erst die Rückgabe des zum Zeichen des
Verlöbnisses Hingegebenen verlangen96. Zweifellos wird zum
Zeichen des Verlöbnisses immer ein Verlobungsring gegeben,
der ein symbolisches Beweiszeichen für das Verlöbnis darstellt97.
Zu beachten ist ferner, dass lediglich Geschenke zurückverlangt
werden können98. Dieser Begriff ist nach überwiegender Ansicht weit auszulegen – darunter fallen alle Zuwendungen, die
mit der Auflösung des Verlöbnisses ihre Grundlage verlieren99.
Dazu gehören nicht nur die unentgeltlichen Sachzuwendungen, sondern auch der Erlass einer Schadensersatzforderung
aus unerlaubter Handlung oder die Mithilfe beim Bau eines
Familienheims100. Im Gegensatz zu der Schadensersatzpflicht
bei dem Rücktritt vom Verlöbnis101 kommt es bei der Rückgabe
der Geschenke auf die Angemessenheit nicht an102.

ausgeschlossen werden, wenn der Verlobte die Eheschließung
wider Treu und Glauben verhindert113.

ee) Anspruchsberechtigte
Nach dem Wortlaut des § 1301 BGB kann nur der Verlobte selbst
seine Geschenke zurückfordern114. Etliche Autoren weisen darauf
hin, dass für die Geschenke der Eltern und anderer ihnen gleichgestellter Personen an den anderen Verlobten § 1301 BGB analog
zur Anwendung kommen soll115. Andere dagegen behaupten,
dass eine analoge Anwendung des § 1301 BGB mangels einer
planwidrigen Regelungslücke in diesem Fall ausgeschlossen
werden soll – das lasse sich damit begründen, dass die Eltern u.a.
Rückforderungsansprüche aus §§ 527, 530 BGB haben116.

ff) Konkurrenz mit anderen Ansprüchen
Es wird darauf hingewiesen, dass neben § 1301 BGB weitere
schenkungsrechtliche Anspruchsgrundlagen wie etwa § 528
BGB betr. Verarmung des Schenkers oder § 530 BGB betr. groben
Undanks zur Anwendung kommen117.

2. Polnisches Recht
Wie schon oben bereits erwähnt, ist die Thematik des Verlöbnisses de lege lata in Polen nicht geregelt (s.o.), was bestimmte
Schwierigkeiten bei der Feststellung von Rechtswirkungen einer Verlobung bereiten kann.

a) Vertragliche Anspruchsgrundlagen
cc) Unterbleiben der Eheschließung
Weiterhin ist zu beachten, dass ein Anspruch besteht, wenn die
Eheschließung unterblieben ist103. Daraus lässt sich die Schlussfolgerungen ziehen, dass ein Anspruch auf Herausgabe von
Geschenken und Verlöbniszeichen immer dann entsteht, wenn
das Verlöbnis endet – mit Ausnahme der Beendigung durch
Eheschließung104. Er ist weder durch die Ersatzpflicht nach §§
1298, 1299 BGB noch durch Anfechtung ausgeschlossen105. Er
entsteht ebenfalls im Falle einer einverständlichen Entlobung106.

dd) Rechtsfolge
Die Rückgabe soll nach den Vorschriften über die Herausgabe
einer ungerechtfertigten Bereicherung erfolgen107. Der § 1301
BGB verwiest somit auf die §§ 812 ff. BGB108. In diesem Punkt
ist es höchst umstritten, ob es sich hierbei um eine Rechtsgrund- oder Rechtsfolgenverweisung handelt109. Nach Ansicht
des BGH geht es um eine Rechtsgrundverweisung110, während
ein Teil der Literatur sich für eine Rechtsfolgenverweisung ausspricht111. Relevant bleibt hierbei lediglich, dass § 815 BGB nur
dann anzuwenden ist, wenn man eine Rechtsgrundverweisung
annimmt112. Die Rückforderung von Geschenken soll danach
96.
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NK-BGB/Kaiser, § 1301, Rn. 5, § 1301 Satz 1 Alt. 2 BGB.
NK-BGB/Kaiser, § 1301, Rn. 5.
Palandt/Brüdermüller, § 1301, Rn. 4.
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MüKo/Roth, § 1301, Rn. 3.
§§ 1298, 1299 BGB.
MüKo/Roth, § 1301, Rn. 3.
§ 1301 BGB.
NK-BGB/Kaiser, § 1301, Rn. 11.
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NK-BGB/Kaiser, § 1301, Rn. 13.
Wellenhofer, Familienrecht, § 4, Rn. 17.
BGH v. 28.2.1996, XII ZR 181/93, BGHZ 132,105, 108.
NK-BGB/Kaiser, § 1301, Rn. 13.
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Es wird in der polnischen Literatur vertreten, dass ein Verlöbnisvertragsschluss nach allgemeinen Regeln zulässig ist 118.
Das kann aus der Kontrahierungsfreiheit hergeleitet werden119. Gleichwohl soll Rücksicht darauf genommen werden,
dass wegen der allgemeinen Eheschlussfreiheit dieser Vertrag
jedoch nicht erzwingbar ist120. Auf diesen Vertrag sollen die
ZGB-Vorschriften121 Anwendung finden und gleichwohl die
KRO-Vorschriften 122 berücksichtigt werden 123. Der Oberste
Gerichtshof hat sich schon mit der Problematik der Herausgabe der ungerechtfertigten Bereicherung im Rahmen einer
nichtehelichen Gemeinschaft befasst und beschlossen, dass
die Parteien durch einen Vertrag sui generis verbunden sind 124.
Diese Entscheidung wurde einer Kritik unterzogen und zwar
Borysiak hat darauf hingewiesen, dass wenn eine Partei keine
wirtschaftlich äquivalente Gegenleistung von dem anderen bezweckt, dann sollte die Partei ihre Herausgabensprüche auf Vorschriften über den Schenkungsvertrag125 stützen; danach sollen
wegen fehlender causa obligandi vel acquirendi vertragliche
Ansprüche nicht in Betracht kommen126. Diese Ansicht scheint
begründet zu sein, da es sittenwidrig sein könnte, wenn ein
Verlobter dem anderen lediglich aus dem Grund etwas schenkt,
dass der Partner zu einer äquivalenten wirtschaftlichen Gegenleistung verpflichtet wäre. Anders ausgedrückt, wenn ein Verlobter etwas von dem anderen geschenkt bekommt, entstünde
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NK-BGB/Kaiser, § 1301, Rn. 14.
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NK-BGB/Kaiser, § 1301, Rn. 15.
NK-BGB/Kaiser, § 1301, Rn. 17.
Ignatowicz, Nazar, Prawo rodzinne, Rn. 229.
Art. 3531 ZGB.
Ignatowicz, Nazar, Prawo rodzinne, Rn. 229.
Polnisches Zivilgesetzbuch, Gesetz vom 23.04.1964, Dz.U. 1964 Nr. 16, Pos. 93 i.d.g.F.
Polnisches Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch, Gesetz vom 25.02.1964, Dz. U.
1964 Nr. 9, Pos. 59 i.d.g.F.
System Prawa Prywatnego/Gajda, S. 76, Rn. 12.
Urteil des Obersten Gerichtshofs v. 12.1.2006, Az.: II CK 342/05, OSP 2006, H. 10., Pos.
113, Szymocha, Zaręczyny w prawie niemieckim i polskim, KPP, S. 426-427.
Art. 888 ff. ZGB.
Borysiak, Glosse zum Urteil des Obersten Gerichtshofs v. 12.1.2006, Az.: II CK 342/05,
PS 2009, H. 3, S. 124.

für ihn die Pflicht, etwas wirtschaftlich äquivalentes zu leisten.
Das selbst schließt aber die Einstufung der Verlobung als Vertrag
nicht aus, der durch die Verpflichtung zum sorgfältigen Handeln
gekennzeichnet ist127 und der keine erzwingbare Primärpflicht
enthält (s.o.). Selbst die vertragliche Anspruchsgrundlage für die
Herausgabeansprüche scheidet aus, es sei denn die Verlobten
haben einstimmig eine entsprechende vertragliche Abrede
getroffen , nach der beide zu wirtschaftlich äquivalenten Gegenleistungen verpflichtet sind128.

b) Schenkungsvertrag
Es wird ferner darauf hingewiesen, dass die Verlobten ihre
Ansprüche auf Herausgabe von Geschenken auf Vorschriften
über den Schenkungsvertrag129 stützen können130. In Betracht
kommt vor allem Art. 898 BGB, wonach der Schenker seine
Schenkung wegen groben Undanks der Beschenkten widerrufen kann131. Grober Undank liegt vor, wenn das Handeln (Tun
oder Unterlassen) der Beschenkten gegen den Schenker gerichtet ist, was höchst unangebracht ist132. Es geht vor allem um
die Begehung eines Verbrechens gegen Leib und Leben, sowie
Straftaten gegen das Vermögen des Schenkers133. Es ist daher
fraglich, ob ein Rücktritt vom Verlöbnis einen groben Undank
begründen könnte. Schon auf den ersten Blick sieht man, dass
diese Anspruchsgrundlage nicht auf alle Fälle anwendbar ist.
Aus diesem Grund wird darauf hingewiesen, dass Vermögensverschiebungen zwischen Verlobten als Schenkungsvertrag
unter auflösender Bedingung angesehen werden können134.

c) Schenkungsvertrag unter auflösender Bedingung
Es wird angenommen, dass für bestimmte Geschenke, insbesondere für den Verlobungsring, der Vorbehalt der Rückgabe
der Geschenke im Falle der Auflösung des Verlöbnisses zulässig
ist135. Das gilt aber nicht für Immobilien136. Diese Ansicht lässt
sich damit begründen, dass in der Praxis im Fall einer Trennung fast immer die Frau den Verlobungsring zurückgibt; der
Ring ist nämlich nicht bedingungslos geschenkt, sondern in
der Hoffnung auf die Eheschließung, was für beide Parteien
bewusst und klar ist137. Zu beachten ist aber, dass es schwer
nachweisbar sein könnte, dass die Schenkung unter solcher
auflösender Bedingung erfolgte.

d) Ungerechtfertigte Bereicherung
Des Weiteren könnte man die Möglichkeit der Anwendung
von Vorschriften über ungerechtfertigte Bereicherung138 in
Erwägung ziehen139. Dazu müssen folgende Voraussetzungen
vorliegen – Bereicherung einer Person, Entreicherung anderer
Person, Zusammenhang zwischen Bereicherung und Entreicherung und kein Rechtsgrund der Bereicherung140. Für die
Verhältnisse zwischen Verlobten ist der Fall des indebitum, d.h.
einer Situation, wo der bezweckte Erfolg der Leistung nicht eingetreten ist (conditio ob rem)141, besonders relevant142. Nebenbei
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.

Szymocha, Zaręczyny w prawie niemieckim i polskim, KPP, S. 406.
Art. 3531 ZGB.
Art. 888 ff. ZGB.
Borysiak, Glosse zum Urteil des Obersten Gerichtshofs v. 12.1.2006, Az.: II CK 342/05,
PS 2009, H. 3, S. 124.
Szymocha, Zaręczyny w prawie niemieckim i polskim, KPP, S. 429.
Kidyba, Schuldrecht BT, Art. 898, Rn. 7.
Urteil des Obersten Gerichsthofs v. 7.5.2003, Az.: IV CKN 115/01, LEX 137593.
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bemerkt, wenn man das Verlöbnis als Vertrag qualifiziert, wäre
die Geltendmachung von Ansprüchen aus Vorschriften über
ungerechtfertigte Bereicherung viel einfacher, da es sich hierbei
um den Wegfall der Geschäftsgrundlage (condtitio causa finita)
handelt143. Bei der Verlobung stellt die Eheschließung bzw. die
Fortdauer des Verlöbnisses den Zweck der Leistung dar144. Daher kommt diese Anspruchsgrundlage zur Anwendung, wenn
das Verlöbnis ausgelöst wird. Zu beachten ist aber, dass die
Verlobten über den Zweck der Leistung, d.h. Eingehung der
Ehe, einig sein müssen145. Interessanterweise, ist der Anspruch
aus ungerechtfertigter Bereicherung bei Geltendmachung der
Kosten ausgeschlossen, die mit der Vorbereitung derr Hochzeit
verbunden sind, da in einem solchen Fall keine Bereicherung
eines der Verlobten vorliegt146. Ebenfalls in diesem Fall kann
diese Anspruchsgrundlage nicht auf alle Sachverhalte angewendet werden.

e) Deliktische Anspruchsgrundlagen
Weiterhin wird in der Literatur darauf hingewiesen, dass den Verlobten der Anspruch aus unerlaubter Handlung nach Art. 415 ZGB
zustehen kann147. Dazu müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden – das Entstehen eines rechtswidrigen Schadens,
schuldhaftes Handeln und der Kausalzusammenhang zwischen
dem Handeln und dem entstandenen Schaden148. Als Schaden
können Kosten angesehen werden, die mit der Vorbereitung
der Eheschließung verbunden sind, etwa die Anzahlung für
die Hochzeit149. In der Rechtsprechung wurde schon darauf
hingewiesen, dass ein leichtsinniger Abbruch des Verlöbnisses
zu einer Haftung führen kann150. Zu beachten ist aber, dass das
Handeln sowohl rechtswidrig, als auch schuldhaft sein muss,
wobei als rechtswidrige Handlungen ebenfalls Taten angesehen
werden, die sittenwidrig oder mit den Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens unvereinbar sind151. Der Rücktritt vom
Verlöbnis könnte daher gegen die Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens verstoßen oder sittenwidrig sein152.
Grundsätzlich ist das aber wegen der Eheschließungsfreiheit
zu verneinen153. Die Haftung der Verlobten nach Art. 415 ZGB
ist daher lediglich auf sehr wenige Fälle begrenzt, die offensichtlich rechtswidrig in hoc sensu und schuldhaft sind. Das ist
etwa der Fall, wenn einer der Verlobten schon von Anfang an
keine Absicht hatte, die Ehe einzugehen154. Diese Intention ist
wiederum sehr schwer nachweisbar.

f) Culpa in contrahendo
Schließlich wird in der Literatur erwähnt, das Verlöbnis ein
Vorstadium zur Ehe und Verhandlungen zur Eheschließung
darstellt und deshalb die Haftung aus culpa in contrahendo auf
die Verlobung ausgedehnt werden soll155. Zu beachten ist aber,
dass Art. 72 § 2 ZGB lediglich im Rahmen des Vertragsschlusses
durch Verhandlungen Anwendung findet156. Das hat zur Folge,
dass wieder eine begrenzte Anzahl von Sachverhalten durch
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diese Haftung umfasst wird. Weitere Fälle, die nicht unter die
Haftung nach culpa in contrahendo fallen, sollen nach Maßgabe
des Art. 415 ZGB entschieden werden157, was erneut erfordert,
dass alle oben erwähnten Voraussetzungen erfüllt sein müssen,
insbesondere ein rechtswidriges Handeln gegeben sein muss.

III.
Gegenüberstellung der deutschen
und polnischen Regelung
Wenn man die Stellung der Verlobten erst bei Bestehen des
Verlöbnisses nach deutschem und polnischem Recht danebenhält, lässt sich feststellen, dass in Deutschland den Verlobten
ein breiteres Spektrum an Rechten und Privilegien zur Verfügung steht (s.o.). Nicht identisch sind die Rechtswirkungen nach
beiden Rechtssystemen, wenn die Verlobung beendet ist. In
erster Linie soll Rücksicht darauf genommen werden, dass in
Polen die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen
wegen Nichterfüllung des Versprechens die Ehe einzugehen,
grundsätzlich fehlt158. Da bei der Rückgabe der Geschenke der
deutsche Gesetzgeber auf die Vorschriften über die Herausgabe der ungerechtfertigten Bereicherung verweist, könnte
man daraus schlussfolgern, dass diese Regelung der polnischen
Rechtsordnung ähnlich ist159. Gleichwohl hat die polnische
Rechtsprechung Rücksicht darauf genommen, dass die Vorschriften über ungerechtfertigte Bereicherung nur dann zur
Anwendung kommen, wenn der Person keine anderen Rechtmittel zur Verfügung stehen160. Wenn mithin ein Verlobter dem
anderen etwa den Verlobungsring schenkt, steht ihm in erster
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Linie der Widerruf der Schenkung wegen groben Undanks zu161.
Das hingegen könnte den Verlobten Schwierigkeiten bereiten,
da es sich hierbei um ein unbestimmtes Rechtsbegriff handelt
– der Verlobte weiß nicht genau, ob in seinem Fall ein grober
Undank vorliegt oder nicht, was bewirkt, dass er mit der etwaigen Klageabweisung im Fall der Geltendmachung von Herausgabeansprüchen aus ungerechtfertigter Bereicherung rechnen
muss. Es unterliegt keinem Zweifel, dass in einem solchen Fall
keine Rechtssicherheit vorliegt. Darüber hinaus ist es in Polen
weniger wirksam, den Herausgabeanspruch der Geschenke
auf die Vorschriften über den Widerruf der Schenkung wegen
groben Undanks, als auf den deutschen § 1301 BGB zu stützen,
da nicht viele Sachverhalte unter das Merkmal des groben Undanks unterfallen und überhaupt der polnische Gesetzgeber
den Ausschluss des Widerrufs der Schenkung vorsieht, wenn
diese mit den Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens
vereinbar ist162. Nur exemplarisch kann man darauf hindeuten, dass wie schon oben bereits erwähnt, nach polnischem
Recht der Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung bei
Geltendmachung von mit Vorbereitung zur Hochzeit verbundenen Kosten ausgeschlossen ist, da in einem solchen Fall keine
Bereicherung eines der Verlobten vorliegt163. Der Verlobte muss
sich daher entweder auf culpa in contrahendo berufen – was
fast immer ausscheidet, da diese Haftung nur im Rahmen des
Vertragsschlusses durch Verhandlungen Anwendung findet
oder seinen Anspruch auf Art. 415 ZGB stützen, wobei er vor
allem das rechtswidrige und schuldhafte Handeln beweisen
muss165, das nicht immer vorliegt. Anders wäre dieser Fall nach
der deutschen Rechtsordnung zu beurteilen. Wie schon oben
bereits erwähnt, stellen solche Kosten Vermögensnachteile in
Erwartung der Ehe dar166, die der Ersatzpflicht nach § 1298 BGB
unterliegen, wenn kein wichtiger Grund für den Rücktritt vom
Verlöbnis vorliegt167. Der deutsche Gesetzgeber setzt hierbei
keine Rechtswidrigkeit des Handelns voraus, was besseren
Vermögensschutz für die Verlobten bieten könnte. Schließlich
kann man darauf hindeuten, dass wenn es sich nach polnischem
Recht um die Anspruchsgrundlage des Art. 415 ZGB handelt,
selbst der Rücktritt vom Verlöbnis nicht die Voraussetzung der
Rechtswidrigkeit erfüllt168, was die Möglichkeit des rechtlichen
Vermögensschutzes für die Verlobten ausschließen könnte. In
Deutschland dagegen, ist es für die Begründung der Schadensersatzpflicht ausreichend, wenn kein wichtiger Grund für den
Rücktritt vorliegt169, der anhand der oben genannten Beispiele
nicht immer als rechtswidrig anzusehen ist. Daraus kann man
schlussfolgern, dass in Deutschland die Verlobten im größeren
Ausmaß geschützt sind.

C. Schlussfolgerungen
Zusammenfassend lassen sich folgende Bemerkungen anführen. Vor allem, wie es sich erwies, führt sowohl in Polen als auch
in Deutschland das Verlöbnis Rechtswirkungen herbei. Wenn
die Verlobung besteht, sind diese Rechtsfolgen für Verlobte
nach deutschem Recht zweifellos in verschiedenen Rechtsgebieten umfangreich. Der polnische Gesetzgeber hat dagegen
auf Privilegien für Verlobte verzichtet. Darüber hinaus, wenn
das Verlöbnis beendet wird, sind die Verlobten nach deutscher
Rechtsordnung rechtlich ausreichend geschützt. Hingegen
kann es mangels einer Regelung im polnischen Rechtssystem
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den Verlobten Schwierigkeiten bereiten und zwar in der Geltendmachung ihrer Ansprüche aus richtigen Anspruchsgrundlagen. Dazu muss man darauf hinweisen, dass nach polnischem
Recht nicht alle Sachverhalte mit dem Anwendungsbereich
der Anspruchsgrundlagen gedeckt sind. Das betrifft vor allem
die Geltendmachung von Kosten, die mit Vorbereitungen auf
die Hochzeit verbunden sind. Die polnische Rechtslage bietet

in diesem Bereich keinen ausreichenden Schutz. Aus diesen
Gründen ist die Behauptung, dass etwaige Streitigkeiten in
Anlehnung an das Schuldrecht zu lösen sind, unbegründet. Die
deutschen Vorschriften, die das Verlöbnis regeln, sind klar und
übersichtlich, was der Rechtssicherheit dient. De lege ferenda
sollen deshalb die Vorschriften über das Verlöbnis in die polnische Rechtsordnung eingeführt werden.

Zusammenfassung:
Sowohl nach deutschem als auch nach polnischem Recht führt das Verlöbnis Rechtswirkungen herbei. Der deutsche Gesetzgeber hat dieses Rechtsinstitut genau gesetzlich geregelt, der polnische hingegen hat de lege lata darauf verzichtet. Der Grund
dafür war die Behauptung, dass etwaige Streitigkeiten in Anlehnung an das Schuldrecht zu lösen seien. In diesem Artikel
wird diese These bestritten und dargestellt, dass die polnische Rechtslage keinen ausreichenden Vermögensschutz für die
Verlobten gewährleistet. Wenn die Verlobung besteht, sind die Rechtsfolgen für Verlobte nach deutschem Recht zweifellos
in verschiedenen Rechtsgebieten umfangreicher. Der polnische Gesetzgeber hat dagegen auf Privilegien für Verlobte verzichtet. Darüber hinaus, wenn das Verlöbnis beendet wird, sind die Verlobten nach der deutschen Rechtsordnung rechtlich
ausreichend geschützt, was nach polnischem Recht nicht der Fall ist.

Schlüsselwörter: Verlöbnis, Deutschland, Polen

Summary:
Both in the Polish, and German legal order getting engaged causes legal effects. This legal institution has been precisely
statutorily regulated by the German legislator, whereas the Polish legislator has resigned de lege lata from regulating it.
A reason of this resignation has been an ascertainment that prospective disputes between the engaged persons can be solved on the basis of the law of obligations. In this article this thesis has been negated and it has been demonstrated that the
Polish law order does not ensure a sufficient legal protection with regard to the engaged persons. In case of an existence of
the engagement, the legal effects within a perspective of the German law are, in contrast to the Polish legal order, without
any doubts numerous, and in the different law branches. Furthermore, in case of breaking off the engagement the persons
who have been engaged have a sufficient legal protection, what is not a rule in the Polish order.
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kwalifikacjami zarówno merytorycznymi, jak i posiadać takie
przymioty osobiste, które zagwarantują sprawowanie urzędu
w sposób niezawisły. W tym drugim wypadku chodzi o cechy,
które są kształtowane indywidualnie i rozwijane w toku pracy
zawodowej oraz w życiu osobistym i publicznym. Podlegają
one ocenie podczas procedur wyboru kandydata na sędziego i
mają charakter subiektywny6. Żadne unormowania prawne nie
wprowadzają bowiem konkretnych wymogów o charakterze
moralnym, może z wyjątkiem wymogu nieskazitelnego charakteru, który to termin niesie niewielką wartość normatywną
i może być rozmaicie interpretowany.

dr Paweł Kuczma

STATUS PRAWNY
SĘDZIEGO TK
1.
Wprowadzenie
Status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego determinowany jest koniecznością zagwarantowania niezależności
samemu Trybunałowi. Niezależność tę zapewniają z kolei odpowiednie rozwiązania prawne wyznaczające zarówno pozycję ustrojową tego organu, jak i właściwe ukształtowanie jego
składu personalnego. Żadne bowiem regulacje prawne, choćby
najdoskonalsze i najbardziej zmyślne, nie zapewnią Trybunałowi
samodzielności w orzekaniu i działaniu, jeśli funkcje orzecznicze będą wykonywać niewłaściwe osoby, to jest takie, których
niezawisłość będzie ograniczona. Orzekaniu przez sędziów w
sposób wolny od nacisków, bezstronnie, bez obawy o teraźniejszość i przyszłość, służy właściwe nakreślenie przez prawodawcę
praw i obowiązków sędziego TK, czyli jego pozycji prawnej.
Status prawny sędziego oznaczać zatem będzie „pewien zespół
powiązanych ze sobą składników, jakimi są cząstkowe sytuacje sędziego wyznaczone normami prawa, a których wspólne
istnienie, przy zachowaniu treści powiązań, jest niezbędnym
warunkiem trwania struktury o określonym kształcie. Innymi
słowy, jeśli któryś ze składników tej struktury zostanie usunięty
lub ulegnie zmianie jego treść, albo zostanie zmieniony charakter powiązań międzyskładnikowych, zmienia się również
charakterystyka statusu sędziego”1.

gnęła w sposób nie budzący wątpliwości miejsca polskiego
TK w systemie organów państwa3. Dlatego też status prawny
zasiadających w Trybunale sędziów różni się od statusu sędziów
sprawujących wymiar sprawiedliwości. Różnice te, wynikające z
odmiennego miejsca ustrojowego sądu konstytucyjnego, dotyczą kilku ważniejszych kwestii. Po pierwsze, wybór sędziów
trybunalskich przybiera polityczny charakter, co stanowi konsekwencję ich wyboru przez Sejm, a w praktyce przez członków
partii politycznych zasiadających w parlamencie. Po drugie,
mandat sędziego trybunalskiego ukształtowany został jako
funkcja publiczna wykonywana kadencyjnie, a nie zawodowo.
Po trzecie, sędziowie TK podlegają w zakresie procesu orzeczniczego wyłącznie Konstytucji. Ponadto pozycja ustrojowa Trybunału różni go od sądów sprawujących wymiar sprawiedliwości,
ponieważ TK nie podlega nadzorowi judykacyjnemu Sądu Najwyższego, nie występują żadne związki pomiędzy Trybunałem
a Krajową Radą Sądownictwa, a ponadto postępowanie przed
Trybunałem ma jednoinstancyjny charakter4. Wszystkie te cechy
wymuszają zatem na prawodawcy takie ukształtowanie pozycji
prawnej sędziego TK, aby Trybunał Konstytucyjny mógł wykonywać swoje funkcje w sposób niezależny od innych organów
władzy publicznej, a sami sędziowie TK mieli zagwarantowaną
niezawisłość w procesie orzekania5.

2.
Kwalifikacje do zajmowania
stanowiska sędziego TK

Status prawny sędziego TK jest również powiązany z charakterem prawnym samego Trybunału. Choć Konstytucja zaliczyła
ten organ wprost w poczet organów władzy sądowniczej to
Trybunał nie jest klasycznym sądem, gdyż nie sprawuje on wymiaru sprawiedliwości. Z tego względu Trybunał traktowano
do czasu uchwalenia Konstytucji z 1997 r. jako quasi-sądowy
organ ochrony prawa2. Także Konstytucja z 1997 r. nie rozstrzy-

Z uwagi na szczególny charakter i rolę, jaką odgrywa w systemie ustrojowym Trybunał Konstytucyjny, kandydaci na sędziów trybunalskich powinny dysponować odpowiednimi

1.

3.

2.

J. Kmiciewicz, A. Preisner, Pozycja prawna sędziego Trybunału Konstytucyjnego, [w:]
J. Trzciński (red.), Trybunał Konstytucyjny, „Acta Universitatis Wratislaviensis” No 1037,
Wrocław 1987, s. 295.
L. Garlicki, Charakter ustrojowy nowych trybunałów, „Państwo i Prawo” 1983, nr 1, s. 32.
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J. Trzciński, Trybunał Konstytucyjny – regulacja konstytucyjna i praktyka, [w:] W. Skrzydło
(red.), Sądy i trybunały w konstytucji i w praktyce, Warszawa 2005, s. 90.
J. Trzciński, Trybunał Konstytucyjny jest władzą sądowniczą, „Prawo i Życie” 1998,
nr 1, s. 13-14.
M. Zubik, Status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2011, s. 69.

Na zagadnienie przymiotów osobistych kandydata można,
a nawet powinno się patrzeć przez pryzmat treści ślubowania,
jakie sędziowie składają przed Prezydentem przy obejmowaniu
stanowiska. Tekst przysięgi brzmi następująco: „Uroczyście ślubuję, że pełniąc powierzone mi obowiązki sędziego Trybunału
Konstytucyjnego, będę wiernie służyć Narodowi i stać na straży
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czyniąc to bezstronnie,
według mego sumienia i z najwyższą starannością oraz strzegąc
godności sprawowanego urzędu” i może być uzupełnione o dodanie formuły „Tak mi dopomóż Bóg” (art. 21 ust. 1 ustawy o TK).
Niestety ustawodawca określił bardzo ogólnie cechy charakteryzującego sędziego TK. Wykorzystano przy tym określenia pozaprawne, jak „wierne służenie Narodowi”, „stanie na straży Konstytucji”, „najwyższa staranność”, „godność urzędu”, które trudno jest
jednoznacznie zinterpretować i nadać im wartość normatywną.
W przypadku dwóch pierwszych kategorii wyznaczają one
przede wszystkim, w sposób generalny, kierunek zadań stawianych sędziemu TK i nie mają charakteru normatywnego. Nie
wskazują one bowiem jakiś szczegółowych uprawnień, gdyż te
powinny mieć oparcie w ściśle określonych ustawowo kompetencjach. Ich stylizacja budzi podobieństwo do art. 126 Konstytucji określającego funkcje głowy państwa i chyba należy je
rozumieć w podobny sposób. Oznacza to, że zadaniem sędziego
TK jest, poza wykonywaniem obowiązków ściśle orzeczniczych,
także podejmowanie „rozmaitych działań niewładczych, wyrażających się poprzez rozmaitego rodzaju apele, przemówienia,
przesłania, spotkania, konferencje itd.”7, związanych z realizacją
głównej funkcji - orzeczniczej. Nie mogą one jednak przekraczać pewnych granic wyznaczonych koniecznością zachowania
przez sędziego TK apolityczności i godności urzędu. W praktyce sędziowie trybunalscy uczestniczą w różnych spotkaniach
(konferencjach), udzielają wywiadów, występują w mediach,
prowadzą też działalność naukowo-dydaktyczną, w ramach
których czynności omawiane są problemy orzecznicze, sygnalizuje się nieformalnie8 uchybienia i luki prawne. Czasami jednak
ich niektóre wystąpienia (chociaż mieszczące się, według mnie,
w zakresie zadań wyznaczonych przez art. 18 ustawy o TK) spotykają się ze sprzeciwem i krytyką polityków9.
Nie można jednak wykluczyć całkowicie podejmowania pewnych nieformalnych działań przez sędziów TK realizujących
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J. Kmiciewicz, A. Preisner, op. cit., s. 299.
P. Sarnecki, Art. 126, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I, Warszawa 1999, s. 3.
Nieformalnie, gdyż bez skorzystania z wydania postanowienia sygnalizacyjnego. Więcej
na tematy sygnalizacji P. Kuczma, Konstytucjonalizacja funkcji sygnalizacyjnej Trybunału
Konstytucyjnego, [w:] S. Bożyk (red.), Aktualne problemy reform konstytucyjnych, Białystok 2013, s. 235 i n.; P. Kuczma, Orzecznictwo sygnalizacyjne Trybunału Konstytucyjnego
w latach 2009-2013, „Przegląd Prawa i Administracji” 2014, t. 95, s. 83 i n.

funkcję „strażników Konstytucji”. „Wstęp do konstytucji wskazuje, że tworzące konstytucję «prawa podstawowe» oparte są
m. in. na «współdziałaniu władz», a więc nie na ich rywalizacji,
lecz wspólnym zastanawianiu się, jak najlepiej wykorzystać
kompetencje każdej z nich”10.
Z treści składanego ślubowania wynika ponadto, że sędzia TK
powinien być bezstronny. Ta cecha nakazuje sędziemu kierowanie się obiektywizmem w trakcie sprawy i orzekania. „Postawa
bezstronnego sędziego musi się jednak uzewnętrzniać także
poza toczącymi się sprawami w taki sposób, by kształtowało to
obraz bezstronnego sądu w świadomości społecznej. Kieruje się
on zatem zawsze w trakcie pełnienia funkcji jedynie poczuciem
sprawiedliwości oraz własnym sumieniem”11. Sędzia traci przymiot
bezstronności, gdy staje się zawisły, a zatem gdy ulega naciskom
ze strony innych osób, władz, organizacji (partii politycznych).
Wymogi merytoryczne stawiane kandydatowi mają charakter
mieszany: subiektywno-obiektywny. Wynika to stąd, że obecnie
sędzią może zostać osoba, która, zgodnie z wymogiem konstytucyjnym, wyróżnia się wiedzą prawniczą (art. 194 ust. 1) oraz
posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska
sędziego Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego (art. 18 ustawy o TK)12.
Tymczasem kryterium „wyróżniania się wiedzą prawniczą” jest
wyjątkowo nieostre i w praktyce nie ma w zasadzie żadnego
znaczenia umożliwiając tym samym ustawodawcy swobodne
określenie wymogów stawianym kandydatom na sędziów TK.

9.

Zob. np. http://wpolityce.pl/polityka/223162-skandaliczne-zachowanie-prezesatrybunalu-konstytucyjnego-rzeplinski-laja-opozycje-i-kpi-z-watpliwosci-ws-wyborow
[dostęp: 7.01.2016].
10. Ibidem, s. 4.
11. M. Masternak-Kubiak, Art. 4, [w:] M. Masternak-Kubiak, T. Kuczyński, Prawo o ustroju
sądów administracyjnych. Komentarz, Warszawa 2009, s. 60.
12. Kwalifikacje te posiada osoba, która: posiada obywatelstwa polskiego i korzysta z pełni
praw cywilnych i publicznych, ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskanie
tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce, posiada nieskazitelny charakter,
wysoki poziom wiedzy prawniczej oraz jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do
pełnienia obowiązków sędziego.
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Oznacza jedynie, że od kandydata na sędziego wymaga się
wysokich kwalifikacji merytorycznych, które zostać powinny
nakreślone w ustawach. Tymczasem ani ustawa o SN, ani ustawa o ustroju sądów administracyjnych tego wymogu jakoś
szczególnie nie precyzują. Ta pierwsza od kandydata wymaga „wyróżniania się wysokim poziomem wiedzy prawniczej”,
co w zasadzie stanowi powtórzenie regulacji konstytucyjnej,
natomiast druga z ustaw posługuje się tylko pozornie nieco
bardziej skonkretyzowanym wymogiem w postaci „wyróżnia
się wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa
związanych z działaniem organów administracji publicznej”.
W praktyce dla stwierdzenia „wyróżniania się wiedzą prawniczą”
konieczne jest sięgnięcie do kryteriów zobiektywizowanych,
powiązanych z długością okresu wykonywania zawodu prawniczego (pozostawania co najmniej dziesięć lat na stanowisku
sędziego, prokuratora, prezesa, wiceprezesa, starszego radcy
lub radcy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo wykonywania przez dziesięć lat zawodu adwokata, radcy prawnego
lub notariusza lub w instytucjach publicznych na stanowiskach
związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa) lub z posiadaniem co najmniej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych. O ile zastosowanie drugiego kryterium
niesie za sobą pewną wartość, gdyż wiedzę merytoryczną poświadcza już posiadanie stopnia lub tytułu naukowego, o tyle
w przypadku pierwszego wydaje się, że sama kwestia długości
doświadczenia zawodowego nie stanowi korelatu jakości wykonywania zawodu, a więc nie stanowi potwierdzenia wymogu
wyróżniania się wiedzą prawniczą.

Ustawodawca zrezygnował natomiast z wprowadzenia w ustawie o TK kryterium minimalnego wieku kandydata na sędziego
TK, tj. ukończenia 40 lat14. W doktrynie podnoszono, że jest ono
niespójne z wymaganiami stawianymi kandydatom do innych
najwyższych organów władzy sądowniczej (takiego wymogu
nie przewidują zarówno ustawa o Sądzie Najwyższym, ani ustawa o Trybunale Stanu, a w odniesieniu do kandydatów na sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wymóg ukończenia
40 lat nie ma bezwzględnego charakteru15.
Obowiązujące przepisy nie formułują również żadnych barier
w ubieganiu się o stanowisko sędziego TK przez osoby, które
w przeszłości lub w momencie wyboru piastowały urzędy lub
stanowiska w ramach władzy ustawodawczej czy wykonawczej,
a więc tym samym mogły decydować o kształcie aktów prawnych podlegających kontroli TK16. Tymczasem obecność tego
typu rozwiązań stworzyłaby „dystans czasowy przyszłego sędziego konstytucyjnego od jego działalności prawotwórczej,
której rezultaty często bywają następnie przedmiotem badania
w Trybunale”17. W związku z tym pozostaje liczyć, iż sędzia wyłączy się od orzekania w sprawie badania kontroli konstytucyjności
aktu prawnego, w sytuacji brania udziału w jego tworzeniu lub
zostanie złożony taki wniosek przez podmiot skarżący (choć
Trybunał niechętnie przychyla się do uwzględniania takich wniosków)18. Tylko wówczas wymóg bezstronności sędziego będzie
mógł zostać dochowany.

3.
Wybór sędziego TK

W praktyce większość sędziów trybunalskich TK legitymuje się
tytułem profesora prawa, co odróżnia Trybunał zarówno od
Sądu Najwyższego, jak i od Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz sądów powszechnych i wnosi pewną specyfikę do
sposobu podejmowania działań przez Trybunał13. Tytułem uwag
de lege ferenda należałoby postulować, aby wymogi merytoryczne stawiane sędziom trybunalskim były nieco inne niż obecnie
i szły bardziej w stronę doświadczenia naukowego a nie praktycznego (rozumianego jako wykonywanie zawodu prawniczego).
Miałoby to istotne znaczenie zarówno z punktu widzenia prestiżu tego organu, jak i specyfiki rozpatrywanych tam spraw oraz
konstruowanych przez sprawozdawców uzasadnień.

Dla określenia specyfiki statusu sędziego TK ma również
znaczenie sposób jego powoływania. Różni się od bowiem
zasadniczo od wyboru pozostałych sędziów19. Sędziowie sprawujący wymiar sprawiedliwości wyłaniani są w ramach wieloetapowej procedury, mającej w zasadzie charakter tajnej,
która jest prowadzona pod pieczą samorządu sędziowskiego
i Krajowej Rady Sądownictwa (KRS). To między innymi z tego
względu tak trudno jest osobom wykonującym inne zawody
prawnicze założyć sędziowską togę. Obywatelom bowiem komunikuje się jedynie sylwetki kandydatów i wynik weryfikacji
z lakonicznym uzasadnieniem, a reszta procedury owiana jest
mgłą tajemniczości.

13. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2004, s. 376.
14. Art. 18 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym.
15. M. Wiącek, Ekspertyza dotycząca przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 1590), sporządzona za zlecenie Biura Analiz
Sejmowych, Warszawa 25 listopada 2013 r., s. 4.
16. W prezydenckim projekcie ustawy o TK jego art. 18 ust. 3 stanowił, że „osoby sprawujące mandat posła, senatora lub posła do Parlamentu Europejskiego mogą kandydować na stanowisko sędziego Trybunału, jeżeli w dniu wyboru upłynęły co najmniej

4 lata od wygaśnięcia mandatu”. W opiniach wskazywano, że katalog osób wyłączonych
z możliwości ubiegania się jest zbyt wąski, a 4-letnia karencja niekoniecznie wystarczająca.
Ostatecznie w ustawie zrezygnowano w ogóle z formułowania jakichkolwiek ograniczeń
wobec osób pełniących funkcje publiczne w ubieganiu się o stanowisko sędziego TK.
17. Uzasadnienie prezydenckiego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (nr druku 1590), http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?documentId=699F4137C13BF1E7C1257BB1004B2874 [dostęp: 21.01.2016].
18. P. Radziewicz, Zasady i procedura wyboru sędziów polskiego Trybunału Konstytucyjnego,
inpris.pl [dostęp: 12.01.2016].

Tymczasem sędziowie TK wybierani są przez Sejm, a więc organ
złożony z demokratycznie wybranych przedstawicieli Narodu,
którego skład odzwierciedla podstawowe orientacje i preferencje polityczne wyborców. Można zatem wskazać, że sędziów
TK wybiera Naród za pośrednictwem swoich przedstawicieli
uzyskując w ten sposób pewną postać demokratycznej legitymizacji swoich działań. Dlatego też w ramach procedury wyboru
sędziów trybunalskich Konstytucja nie zapewniła udziału ani
Prezydentowi, ani Krajowej Rady Sądownictwa. Taki sposób
kreacji tego organu podkreśla jego niezależność (a także niezawisłość zasiadających w nim sędziów) od organów władzy
wykonawczej, jak i innych organów o mieszanym charakterze
(KRS); pośrednio także od innych organów władzy publicznej.
Z tych powodów głowie państwa nie można przyznać uprawnienia do odmowy odebrania ślubowania czy innego rodzaju
kompetencji, mającej wpływ na możliwość sprawowania urzędu
przez sędziego TK20. Udział Prezydenta w omawianej procedurze
ma charakter czysto ceremonialny (symboliczny) i wiąże się
wyłącznie ze sprawowaną przez niego rolą najwyższego reprezentanta. Słuszne zatem były propozycje formułowane wobec
kryzysu związanego z TK, aby wobec braku przyjęcia od sędziów
TK ślubowania, niezaprzysiężeni sędziowie trybunalscy powinni
albo bezpośrednio, albo za pośrednictwem prezesa TK przesłać
do Prezydenta notarialnie poświadczone ślubowania, zgodne z
tekstem w ustawie o TK21. Forma złożenia w ten sposób przysięgi
byłaby precedensowa, lecz dopuszczalna prawnie, zwłaszcza
wobec dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez Prezydenta deliktu konstytucyjnego w tej sprawie.

Aby wybór mógł stanowić konsekwencję szerszego konsensusu politycznego i realnej oceny przydatności kandydata do
wykonywania tego urzędu proponuje się wprowadzić warunek
kwalifikowanej większości głosów przy wyborze23. Z reguły
w państwach demokratycznych w procedurze wyboru sędziów
konstytucyjnych wymogi odnoszące się do kworum i większości są wyższe niż dla uchwalenia ustawy. Służyć ma to opozycji
gwarantując jej pewien wpływ na obsadę tych stanowisk, determinuje dialog między partiami i wybór oparty na konsensusie24.
Przy takiej konstrukcji wzrasta jednak niebezpieczeństwo nieobsadzenia wakującego stanowiska25.
Każdy z sędziów TK wybierany jest na dziewięcioletnią kadencję. Kadencja dotyczy w tym wypadku nie organu, ale osoby
pełniącej w nim stanowisko. Takie rozwiązanie powoduje, że
na przestrzeni czasu kadencje poszczególnych sędziów kończą
się i zaczynają w różnych okresach. W ten sposób eliminuje się
występowanie sytuacji, w której aktualna większość sejmowa
mogłaby kształtować pełny skład personalny Trybunału według
własnych preferencji, doprowadzając w ten sposób do zakłócenia funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego.

Parlamentarny tryb wybierania sędziów TK zapewnia teoretycznie udział wszystkim siłom politycznym zasiadającym
w parlamencie. Kandydata na stanowisko sędziów Trybunału
Konstytucyjnego przedstawia grupa licząca co najmniej pięćdziesięciu posłów lub Prezydium Sejmu22. W praktyce jednak
wybór sędziego bezwzględną większością głosów powoduje,
że największy wpływ na obsadę stanowiska sędziowskiego
ma partia (koalicja partii) dysponująca większością sejmową.

Obowiązuje również zakaz reelekcji tej samej osoby na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Takie rozwiązanie ma
zapewnić ochronę sędziego przed pokusą „przypodobania” się większości sejmowej w celu jego reelekcji, przez
co zachwiana mogłaby zostać niezawisłość takiego sędziego. W ten sposób skład TK poddany jest stałemu odnawianiu, co zapobiega skostnieniu orzecznictwa, marazmowi sędziowskiemu i ułatwia dynamiczne podejście do
interpretacji norm konstytucyjnych. Umożliwia to również
posłom kolejnych kadencji wybór następnych sędziów26.
Niestety instytucja jednokadencyjności nie chroni od tego, że
sędzia TK może oczekiwać innego stanowiska po zakończeniu
sprawowania urzędu, do którego objęcia konieczne jest poparcie wyrażone przez organy tworzące prawo podlegające
kontroli Trybunału27.

19. Zob. P. Kuczma, Kompetencje nominacyjne prezydenta RP wobec sędziów, „Zeszyty
Naukowe DWSPiT. Studia z Nauk Społecznych” 2011, nr 4, s. 191 i n.
20. M. Wiącek, op. cit., s. 6.
21. W. Sadurski, http://natemat.pl/165477,to-wojna-nie-tylko-o-trybunal-konstytucyjny-alei-z-jego-prezesem-za-co-pis-tak-nienawidzi-rzeplinskiego [dostęp: 8.01.2016].
22. Art. 19 ust. 1 ustawy o TK. „W praktyce Prezydium Sejmu nie korzysta ze swoich kompetencji i nie wysuwa kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Cała aktywność
polegająca na wyszukaniu właściwego kandydata i promowaniu jego osoby w takcie
procedury sejmowej skupiona jest na posłach, którzy w ramach, albo jednego ugrupowania politycznego, albo tworząc odpowiednie koalicje w celu zgromadzenia wymaganej
liczby podpisów poparcia, przygotowują «wnioski w sprawie wyboru danej osoby na
sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm»”. P. Radziewicz, op. cit.

23. L. Garlicki, Art. 194, [w:] L. Garlicki (red.), op. cit., s. 4.
24. B. Banaszak, Opinia prawna na temat przedstawionego przez Prezydenta RP projektu
ustawy o TK (druk nr 1590), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 4 listopada 2013 r., s.12.
25. We Włoszech, gdzie stosowana jest większość kwalifikowana 3/5 głosów, wybór nastąpił
dopiero po ponad rocznym kryzysie związanym z nieobsadzeniem trzech wakatów
sędziowskich, asz//gak, 32 razy wybierali sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W końcu
się Włochom udało (http://www.tvn24.pl) http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/wybory-sedziow-trybunalu-konstytucyjnego-we-wloszech,603691.html [dostęp:
14.01.2016].
26. P. Wróbel, Status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 2011, nr 88, s. 192.
27. M. Zubik, op. cit., s. 102.
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oraz czarnego biretu. Przewodniczący składu orzekającego nosi
dodatkowo łańcuch z godłem Rzeczypospolitej, identyczny
z tym, którego używają sędziowie sądów powszechnych. Sędzia
bez stroju urzędowego występuje na posiedzeniach jawnych
innych niż rozprawa, na posiedzeniach niejawnych oraz gdy
nie wykonuje czynności sędziowskich. Nienależyte jest zatem
używanie togi np. na korytarzach trybunalskich czy w sekretariacie37. Strój urzędowy nie tylko świadczy o prestiżu i randze
zajmowanego stanowiska, ale nawiązuje do pozycji Trybunału
w systemie władz.

4.
Obowiązki sędziego TK
Już na poziomie konstytucyjnym wobec sędziów został sformułowany nakaz apartyjności, czyli zakazu przynależności
partyjnej sędziego wzmocniony również zakazem działalności
związkowej. Oznacza on zakaz kandydowania oraz nabycia
członkostwa w partiach politycznych lub związkach zawodowych w czasie sprawowania urzędu sędziego i obejmuje również okres pozostawania w stanie spoczynku28. Z kolei osoby,
które należały do tych organizacji, muszą przed objęciem urzędu trwale z członkostwa zrezygnować. Zawieszenie członkostwa nie czyni zadość temu wymogowi. Zakaz przynależności
partyjnej dotyczy zarówno partii wpisanych do rejestru, jak i
organizacji politycznych nieobecnych w rejestrze, a których
celem jest wpływanie metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa.
W związku z koniecznością zapewnienia separacji władz osoby
zajmujące stanowiska sędziowskie nie mogą pełnić żadnych
funkcji w innych organach władzy publicznej. Z tego też względu sędziów TK dotyczą konstytucyjne zakazy niepołączalności
tego urzędu z wykonywaniem: mandatu posła albo senatora
(art. 103 ust. 2 Konstytucji), urzędem Prezydenta (art. 132 Konstytucji), funkcji członka Rady Ministrów (art. 150 Konstytucji).
Sędziowie nie mogą również prowadzić działalności publicznej,
której nie da się pogodzić z zasadami niezależności sądów i
niezawisłości sędziów (art. 195 ust. 3 Konstytucji).
Do obowiązków sędziego TK należy także powstrzymywanie
się od podejmowania dodatkowego zatrudnienia. Wymóg poszanowania przez sędziów TK zasady niepołączalności stanowi
konsekwencję przekonania, że pozostawanie przez sędziego TK
w czasie sprawowania urzędu w innym stosunku publiczno- lub
prywatno-prawnym mogłoby osłabić jego bezstronność, godząc
w zasadę niezawisłości. W ten sposób dąży się do wykluczenia
sytuacji, w której sędzia, poprzez zajmowanie innego stanowiska, nie znalazł się w stosunku podwładności, np. służbowej czy
zależności finansowej, wskutek czego możliwe byłoby wywieranie na niego nacisku przy wydawaniu określonych orzeczeń29.
Od tej zasady uczyniono wyjątek na rzecz zatrudnienia w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego, dydaktycznego
lub naukowego u jednego pracodawcy w łącznym wymiarze
nie przekraczającym pełnego wymiaru czasu pracowników
zatrudnionych w takim charakterze, pod warunkiem, że wykonywanie pracy nauczyciela akademickiego nie utrudnia
obowiązków pełnienia sędziego TK (art. 23 ust. 2 ustawy o TK).
28. Inaczej L. Garlicki wskazując, że zakaz apartyjności sędziów TK w stylizacji konstytucyjnej
odnosi się wyłącznie do okresu ich aktywnego sprawowania urzędu i nie ma zastosowania do sędziego TK w stanie spoczynku. L. Garlicki, Art. 195, [w:] L. Garlicki (red.),
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, Warszawa 2005, s. 7.
29. J. Kmiciewicz, A. Preisner, op. cit., s. 302.

Ratio legis uczynienia takiego wyjątku było uznanie, że praca
w charakterze nauczyciela akademickiego jest pracą samodzielną,
a ewentualne uprawnienia kierownicze przełożonego czy pracodawcy mają konsensualny charakter. Ponadto dostrzegano,
że doświadczenie akademickie może wpływać pozytywnie na
kształtowanie sędziowskiego warsztatu pracy30.
W praktyce zdarzało się, że sędziowie TK w czasie równoległego
zatrudnienia w szkołach wyższych pełnili tam również funkcje
organizacyjne, w szczególności kierując jednostkami czy ciałami
kolegialnymi struktur tych uczelni31. Wydaje się, że taka praktyka nie jest jednak do pogodzenia z brzmieniem ustawy, z której
jednoznacznie wynika prawo do pełnienia wyłącznie funkcji naukowo-dydaktycznych, a nie organizacyjnych, kierowniczych itd.
Ich realizacja jest z pewnością poważnie absorbująca dla sędziego
i może zakłócać należyte wypełnianie obowiązków sędziowskich.
Tytułem uwag de lege ferenda należałoby w ogóle zastanowić się
nad możliwością łączenia pracy na uczelni z pracą w charakterze
sędziego TK, zwłaszcza w sytuacji, gdy sędzia TK nie jest samodzielnym pracownikiem naukowym, z uwagi na realną możliwość wywierania wpływu przez władze uczelni czy jednostek
na takiego naukowca. Rozwiązania obowiązujące w niektórych
państwach wykluczają w ogóle wykonywanie jakichkolwiek
zajęć dodatkowych, także pracy dydaktyczno-naukowej, przez
urzędujących sędziów.
Sędzia nie może również podejmować innego zajęcia, bez względu na to, czy ma charakter odpłatny czy nieodpłatny, które utrudniałoby pełnienie mu obowiązków sędziowskich, uchybiałoby
godności urzędu sędziego TK lub mogłoby podważać zaufanie do
jego bezstronności lub niezawisłości32 (art. 23 ust. 3 ustawy o TK).
Szczegółowe unormowania rozwijające nakaz powstrzymywania się od podejmowania dodatkowego zatrudnienia określone zostały precyzyjnie w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publiczne33. Zgodnie z jej dyspozycjami
sędziowie TK nie mogą:
„1) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego;
2) być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć w spółkach
prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie
o ich stronniczość lub interesowność;
3) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych;
30. A. Chobot, Regulacja prawna twórczej pracy badawczej w stosunkach pracy, Warszawa
1975, s. 99 i n.
31. M. Zubik, op. cit., s. 184.
32. Ponieważ bezstronność jest elementem niezawisłości wydaje się, że przy redagowaniu
tego przepisu odniesienie się ustawodawcy także do „bezstronności” było niepotrzebne.
33. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 697).

4) być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą;
5) posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 %
akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10 % kapitału
zakładowego – w każdej z tych spółek;
6) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek
lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w
prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej
i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego”
(art. 4 u.o.d.g.).
„Wszystkie kryteria funkcjonujące w ramach instytucji incompatibilitas mają za zadanie zapewnić jak najbardziej bezstronne
i obiektywne prowadzenie postępowania przed Trybunałem
Konstytucyjnym i zapewnić orzecznictwo wolne od jakichkolwiek uprzedzeń czy nacisków”34.
Obowiązkiem sędziego TK o względnym charakterze jest konieczność zamieszkiwania przez niego czasie sprawowania
urzędu w Warszawie. Wynika to faktu, iż siedziba Trybunału mieści się w stolicy, a także z odpowiedniego zastosowania art. 47
ust. 1 ustawy o SN. Prezes TK może jednak wyrazić zgodę na
to, aby sędzia zamieszkiwał w innej miejscowości. Złagodzenie
tego wymogu wynika z faktu, że „racje rodzinne, społeczne,
a niekiedy – w wypadku nauczycieli akademickich – również
zawodowe w poważnym zakresie utrudniają realizację tego
wymagania ustawowego”35. Nie można pominąć i tego, że urząd
sędziego TK wykonywany jest czasowo, co nie sprzyja dokonywaniu radykalnych zmian, aby uczynić Warszawę centrum
życiowym i zawodowym dla siebie i swojej rodziny.
Sędziemu TK mieszkającemu poza stolicą przysługuje jednak
bezpłatne zakwaterowanie w Warszawie oraz zwrot kosztów
przejazdu i dodatek z tytułu rozłąki z rodziną na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości i warunków wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do
pracy w innej miejscowości (art. 47 § 2 ustawy o SN)36.

Czas pracy sędziego TK wyznaczony jest „wymiarem zadań sędziego”, co oznacza pewną elastyczność w określaniu sędziemu
czasu pracy. Do zadań sędziego związanych z wykonywaną
funkcją orzeczniczą należy nie tylko przeprowadzenie samej
rozprawy, ale także zapoznanie się z aktami, odpowiednie
przygotowanie do sprawy, a także sporządzenie uzasadnienia
orzeczenia itd.
Sędziowie Trybunału są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym na zasadach określonych
w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (art. 35 ust. 1 ustawy o TK). Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku
odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności informacje o posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach,
udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego, a ponadto o
nabytym przez sędziego TK albo jego małżonka od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego lub ich związków mieniu, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu. Oświadczenie powinno również zawierać
dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz
pełnienia funkcji w spółkach lub spółdzielniach, które mogłyby
wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
Wydaje się, że w przypadku oświadczeń sędziowskich pełnienie
każdej funkcji może wywołać niepotrzebne spekulacje, stąd
sędzia TK powinien ujawniać je wszystkie.
Ponadto sędziowie TK są zobowiązani - przed powołaniem na
stanowisko - do złożenia oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, a także o zamiarze podjęcia
takiej działalności lub zmianie jej charakteru – w trakcie pełnienia funkcji (art. 8 ust. 1 u.o.d.g.).
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1,
stanowią tajemnicę prawnie chronioną i są przechowywane
przez 6 lat. Nie jest to wystarczający długi okres zwłaszcza w
odniesieniu do oświadczeń sędziów trybunalskich, których kadencja jest przecież znacznie dłuższa. Sędzia TK może w formie
pisemnej wyrazić zgodę na ujawnienie tych informacji.

Obowiązkiem sędziego TK jest używanie podczas rozprawy
stroju urzędowego, tj. czarnej togi z biało-czerwonymi lamówkami na kołnierzu i mankietach i z biało-czerwonym żabotem

Oświadczenie w formie urzędowego formularza sędziowie TK
składają na ręce Prezesa Trybunału przed objęciem stanowiska,
a następnie co roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień
31 grudnia roku poprzedniego, a także w dniu opuszczenia
stanowiska. Prezes TK swoje oświadczenia składa Pierwszemu
Prezesowi Sądu Najwyższego. Prezes TK (a w przypadku Prezesa
TK – Pierwszy Prezes SN) oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne
dokonują analizy zawartych w oświadczeniu danych.

34. J. Kmiciewicz, A. Preisner, op. cit., s. 306.
35. Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z późn. zm., dalej: u.o.d.g.
36. „Do końca 2010 r. sędziowie Trybunału, na pobyt w Warszawie, mieli zapewnione zakwaterowanie w pokojach gościnnych (hotelowych) w budynku Trybunału. Począwszy od
2011 r. ze względu na oczywistą potrzebę zagwarantowania sędziom spoza Warszawy

lepszego standardu warunków pracy, a zatem i mieszkania w Warszawie, Biuro TK wynajęło osobne mieszkania na wolnym rynku nieruchomości, odstępując od dotychczasowej
praktyki utrzymywania lokali hotelowych w budynku Biura”. Ibidem, s. 184.
37. J. Gudowski (red.), Komentarz do prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy
o Krajowej Radzie Sądownictwa, Warszawa 2002, s. 239
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Skutkiem prawnym braku złożenia oświadczenia, albo podania w nim nieprawdy powoduje odpowiedzialność służbową
sędziego TK albo karną - po uprzednim uchyleniu immunitetu
(art. 13 - art.14 u.o.d.g.).
Sędzia TK ma również obowiązek zachowania w tajemnicy
okoliczności sprawy, o których poza jawną rozprawą sądową
powziął wiadomość ze względu na swoje stanowisko sędziowskie. Realizacja tego obowiązku dotyczy także okresu po ustaniu
sprawowania przez sędziego czynności orzeczniczych. Obowiązek ten ma względny charakter. Nie obowiązuje w sytuacji,
gdy sędzia składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba
że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo takiemu
ważnemu interesowi prywatnemu, który nie jest sprzeczny z
celami wymiaru sprawiedliwości. W obu wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić sędziego Prezes
Trybunału (art. 34 ustawy o SN). Warto zwrócić uwagę, że obowiązek zachowania tajemnicy nie obowiązuje podczas postępowania sądowego, w którym sędzia TK występuje w innej roli
procesowej niż świadek (np. jest stroną) oraz w postępowaniu
przed innym organem (np. prokuratorem)38.

5.
Uprawnienia sędziego TK
Jednym z ważniejszych uprawnień sędziego TK jest zasada jego
nieusuwalności ze stanowiska. Zapewnia ona stabilność pozycji
sędziego eliminując możliwość dokonywania zmian i rotacji w
składzie TK stanowiących konsekwencję zmian politycznych
zachodzących cyklicznie w Sejmie. Dzięki jej istnieniu sędzia
TK staje się bardziej odporny na wszelkie zewnętrzne naciski
podejmowane w celu oddziaływania na orzecznictwo. Istnienie
tej zasady ma również wpływ na większą stabilność i ciągłość
orzecznictwa trybunalskiego.

I tak wygaśnięcie mandatu sędziego Trybunału przed upływem
kadencji następuje w przypadku:
1) śmierci sędziego Trybunału;
2) zrzeczenia się przez sędziego Trybunału urzędu ;
3) skazania sędziego Trybunału prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) prawomocnego orzeczenia o złożeniu sędziego Trybunału
z urzędu (art. 36 ust. 1 ustawy o TK).
W pierwszym wypadku wygaśnięcie stwierdza Prezes TK w drodze postanowienia, w pozostałych - Zgromadzenie Ogólne TK
w formie uchwały. „Niesie to ze sobą ryzyko, że w razie niepodjęcia przez Zgromadzenie Ogólne odpowiedniej uchwały, niemożliwe będzie złożenie sędziego Trybunału z urzędu, pomimo
prawomocnego orzeczenia. Warto zwrócić uwagę, iż uchwała
Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału ma charakter quasi-polityczny i (…) stanowi dodatkowy warunek wygaśnięcia
mandatu sędziego, oprócz orzeczenia sądu”40.
Funkcję ochronną wobec sędziego TK pełni również przyznanie
każdemu mu immunitetu. Immunitet ten ma charakter formalny, a zatem nie uchyla karalności ani nie wyłącza bezprawności
czynu, ale stanowi wyłącznie negatywną przesłankę procesową uniemożliwiającą wszczęcie i prowadzenie postępowania
przed polskimi sądami. Dopóki zatem Zgromadzenie Ogólne
TK nie wyrazi zgody na uchylenie immunitetu, wszczęcie lub
prowadzenie postępowania karnego wobec sędziego TK jest
wykluczone. Także sędzia nie może samodzielnie pozbawić się
immunitetu poprzez zrzeczenie się tego przywileju.
Zakres immunitetu obejmuje nie tylko czyny podejmowane
i związane z wykonywaniem urzędu sędziowskiego, ale dotyczy
wszelkich czynów o prawno-karnym charakterze. Immunitet
formy ma charakter zupełny, a zatem obejmuje wszystkie czyny
prawa karnego bez względu na ich wagę, tj. zarówno przestępstwa (zbrodnie, występki), jak i wykroczenia41.

Zasada ta nie ma jednak absolutnego charakteru. Konieczne
było bowiem stworzenie rozwiązań, na mocy których sędzia
TK może przed upływem kadencji przestać wykonywać swój
urząd z obiektywnych przyczyn, wykluczając jednak możliwość
odwołania sędziego przez organ zewnętrzny wobec Trybunału.

Sędzia Trybunału nie może być zatrzymany lub aresztowany,
z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli
jego zatrzymanie jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego
toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia

38. B. Szmulik, Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa
2008, s. 373.
39. Zrzeczenie się urzędu powinno być adresowane do Prezesa TK. Następnie Prezes TK
zwołuje Zgromadzenie Ogólne w celu stwierdzanie wygaśnięcia mandatu sędziego TK.

40. M. Chmaj, Opinia na temat przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o
Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 1590), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 4 listopada 2013, s. 10.
41. K. Gajewski, Status prawny posła i senatora, Warszawa 2006, s. 84.

się Prezesa TK, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie
zatrzymanego (art. 24 ust. 3 i ust. 4 ustawy o TK).
Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie sędziego
Trybunału do odpowiedzialności karnej oraz wniosek o wyrażenie zgody na pozbawienie wolności sędziego Trybunału, jeżeli
czyn jest ścigany z oskarżenia publicznego, składa Prokurator Generalny. W przypadku czynów ściganych z oskarżenia
prywatnego obowiązuje przymus adwokacko-radcowski przy
sporządzaniu takiego wniosku42.
W stosunku do poprzednio obowiązującej regulacja ustawa
o TK z 2015 r. dokonuje znaczącej modyfikacji w procedurze
uchylenia immunitetu sędziemu TK. W ustawie doszło bowiem,
po pierwsze, do obniżenia większości władnej rozstrzygnąć
o uchyleniu wspomnianego immunitetu. Obecnie uchwała
Zgromadzenia Ogólnego musi zostać podjęta bezwzględną
większością głosów (wcześniej - większością kwalifikowaną 2/3
głosów). Po drugie, wprowadzono termin na podjęcie przez
Zgromadzenie Ogólne uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
uchylenie immunitetu sędziego Trybunału. Na gruncie obowiązującej ustawy zgoda Zgromadzenia Ogólnego powinna być
wyrażona nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia
wniosku. Słusznie jednak zwrócono uwagę, że aktualna stylizacja art. 27 ust. 1 ustawy o TK pozwala na stosowanie obstrukcji przez Trybunał. Jeżeli bowiem Zgromadzenie Ogólne
nie wypowie się w miesięcznym terminie sędzia w dalszym
ciągu korzysta z immunitetu. W celu wyeliminowania takiej
potencjalnej możliwości omawiany przepis powinien zostać
zredagowany w taki sposób, aby zawierał sformułowanie, iż brak
rozpatrzenia wniosku we wskazanym terminie oznacza jego
pozytywne rozpatrzenie z mocy prawa. Zdaje się bowiem, że
intencja wnioskodawcy było związanie Zgromadzenia Ogólnego terminem na rozpoznanie wniosku o uchylenie immunitetu
formalnego sędziego Trybunału43.

42. Wymóg ten nie dotyczy wniosków sporządzonych we własnym imieniu przez sędziów,
prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, radców Prokuratorii Generalnej Skarbu
Państwa, notariuszy oraz profesorów lub doktorów habilitowanych nauk prawnych (art.
25 ust. 2 ustawy o TK). J. Dudek wskazał, że istnienie tego przymusu, na wzór wymaganego przy konstruowaniu skargi konstytucyjnej, jest nadmierne i niepotrzebne. „Trzeba
zauważyć, iż jakiekolwiek ściganie karne, także prywatno-skargowe, sędziego Trybunału
może mieć charakter ekstremalnego wyjątku, dlatego projekt nie musi w tym względzie
być nadmiernie zapobiegliwy”. D. Dudek, Ekspertyza prawna w sprawie wniesionego
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
(Druk nr 1590), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 26 listopada 2013 r., s.11.

W celu zapewnienia sędziemu TK możliwości orzekania w sposób
niezawisły przez cały okres sprawowania urzędu konieczne było
stworzenie mechanizmu, dzięki któremu sędzia TK będzie mógł
godnie egzystować także po zakończeniu kadencji. Odpowiedni
poziom życia ma sędziom TK instytucja „stanu spoczynku”. Sędzia
TK przechodzi w stan spoczynku z urzędu z chwilą zakończenia
kadencji (art. 37 ustawy o TK) albo na wniosek, gdy z powodu,
choroby, ułomności lub utraty sił został uznany przez lekarza
orzecznika ZUS za trwale niezdolnego do pełnienia obowiązków
sędziego TK (art. 38 ust. 1 ustawy o TK).
W tym okresie sędziemu TK przysługuje uposażenie w wysokości 75% ostatnio pobieranego wynagrodzenia miesięcznego z
wyłączeniem dodatku funkcyjnego, które podlega waloryzacji
(art. 40 ust. 2 ustawy o TK). Sędzia TK w stanie spoczynku jest
obowiązany o dbanie o zachowanie godności urzędu sędziego
Trybunału, a za naruszenie tego obowiązku i przepisów prawa
odpowiada dyscyplinarnie. Sędzia w stanie spoczynku chociaż
nie wypełnia nie wypełnia zadań sędziowskich po zakończeniu
dziewięcioletniej kadencji), zachowuje prawa i obowiązki wynikające ze statusu sędziowskiego. Pozostaje zatem „nieczynny
orzeczniczo”44 przy zachowaniu miejsca w korpusie sędziowskim.
Sędzia TK, zgodnie z art. 28 ustawy o TK, ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed Trybunałem za:
1) naruszenie przepisów prawa;
2) uchybienie godności urzędu sędziego Trybunału;
3) inne nieetyczne zachowanie mogące podważać zaufanie
do jego bezstronności lub niezawisłości;
4) swoje postępowanie przed objęciem stanowiska, jeżeli uchybił obowiązkowi piastowanego urzędu państwowego lub
okazał się niegodny urzędu sędziego Trybunału45;
5) wykroczenia.
Karami dyscyplinarnymi są: upomnienie, nagana, albo usunięcie
ze stanowiska sędziego TK.

43. A. Herbet, M. Laskowska, Opinia prawna dotycząca przedstawionego przez Prezydenta
RP projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 1590), Biuro Analiz Sejmowych,
Warszawa, 28 listopada 2013 r. s. 17.
44. Z wyjątkiem postępowań dyscyplinarnych, o czym szerzej w dalszej części pracy.
45. Ustawodawca tym samym rozstrzygnął definitywnie niejednoznaczną kwestię dotyczącą
tego, czy sędzia TK, w ramach odpowiedzialności dyscyplinarnej, ponosi odpowiedzialność również za czyny popełnione przed wyborem na stanowisko. Zob. A. Bojańczyk, O
spornych zagadnieniach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów Trybunału
Konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 3(80), s. 59 i n.
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Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów TK spełnia trzy podstawowe cele. Po pierwsze, przyczynia się do zapewnienia niezależności Trybunału. Jej stosowanie umożliwia pozbawienie
funkcji osób, które pomimo spełniania wymogów merytorycznych do zajmowania urzędu sędziego TK, nie powinni sprawować funkcji sędziowskich z racji braku odpowiednim kwalifikacji
osobowościowych. Ponadto egzekwowanie odpowiedzialności
zajmuje się Trybunał, co podkreśla jego niezależność od innych
organów władzy, także sądowniczych. Po drugie, odpowiedzialność dyscyplinarna stanowi element gwarancji niezawisłości sędziowskiej. „Chroni sędziego przed nieuzasadnionymi zarzutami, które mogą wiązać się z charakterem wykonywanej funkcji,
polegającej na wiążącym rozstrzyganiu sporów. (…) Po trzecie,
służy zapewnieniu powagi władzy sądowniczej. Realizuje się to
przez samokontrolę wewnątrz korporacji sędziowskiej. Zapobiega również — przynajmniej w założeniu — nadużywaniu
immunitetu sędziowskiego”46.
Odpowiedzialność dyscyplinarna ma bardzo szeroki charakter
i dotyczy zarówno przewinień służbowych, tj. praw i obowiązków związanych z pełnieniem urzędu przez sędziego TK, jak
i naruszeń niektórych powinności zawartych w kodeksie pracy47.
„Spośród obowiązków zawartych w kodeksie pracy na uwagę
zasługuje obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy (sądu)
i jego mienie, zachowania tajemnicy informacji (niebędących tajemnicą w określoną w odrębnych przepisach), których ujawnienie mogłoby narazić sąd na szkodę, obowiązek przestrzegania
zasad współżycia społecznego (koleżeńskiej lojalności, szacunku
do przełożonych, kolegów i innych pracowników sądu itp.)”48.
Przewinienia uzasadniające wszczęcie postępowania dyscyplinarnego mogą dotyczyć naruszeń powszechnie obowiązujących norm w życiu zawodowym i prywatnym, które
zawierają znamiona przestępstw (np. prowadzenie pojazdu
46. M. Zubik, M. Wiącek, „O spornych zagadnieniach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów Trybunału Konstytucyjnego” – polemika, „Przegląd Sejmowy” 2007,
nr 3(80), s. 72.
47. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141).
48. T. Kuczyński, Art. 9, [w:] M. Masternak-Kubiak, T. Kuczyński, op. cit., s. 136.

mechanicznego w stanie nietrzeźwości) oraz takich, które nie
są przestępstwami z powodu znikomego stopnia społecznej
szkodliwości czynu49.
Podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego może być
zachowanie podważające powszechnie żywiony szacunek dla
Trybunału i orzekających w nim sędziów. Naruszenie godności
sędziowskiej może mieć miejsce w sytuacji naruszenia wierności
ślubowaniu sędziowskiemu, braku utrzymywania nieskazitelnego charakteru, którego posiadanie było wymogiem objęcia
urzędu, osłabienia zaufania do bezstronności Trybunału50.
Trybunał Konstytucyjny jest właściwy zarówno w pierwszej, jak
i w drugiej instancji do rozpoznawania spraw dyscyplinarnych
sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z 2015 r. wprowadza bardziej przejrzyste zasady
kreacji składów sądów dyscyplinarnych. W poprzednim stanie
prawnym orzeczenia w pierwszej instancji miały zapadać w składzie 5-osobowym, a w drugiej wymagano pełnego składu TK.
Przyjęcie takiego rozwiązania powodować miało rozpoznawanie odwołania przez ten sam organ w częściowo identycznym
składzie, bowiem w wydawaniu orzeczenia mogli brać udział
także sędziowie rozpoznający sprawę w pierwszej instancji.
Zastrzeżenia dotyczyły zatem tego, czy w postępowaniu dyscyplinarnym przed Trybunałem Konstytucyjnym zachowane było
prawo do rozpoznania sprawy w instancji odwoławczej przez
bezstronny organ odwoławczy51.
Niebezpieczeństwo to należało wówczas usuwać poprzez stosowanie instytucji iudex inhabilis, czyli wyłączenia sędziego
orzekającego wcześniej w tej samej sprawie. Słusznie też zauważono, że sędziami orzekającymi w sprawie dyscyplinarnej
mogą być również sędziowie TK w stanie spoczynku, którzy
przecież podlegają tej formie odpowiedzialności52.
49. Zob. np. uchwałę SN z 8 maja 2002 r., SNO 8/02, OSNKW 2002, nr 9-10, poz. 85.
50. J. R. Kubiak, J. Kubiak, Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, „Przegląd Sądowy”
1994, nr 4, s. 3.
51. A. Bojańczyk, op. cit., s. 63 i n.; W. Kozielewicz, Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów.
Komentarz, Warszawa 2005, s. 214.
52. M. Zubik, M. Wiącek, op. cit., s. 81.

Obecnie obowiązująca regulacja jest bardziej precyzyjna. W postępowaniu dyscyplinarnym Trybunał orzeka w pierwszej instancji
w składzie trzech sędziów TK, a w drugiej instancji w składzie
pięciu sędziów TK (art. 29 ust. 1 ustawy o TK). Sędziów Trybunału
do składów orzekających i rzecznika dyscyplinarnego ustala w
drodze losowania Prezes Trybunału. Od udziału w losowaniu do
składu drugiej instancji wykluczono tych sędziów, którzy orzekali
w sprawie w pierwszej instancji. Przepisy nie precyzują, czy w losowaniu biorą udział sędziowie w stanie spoczynku. Wobec braku
sformułowania takiego zakazu należy ich nazwiska uwzględniać
przy formułowaniu składów sądów dyscyplinarnych w TK.
Expressis verbis wykluczono również możliwość złożenia skargi
kasacyjnej od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego w drugiej
instancji (art. 30 ustawy o TK). W ten sposób wyeliminowano
ewentualne spekulacje na temat dopuszczalności składania
nadzwyczajnego środka odwoławczego i organu właściwego
do jego rozpoznania.
Sędzia nie podlega postępowaniu sprawdzającemu przewidzianemu w przepisach o ochronie informacji niejawnych (art. 34
§ 4 ustawy o SN).

6.
Prawa wpływające na status
materialny sędziego TK
W celu zapewnienia sędziom TK takich warunków pracy i wynagrodzenia, które będą odpowiadać godności urzędu i zakresowi wykonywanych obowiązków (art. 178 ust.3 Konstytucji)
ustawodawca przyznał im szereg uprawnień wpływających na
ich status materialny. Stworzenie bowiem należytych warunków wykonywania urzędu sędziego TK ma umożliwiać wykonywanie swoich obowiązków sędziowskich z zachowaniem
bezstronności oraz minimalizuje ryzyko orzekania stronniczego
z pobudek czysto materialnych. Ponadto wynagrodzenie i warunki pracy sędziego powinny wzmacniać szacunek społeczny
dla zawodu sędziowskiego53.
W ustawie o Trybunale Konstytucyjnym zostało unormowane
w zasadzie jedno, lecz najważniejsze zagadnienie dotyczące
wprost kwestii statusu materialnego sędziego TK, a mianowicie
został ustalony sposób ustalania wynagrodzenia sędziego TK.

53. „Do końca 2010 r. sędziowie Trybunału, na pobyt w Warszawie, mieli zapewnione zakwaterowanie w pokojach gościnnych (hotelowych) w budynku Trybunału. Począwszy od
2011 r. ze względu na oczywistą potrzebę zagwarantowania sędziom spoza Warszawy
lepszego standardu warunków pracy, a zatem i mieszkania w Warszawie, Biuro TK wynajęło osobne mieszkania na wolnym rynku nieruchomości, odstępując od dotychczasowej
praktyki utrzymywania lokali hotelowych w budynku Biura”. Ibidem, s. 184.
54. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 października 2000 r., sygn. P 8/00, ZU OTK nr
6/2000, poz. 189.

Wysokość wynagrodzenia powiązano w ustawie z przeciętnym
wynagrodzeniem ogłaszanym przez Prezesa GUS i stanowi ono
jego pięciokrotność (art. 33 ustawy o TK). „Skoro zawód sędziego jest wyróżniony konstytucyjnie w stosunku do innych profesji, to trzeba przyjąć, że poziom wynagrodzenia sędziowskiego
(…) powinien znacząco przekraczać poziom przeciętnej płacy w
sferze budżetowej”54. „Wprawdzie dumnym powinno się być już
z samego faktu zatrudnienia w urzędzie darzonym powszechnym szacunkiem i cieszącym się wysokim autorytetem, ale niskie wynagrodzenie – nieadekwatne do rangi TK i kwalifikacji
(wyróżnianie się wiedzą prawniczą!) sędziów TK – może osłabiać
nawet znaczne poczucie dumy”55.
Trybunał Konstytucyjny zajmując się kwestią wysokości wynagrodzeń sędziowskich zwrócił ponadto uwagę, że uposażenie:
1) powinno w wymiarze czasowym wykazywać nie mniejszą
tendencję wzrostu niż przeciętne wynagrodzenie w państwowej
sferze budżetowej; 2) powinno podlegać szczególnej ochronie przed nadmiernie niekorzystnymi wahaniami w przypadku
zaistnienia trudności budżetu państwa i 3) nie powinno być
w zasadzie obniżane56.
Katalog pozostałych praw i obowiązków mających znaczenie
dla sfery socjalnej wykonywania urzędu przez sędziego TK jest,
poprzez przepis odsyłający (art. 43 ustawy o TK), uregulowany
przepisami ustawy o Sądzie Najwyższym57. W większości mają
one charakter roszczeniowy, ale występują tu także uprawnienia
fakultatywne (uznaniowe)58.
Sędziemu TK przysługuje dodatek za długoletnią pracę wynoszący za każdy rok 1% wynagrodzenia zasadniczego, nie więcej
jednak niż 20% tego wynagrodzenia. Do okresu pracy, od którego
zależy wysokość dodatku, wlicza się również przypadający przed
powołaniem na stanowisko sędziego TK okres stosunku służbowego lub stosunku pracy, jak również okres wykonywania zawodu
adwokata, radcy prawnego lub notariusza (art. 43 ustawy o TK).
Ponadto sędziemu TK przysługuje gratyfikacja jubileuszowa wypłacana po 20 latach pracy bez względu na miejsce zatrudnienia,
jeśli wykonywana była taka praca, od której zależą uprawnienia
pracownicze. Ma ona charakter cykliczny, ale biorąc pod uwagę
kadencyjność urzędu sędziego TK, będzie on mógł skorzystać
z tego przywileju jedynie dwukrotnie (art. 44 ustawy o SN).

55. W. Sokolewicz, Status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego, [w:] M. Zubik (red.),
Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006, s. 179.
56. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 października 2000 r., sygn. P 8/00, ZU OTK nr
6/2000, poz. 189.
57. L. Garlicki, Art. 178, [w:] L. Garlicki (red.), op. cit., s. 19.
58. A. Kijowski, Odrębności statusu sędziów Sądu Najwyższego, „Przegląd Sądowy” 2004,
nr 1, s. 17.
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Sędzia TK ma prawo do korzystania corocznie z urlopu dodatkowego w wymiarze 12 dni roboczych (art. 45 § 1 ustawy o SN).
Na wniosek sędziego może mu zostać przyznany płatny urlop
dla poratowania zdrowia w wymiarze nie dłuższym niż sześć
miesięcy (art. 45 § 2 ustawy o SN).
Ponadto sędziemu TK przechodzącemu w stan spoczynku przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia (art. 48 ustawy o SN).

7.
Zakończenie
W ustawie z 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym status sędziów
TK został uregulowany bardziej szczegółowego, adekwatnie do
pozycji Trybunału oraz zasad określonych w Konstytucji (art. 195).
Cześć elementów składających się na status sędziego TK normowana jest przepisami konstytucyjnymi. Na gruncie ustawy zostały
one jednak obudowane pewną warstwą normatywną stając się
przez to regulacjami bardziej precyzyjnymi od poprzednich rozwiązań. Pomimo pewnych podobieństw do statusu sędziów sprawujących wymiar sprawiedliwości urząd sędziego TK cechuje się
takimi właściwościami, które powinny być regulowane odrębnie,
w osobnej ustawie dedykowanej Trybunałowi Konstytucyjnemu
i tylko w niewielkim zakresie nawiązywać do odpowiedniego
stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym.

W porównaniu do poprzedniej regulacji normującej ustrój TK
obowiązująca ustawa uregulowała m. in. zasady składania sprawozdań majątkowych odwołując się jednak w pewnym zakresie
do ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Określono również
warunki wykonywania przez sędziego Trybunału dodatkowego
zatrudnienia lub zajęć. Doprecyzowana została również sytuacja sędziego TK po jego przejściu w stan spoczynku, z którym
obecnie, poza posiadaniem odpowiedniego uposażenia i zachowania immunitetu, łączy się obowiązek przestrzegania reguł
związanych z prawami i obowiązkami stanu sędziowskiego,
łącznie z ponoszeniem odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Uchwalenie nowej ustawy o TK nie oznacza, że problematyka ta
na kilka czy kilkanaście lat przestanie interesować ustawodawcę.
Wręcz przeciwnie, najnowsza nowelizacja ustawy o TK z 19 listo
pada 2015 r., jak i formułowane przez parlamentarzystów VIII
kadencji kolejne postulaty zmiany VIII rozdziału Konstytucji59
ukazują, że problematyka ta budzi nadal żywe zainteresowanie
rządzących. Z tego też względu dobrze się stało, że w okresie
wzmożonego zainteresowania pozycją ustrojową Trybunału
Konstytucyjnego ustawa o TK posiada już doprecyzowane liczne
kwestie związane ze statusem prawnym sędziego TK, eliminując w ten sposób pokusę interpretacji jej postanowień zgodnie
z polityczną potrzebą.
Ewa Tuora-Schwierskott

Streszczenie:
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Wolność sumienia i religii
w miejscu pracy a odmowa
wykonywania obowiązków
pracowniczych
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego K 12/14 z dnia 16
października 2015 w sprawie klauzuli sumienia
I. Uwagi ogólne
Nie ulega wątpliwości, że wolność sumienia i religii jest wolnością o zasadniczym znaczeniu dla jednostki. Jak podkreślił
Marek Safjan na szczególną funkcję wolności sumienia wpływa
to, że stanowi ona nieodzowny składnik wartości składających
się na pojęcie godności osoby ludzkiej 1. Wolność sumienia
i religii nie jest jednak wolnością nieograniczoną. Jej granice wyznacza w prawie polskim z jednej strony sam tekst art. 53 ust. 5
oraz z drugiej strony postanowienie art. 31 ust. 3 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej – oraz wytyczone przez tzw. wymogi
konieczne (immamente Schranken). Do tych ograniczeń należy
także, zdrowia oraz wolności i praw innych osób. Ograniczenia
te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1.

59. Poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP (druk nr 166/VIII).

M. Safjan, Wolność religijna w konstytucjach państw europejskich, w: Religia i wolność
religijna w Unii Europejskiej, s. 44 i nast.

Postanowienia te znajdują potwierdzenia w niektórych aktach
prawnych prawa międzynarodowego. Tak przykładowo Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
stanowi w art. 9 ust. 2, że granice wolności sumienia i religii są
dopuszczalne jedynie wtedy, gdy są przewidziane przez prawo
i konieczne w społeczeństwie demokratycznym ze względu na
konieczność ochrony interesu bezpieczeństwa publicznego,
ochronę zdrowia i moralności oraz ochronę praw i wolności
indywidualnych osób2.
Trybunał oparł się w swoim wyroku K 12/14 z dnia 16 października 2015 na definicji sumienia, którą stworzył niemiecki Federalny
Trybunał Konstytucyjny. Ta definicja brzmi następująco: sumienie to „prawdziwie przeżywany fenomen duchowy, stawiający
2.

Marek Antoni Nowicki, Europejska Konwencja Praw Człowieka, Wybór orzecznictwa,
2 wydanie, C.H. Beck, 1998, s. 387.
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swojego udziału przy tego typu zabiegach powołując się na swoje przekonania religijne lub światopoglądowe. Jednak placówka
medyczna ma obowiązek zastąpić pracownika odmawiającego
uczestnictwa przy takim zabiegu innym pracownikiem8.
W prawie amerykańskim drogę orzecznictwa wytyczyło postanowienie w sprawie Rodriguez v. City of Chicago9. Policjant
odmówił obserwacji kliniki, w której wykonywano aborcje. Do
zadań policjanta należała obserwacja demonstrantów protestujących przed kliniką oraz zbieranie danych osobowych
demonstrantów. Policjant Rodriquez odmówił wykonywania
obowiązków zawodowych tłumacząc, że jest wierzącym katolikiem uznającym nauki Watykanu10. Policjant Rodriguez przestał

przed człowiekiem zbiór wymagań i ostrzeżeń, będących dla
jednostki bezpośrednim i ewidentnym nakazem bezwarunkowej powinności”3. Decyzja sumienia to każda poważna decyzja jednostki opierająca się na kategoriach „dobra” i „zła”, którą
jednostka uznaje w określonych okolicznościach za wiążącą
i bezwarunkowo zobowiązującą, tak, że każde postępowanie
niezgodne z jej nakazem, prowadziłoby do powstania poważnego dyskomfortu psychicznego u jednostki”4. Do tej kategorii
nie należą zwykłe decyzje dotyczące estetyki, ogólnych zagadnień moralnych lub decyzje mające na uwadze roszczenie
o posiadanie racji5.
Należy stwierdzić, że w prawie niemieckim definicja sumienia nie
służy do nieograniczonego prawa lekarzy do odmowy wykonywania świadczeń medycznych, tak jak stało się to w wyniku wyroku omawianego tutaj wyroku TK. Wydaje się wręcz, że ta definicja
została w tym przypadku zinterpretowana w sposób zbyt szeroki.
Oznacza ona bowiem, że lekarz może nie uznać prawa pacjenta
do uzyskania świadczeń zdrowotnych służących ochronie jego
zdrowia, co jest w oczywisty sposób sprzeczne z art. 31 ust. 3
Konstytucji RP. Trybunał także skoncentrował się na problemach
przerywania ciąży, podczas gdy należy mieć na uwadze, że wyrok
ten może dotyczyć całego szeregu różnego typu problemów
zdrowotnych, także przykładowo odmowy wykonania transfuzji
krwi przez lekarza, który jest Świadkiem Jehowy.

W orzecznictwie niemieckim kryteria te zostały ustalone przez
Federalny Sąd Pracy (Bundesarbeitsgericht). Są to trzy kryteria:
1. przewidywalności – należy tu odpowiedzieć na pytanie, czy powstanie tego typu konfliktu dało się przewidzieć w momencie podjęcia pracy przez pracownika,
2. konieczności zapewnienia ochrony interesu zakładu
pracy oraz wykonania pracy – należy tu odpowiedzieć
na pytanie, czy praca musi zostać wykonana ze względu na interes zakładu pracy oraz w jakim czasie musi
zostać wykonana,
3. unikania konfliktów w przyszłości – należy tu odpowiedzieć na pytanie, czy pracodawca musi się liczyć
z powstaniem tego typu konfliktów w przyszłości.
W prawie amerykańskim spory o zachowanie nakazane sumieniem były tak liczne, że doszło do ich regulacji prawnej Karty
Praw Podstawowych z roku 1964. W Tytule VII zawarto zasady
rozwiązywania konfliktów sumienia w miejscu pracy. Są to następujące punkty:
1. pracownik nie może być traktowany w sposób dyskryminujący lub uprzywilejowany ze względu na swoją
religię lub wyznanie,
2. warunkiem podjęcia zatrudnienia nie może być nakaz
wobec pracownika do praktykowania religii lub do powstrzymania się od praktykowania religii,
3. pracodawca ma obowiązek umożliwienia pracownikowi
praktykowania religii w rozsądnych granicach (reasonably accommodate), o ile to nie powoduje poważnych
trudności po stronie pracodawcy,
4. na pracodawcy spoczywa obowiązek przeciwdziałaniu
dyskryminacji i tzw. „molestowaniu” (religious harassment) o podłożu religijnym w miejscu pracy,
5. pracodawca nie może dyskryminować pracownika ze
względu na fakt przestrzegania praw przewidzianych
w tym akcie prawnym6.

II. Kryteria odmowy wykonania
obowiązków zawodowych ze
względów religijnych w prawie
niemieckim i amerykańskim
Zarówno prawo niemieckie i prawo amerykańskie wypracowały
pewne zasady zachowania w miejscu pracy, zwracają szczególną
uwagę na konieczność poszanowania zasad konstytucyjnych,
jak i interesu prawa pracy. Te wypracowane zasady mogą okazać
się przydatne także w prawie polskim.

3.

4.

„Ein real erfahrbares seelisches Phaenomen, dessen Forderungen und Warnungen
fuer den Menschen unmittelbar evidente Gebote unbedingten Sollens sind“, BVerfGE
12, s. 45 (54).
E. Tuora-Schwierskott, Pojęcie sumienia w doktrynie konstytucjonalistów niemieckich
w świetle ochrony prawnej wolności sumienia i religii, „Państwo i Prawo” z. 8/2014,
s. 96, „Als Gewissensentscheidung ist jede ernste, sittliche, d.h. an der Kategorien ‚

5.

Gut’ und ‚Boese’ orientierte Entscheidung anzusehen, die der Einzelen in einer bestimmten Lage als fuer sich bindend und unbedingt verpflichtend innerlich erfaehrt, als das
er gegen sie nicht ohne ernste Gewissensnot handeln koennte“, BVerfGE 12, s. 45 (55).
BVerfGE 48, s. 127 (168); Udo Steiner, Der Grundrechtsschutz der Glaubens- und
Gewissensfreiheit (Art. 4 I, II), w: JuS, 1982, s. 157-161.

III. Orzecznictwo w sprawie odmowy
wykonania obowiązków zawodo
wych ze względów religijnych
Zasady stworzone przez sądy są niezwykle istotne i należy wskazać na konkretne wyroki, gdzie miały one zastosowanie.
Pierwsza część spraw dotyczyła aborcji – sprawy jakże niezwykle
aktualne w Polsce. Generalnie rzecz biorąc personel medyczny
ma prawo do odmowy udziału w takim zabiegu a prawo to dotyczy całości personelu medycznego, czyli także pielęgniarek.
Natomiast prawa do odmowy nie posiada placówka przyjmująca pacjentkę, albowiem prawo religii i sumienia jest prawem
indywidualnym jednostki a nie prawem instytucjonalnym, czy
kolektywnym. Placówka lecznicza ma obowiązek do wykonywania zadań, do jakich została powołana, czyli do wykonywania
zabiegów medycznych. Odmowa podjęcia zabiegu medycznego
stanowi odmowę zadań, do których ta placówka została powołana, czyli do odmowy zadań zakładu pracy.
Wyżej omówione kryteria znalazły zastosowanie w wyroku Krajowego Sąd Pracy w Mainz, który zajął się skargą farmaceutki,
odmawiającej sprzedaży środków antykoncepcyjnych, argumentując to nakazami sumienia wynikającymi z religii. Zwolniła
się na własne życzenie z pracy i domagała się odszkodowania
od pracodawcy. Sąd w uzasadnieniu orzeczenia stwierdził, że
zadaniem farmaceuty z racji wykonywanego zawodu jest sprzedaż leków i innych środków farmakologicznych. Farmaceuta
podejmując decyzję o wyborze zawodu musi być tego świadomy. Powstanie konfliktu było zatem przewidywalne. Odmowa
sprzedaży określonych środków medycznych jest niewłaściwa
i niedostosowana do rzeczywistości7. Farmaceutka w gruncie
rzeczy odmawia wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Konflikt będzie także istniał w przyszłości a zachowanie
farmaceutki odmawiającej wykonywania swoich obowiązków
pracowniczych narusza interes zakładu pracy. Skarga powódki
została oddalona jako bezzasadna.
Konfliktu sumienia osób należących do personelu medycznego
w przypadkach zabiegów przerywania ciąży zostały rozwiązane
przez sądy niemieckie jednoznacznie i ku zadowoleniu wszystkich zainteresowanych stron. Personel medyczny może odmówić
6.
7.
8.
9.
10.

Title VII of the Civil Rights Act of l964.
LAG Mainz, wyrok z dnia 16.04.1952, Az.: Sa 125/51.
Sądy niemieckie zastosowały znaną także w systemie prawa polskiego klauzulę sumienia.
Rodriguez v. City of Chicago, No. 97-3339, United States Courts of Appeals, Seventh
Circuit, 1998, http://ruthmasterslaw.com/pdf_files/rodriguez%20opnion.pdf.
Ibidem, s. 1.

bywać w pracy, starając się uniknąć konfliktu sumienia. Sąd
rozważył sprawę i orzekł, że konflikt sumienia należy rozpatrzyć
w „rozsądnych granicach”, czyli w ramach reasonable accommodation pomiędzy przyjętymi przez policjanta poglądami
religijnymi a interesem pracodawcy, co pozwoli na uniknięcie
konfliktu11. Uniknięcie konfliktu jest możliwe przez przeniesienie
policjanta do innego komisariatu policji, w którego obrębie nie
będzie narażony na tego typu konflikty12. W ten sposób udało
się pogodzić interes pracodawcy z interesem pracownika.
Istnieją także przypadki, gdy chodzi nie tylko o zdrowie, lecz
także o życie samego pacjenta, lub dzieci pozostających pod
opieką osoby podejmującej za nich decyzję. Sprawy te dotyczą
odmowy dokonania transfuzji krwi ze względów religijnych
(są to świadkowie Jehowy). Takie sprawy są obecne zarówno w orzecznictwie sądów amerykańskich, jak i niemieckich.
W jednej ze spraw mąż nie udzielił pomocy żonie, odmawiając jej
transfuzji krwi, co doprowadziło to do śmierci żony. Część spraw
dotyczy odmowy zgody rodziców na transfuzję krwi u dziecka.
Sądy stoją tu na stanowisku, że odmowa leczenia nie wyłącza
odpowiedzialności karnej oraz nie jest powodem do przyjęcia
powodów nadzwyczajnego złagodzenia kary13. Przykładem jest
sprawa Application of the President and Directors of Georgetown
College14. Pacjentka wraz z mężem odmówiła transfuzji krwi ratującej życie, tłumacząc ten fakt nakazami religijnymi (Świadkowie
Jehowy). O godzinie 16.00 adwokat szpitala zwrócił się do sądu
o wydanie natychmiastowej zgody na dokonanie transfuzji krwi,
tłumacząc, że inaczej pacjentka umrze. Sąd wydał decyzję o 17.20
i transfuzję natychmiast wykonano. Sąd wydając decyzję doszedł
do wniosku, że intencją pacjentki, pani Jones, jest jednak żyć
a nie umierać. Z kolei zadaniem szpitala jest niesienie pomocy
medycznej. Prawa wolności sumienia i religii jednostki zostało
ograniczone przez zasady bezpieczeństwa, które w tym wypadku
dotyczy zdrowia i życia pacjentki. Praktyka w placówkach medycznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki jest następująca:
każdy pacjent jest nawet przy podstawowym badaniu pytany
już w czasie wywiadu lekarskiego, czy jego względy sumienia
i religii mogą stanowić odmowę przyjęcia określonych świadczeń medycznych. W razie odmowy przyjęcia zabiegów wyraźnie
ratujących życie lub zdrowie, lekarz może zadecydować o skierowaniu sprawy do pilnego rozpatrzenia przez sąd.
11.
12.
13.
14.

Ibidem, s. 1.
Ibidem, s. 1.
v. Mangoldt/Klein/Starck, GG Bonner Grundgesetz, Kommentar, Band 1, Präambel, Art.
1-19, 4. Auflage, Verlag Franz Vahlen, München 1999, s. 519, nr brzeg. 41.
United States Court of Appeals District of Columbia Circuit., Feb. 3, 1964, Certiorari
Denied June 15, 1964, See 84 S.Ct.1883.
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W dyskusjach doktryny zostały podkreślone wartości zachowania
zgodnego z nakazami sumienia. Aczkolwiek żadna ze stron nie
może zostać zmuszona do zachowania niezgodnego z własnym
sumieniem, to jednak takiego prawa nie posiada szpital jako
placówka medyczna, gdyż jest to jednostka organizacyjna. Wolność sumienia jest wolnością indywidualną, a nie kolektywną.
Aby uniknąć tego typu problemów w przyszłości Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w dniu 3 stycznia 2015 nakazujące
na mocy dyrektywy Komisji Europejskiej dostępność środków
medycznych zawierających substancję Ulipristalacta. Zmieniono
także federalną ustawę o środkach farmakologicznych. Na mocy
tej ustawy tabletki zawierające ten środek medyczny są dostępne
dla osób od 14-ego roku życia bez recepty18.

We wspomnianej wyżej sprawie, w której małżonek nie udzielił
małżonce pomocy a żona umarła, mąż został skazany w pierwszej
instancji na osiem miesięcy pozbawienia wolności z powodu
nieumyślnego spowodowania śmierci. Sąd wyższej instancji
uniewinnił go, po czym zmienił na wniosek sądu apelacyjnego
(Oberlandesgericht) karę na 200 marek grzywny. Sprawa trafiła
jednak do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł,
że małżonek podjął działanie bezprawne a oskarżony zachował
się niezgodnie z postanowieniem kodeksu karnego nie udzielając
małżonce pomocy. Takie postępowanie stanowi czyn karalny15.
Opierając się na normach prawnych Ustawy Zasadniczej należy
przyjąć, że oskarżony nie powinien być zwolniony od kary16.
W kolejnej sprawie szpital prowadzony przez kościół katolicki
odmówił podania tzw. „pigułki po”. Kobieta, której odmówiono
podania tej pigułki, obudziła się na ławce w parku po wizycie w
dyskotece w dniu poprzednim i przerażona luką w pamięci udała
się do poradni psychologiczno-społecznej. W tejże przychodni
udzielono jej pomocy oraz stwierdzono na podstawie badania
krwi, że podano jej na tej dyskotece środki obezwładniające, z
czego wynikają luki pamięci. Prawdopodobnie jest ona także
ofiarą gwałtu. Psycholog doradził kobiecie przyjęcie „pigułki
po” oraz wystawił konieczne do takiego zabiegu zaświadczenie
wymagane w prawie niemieckim. Kobieta udała się do wyżej
wspominanego szpitala. Tam jednak odmówiono jej podania
tejże pigułki argumentując, że placówka jest prowadzona przez
kościół katolicki, który takim pigułkom się przeciwstawia.

W orzecznictwie sądów Stanów Zjednoczonych zapisała się jeszcze inna sprawa wytyczająca kierunek w sprawach dotyczących
aborcji. W sprawie Roe v. Wade19 w Teksasie zajęto się problemem dopuszczalności przerywania ciąży. Skargę wniosła kobieta
twierdząca, że znalazła w trudnej sytuacji materialnej oraz podnoszącej, że jej ciąża pochodzi z gwałtu, co jednak nie zostało
udowodnione. Dlatego sąd pominął twierdzenie skarżącej, że
ciąża pochodzi z gwałtu i nie uwzględnił tego w swoim wyrokowaniu. Po procesie skarżąca przyznała się także do kłamstwa
w tej kwestii. Proces trwał tak długo, że skarżąca urodziła dziecko,
które oddała do adopcji. Uzasadnienie wyroku wytyczyło kierunek orzecznictwa w kwestii aborcji w sądach na terenie Stanów
Zjednoczonych. Sąd Najwyższy stwierdził, że ustawodawstwo
stanu Teksas narusza postanowienie Czternastej Poprawki do
Konstytucji (zakaz dykryminacji), gdyż narusza prawo kobiet do
samodzielnego decydowania o kontynuacji lub przerwaniu ciąży.
Prawo każdej kobiety do podejmowania decyzji o urodzeniu
lub nie urodzeniu dziecka nie może zostać naruszone i należy
ono do sfery czysto prywatnej. Oznacza to na gruncie prawa
amerykańskiego, że prawne regulacje prawne nie mogą wkraczać
w prywatne prawo kobiet – państwo nie może ustanawiać zakazów lub nakazów w pierwszym trymestrze ciąży, w drugim
trymestrze jedynie w ograniczonym zakresie, natomiast w trzecim trymestrze jedynie wtedy, gdy życie i zdrowie kobiety nie są
zagrożone przez dokonanie aborcji. Sąd stwierdził, że prawo do

prywatności osobistej obejmuje także prawo do podjęcia decyzji
o aborcji. Wyrok ten należy uznać za wskazówkę dla ustawodawstwa polskiego, który w swoim wyroku nie uwzględnił ani prawa
do prywatności pacjenta, ani wymogów ochrony jego zdrowia.
Należy zwrócić uwagę, że wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego może mieć także szersze zastosowanie w zupełnie
innej kategorii spraw. Sprawy te to przykładowo zabiegi obrzezania, które są częścią obrządków religijnych w judaizmie czy
islamie. Orzecznictwo zmieniło tu się diametralnie od początku
tego stulecia, gdyż okazało się, że podczas zabiegów obrzezania
dochodzi do zagrożenia życia lub zdrowia dziecka. Do końca
ubiegłego wieku uważano, że zabieg obrzezania jest zgodny
z prawem pod dwoma warunkami: rodzice wyrażą pisemną zgodę na przeprowadzenie zabiegu oraz jest on zgodny z wymogami religijnymi. Jednakże zarówno w Niemczech, jak i w Stanach
Zjednoczonych doszło do nieszczęśliwych wypadków wymagających nagłej hospitalizacji dzieci.
Orzecznictwo jest zgodne, co do tego, że rodzice nie mogą
podejmować decyzji za dziecko płci żeńskiej. Zabiegi medyczne
polegające na obrzezaniu wykonywane na osobach płci żeńskiej
zostały przez orzecznictwo uznane za karalne uszkodzenie ciała
odpowiadające przepisom prawa karnego.
Niemieckie stowarzyszenia lekarzy opowiedziało się zdecydowanie przeciwko obrzezaniu ze względów religijnych20.
Stanowisko lekarzy wzbudziło ogromny i zdecydowany sprzeciw gminy żydowskiej na spotkaniu Europejskiej Konferencji
Rabinów, która odbyła się w Kolonii w 2012 r. do tego stopnia,
że nową praktykę prawną określono jako „najcięższy atak od
czasu holocaustu“21.

zabiegu muszą bezwzględnie dostosować swoją decyzję do
dobra dziecka w myśl art. 6 ust. 3 niemieckiej Ustawy Zasadniczej. Należy tu rozważyć dwa różne dobra prawne: po pierwsze
jest to wolność sumienia i religii po drugie prawo dziecka do
nienaruszalności integralności ciała i ochrony jego zdrowia.
Przeważające jest bez wątpienia to drugie dobro.
Omawiany tu wyrok stanowił podstawę do uzupełnienia kodeksu karnego o nowy przepis zabraniający dokonywania obrzezania u osób płci męskiej. Jest to nowy art. § 226a niemieckiego Kodeksu karnego. Część niemieckiej doktryny prawa przychyla się
do stanowiska, że przepis ten nie jest zgodny z postanowieniem
art. 3 Ustawy Zasadniczej, czyli z postanowieniem regulującym
zasadę równości. Postuluje się zatem objęcie nowym przepisem
kodeksu prawa karnego także dzieci płci męskiej22.

Sąd rejonowy w Kolonii orzekł, że obrzezanie czteroletniego
chłopca ze względów religijnych to czyn karalny – lekarz został
jednak uniewinniony. Sąd przyjął stanowisko, że lekarz znajdował się w błędzie co do bezprawności popełnionego przez
siebie czynu. Obrzezanie zdaniem sądu jest dopuszczalne tylko
i jedynie wtedy, gdy pacjent wyrazi zgodę na taki zabieg medyczny osobiście a zabieg ten będzie konieczny ze względów
medycznych. Osoby małoletnie, a zwłaszcza dzieci i niemowlęta,
nie są w stanie wyrazić zgody na taki zabieg. Rodzice, którzy
w imieniu dziecka płci męskiej decydują się na podjęcie tego

Także ustawodawstwo amerykańskie przyjęło jednoznacznie
stanowisko, że obrzezanie osób płci żeńskiej jest niedopuszczalne
ze względu na ochronę zdrowia – rodzice nie mają prawa do wyrażenia zgody zabieg tego typu. Za uzasadnienie tego stanowiska służy aktualny stan wiedzy medycznej. Nie można pogodzić
prawnego obowiązku rodziców do dbałości o dobro dziecka
z usunięciem zdrowej tkanki. Jednocześnie Sąd Najwyższy
w Chicago orzekł jednoznacznie zakaz praktyki obrzezania dzieci płci męskiej. Dziecko płci męskiej może wyrazić taką zgodę
na zabieg obrzezania samodzielnie i w pełnej świadomości po
osiągnięciu pełnoletniości. Wyrok sądu w Chicago został przyjęty
do orzecznictwa także w innych stanach.

20.

21.

Nie doszło tu do sprawy na sali sądowej natomiast wybuchła
ogromna dyskusja publiczna i w kręgach prawniczych na ten
temat. Podkreślano, że „pigułka po” zawiera jako główny swój
składnik jedną z dwóch substancji: Levonorgestrel lub Ulipristalacetat. Substancje zawarte w tych środkach uniemożliwiają jedną z dwóch funkcji: bądź opóźniają owulację tak, że nie dochodzi
do ciąży lub uniemożliwiają w organizmie produkcję białek,
koniecznych w pierwszej fazie ciąży, przez co nie dochodzi do
powstania ciąży17. W żadnym razie nie należy mylić tych substancji z tzw. pigułką aborcyjną zawierającą środek farmakologiczny
o nazwie Mifepriston.

15.
16.
17.

Ibidem, s. 519, nr brzeg. 41.
Ibidem, s. 519, nr brzeg. 41.
Freimut Leidenberger, Thomas Strowitzki, Olaf Ortmann (Hrsg.): Klinische Endokrinologie für Frauenärzte. 3. Auflage. Springer Verlag, Heidelberg 2005. s. 226–228.

18.
19.

Verordnung zur Änderung der Arzneimittelverschreibungsverordnung und der Apothekenbetriebsordnung vom 6. März 2015 (BGBl. I S. 278).
Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973).

Niemieckie stowarzyszenie chirurugii dziecięcej (Deutsche Gesellschaft für Kinderchirurgie) oraz związek zawodowy lekarzy pediatrów (Berufsverband der Kinder- und
Jugendärzte).

22.

Materiały z konferencji, http://www.dw.de/europ%C3%A4ische-rabbiner-fordern-rechtauf-traditionen-ein/a-17221632 z dnia 11.11.2014.
Opinia profesora Muellera z uniwersytetu w Regensburg, http://blog.beck.
de/2012/06/27/unerhoert-und-unsensibel-urteil-des-lg-koeln-zur-beschneidung
z dnia 11.11.2014.
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Orzecznictwo przyjmuje jednoznacznie: zdrowie i dobro dziecka
mają pierwszeństwo nad nakazami natury religijnej. Tego typu
spraw nie ma jeszcze w polskim systemie prawnym, przyjmując
jednak za podstawę przepis art. 53 ust. 5 oraz 31 ust. 3 Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej orzecznictwo powinno być podobne.

IV. Podsumowanie
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie klauzuli sumienia
przyznaje lekarzom pewną swobodę w wykonywaniu zawodu,
bez żadnych ograniczeń także tych wynikających z prawa do
zachowania zdrowia przez pacjentów, czyli jednostki korzystające także z praw i wolności obywatelskich. Należy zauważyć, że
decyzje sumienia podejmowane są nie tylko przez lekarzy, lecz
przez cały personel medyczny. Bezwzględnie należy wskazać, że
decyzje te nie dotyczą jedynie zabiegów przerywania ciąży, lecz
mogą dotyczyć całego zakresu świadczeń medycznych, a koncentrowanie się na zabiegach przerywania ciąży doprowadza do
niedopuszczalnego i niezrozumiałego zawężenia orzeczenia TK.
Należy zauważyć, że lekarz może powoływać się na nakazy
sumienia związanego z wyznawaną przez siebie religią, lecz
może to być także islam lub judaizm, Świadkowie Jehowy
a także mogą to być poglądy ateistyczne.
Naczelnym nakazem jest zachowanie życia i zdrowia pacjenta
– w myśl wymogów koniecznych i ograniczeń wolności indywidualnych – w prawie polskim w myśl art. 31 ust. 3.
Trybunał Konstytucyjny orzekając w omawianym wyroku, stwierdził, że lekarz nie ma obowiązku wskazania innej placówki leczniczej, w chwili odmowy wykonania świadczenia medycznego.
O ile generalnie odmowa świadczenia określonego świadczenia
przez lekarza wydaje się uzasadniona, to już rezygnacja z obo-

wiązku wskazania innego lekarza wykonującego tenże zabieg,
wydaje się być bezzasadna. Trybunał Konstytucyjny rozstrzygając w tej sprawie nie zdawał sobie wyraźnie sprawy ze złożoności
problemu, jakim się zajmuje. W ten sposób jest to wyrok niepełny, którym TK powinien zająć się ponownie uwzględniając całą
gamę przekonań światopoglądowych i religijnych, ale przede
wszystkim respektując naczelną zasadę ochrony zdrowia.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w obecnej formie prowadzi
ad absurdum. Oznacza on bowiem, że lekarz będący świadkiem
Jehowy może przykładowo odmawiać transfuzji krwi w sytuacji
ratującej życie a za nim cała placówka lecznicza, w której pracuje, bez wskazania konieczności skierowania do innego lekarza,
czy innej placówki leczniczej. Także przykładowo lekarz będący
wyznawcą islamu, może na podstawie tego wyroku generalnie odmawiać leczenia kobiet, gdy wymagało by to kontaktu
fizycznego z kobietą. Nie zwrócono uwagi, że przyznaje się
lekarzom prawo do odmowy wykonywania zadań, które były
przewidywalne w chwili podjęcia decyzji o wyborze zawodu,
nie uwzględniono także konieczności wykonywania zadań leczniczych przez placówkę, w której pracuje personel medyczny.
Nie wydaje się by TK miał to na uwadze, wydając omawiany
wyrok. Ponadto w wyroku tym nie uwzględniono praw kobiet, podobnie jak w wyroku Rae v. Wade, obierając kobietom możliwość samostanowienia i naruszając tym samym
zasadę godności ludzkiej. Nie wzięto pod uwagę względów zdrowotnych, którymi kobiety kierują się podczas
powzięcia tego typu decyzji, oraz konieczności ochrony
ich zdrowia. Nie uwzględniono ryzyka dla życia i zdrowia
kobiety spowodowanego koniecznością kontynuowania
ciąży w sytuacji zagrożenia ciąży czy zdrowia kobiety. Tym
samym Trybunał nie uwzględnił w żaden sposób zasady
proporcjonalności wynikającej zarówno z art. 53 ust. 5, jak
i z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Streszczenie:
Wolność sumienia i religii została zawarta w art. 53 Konstytucji RP. Do ograniczeń tej wolności należy także ochrona zdrowia
i praw innych osób, w postaci godności ludzkiej. Sądy niemieckie i amerykańskie wypracowały jednolite orzecznictwo, gdzie
personel medyczny ma prawo do odmowy wykonania określonych zadań medycznych ze względów sumienia i religii, lecz
konieczne jest wykonanie tego zabiegu przez placówkę medyczną, ze względu na konieczność ochrony zdrowia i godności
ludzkiej pacjenta.
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Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung. E-Mail: schwierskott@dpjv.de.

Der Verlag haftet nicht für Manuskripte, die unverlangt eingereicht werden. Sie können nur zurückgegeben werden,
wenn Rückporto beigefügt ist. Die Annahme zur Veröffentlichung muss schriftlich erfolgen. Mit der Annahme zur
Veröffentlichung überträgt der Autor dem Verlag das ausschließliche Verlagsrecht für die Zeit bis zum Ablauf des
Urheberrechts. Eingeschlossen sind insbesondere auch das Recht zur Herstellung elektronischer Versionen und zur
Einspeicherung in Datenbanken sowie das Recht zu deren Vervielfältigung und Verbreitung online oder oﬄine ohne
zusätzliche Vergütung. Nach Ablauf eines Jahres kann der Autor anderen Verlagen eine einfache Abdruckgenehmigung
erteilen; das Recht an der elektronischen Version verbleibt beim Verlag.
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