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Rejent * rok 13 * nr 12(152)
grudzieñ 2003 r.

Glosa

do postanowienia S¹du Najwy¿szego z dnia 17 stycznia 2002 r.
III CZP 77/011

Sprawa, która sta³a siê przedmiotem pytania prawnego skierowanego
do S¹du Najwy¿szego, zosta³a wszczêta z powództwa o zap³atê kwoty,
jak¹ powódka zamiast pozwanego � swego by³ego mê¿a i ojca dziecka
� wy³o¿y³a na utrzymanie ich syna w okresie od wrze�nia 1995 r. do
sierpnia 1996 r. Obie strony posiada³y obywatelstwo polskie. Ponadto
powódka legitymowa³a siê obywatelstwem izraelskim, a pozwany fran-
cuskim. Powódka od 1986 r. mieszka³a wraz z synem w Izraelu, a pozwany
od 1993 r. mia³ miejsce zamieszkania we Francji. W dacie wniesienia
pozwu by³ w³a�cicielem mieszkania w Polsce, które zby³ w lipcu 1998 r.

Przy rozpoznawaniu apelacji S¹d Okrêgowy we Wroc³awiu postano-
wieniem z dnia 16 pa�dziernika 2001 r. przedstawi³ S¹dowi Najwy¿szemu
zagadnienie prawne nastêpuj¹cej tre�ci:

�1. Na jakim etapie postêpowania s¹dowego wystêpowaæ musi ³¹cznik
jurysdykcyjny przewidziany w art. 1103 pkt 2 k.p.c., uzasadniaj¹cy ju-
rysdykcjê s¹dów polskich,

2. jakie obce prawo nale¿y zastosowaæ na podstawie art. 31 § 1 p.p.m.
dla oceny miejsca powstania i wykonania zobowi¹zania wynikaj¹cego
z czynno�ci prawnej, w sytuacji gdy osoba dochodz¹ca roszczeñ regre-
1 OSNC 2002, nr 11, poz. 139, MP 2002, nr 15, s. 700, Biuletyn SN 2002, nr 2,

s. 8, nr 5, s. 12, Jurysta 2002, nr 7-8, s. 56.
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sowych na podstawie art. 140 § 1 k.r.o. w czasie dostarczania �rodków
utrzymania mieszka³a w Izraelu i nadal tam mieszka wraz z osob¹ (ur.
we Francji), której �rodki te dostarcza³a, za� strona pozwana mieszka³a
w tym czasie i nadal mieszka we Francji?�

W glosowanym postanowieniu SN odmówi³ podjêcia uchwa³y.
Argumenty, które przytoczy³ SN w uzasadnieniu swojego rozstrzy-

gniêcia, mo¿na uj¹æ w dwie zasadnicze grupy. Pierwsza z nich obejmuje
krytyczn¹ ocenê formy, w jakiej zagadnienie prawne przedstawiono do
rozstrzygniêcia S¹dowi Najwy¿szemu. Druga grupa natomiast obejmuje
uwagi prowadz¹ce do konkluzji, ¿e przedmiotowej sprawie brak by³o
�zagadnienia prawnego, mog¹cego budziæ w¹tpliwo�ci, a tym bardziej �
w¹tpliwo�ci powa¿ne�.

W zwi¹zku z kwesti¹ formy, w jakiej zagadnienie prawne powinno
byæ przedstawione S¹dowi Najwy¿szemu, wskazano, ¿e S¹d Okrêgowy
we Wroc³awiu zredagowa³ pytanie �do uzupe³nienia�, a nie �do rozstrzy-
gniêcia�, jak wymaga tego norma wyra¿ona w art. 390 k.p.c. W uza-
sadnieniu glosowanego orzeczenia odwo³ano siê w tej kwestii do posta-
nowienia SN z dnia 13 kwietnia 2000 r. (III CZP 2/00)2, w którym zosta³
szczegó³owo omówiony sposób, w jaki nale¿y redagowaæ zagadnienie
prawne przedstawiane do rozstrzygniêcia S¹dowi Najwy¿szemu. Chodzi
zatem o to, aby sformu³owaæ pytanie ogólne, wyznaczaj¹ce dwie mo¿liwe
odpowiedzi, z których jedna jest równowa¿na ze zdaniem bêd¹cym czê�ci¹
tego pytania, podczas gdy druga stanowiæ bêdzie zaprzeczenie tamtego
zdania. Tymczasem S¹d Okrêgowy we Wroc³awiu przedstawi³ S¹dowi
Najwy¿szemu pytanie �do uzupe³nienia�, w zwi¹zku z czym nie odpo-
wiada³o ono wymogom okre�lonym w art. 390 k.p.c.

Ponadto s¹d okrêgowy nie dokona³ koniecznej analizy przepisów po-
trzebnych do rozstrzygniêcia sprawy. Bez próby sformu³owania prawnej
oceny stanu faktycznego przez S¹d Okrêgowy we Wroc³awiu, SN otrzy-
ma³ w zasadzie sprawê do rozstrzygniêcia. Tymczasem w instytucji pytañ
prawnych przedmiotem rozstrzygniêcia przez S¹d Najwy¿szy jest nie
sprawa, lecz zagadnienie prawne3, st¹d s³usznie podkre�lono w uzasad-
nieniu glosowanego orzeczenia, ¿e: �[n]ie jest rol¹ S¹du Najwy¿szego
2 OSNC 2000, nr 11, poz. 200.
3 T. E r e c i ñ s k i, [w:] T. E r e c i ñ s k i, J. G u d o w s k i, M. J ê d r z e j e w s k a, Ko-

mentarz do kodeksu postêpowania cywilnego. Czê�æ pierwsza. Postêpowanie rozpoznaw-
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zastêpowanie s¹du meriti w jego procesie decyzyjnym, obejmuj¹cym
tak¿e ocenê prawn¹ stanowi¹c¹ podstawê rozstrzygniêcia�. Zasadnie
równie¿ SN uwypukli³ wyj¹tkowy charakter omawianej instytucji, powo-
³uj¹c uchwa³ê sk³adu siedmiu sêdziów S¹du Najwy¿szego � Izba Cywilna
z dnia 30 marca 1999 r. (III CZP 62/98)4. Wskazano w niej, ¿e mo¿liwo�æ
przedstawiania pytañ prawnych S¹dowi Najwy¿szemu jest wyj¹tkiem od
dwóch zasad: trójinstancyjnego s¹downictwa (z apelacj¹ tzw. nieograni-
czon¹, cum beneficio novorum i kasacj¹) oraz podleg³o�ci sêdziów tylko
Konstytucji i ustawom (art. 178 ust. 1 Konstytucji RP)5. Wreszcie pod-
kre�liæ nale¿y, ¿e instytucja pytañ prawnych jest instytucj¹ nie tylko
procesow¹, ale i ustrojow¹6.

O ile kwestie poruszone wy¿ej odnosi³y siê do obu pytañ przedsta-
wionych przez S¹d Okrêgowy we Wroc³awiu (mo¿na je okre�liæ jako
formalne), o tyle zagadnienia ujête w drugiej czê�ci uzasadnienia posta-
nowienia SN omówiæ trzeba odrêbnie dla ka¿dego z pytañ.

W zwi¹zku z pierwszym pytaniem nale¿y zauwa¿yæ, ¿e s¹d okrêgowy
rozwa¿y³ wpierw, czy jako podstawa wyznaczenia prawa w³a�ciwego
zastosowanie znajd¹ postanowienia umów miêdzynarodowych, czy prze-
pisy kodeksu postêpowania cywilnego. Stanowisko to spotka³o siê z apro-
bat¹ SN, który jako podstawê takiego rozstrzygniêcia powo³a³ art. 1096
k.p.c. Wydaje siê jednak, ¿e � pomijaj¹c nawet fataln¹ redakcjê tego
przepisu oraz jego zupe³n¹ zbêdno�æ7 � w glosowanym postanowieniu
powo³any byæ powinien nie on, lecz art. 91 ust. 2 Konstytucji RP8. Sk¹din¹d
cze, Warszawa 2002, s. 743 wskazuje ponadto, ¿e: �[p]ytanie powinno byæ sformu³owane
ogólnie, w oderwaniu od konkretnej sprawy, w tym sensie, ¿e nie mo¿e chodziæ o sposób
rozstrzygniêcia konkretnej sprawy ani w sposób bezpo�redni, ani po�redni.�.
4 OSNC 1999, nr 10, poz. 166; T. R a d k i e w i c z, Glosa do uchwa³y S¹du Najwy¿-

szego z dnia 30 marca 1999 r. III CZP 62/98, Rejent 2000, nr 6, s. 120.
5 Por. P. T u l e j a, Stosowanie Konstytucji RP w �wietle zasady jej nadrzêdno�ci (wy-

brane problemy), Kraków 2003, s. 306-307 i 318-319.
6 R. S t e f a ñ s k i, Podmioty uprawnione do kierowania konkretnych pytañ w spra-

wach karnych, PiP 2000, z. 9, s. 32.
7 H. T r a m m e r, Polska jurysdykcja krajowa w sprawach o uznanie za zmar³ego

i prawo w³a�ciwe dla tych spraw, NP 1969, nr 6, s. 980-981; por. tak¿e K. P r z y b y -
³ o w s k i, Kodyfikacyjne zagadnienia polskiego prawa miêdzynarodowego prywatnego,
SC 1964, t. V, s. 6, przyp. 11; A. M ¹ c z y ñ s k i, Rozwód w prawie prywatnym miêdzy-
narodowym, Warszawa 1983, s. 140-141.
8 Por. M. C z e p e l a k, Glosa do postanowienia SN z dnia 5 stycznia 2001 r. I CKN

1180/00, OSNC 2001, nr 7-8, poz. 12, Rejent 2003, nr 11, s. 164, przyp. 1.
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omawiane zagadnienie zosta³o trafnie rozstrzygniête poprzez stwierdzenie,
¿e w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania ani konwencja
o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeñ s¹dowych w sprawach cywilnych
i handlowych, sporz¹dzona w Lugano 16 wrze�nia 1988 r. (Dz.U. z 2000 r.
Nr 10, poz. 132), ani umowa polsko-francuska o prawie w³a�ciwym,
jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeñ w zakresie prawa osobowego i ro-
dzinnego z dnia 5 kwietnia 1967 r. (Dz.U. z 1969 r. Nr 4, poz. 22).
Konwencja lugañska przewiduje bowiem w art. 54, ¿e jej postanowienia
maj¹ zastosowanie tylko do powództw wytoczonych po jej wej�ciu w
¿ycie w danym pañstwie9 . W zwi¹zku z tym SN trafnie przyj¹³, ¿e
konwencja z Lugano nie zastêpuje w niniejszej sprawie powo³anej wy¿ej
umowy polsko-francuskiej. Z kolei ¿adne z postanowieñ tej ostatniej nie
odnosi siê do stosunku prawnego, jaki wystêpuje w niniejszej sprawie.

Ponadto, odnosz¹c siê do pierwszego pytania postawionego przez S¹d
Okrêgowy we Wroc³awiu, SN wyrazi³ pogl¹d, zgodnie z którym �[p]od-
jêcie badania istnienia jurysdykcji krajowej wymaga w pierwszej kolej-
no�ci dokonania kwalifikacji wstêpnej dochodzonego roszczenia wed³ug
prawa polskiego, w celu ustalenia normy w³a�ciwej dla potrzeb stwier-
dzenia istnienia lub braku podstaw takiej jurysdykcji�. Teza ta stanowi
presupozycjê przekonania, ¿e przeprowadzona ju¿ zosta³a wyk³adnia zakresu
norm jurysdykcyjnych, które mog³yby byæ w przedmiotowej sprawie
zastosowane. Je¿eli bowiem poddany ma byæ analizie charakter docho-
dzonych roszczeñ, to w³a�nie po to, aby umie�ciæ je w zakresie danej
normy jurysdykcyjnej, dlatego te¿ przedstawiany pogl¹d wymaga dwóch
wyja�nieñ.

9 W o�wiadczeniu rz¹dowym z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez
Rzeczpospolit¹ Polsk¹ Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeñ s¹dowych w spra-
wach cywilnych i handlowych, sporz¹dzonej w Lugano dnia 16 wrze�nia 1988 r. (Dz.U.
z 2000 r. Nr 10, poz. 133), stwierdzono: �[z]godnie z artyku³em 62 ustêp 3 niniejszej
konwencji wchodzi ona w ¿ycie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 1 lutego
2000 r.�. Tymczasem zarówno przedmiotowa konwencja, jak i powo³ane wy¿ej o�wiad-
czenie rz¹dowe zosta³y opublikowane w numerze 10 Dziennika Ustaw z 18 lutego 2000 r.
(Dz.U. Nr 10, poz. 132). W �wietle art. 91 ust. 1 Konstytucji RP trzeba zatem uznaæ,
¿e konwencja lugañska sta³a siê czê�ci¹ krajowego porz¹dku prawnego po tym, jak po-
wsta³o zobowi¹zanie prawnomiêdzynarodowe, a w konsekwencji znajduje ona zastosowa-
nie do powództw wytoczonych po dniu promulgacji tekstu konwencji w Dzienniku Ustaw.
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Pierwsze z nich odnosi siê do pojêcia kwalifikacji wstêpnej. Jest to
zagadnienie budz¹ce w doktrynie wiele kontrowersji10, dlatego warto
omówiæ przebieg rozumowania, które przeprowadzi³ SN, ustalaj¹c pod-
stawê stwierdzenia jurysdykcji krajowej w przedmiotowej sprawie. Przede
wszystkim istnienie jurysdykcji krajowej stanowi bezwzglêdn¹ przes³ankê
procesow¹11, a jej brak � zgodnie z art. 1099 k.p.c. � stanowi o niewa¿-
no�ci postêpowania. Ustalenie, czy w danej sprawie zachodzi jurysdykcja
krajowa odbywa siê zawsze na podstawie norm legis fori, wywodzonych
b¹d� z przepisów prawa wewnêtrznego, b¹d� te¿ postanowieñ umów
miêdzynarodowych. Stosowanie opisanych wy¿ej norm rozpoczyna siê
od znalezienia normy miarodajnej dla danego stanu faktycznego. Chodzi
zatem o to, aby ustaliæ, ¿e konkretna sytuacja ¿yciowa jest objêta zakre-
sem normy jurysdykcyjnej. W tym celu trzeba dokonaæ wyk³adni pojêæ
u¿ytych dla okre�lenia zakresu takich norm. Wypada jednak wskazaæ
dwie istotne ró¿nice, jakie zachodz¹ miêdzy interpretacj¹ zakresu normy
jurysdykcyjnej i normy kolizyjnej prawa prywatnego miêdzynarodowego.

Przede wszystkim w trakcie stosowania normy kolizyjnej prawa prywat-
nego miêdzynarodowego dwukrotnie dokonuje siê wyk³adni jej zakresu,
czyli kwalifikacji. Po raz pierwszy dochodzi do tego przy rozgraniczaniu
zakresów norm kolizyjnych celem wyboru normy w³a�ciwej dla danego
stanu faktycznego. W ten sposób kwalifikacja dotyczy zarówno w³a-
snych, jak i obcych norm kolizyjnych, przy czym w wypadku tych ostat-
nich o tyle, o ile zachodzi potrzeba ich uwzglêdniania (np. w ramach
odes³ania). Po raz drugi kwalifikacja odbywa siê ju¿ po wskazaniu w³a-
�ciwego systemu norm merytorycznych. Wtedy efektem zabiegów
kwalifikacyjnych powinno byæ wyodrêbnienie z prawa w³a�ciwego �ze-
spo³u norm, na podstawie których ma byæ dokonana ocena prawna stanu

10 Por. T. E r e c i ñ s k i, [w:] T. E r e c i ñ s k i, J. C i s z e w s k i, Miêdzynarodowe po-
stêpowanie cywilne, Warszawa 2000, s. 18; M. P a z d a n, Recenzja pracy W. Skierkowskiej,
Miêdzynarodowe postêpowanie cywilne w sprawach alimentacyjnych (Warszawa 1972),
PiP 1973, z. 7-8, s. 218-220; J. J o d ³ o w s k i, Kilka kwestii z teorii miêdzynarodowego
postêpowania cywilnego, PiP 1974, z. 2, s. 95-107.
11 Z. R e s i c h, Przes³anki procesowe, Warszawa 1966, s. 96 i nast.; W. S i e d l e c k i,

Z. � w i e b o d a, Postêpowanie cywilne. Zarys wyk³adu, Warszawa 2000, s. 77; W. B r o -
n i e w i c z, Problem przes³anek procesowych w procesie cywilnym i w postêpowaniu ar-
bitra¿owym, ZNU£ 1968, nr 9.
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faktycznego�12. Jak widaæ, ró¿nica polega na tym, ¿e wyk³adni zakresu
normy jurysdykcyjnej dokonuje siê tylko raz.

Wskazaæ równie¿ trzeba, ¿e kwalifikacja normy kolizyjnej prawa
prywatnego miêdzynarodowego musi uwzglêdniaæ postulat zupe³no�ci
systemu kolizyjnego. Zgodnie z nim, zakresy norm kolizyjnych prawa
prywatnego miêdzynarodowego obejmuj¹ wszystkie mo¿liwe sytuacje
¿yciowe, a co za tym idzie, dla ka¿dego stanu faktycznego mo¿liwe jest
wskazanie prawa w³a�ciwego. Tymczasem system norm jurysdykcyj-
nych nie musi obejmowaæ wszystkich stosunków ¿yciowych (by³aby to
wówczas jurysdykcja uniwersalna). Przeciwnie � ka¿de pañstwo okre�la,
w jakich sytuacjach jego s¹dy bêd¹ mog³y orzekaæ, a w jakich nie. Wyk³adnia
zakresu normy jurysdykcyjnej nie mo¿e byæ zatem oparta o postulat
zupe³no�ci systemu norm kolizyjnych.

Przede wszystkim nale¿y jednak podkre�liæ, ¿e w przedmiotowej sprawie
nie by³o istotne, czy �roszczenie z art. 140 k.r.o. jest cywilnoprawnym rosz-
czeniem maj¹tkowym, maj¹cym charakter zwrotny, a nie alimentacyjny�,
ale uzasadnienie, ¿e roszczenia regresowe mieszcz¹ siê w zakresie art.
1103 k.p.c. jako �sprawy nie wymienione w tytule poprzedzaj¹cym,
a rozpoznawane w procesie�, co z kolei wymaga³o wpierw okre�lenia,
jakie sprawy unormowane s¹ w tytule drugim ksiêgi pierwszej trzeciej
czê�ci kodeksu postêpowania cywilnego.

Je¿eli jednak SN podda³ analizie charakter roszczeñ regresowych, to
warto zg³osiæ do niej kilka uwag. Artyku³ 140 k.r.o., w którym unormo-
wano te roszczenia, zamieszczony zosta³ w tytule II nazwanym �Pokre-
wieñstwo�, w dziale III, który zosta³ zatytu³owany �Obowi¹zek alimen-
tacyjny�. Prima facie mo¿na by³oby wiêc uznaæ, ¿e roszczenia regresowe
s¹ roszczeniami alimentacyjnymi. SN zasadnie poszed³ za utrwalon¹ lini¹
orzecznictwa i przewa¿aj¹cej czê�ci doktryny, uznaj¹c, ¿e roszczenia
regresowe nie s¹ w polskim systemie prawa rodzinnego roszczeniami
alimentacyjnymi13. Konsekwencj¹ takiego sklasyfikowania roszczeñ z art.
140 k.r.o. by³o uznanie, ¿e �do roszczeñ zwrotnych nie maj¹ zastosowania
przepisy materialnoprawne i procesowe dotycz¹ce uprzywilejowania
roszczeñ alimentacyjnych�.
12 M. P a z d a n, Prawo prywatne miêdzynarodowe, Warszawa 2003, s. 53.
13 Szerzej M. C z e p e l a k, Glosa do postanowienia SN z dnia 5 stycznia 2001 r. I CKN

1180/00, OSNC 2001, nr 7-8, poz. 12, Rejent 2003, nr 11, s. 180-181.
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Trzeba jednak przyznaæ, ¿e takie stanowisko nie zachêca do tego, aby
dostarczaæ drugiemu �rodków utrzymania lub wychowania nie bêd¹c do
tego zobowi¹zanym albo bêd¹c zobowi¹zanym z tego powodu, ¿e uzy-
skanie na czas �wiadczeñ alimentacyjnych od osoby zobowi¹zanej w
bli¿szej albo tej samej kolejno�ci by³oby dla uprawnionego niemo¿liwe lub
po³¹czone z nadmiernymi trudno�ciami. Tak czy inaczej, roszczenia zwrotne
s¹ z roszczeniami alimentacyjnymi zwi¹zane, co podkre�la siê zarówno
w doktrynie, jak i wynika to z uzasadnienia wyroku SN z dnia 22 kwietnia
1970 r. (III CRN 41/70)14, powo³anego zreszt¹ w glosowanym orzecze-
niu.

Drugie wyja�nienie dotyczyæ powinno przedstawionej przez SN tezy,
w my�l której kwalifikacjê wstêpn¹ nale¿y przeprowadzaæ wed³ug prawa
polskiego. Otó¿, nawet je�li przyjmuje siê, ¿e: �[w]stêpna kwalifikacja
dochodzonych roszczeñ powinna byæ dokonana wed³ug legis fori pro-
cessualis�, to czyni siê to z zastrze¿eniem uwzglêdnienia �tre�ci w³a�ci-
wego obcego prawa materialnego�15. Wydaje siê równie¿, ¿e takie samo
zastrze¿enie przyjête zosta³o w uzasadnieniu glosowanego postanowienia,
skoro mówi ono o �poszukiwaniu normy kolizyjnej, która wska¿e prawo
w³a�ciwe dla ³¹cznika jurysdykcyjnego�. Analogicznie wypowiada siê wielu
przedstawicieli doktryny16. Mimo to bardziej zasadne wydaje siê przepro-
wadzanie kwalifikacji wstêpnej w sposób autonomiczny, tj. wed³ug metody,
która zosta³a przyjêta w doktrynie prawa miêdzynarodowego prywatne-
go17. Jej wytyczne sprowadziæ mo¿na do dwóch postulatów. Pierwszy
14 Wyrok SN III CRN 41/70, OSNCP 1971, nr 1, poz. 7.
15 Tak SN w postanowieniu z dnia 5 stycznia 2001 r. I CKN 1180/00, OSNC 2001,

nr 7-8, poz. 12, z glos¹ M. C z e p e l a k a, Rejent 2003, nr 11, s. 164 i nast.
16 N. F r a g i s t a s, La compétence international en droit privé, Recueil des Cours

del�Academie de droit international, t. III, La Haye 1961, s. 187; J. J o d ³ o w s k i, Orzecz-
nictwo S¹du Najwy¿szego z zakresu miêdzynarodowego postêpowania cywilnego (1945-
1969), NP 1970, nr 4, s. 569; J. J o d ³ o w s ki, Kilka kwestii z teorii miêdzynarodowego
postêpowania cywilnego, PiP 1974, z. 2, s. 100, przp. 15; W. S k i e r k o w s k a, Miêdzy-
narodowe postêpowanie cywilne w sprawach alimentacyjnych, Warszawa 1972, s. 18;
T. E r e c i ñ s k i, [w:] T. E r e c i ñ s k i, J. C i s z e w s k i, op. cit., s. 20; T. E r e c i ñ s k i,
[w:] J. C i s z e w s k i, T. E r e c i ñ s k i, Komentarz do kodeksu postêpowania cywilnego.
Czê�æ trzecia. Przepisy z zakresu miêdzynarodowego postêpowania cywilnego, Warszawa
2001, s. 28.
17 Szerzej M. C z e p e l a k, Glosa do postanowienia SN z dnia 5 stycznia 2001 r. I

CKN 1180/00, OSNC 2001, nr 7-8, poz. 12, Rejent 2003, nr 11, s. 179-183.
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ma charakter negatywny i stwierdza, ¿e przy interpretowaniu pojêæ u¿y-
tych dla okre�lenia zakresu normy kolizyjnej nie nale¿y siê krêpowaæ
znaczeniem, jakie te pojêcia maj¹ w merytorycznym legis fori, czy w
jakim� konkretnym systemie prawnym, np. znaczeniem przypisanym takim
pojêciom wed³ug legis causae18. Drugi postulat ma ju¿ charakter pozy-
tywnej wskazówki, w my�l której pojêcia zawarte w normach kolizyjnych
nale¿a³oby okre�laæ zgodnie z ich rozgraniczaj¹c¹ funkcj¹ i szczególnym
charakterem norm wy¿szego stopnia19.

Przechodz¹c do meritum omawianego zagadnienia wypada odnie�æ siê
po postawionej przez SN tezy, zgodnie z któr¹: �[s]prawa o roszczenie
regresowe oparte na art. 140 k.r.o. nie mo¿e zostaæ zaliczona do ¿adnej
z kategorii spraw rozpoznawanych w procesie, dla których jurysdykcjê
okre�lono w art. 1100-1102 k.p.c.�. Powy¿szego pogl¹du nie sposób
jednak w pe³ni zaaprobowaæ. Opiera siê on bowiem na za³o¿eniu, ¿e u¿yte
w art. 1100 i 1101 k.p.c. pojêcia �sprawy ma³¿eñskie�, to �jedynie sprawy
wymienione w art. 425 i nast. k.p.c.�, natomiast �sprawy ze stosunków
rodziców i dzieci�, to �wy³¹cznie sprawy niemaj¹tkowe wskazane w art.
453-458 k.p.c.�. W tym zakresie w glosowanym postanowieniu przyjête
zosta³y w ca³o�ci pogl¹dy wyra¿one w postanowieniu SN z dnia 5 stycz-
nia 2001 r. (I CKN 1180/00)20, dlatego te¿ argumenty podniesione w sto-
sunku do wyra¿onych tam zapatrywañ pozostaj¹ w pe³ni aktualne w sto-
sunku do glosowanego postanowienia. Odsy³aj¹c zatem do nich21, pozostaje
ograniczyæ siê do stwierdzenia, ¿e wyk³adnia zakresu art. 1101 k.p.c. nie
musi wy³¹czaæ uzasadnienia na jego podstawie jurysdykcji krajowej
w sprawach o roszczenia regresowe. Odwo³uj¹c siê do pojêcia �sprawy
ze stosunków miêdzy rodzicami a dzieæmi�, u¿ytego w tytule dzia³u II
w tytule VII ksiêgi pierwszej k.p.c., trzeba podkre�liæ, ¿e art. 453 k.p.c.

18 K. P r z y b y ³ o w s k i, Prawo prywatne miêdzynarodowe. Czê�æ ogólna, Lwów
1935, s. 104; por tak¿e H. T r a m m e r, Zarys problematyki miêdzynarodowego procesu
cywilnego pañstw kapitalistycznych, Warszawa 1956, s. 15, który na gruncie miêdzyna-
rodowego procesu cywilnego wywodzi, ¿e kwalifikacja wstêpna �nie zawsze dokonywana
jest wed³ug legis fori�.
19 K. P r z y b y ³ o w s k i, op. cit.
20 Postanowienie SN I CKN 1180/00, OSNC 2001, nr 7-8, poz. 12.
21 M. C z e p e l a k, Glosa do postanowienia SN z dnia 5 stycznia 2001 r. I CKN 1180/00,

OSNC 2001, nr 7-8, poz. 12, Rejent 2003, nr 11, s. 167-173.
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nie formu³uje klasycznej definicji tego pojêcia, lecz mówi jedynie, kiedy
stosuje siê przepisy tego dzia³u. Z kolei nie ulega w¹tpliwo�ci, w �wietle
art. 458 § 2 k.p.c., ¿e przepisy tego dzia³u, zatytu³owanego �Postêpowanie
w sprawach ze stosunków miêdzy rodzicami a dzieæmi�, stosuje siê
równie¿ do roszczeñ maj¹tkowych zwi¹zanych z ustalaniem ojcostwa.
Zasadne by³oby zatem przyjêcie, ¿e je¿eli roszczeñ regresowych dochodzi
siê ³¹cznie z powództwem o ustalenie ojcostwa, to podstawê jurysdykcji
krajowej w takiej sprawie mo¿e stanowiæ art. 1101 k.p.c. Stan faktyczny
w sprawie, w której wydane zosta³o glosowane postanowienie, przed-
stawia³ siê jednak odmiennie, st¹d in casu zasadne by³o przyjêcie art. 1103
k.p.c. za podstawê jurysdykcji krajowej. Niemniej jednak wypada uznaæ,
¿e teza glosowanego postanowienia ujêta zosta³a zbyt szeroko.

Przechodz¹c z kolei do przedstawionego przez S¹d Okrêgowy we
Wroc³awiu zagadnienia prawnego, nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e uj¹³ on sw¹
w¹tpliwo�æ nastêpuj¹co: �[n]a jakim etapie postêpowania s¹dowego wy-
stêpowaæ musi ³¹cznik jurysdykcyjny przewidziany w art. 1103 pkt 2
k.p.c. uzasadniaj¹cy jurysdykcjê s¹dów polskich�. Kwestia ta, sformu-
³owana w jêzyku prawniczym, sprowadza siê zatem do pytania, czy tak¿e
w sprawach objêtych hipotez¹ art. 1103 k.p.c. obowi¹zuje zasada ci¹-
g³o�ci jurysdykcji. Trzeba przy tym zaznaczyæ, ¿e zagadnienie perpetuatio
iurisdictionis obudzi³o spore w¹tpliwo�ci22 na gruncie dawnego kodeksu
postêpowania cywilnego z 1930 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 651), gdy¿ brak
by³o w nim wyra�nego przepisu reguluj¹cego tê materiê. Dopiero ustawa
z dnia 15 lutego 1962 r. o zmianie przepisów postêpowania w sprawach
cywilnych (Dz.U. Nr 10, poz. 46), modyfikuj¹ca tre�æ art. 4 dawnego

22 Odzwierciedlenie przedmiotowej w¹tpliwo�ci w doktrynie miêdzynarodowego po-
stêpowania cywilnego stanowi polemika, jak¹ na ³amach Pañstwa i Prawa prowadzili Jerzy
Rajski i Henryk Trammer: J. R a j s k i, Zagadnienie perpetuatio iurisdictionis w miêdzy-
narodowym procesie cywilnym, PiP 1959, z. 10, s. 586-597; H. T r a m m e r, W sprawie
perpetuacji jurysdykcji krajowej, PiP 1960, z. 1, s. 123-126; J. R a j s k i, Jeszcze w sprawie
perpetuatio iurisdictionis..., PiP 1960, z. 7, s. 120-126; por. tak¿e: H. T r a m m e r, Na-
stêpcza bezprzedmiotowo�æ procesu cywilnego, Kraków 1950, s. 29; J. J o d ³ o w s k i,
W. S i e d l e c k i, Postêpowanie cywilne, czê�æ ogólna, Warszawa 1958, s. 63; J. J o d ³ o w -
s k i, Nowe przepisy k.p.c. z zakresu miêdzynarodowego postêpowania cywilnego, War-
szawa 1962, s. 8-9; T. E r e c i ñ s k i, [w:] T. E r e c i ñ s k i, J. C i s z e w s k i, Miêdzynaro-
dowe postêpowanie..., s. 84-85.
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k.p.c., wyra�nie uregulowa³a kwestiê ci¹g³o�ci jurysdykcji krajowej. Obecnie
zasadê perpetuacji jurysdykcji statuuje expressis verbis art. 1097 k.p.c.,
który stwierdza, ¿e jurysdykcja krajowa istniej¹ca w chwili wszczêcia
postêpowania trwa nadal, choæby jej podstawy odpad³y w toku sprawy.

Na marginesie trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e powy¿szy przepis nie odnosi
siê do sytuacji, w której w chwili wszczêcia postêpowania nie by³o podstaw
do stwierdzenia jurysdykcji krajowej, natomiast uzasadniaj¹ce j¹ okolicz-
no�ci powsta³y dopiero w toku postêpowania. Niektórzy autorzy przyj-
muj¹ jednak, ¿e �[p]odobnie jak przy w³a�ciwo�ci s¹du (por. art. 15 § 2
k.p.c.) w drodze analogii, nale¿y przyj¹æ, ¿e s¹d nie mo¿e odrzuciæ pozwu
lub wniosku z powodu braku jurysdykcji krajowej, je¿eli jurysdykcja ta
powsta³a w toku postêpowania w danej sprawie�23. Takie stanowisko bu-
dziæ jednak mo¿e zasadne w¹tpliwo�ci. W tej bowiem kwestii z wnio-
skowaniem per analogiam konkurowaæ mo¿e z powodzeniem argumen-
tum a contrario. Z kolei trudno wskazaæ argumenty, które przemawia³yby
za stosowaniem analogii. W omawianym zakresie miêdzy jurysdykcj¹
krajow¹ a w³a�ciwo�ci¹ miejscow¹ s¹dów ujawniaj¹ siê raczej ró¿nice
ni¿ podobieñstwo. Przede wszystkim wskazaæ nale¿y, ¿e dopiero gdy w
ogóle stwierdzona zostanie jurysdykcja krajowa mo¿liwe bêdzie ustalanie
w³a�ciwo�ci miejscowej s¹du. Wskaza³ na to SN w postanowieniu z dnia
14 lutego 1985 r. II CO 13/85 (OSNC 1985, nr 12, poz. 73, wywodz¹c,
¿e: �[r]ozstrzyganie co do w³a�ciwo�ci miejscowej s¹du, w tym i ozna-
czanie przez S¹d Najwy¿szy s¹du, przed który nale¿y wytoczyæ powódz-
two (art. 45 k.p.c.), mo¿e mieæ miejsce dopiero wówczas, gdy sprawa
nale¿y do jurysdykcji krajowej s¹dów polskich�. Ró¿na jest zatem po-
zycja24 i funkcja, jak¹ w systemie prawa pe³ni¹ przepisy o jurysdykcji
krajowej i przepisy o w³a�ciwo�ci miejscowej s¹dów. Pierwsze okre�laj¹
za pomoc¹ jednostronnych norm kolizyjnych granice kompetencji orga-
nów s¹dowych danego pañstwa, czyli okre�laj¹ granice imperium, druga
grupa przepisów �porz¹dkuje� w³a�ciwo�æ poszczególnych s¹dów. Je¿eli

23 T. E r e c i ñ s k i, [w:] T. E r e c i ñ s k i, J. C i s z e w s k i, op. cit., s. 85; t e n ¿ e, [w:]
J. C i s z e w s k i, T. E r e c i ñ s k i, Komentarz do kodeksu postêpowania cywilnego..., s. 28;
W. S i e d l e c k i, Z. � w i e b o d a, op. cit., s. 80.
24 Zwraca na to uwagê E. We n g e r e k, Jurysdykcja krajowa w sprawach cywilnych

w �wietle kodeksu postêpowania cywilnego, [w:] Ksiêga pami¹tkowa ku czci Kamila Stefki,
Warszawa-Wroc³aw 1967, s. 420.
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zatem sens normy wyra¿onej w art. 15 § 2 k.p.c. sprowadza siê do
ekonomii procesowej (tj. zapobie¿enia sytuacji, w której postêpowanie
musia³oby siê toczyæ od nowa przed innym s¹dem), to przyjêcie analo-
gicznego uzasadnienia w stosunku do jurysdykcji krajowej napotkaæ musi
na pewne trudno�ci. Jak bowiem powinien post¹piæ s¹d w sprawie, w której
w chwili wszczêcia postêpowania brak by³o podstawy jurysdykcji kra-
jowej, pó�niej pojawi³a siê ona ju¿ w toku postêpowania, ale odpad³a
jeszcze przed chwil¹ wyrokowania? Czy przy stosowaniu takiej analogii
nale¿a³oby zastrzec, ¿e podstawa do stwierdzenia jurysdykcji krajowej,
która pojawi³a siê dopiero w toku procesu, powinna istnieæ tak¿e w
momencie wyrokowania? Pytania te pokazuj¹, ¿e do omawianej analogii
trzeba podchodziæ bardzo ostro¿nie.

Zauwa¿yæ jednak nale¿y, ¿e powy¿sze rozwa¿ania nie odnosz¹ siê do
systemów prawnych, w których obowi¹zuje zasada distributio est attri-
butio, tj. gdy jurysdykcjê wyznaczaj¹ przepisy o w³a�ciwo�ci miejscowej
(tak by³o na gruncie dawnego kodeksu postêpowania cywilnego z 1930 r.
oraz w Holandii przed 1 stycznia 2002 r.25). W takich systemach praw-
nych przyjmuje siê na ogó³, ¿e �równie¿ i inne kwestie procesowe, zwi¹zane
z jurysdykcj¹ krajow¹, rozwi¹zywaæ nale¿y w drodze odpowiedniego
zastosowania przepisów o w³a�ciwo�ci miejscowej, tak wiêc np.: ¿e zasada
perpetuatio iurisdictionis wynika z zasady perpetuatio fori (�)�26, nie
jest to jednak zwi¹zek konieczny27.

Wreszcie odwo³aæ siê trzeba do wyk³adni systemowej. Artyku³ 15 § 2
k.p.c. zosta³ umieszczony w czê�ci pierwszej, zatytu³owanej �Postêpo-
wanie rozpoznawcze�, a nie w tytule wstêpnym, natomiast art. 1097 k.p.c.
znajduje siê w czê�ci trzeciej, nazwanej �Przepisy z zakresu miêdzyna-
rodowego postêpowania cywilnego�. S¹d mo¿e zatem rozpocz¹æ stoso-
wanie przepisów reguluj¹cych postêpowanie rozpoznawcze dopiero po
tym, jak stosuj¹c przepisy umieszczone w ksiêdze trzeciej stwierdzi
jurysdykcjê krajow¹ s¹dów polskich. St¹d te¿ nale¿y odrzuciæ pogl¹d,

25 P. M e i j k n e c h t, Holenderskie przepisy o jurysdykcji krajowej, KPP 2003, nr 1,
s. 245.
26 J. R a j s k i, Jurysdykcja krajowa a w³a�ciwo�æ s¹dów w sprawach cywilnych, PiP

1961, z. 45, s. 687.
27 H. T r a m m e r, W sprawie perpetuacji jurysdykcji krajowej, PiP 1960, z. 1, s. 126.
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zgodnie z którym dopuszcza siê nastêpcze �nabycie�28 przez s¹dy polskie
jurysdykcji, której podstawy nie istnia³y w chwili wszczêcia postêpowa-
nia. Taka sytuacja jest równoznaczna z brakiem jurysdykcji krajowej
i podlega konsekwencjom okre�lonym w art. 1099 k.p.c.

Niezastosowanie art. 1097 k.p.c. przez S¹d Okrêgowy we Wroc³awiu
zosta³o mu zasadnie wytkniête przez SN. W szczególno�ci pominiêcie
tego przepisu, którego zastosowanie, jak podkre�lono w uzasadnieniu
glosowanego orzeczenia, �jednoznacznie wynika z jego tre�ci i usytuowa-
nia�, nie mog³o byæ uzasadnione racjami przytoczonymi przez S¹d Okrê-
gowy we Wroc³awiu. Wskaza³ on, ¿e w doktrynie29  krytykuje siê ³¹cznik
jurysdykcyjny oparty na posiadaniu przez pozwanego maj¹tku w pañ-
stwie, w którym ma siedzibê s¹d, do którego wniesiono pozew. Ponadto
wskaza³, ¿e w rozpatrywanej sprawie przyjêcie jurysdykcji krajowej na
podstawie ³¹cznika opartego na posiadaniu przez pozwanego maj¹tku lub
przys³ugiwaniu mu praw maj¹tkowych nie osi¹gnie �swego celu�, ze
wzglêdu na to, ¿e pozwany w toku postêpowania zby³ mieszkanie, któ-
rego by³ w³a�cicielem. Niemniej jednak, zgodnie z art. 7 Konstytucji RP,
organy w³adzy publicznej, w tym s¹dy, dzia³aj¹ na podstawie i w gra-
nicach prawa, a nie wed³ug w³asnego przekonania o tym, czy dana instytucja
prawna spe³nia swe zadanie, czy te¿ nie. Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê
na zasadê podleg³o�ci sêdziów Konstytucji i ustawom, wyra¿on¹ w art.
178 ust. 1 Konstytucji RP30. W �wietle powy¿szego stwierdzenie SN,
zgodnie z którym zaprezentowane powy¿ej argumenty S¹du Okrêgowego
we Wroc³awiu �nie maj¹ wp³ywu na ocenê jurysdykcji krajowej� na
podstawie art. 1103 pkt 2 k.p.c., nale¿y uznaæ za nader pow�ci¹gliwe.

28 M. A l l e r h a n d, Kodeks postêpowania cywilnego, Lwów 1932, s. 4 stwierdza:
�[j]urysdykcja krajowa to uprawnienie s¹dów polskich do za³atwiania spraw procesowych.�.
Choæ differentia specifica tej definicji jest ma³o precyzyjna, to jej genus proximus uwy-
datnia wa¿ny aspekt jurysdykcji krajowej � to, ¿e jest ona przejawem suwerenno�ci w³adzy
pañstwa, jego uprawnieniem. St¹d te¿ mo¿na w tym kontek�cie w mówiæ o nabyciu ju-
rysdykcji; por te¿ H. J a k i m k o, Pojêcie jurysdykcji krajowej w polskich kodeksach po-
stêpowania cywilnego z roku 1930 i z roku 1964, Przegl¹d Prawa i Administracji 1997,
nr 39, s. 86.
29 T. E r e c i ñ s k i, [w:] J. C i s z e w s k i, T. E r e c i ñ s k i, op. cit., s. 45.
30 Por. P. T u l e j a, Stosowanie Konstytucji RP w �wietle zasady jej nadrzêdno�ci

(wybrane problemy), Kraków 2003, s. 313 i nast.
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Wydaje siê równie¿, ¿e w omawianym zakresie uzasadnienie gloso-
wanego postanowienia mo¿na uzupe³niæ o kolejny argument. Co prawda
�³¹cznik posiadania maj¹tku lub przys³ugiwania pozwanemu w Polsce
praw maj¹tkowych wprowadzony zosta³ do kodeksu pod k¹tem efek-
tywno�ci egzekucji�31, jednak¿e po wszczêciu procesu strony mog¹ mieæ
interes w jego dalszym prowadzeniu, bez wzglêdu na mo¿liwo�æ wyko-
nania wyroku w Polsce. I tak, dla powódki mog³o byæ korzystne uzy-
skanie wyroku w Polsce i uznanie go we Francji, gdzie pozwany ma
miejsce zamieszkania, zw³aszcza, ¿e toczy³o siê ju¿ postêpowanie w drugiej
instancji. Z kolei pozwany móg³by mieæ interes w tym, aby sprawa zosta³a
ju¿ rozstrzygniêta w Polsce, tak aby nast¹pi³ stan rzeczy os¹dzonej. Tym bar-
dziej w¹tpliwe s¹ zatem podstawy, na których S¹d Okrêgowy we Wro-
c³awiu opar³ swoje pytanie prawne.

Nadmieniæ jeszcze trzeba, ¿e chwil¹ miarodajn¹ dla przyjêcia ci¹g³o�ci
jurysdykcji jest moment wszczêcia postêpowania, tj. z³o¿enia pozwu lub
wniosku w postêpowaniu nieprocesowym. Wyj¹tkowo chwil¹ decydu-
j¹c¹ o perpetuacji jurysdykcji krajowej jest moment dorêczenia pozwu
stronie pozwanej, która przebywa, zamieszkuje lub ma siedzibê w Polsce
(art. 1103 pkt 1 k.p.c.). Z kolei art. 1113 k.p.c. nale¿y zakwalifikowaæ
jako wyj¹tek od zasady ci¹g³o�ci jurysdykcji. St¹d te¿ w przedmiotowej
sprawie SN zasadnie wskaza³, ¿e �o istnieniu jurysdykcji decyduje stan
rzeczy w dacie wszczêcia postêpowania, a ewentualne zmiany tego stanu
w toku postêpowania pozostaj¹ bez wp³ywu na kwestiê jurysdykcji� i ¿e
S¹d Okrêgowy we Wroc³awiu b³êdnie �operowa³ dat¹ dorêczenia pozwu
zamiast dat¹ jego wniesienia�. Niemniej jednak in casu relewantne dla
ustalania jurysdykcji krajowej elementy stanu faktycznego by³y w obu
tych datach identyczne.

Odno�nie do drugiego pytania przedstawionego przez S¹d Okrêgowy
we Wroc³awiu, SN s³usznie wskaza³ na jego bezprzedmiotowo�æ, gdy¿
zagadnienie prawne przedstawione S¹dowi Najwy¿szemu powinno byæ
niezbêdne do rozpoznania �rodka odwo³awczego32, natomiast ustosunko-
waæ siê wypada do kwestii poruszonej na marginesie wywodów SN,
który w glosowanym orzeczeniu uzna³, ¿e roszczenie bêd¹ce przedmio-

31 T. E r e c i ñ s k i, [w:] J. C i s z e w s k i, T. E r e c i ñ s k i, op. cit., s. 45.
32 Por. orzeczenie SN z dnia 6 marca 1998 r. III CZP 73/97, (niepubl.).
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tem procesu (tj. roszczenie regresowe) jest objête zakresem normy kolizyjnej
wyra¿onej w art. 31 § 1 p.p.m. Przede wszystkim nie wszystkie zobo-
wi¹zania nie wynikaj¹ce z czynno�ci prawnych objête s¹ zakresem norm
kolizyjnych z art. 31 p.p.m.33 Z kolei ze wzglêdu na �cis³e powi¹zanie
roszczeñ regresowych z alimentacyjnymi34 wydaje siê zasadne objêcie ich
jednym statutem. Roszczenia regresowe powinny zatem podlegaæ prawu
w³a�ciwemu dla roszczeñ alimentacyjnych jako legis causae, czyli prawu
wskazanemu na podstawie art. 20 p.p.m.35

Wreszcie zauwa¿yæ trzeba, ¿e podstaw¹ rozstrzygniêcia SN by³ art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 20 wrze�nia 1984 r. o S¹dzie Najwy¿szym36. Stanowi³
on, ¿e S¹d Najwy¿szy �mo¿e z uzasadnionych przyczyn odmówiæ podjêcia
uchwa³y, a w szczególno�ci � je¿eli nie zachodzi potrzeba wyja�nienia
w¹tpliwo�ci�. Z brzmienia tego przepisu wynika, ¿e odmowê podjêcia
uchwa³y uzasadnia³ nie tylko brak potrzeby wyja�nienia w¹tpliwo�ci37.
W przedmiotowej sprawie rozstrzygniêcie przyjête w glosowanym po-
stanowieniu by³o uzasadnione przez:

1) przedstawienie przez s¹d okrêgowy zagadnienia prawnego nie do
rozstrzygniêcia, lecz do wyja�nienia,

2) brak w¹tpliwo�ci, tym bardziej w¹tpliwo�ci powa¿nych w zwi¹zku
z przedstawionym zagadnieniem prawnym.

Niemniej jednak wypada przyznaæ, ¿e prawna ocena kwestii zwi¹za-
nych z przedmiotow¹ spraw¹ rodzi kilka uzasadnionych w¹tpliwo�ci.
Tyle tylko, ¿e nie one sta³y siê przedmiotem pytania prawnego skiero-
wanego do S¹du Najwy¿szego.

33 M. P a z d a n, Z pogranicza statutu kontraktowego i deliktowego, SIS 1984, t. 9,
s. 53-54.
34 Por. uzasadnienie wyroku SN z dnia 22 kwietnia 1970 r. III CRN 41/70, OSNCP1971,

nr 1, poz. 7.
35 Zagadnienie to omawia szerzej M. C z e p e l a k, Glosa do postanowienia SN z dnia

5 stycznia 2001 r. I CKN 1180/00, OSNC 2001, nr 7-8, poz. 12), Rejent 2003, nr 11,
s. 175-178.
36 Tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 924 ze zm. Obecnie kwestiê tê reguluje

art. 61 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o S¹dzie Najwy¿szym (Dz.U. Nr 240, poz. 2052),
która wesz³a w ¿ycie 1 stycznia 2003 r.
37 R. S t e f a ñ s k i, Instytucja pytañ prawnych do S¹du Najwy¿szego w sprawach

karnych, Kraków 2001, s. 352.
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Koñcz¹c powy¿sze uwagi, wypada jeszcze zaznaczyæ, ¿e odmowa
podjêcia uchwa³y przez SN nast¹pi³a w formie postanowienia. Taka forma
nie by³a przewidziana w ustawie z dnia 20 wrze�nia 1984 r. o S¹dzie
Najwy¿szym38 ani w przepisach k.p.c. lub k.p.k., jednak¿e mo¿na j¹
wyprowadziæ z normy wyra¿onej w art. 354 k.p.c. oraz z art. 93 k.p.k.39

Marcin Czepelak

38 Nie przewiduje jej te¿ obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa z dnia 23 listopada 2002 r.
o S¹dzie Najwy¿szym.
39 R. S t e f a ñ s k i, Rodzaje rozstrzygniêæ S¹du Najwy¿szego w przedmiocie pytañ

prawnych, Wojskowy Przegl¹d Prawniczy 2000, nr 7-12, s. 62.


