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Analiza zagadnienia,  
jak w systemach prawnych  
wybranych państw uregulowana została 
wzruszalność decyzji administracyjnej  
– w kontekście ustawy  
z dnia 24 czerwca 2021 r.  
o zmianie ustawy Kodeks  
postępowania administracyjnego 
(druk senacki nr 437)

 
1. Przedmiot raportu

Przedmiotem niniejszej analizy (określanej dalej jako „Raport”) jest 
przedstawienie źródeł formalnych prawa administracyjnego wybra-
nych państw, zawierających przepisy dotyczące wzruszalności aktów 
administracyjnych, decyzji administracyjnych lub podobnych praw-
nych form działania administracji. Państwa wybrane do analizy to: 
trzy państwa członkowskie Unii Europejskiej o systemach prawa konty-
nentalnego – Republika Francuska, Republika Federalna Niemiec oraz 
Republika Czeska, jedno państwo o systemie prawa precedensowego 
(common law) – Stany Zjednoczone oraz jedno państwo o mieszanym 
systemie prawa – Państwo Izrael. W przypadku tych spośród badanych 
krajów, których struktura prawa administracyjnego oparta jest głównie 
na prawie stanowionym (jak w prawie polskim), przedmiotem analizy 
są normy prawa administracyjnego, z wyłączeniem norm prawa są-
dowo-administracyjnego. W przypadku zaś badanych krajów, których 
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struktura prawa administracyjnego opiera się w większym stopniu na 
prawie precedensowym i nieskodyfikowanym, przedmiotem analizy 
są normy prawa administracyjnego uprawniające do wzruszenia aktu 
administracyjnego.

Przedmiotem Raportu nie jest dokonywanie oceny przedstawionych 
źródeł prawa lub ich porównania z prawem polskim pod kątem pro-
porcjonalności, konieczności, przydatności do osiągnięcia założonego 
celu legislacyjnego lub słuszności. Raport został opracowany w związku 
z pracami ustawodawczymi nad ustawą z 24 czerwca 2021 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druk senacki nr 437) 
i w celu kontekstowego przedstawienia tła regulacyjnego korespondują-
cego z przepisami ustawy, przy czym przedmiotem raportu nie jest oce-
na zgodności z prawem, celowości lub słuszności przepisów tej ustawy. 

2. Wykaz skrótów i skrótowców

Francja

CRPA Kodeks stosunków prawnych między obywatelami i admini-
stracją (Code des relations entre le public et l’administration)

Izrael

S.H. Dziennik urzędowy ustaw uchwalonych przez Kneset (Sefer 
Ha-Chukkim)

Niemcy

VwVfG Federalny Kodeks Procedury Administracyjnej 
(Verwaltungs-verfahrens gesetz)

GG Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec 
(Grundgesetz)

Stany Zjednoczone

APA Ustawa federalna o procedurze administracyjnej (Admini-
strative Procedure Act)

CFR Kodeks Regulacji Federalnych (Code of Federal Regulations) – 
kodyfikacja federalnych przepisów wykonawczych

CWA Ustawa federalna o czystości wód (Clean Water Act)

EPA Federalna Agencja Ochrony Środowiska (Environmental 
Protection Agency)

S. Ct. Supreme Court Reporter – dziennik publikacyjny orzecznic-
twa federalnego, wyd. West Publishing

Supreme Court Sąd Najwyższy
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U.S. United States Report – oficjalny dziennik publikacyjny 
orzecznictwa federalnego

U.S.C. Kodeks Stanów Zjednoczonych (United States Code) – kody-
fikacja i kompilacja ustawodawstwa federalnego

U.S. Court of Appeals Federalny sąd apelacyjny (II instancji)

U.S. District Court Federalny sąd I instancji

3. Uwagi wprowadzające

Raport ma charakter prawno-porównawczy, przy czym na wstępie nale-
ży zaznaczyć, że grupa państw, których prawo administracyjne zostało 
poddane analizie nie jest jednolita. Dzieli się ona na dwie podgrupy.

Pierwsza z nich to kraje o systemach prawnych osadzonych w tra-
dycji kontynentalnej (europejskiej). Do tej podgrupy należą Republika 
Francuska, Republika Federalna Niemiec oraz Republika Czeska. Syste-
my prawne tych państw, sytuując swoje korzenie w starożytnym prawie 
rzymskim, przywiązują istotną wagę do odrębności prawa prywatnego 
(cywilnego) od prawa publicznego (karnego, administracyjnego, sądo-
wego). W rozumieniu europejskim porządki te rzadko się przenikają. 
Podejście to ma istotne konsekwencje dla sposobu poszukiwania źródeł 
prawa administracyjnego (w tym źródeł proceduralnego prawa admini-
stracyjnego) w tych krajach. Źródłami tymi jest skodyfikowane prawo 
stanowione, najczęściej w formie ustaw lub aktów o mocy równorzęd-
nej, uzupełniane orzecznictwem sądowym jedynie w wyjątkowych, 
trudnych przypadkach. Przepisy ustawowe i zawarte w nich normy 
prawne mają więc z góry określoną strukturę i w większości przypad-
ków odpowiedni stopień precyzji. We wszystkich badanych krajach 
w tej podgrupie odrębność prawa publicznego od prawa prywatnego 
wyraża się również w odrębności struktur sądowniczych powołanych 
do rozstrzygania sporów między dwoma podmiotami prywatnymi (we 
Francji – juridiction judiciaire, w Niemczech – Justizgerichtsbarkeit lub 
Ordentliche Gerichtsbarkeit) od struktur sądowniczych rozstrzygających 
spory między podmiotami, z których co najmniej jeden jest podmio-
tem publicznym (we Francji – juridiction administrative, w Niemczech 
– Verwaltungsgerichtsbarkeit). Prawo polskie, jako należące do grupy 
systemów prawa kontynentalnego, dzieli z tymi systemami wiele wy-
mienionych wyżej cech – np. za opisanym podziałem wymiaru spra-
wiedliwości podąża polski podział na sądownictwo powszechne oraz 
sądownictwo administracyjne.
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Druga podgrupa obejmuje kraje o systemach prawnych osadzonych 
(w całości lub częściowo) w anglosaskiej tradycji prawnej (prawo pre-
cedensowe, common law). Do podgrupy tej należą Stany Zjednoczone 
oraz Państwo Izrael. Zasadnicza różnica w systemach prawnych tych 
państw, istotna dla dalszych rozważań, polega na zatarciu granicy mię-
dzy prawem prywatnym i prawem publicznym oraz na oparciu źródeł 
prawa publicznego (w tym administracyjnego) w większym stopniu na 
precedensach sądowych, a w mniejszym stopniu na prawie stanowio-
nym. Przyczynia się to do większej złożoności norm materialnego i pro-
ceduralnego prawa administracyjnego oraz większego ich rozproszenia 
w źródłach prawa. Ponadto, w państwach kręgu common law nie istnieje 
zazwyczaj odrębna struktura sądów przeznaczonych do rozstrzygania 
sporów z udziałem podmiotu publicznego, a sprawy sporne tego rodzaju 
powierzone są tym samym sądom, które rozstrzygają spory między jed-
nostkami. Istotną różnicę czyni również fakt, że w niektórych państwach, 
np. w Stanach Zjednoczonych, zakres związania prawem precedensowym 
sądów niższych instancji, również w sprawach dotyczących prawa admi-
nistracyjnego, zależy od pozycji w strukturze wymiaru sprawiedliwości 
sądu, który precedens ustanawia – precedensem ustanowionym przez 
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych będą związane wszystkie sądy 
federalne i wyższe sądy stanowe, ale precedensem ustanowionym przez 
federalny sąd apelacyjny (U.S. Court of Appeals) będą związane już tylko 
sądy mu podległe, tzn. sądy działające na terenie danego okręgu sądowego 
(regional circuit) – przede wszystkim sądy federalne pierwszej instancji 
(U.S. District Courts). Fakt ten ma znaczenie praktyczne, ponieważ jest 
to powód, dla którego normy prawa administracyjnego mogą się róż-
nić w zależności od jurysdykcji (regionalnej, stanowej, federalnej) obo-
wiązującej w danym miejscu na terytorium kraju. Jak więc sugeruje ten 
przykład, w państwach, w których case law stanowi istotne źródło norm 
prawa administracyjnego, zmienność tych norm będzie zależeć nie tylko 
od zmienności precedensów, ale także od hierarchicznej i terytorialnej 
struktury wymiaru sprawiedliwości.

4. Źródła prawa stanowionego

Niniejszy Raport opracowano na podstawie analizy następujących 
źródeł prawa: 

1. Prawo francuskie
•	 Code des relations entre le public et l’administration (Kodeks 

stosunków prawnych między obywatelami i administracją)
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2. Prawo niemieckie
•	 Grundgesetz (Konstytucja RFN)
•	 Verwaltungsverfahrengesetz (Federalny Kodeks Postępowa-

nia Administracyjnego)
3. Prawo czeskie
•	 Zákon ze dne 24. června 2004 správní řád (Ustawa nr 500/2004)

4. Prawo amerykańskie
•	 Administrative Procedure Act (Ustawa o  procedurze 

administracyjnej)
•	 Clean Water Act (Ustawa o czystości wód)
•	 Code of Federal Regulations (Kodeks regulacji federalnych)

5. Prawo izraelskie
•	 Law on Disabled Ex-Servicemen Who Served in the War 

Against the Nazis, 1954 (Ustawa o poszkodowanych byłych 
żołnierzach służących w  wojnie przeciwko nazistowskim 
Niemcom)

•	 Administrative Procedure Amendment (Statement of Re-
asons) Law, 1958 (Ustawa o zmianie procedury administra-
cyjnej i uzasadnianiu rozstrzygnięć)

•	 Water Law, 1959 (Ustawa o wodach)
•	 Interpretation Law, 1981 (Ustawa o wykładni)
•	 Law on Foundations of Law, 1980 (Ustawa o źródłach prawa)
•	 Freedom of Information Law, 1998 (Ustawa o  wolności 

informacji)

5. Analiza prawna

5.1. Republika Francuska

5.1.1. Uwagi wstępne

System prawny Republiki Francuskiej jest systemem prawa konty-
nentalnego, tzn. takim systemem, w którym głównym źródłem prawa 
stanowionego są akty ustawodawcze uchwalane przez parlament. 
We Francji akty te dzielą się na ustawy konstytucyjne, in. ustawy 
organiczne (lois organiques), które dotyczą szczególnych zagadnień 
ustrojowych (np. wyborczych) i muszą zostać skierowane do kontroli 
prewencyjnej sprawowanej przez organ sądownictwa konstytucyjne-
go przed uchwaleniem przez parlament, oraz ustawy zwykłe (lois ordi-
naires). Ponadto, francuska władza wykonawcza została wyposażona 
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w instrument samodzielnego stanowienia prawa w określonych ob-
szarach i pod określonymi warunkami w formie tzw. ordonansów 
(ordonnances) – aktów ustawodawczych o mocy równej ustawom 
zwykłym. Kompetencja do stanowienia prawa w tych określonych 
obszarach jest delegowana na egzekutywę (Radę Ministrów) przez 
parlament, który uprzednio definiuje obszary legislacji, w których 
wydawanie ordonansów jest dopuszczalne. Wymaganiami wejścia 
w życie ordonansu jako aktu z mocą ustawy są upływ karencji (za-
zwyczaj 3–6 miesięcy) oraz nieuchwalenie przez parlament w czasie 
karencji ustawy blokującej wejście ordonansu w życie. Ordonansy 
w okresie karencji mają status aktów prawnych o charakterze wy-
konawczym. Ordonans to instytucja prawna zbliżona do polskiego 
rozporządzenia z mocą ustawy (art. 234 Konstytucji RP), która we 
francuskiej procedurze legislacyjnej jest jednak wykorzystywana 
znacznie częściej.

5.1.2. Kodeks stosunków prawnych między obywatelami 
i administracją

Dnia 1 stycznia 2016 r. wszedł w życie ordonans z 23 października 2015 r. 
nr 2015-1341 – Kodeks stosunków prawnych między obywatelami i ad-
ministracją (Code des relations entre le public et l’administration). Jak 
stanowią art. L. 100-1 oraz art. L. 100-3 CRPA, ustawa reguluje stosun-
ki prawne między jednostkami, tzn. wszelkimi osobami fizycznymi 
oraz osobami prawnymi prawa prywatnego (z wyjątkiem takich osób, 
które wykonują misję publiczną), a organami administracji, tzn. orga-
nami administracji państwowej, organami administracji terytorial-
nej (lokalnej), zakładami administracyjnymi (établissements publics), 
osobami prawnymi prawa publicznego oraz osobami prawnymi prawa 
prywatnego, które wykonują zadania administracji publicznej. Ponadto, 
ustawa reguluje również stosunki prawne między administracją a jej 
urzędnikami.

Prawną formą działania administracji francuskiej, w rozumieniu 
CRPA, są akty administracyjne (actes administatifs). Zasady ogólne 
wzruszalności aktów administracyjnych w prawie francuskim można 
sprowadzić do czterech istotnych kategorii prawnych. Pierwsza z nich 
to podział na decyzje indywidualne (décisions individuelles) oraz akty 
administracyjne o charakterze reglamentacyjnym (regulacyjnym) 
(actes réglementaires) – prawo dopuszcza zmianę lub uchylenie tych 
ostatnich częściej i w łatwiejszy sposób. Druga kategoria czyni różnicę 
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między uchyleniem aktu (retrait), które powoduje skutek wsteczny 
i skutek na przyszłość (wzruszalność ex tunc), a cofnięciem aktu (abro-
gation), które powoduje wyłącznie skutek na przyszłość (wzruszal-
ność ex nunc). Uchylenie aktu podlega kryteriom ściślejszym. Trzeci 
podział dotyczy aktów zgodnych z prawem oraz aktów niezgodnych 
z prawem – uchylenie lub cofnięcie jest łatwiejsze w przypadku tych 
ostatnich. Czwarta kategoria rozróżnia zaś akty administracyjne, któ-
re przyznają uprawnienia (actes créateurs de droits) oraz akty, które 
uprawnień nie przyznają (actes non créateurs de droits) – uchylenie 
lub cofnięcie aktu przyznającego uprawnienia jest obłożone większy-
mi restrykcjami.

Przepisy dotyczące utraty mocy prawnej aktów administracyjnych 
zawarte są w trzech rozdziałach Tytułu IV Księgi II CRPA pt. „Wyga-
śnięcie aktów administracyjnych” (La sortie de vigueur des actes ad-
ministratifs), tzn. przepisach art. L. 240-1–L. 243-4. Rozdział I Tytułu 
IV Księgi II CRPA zawiera przepisy ogólne, w tym art. L. 241-2, który 
stanowi:

„W drodze odstępstwa od przepisów niniejszego tytułu, jednostron-
ny akt administracyjny uzyskany w wyniku oszustwa może być w każ-
dym czasie uchylony lub wycofany.1”

Rozdział II Tytułu IV Księgi II CRPA zawiera przepisy dot. decyzji 
przyznających uprawnienia (les décisions créatrices de droits).

Przepisy art. L. 242-1 oraz art. L. 242-2 dotyczą uchylenia decyzji 
na wniosek organu administracji lub strony trzeciej:

Art. L. 242-1
„Organ administracji, działając z urzędu lub na wniosek strony trze-

ciej, nie może uchylić lub cofnąć decyzji tworzącej uprawnienia chyba, 
że decyzja jest niezgodna z prawem i uchylenie lub cofnięcie decyzji 
następuje w terminie czterech miesięcy od jej wydania.2”

Art. L. 242-2
„W drodze odstępstwa od art. L. 242-1, organ administracji może 

bez ograniczenia co do terminu:
1. Uchylić decyzję przyznającą prawa, której utrzymanie w mocy 

jest uzależnione od spełnienia warunku, który nie jest spełniony.

 1  «Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral 
obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré.»

 2  «L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de 
sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abro-
gation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette 
décision.»
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2. Cofnąć subwencję, której warunki przyznania nie zostały 
spełnione.3”

Przepisy art. L. 242-3 oraz art. L. 242-4 dotyczą uchylenia i cofnięcia 
decyzji na wniosek strony uprawnionej z decyzji (beneficjenta decyzji). 
Uchylenie lub cofnięcie decyzji na wniosek strony uprawnionej z decy-
zji może nastąpić na tych samych warunkach, o których mowa w art. 
L242-1, tzn., jeżeli decyzja jest niezgodna z prawem i jeżeli uchylenie 
lub cofnięcie nastąpi w terminie czterech miesięcy od wydania decyzji.

Art. L. 242-3
„Na wniosek osoby uprawnionej z decyzji organ administracji jest 

zobowiązany, odpowiednio, do uchylenia lub cofnięcia decyzji przy-
znającej uprawnienie, jeżeli decyzja ta jest niezgodna z prawem i jeżeli 
uchylenie lub cofnięcie może nastąpić w terminie czterech miesięcy od 
wydania decyzji.4”

Art. L. 242-4
„Na wniosek osoby uprawnionej z decyzji organ administracji może, 

w zależności od przypadku i bez ograniczeń co do terminu, uchylić 
lub cofnąć decyzję przyznającą uprawnienie, nawet wydaną zgodnie 
z prawem, jeżeli jej cofnięcie lub uchylenie nie naruszy praw osób trze-
cich i jeżeli ma ona zostać zastąpiona decyzją korzystniejszą dla osoby 
uprawnionej.5”

Przepis art. L. 242-5 dotyczy cofnięcia lub uchylenia decyzji, w przy-
padku, w którym skarga na decyzję do sądu (recours contentieux) jest 
uzależniona od uprzedniego wniesienia odwołania administracyjnego 
(recours administratif préalable), tzn. środka prawnego podobnego do 
odwołania w toku instancji lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
W takiej sytuacji cofnięcie lub uchylenie decyzji przez organ jest możliwe 
do upływu terminu na rozpatrzenie pierwszego środka odwoławczego 
(odwołania administracyjnego).

 3 «Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai :
  1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une 

condition qui n’est plus remplie;
  2° Retirer une attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi 

n’ont pas été respectées.»
 4 «Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration est tenue de pro-

céder, selon le cas, à l’abrogation ou au retrait d’une décision créatrice de droits 
si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de 
quatre mois suivant l’édiction de la décision.»

 5 «Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et 
sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même 
légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux 
droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au 
bénéficiaire.»
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Art. L. 242-5
„Jeżeli sporne odwołanie [skarga do sądu – przyp. red.] od decyzji 

przyznającej uprawnienia jest uzależnione od uprzedniego skorzystania 
z odwołania administracyjnego [odwołania wewnątrz administracji – 
przyp. red.] i takie odwołanie zostało należycie wniesione, cofnięcie lub 
uchylenie decyzji, w zależności od przypadku, jest możliwe do czasu 
upływu okresu przyznanego organowi administracji na wydanie orze-
czenia w sprawie obowiązkowego uprzedniego odwołania administra-
cyjnego [odwołania wewnątrz administracji – przyp. red.]6”.

Rozdział III Tytułu IV Księgi II CRPA (art. L. 243-1–L. 243-4) zawiera 
przepisy dot. aktów administracyjnych reglamentacyjnych i aktów ad-
ministracyjnych niereglamentacyjnych, które nie przyznają uprawnień 
(les actes réglementaires et les actes non réglementaires non créateurs de 
droits)7. Rozdział ten jest źródłem trzech zasad odnoszących się do aktów 
administracyjnych, które nie przyznają uprawnień (aktów reglamenta-
cyjnych oraz decyzji indywidualnych, które nie przyznają uprawnień): 
akt nieprzyznający uprawnień nie może być uchylony (wzruszony ex 
tunc), chyba że (art. L. 243-3 CRPA) jest niezgodny z prawem oraz uchy-
lenie następuje w terminie czterech miesięcy od dnia wydania aktu. 
Akt nieprzyznający uprawnień może być cofnięty (wzruszony ex nunc) 
w każdym czasie (jednostka nie może się przy tym powołać na naru-
szenie swoich praw) – art. L. 243-1 CRPA. Organ administracji ma obo-
wiązek cofnięcia (wzruszenia ex nunc) z urzędu aktu administracyjnego 
nieprzyznającego uprawnień, jeżeli akt ten wydano niezgodnie z pra-
wem – art. L. 243-2 CRPA.

Art. L. 243-1
„Akt reglamentacyjny lub akt niereglamentacyjny, który nie przy-

znaje uprawnień, może, z każdego powodu i bez ograniczeń co do ter-
minu, zostać zmieniony lub cofnięty z zastrzeżeniem, w stosownych 

 6 „Lorsque le recours contentieux à l’encontre d’une décision créatrice de droits est 
subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif et qu’un tel recours 
a été régulièrement présenté, le retrait ou l’abrogation, selon le cas, de la décision 
est possible jusqu’à l’expiration du délai imparti à l’administration pour se pro-
noncer sur le recours administratif préalable obligatoire.”

 7 Wg doktryny francuskiej akty o  charakterze reglamentacyjnym nie tworzą 
uprawnień, zaś decyzje indywidualne co do zasady tworzą uprawnienia, ale ist-
nieją pewne wyjątki (decyzje o charakterze rekognicji, decyzje o charakterze nie-
uznaniowym np. decyzja dot. wypłaty wynagrodzenia pracownika służby cywil-
nej). Zob. J.B. Auby, L. Cluzel-Metayer, L. Xenou, Administrative law in France, 
(w:) Comparative Administrative Law: administrative law of the European Union, 
its member states and the United States, R. Seerden (red.), Cambridge 2018, s. 15.
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przypadkach, stosowania środków tymczasowych na warunkach okre-
ślonych w art. L. 221-6.8”

Art. L. 243-2
„Organ administracji jest zobowiązany do wyraźnego cofnięcia aktu 

reglamentacyjnego niezgodnego z prawem lub bezprzedmiotowego, nie-
zależenie od tego czy niezgodność z prawem lub bezprzedmiotowość 
istniała w chwili wydania czy wynika z późniejszych okoliczności praw-
nych lub faktycznych, chyba, że niezgodność z prawem ustała.”

„Organ administracji jest zobowiązany do wyraźnego cofnięcia aktu 
niereglamentacyjnego, który nie przyznaje uprawnień, niezgodnego 
z prawem lub bezprzedmiotowego ze względu na okoliczności prawne 
lub faktyczne istniejące po jego wydaniu, chyba, że niezgodność z pra-
wem ustała.9”

Art. L. 243-3
„Organ administracji nie może uchylić aktu reglamentacyjnego lub 

aktu niereglamentacyjnego, który nie przyznaje uprawnień, chyba, że 
akt ten jest niezgodny z prawem i cofnięcie następuje w terminie czte-
rech miesięcy od wydania tego aktu.10”

Art. L. 243-4
„W drodze odstępstwa od art. L. 243-3 środek o charakterze sankcji na-

łożony przez organ administracji może zostać cofnięty w każdym czasie.11”

5.2. Republika Federalna Niemiec

System prawny Republiki Federalnej Niemiec jest systemem prawa 
kontynentalnego, tzn. takim systemem prawnym, w którym głównym 

 8 «Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, 
pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le 
cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à 
l’article L. 221-6.»

 9 «L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire il-
légal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle 
résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité 
ait cessé.

  L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire 
non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de 
droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé.»

 10 «L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglemen-
taire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai 
de quatre mois suivant son édiction.»

 11 «Par dérogation à l’article L. 243-3, une mesure à caractère de sanction infligée 
par l’administration peut toujours être retirée.»
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źródłem prawa stanowionego są akty ustawodawcze uchwalane przez 
parlament. Wskazanymi wyżej aktami są Ustawa Zasadnicza (Grund-
gesetz), a także ustawy federalne (Bundesgesetze). Warto podkreślić, że 
ze względu na federalną charakterystykę ustroju państwa znaczącą rolę 
odgrywają konstytucje podmiotów federacji (Landeverfassungen), a tak-
że ustawy podmiotów federacji (Landesgesetze).

W doktrynie niemieckiej nauki prawa wyróżnia się prawo admi-
nistracyjne ogólne oraz szczególne. Prawo administracyjne ogólne, ze 
względu na swoją strukturę, ma szerokie zastosowanie w ogólnej wład-
czej działalności administracji. Prawo administracyjne szczególne wy-
znacza natomiast reguły dla działalności administracji w precyzyjnie 
określonym zakresie (np. w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa 
wodnego, prawa budowlanego itd.). Pomimo faktu, że stanowienie pra-
wa administracyjnego ogólnego należy do kompetencji ustawodawcy 
podmiotu federacji, to jest ono w dużej mierze zunifikowane na terenie 
całego kraju. Federalny Kodeks Procedury Administracyjnej (Verwal-
tungsverfahrengesetz, dalej jako „VwVfG”) wszedł w życie w 1977 r.

VwVfG przewiduje szereg prawnych form działania administracji, 
niemniej ze względu na zakres niniejszego Raportu istotny jest w głów-
nej mierze akt administracyjny (Verwaltungsakt), który zgodnie z art. 35 
Kodeksu rozumiany jest jako „nakaz, decyzja lub inny suwerenny środek 
podejmowany przez organ w celu uregulowania indywidualnej sprawy 
w sferze prawa publicznego i mający na celu wywołanie bezpośredniego, 
zewnętrznego skutku prawnego12”.

Przepisy dotyczące mocy aktu administracyjnego, a także utraty tejże 
mocy, znajdują się w części III sekcji 2 VwVfG. Słowem wstępu, zgodnie 
z art. 43 ust. 2 „akt administracyjny pozostaje skuteczny tak długo aż nie 
zostanie wycofany, odwołany lub w inny sposób anulowany lub wygaśnie 
z powodu upływu czasu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny13”. Ponadto na-
wiązując do art. 43 ust. 3 „nieważny akt administracyjny jest nieskuteczny14”.

VwVfG przewiduje możliwość stwierdzenia nieważności aktu ad-
ministracyjnego, jeżeli jest on obarczony szczególnie istotnym błędem, 
gdzie zgodnie z art. 44 ust. 1 Kodeksu „akt administracyjny jest nieważny, 

 12 „Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche Ma-
ßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalls auf dem Gebiet des 
öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen 
gerichtet ist.”

 13  „Ein Verwaltungsakt bleibt wirksam, solange und soweit er nicht zurückgenom-
men, widerrufen, anderweitig aufgehoben oder durch Zeitablauf oder auf andere 
Weise erledigt ist.”

 14 „Ein nichtiger Verwaltungsakt ist unwirksam.”
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jeżeli zawiera istotny błąd, który jest oczywisty po właściwej ocenie wszyst-
kich danych okoliczności15”. Poza powyższą regulacją przepisy przewidują 
katalog przyczyn, które powodują nieważność aktu administracyjnego:

1) został wydany w formie pisemnej lub elektronicznej, ale nie ujaw-
nia organu wydającego akt;

2) z mocy prawa może być wydany jedynie w formie dostarczenia 
dokumentu, a nie spełniono tej formy;

3) wydany został przez organ nieposiadający kompetencji do wy-
dania takiego aktu, poza swoją właściwością, w tym nie będąc 
do tego upoważnionym;

4) z przyczyn materialnych akt nie może być wykonany;
5) zobowiązuje do popełnienia czynu zabronionego, którego skut-

kiem jest kara grzywny lub pozbawienia wolności;
6) narusza moralność16;
Przepisy przewidują ponadto katalog przyczyn odmowy stwierdze-

nia nieważności aktu administracyjnego:
1) nie przestrzegano przepisów dotyczących właściwości miejsco-

wej, z wyjątkami ujętymi w kodeksie;
2) pracownik organu podlegał wyłączeniu od udziału w po stę- 

powaniu;
3) komisja powołana do udziału z mocy prawa nie podjęła uchwały 

przewidzianej do wydania aktu administracyjnego lub nie po-
siadała kworum;

4) nie doszło do współpracy z innym organem, gdy współpraca ta 
była wymagana przepisami prawa17;

 15 „Ein Verwaltungsakt ist nichtig, soweit er an einem besonders schwerwiegenden 
Fehler leidet und dies bei verständiger Würdigung aller in Betracht kommenden 
Umstände offensichtlich ist.”

 16 „Ohne Rücksicht auf das Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 ist ein 
Verwaltungsakt nichtig,
1.  der schriftlich oder elektronisch erlassen worden ist, die erlassende Behörde 

aber nicht erkennen lässt;
2.  der nach einer Rechtsvorschrift nur durch die Aushändigung einer Urkunde 

erlassen werden kann, aber dieser Form nicht genügt;
3.  den eine Behörde außerhalb ihrer durch § 3 Abs. 1 Nr. 1 begründeten Zustän-

digkeit erlassen hat, ohne dazu ermächtigt zu sein;
4.  den aus tatsächlichen Gründen niemand ausführen kann;
5.  der die Begehung einer rechtswidrigen Tat verlangt, die einen Straf- oder Buß-

geldtatbestand verwirklicht;
6.  der gegen die guten Sitten verstößt.”

 17  „Ein Verwaltungsakt ist nicht schon deshalb nichtig, weil
1.  Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit nicht eingehalten worden sind, 

außer wenn ein Fall des Absatzes 2 Nr. 3 vorliegt;
2.  eine nach § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 6 ausgeschlossene Person mitgewirkt hat;
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Poza powyższym w VwVfG podkreślono, że nawet jeżeli błąd po-
wodujący nieważność dotyczy jedynie części aktu administracyjnego, 
to jeżeli część tą należy uznać za istotną na tyle, że organ nie wydałby 
aktu bez tej części – cały akt administracyjny należy traktować jako 
nieważny18.

Organ może orzec z urzędu o nieważności aktu administracyjnego 
w każdej chwili. Jeżeli natomiast badanie nieważności aktu zainicjo-
wał wniosek innego podmiotu, to należy ustalić, czy wnioskodawca ma 
w tym uzasadniony interes19.

VwVfG przewiduje ponadto w art. 45 możliwość naprawy błędów 
proceduralnych i formalnych. Zgodnie z doktryną niemiecką, akt ad-
ministracyjny może być niezgodny z prawem pod względem material-
nym lub formalno-proceduralnym. Część błędów proceduralnych może 
być naprawiona w trakcie toczącego się postępowania dotyczącego tego 
aktu. Adresat decyzji może ponadto domagać się sanacji aktu w sposób 
zgodny z art. 45 ust. 2 VwVfG aż do momentu zakończenia postępowania 
w ostatniej, w danej sprawie, instancji postępowania sądowego. Przepis 
ten podkreśla zatem pomocniczą funkcję przepisów proceduralnych 
w stosunku do prawa materialnego20.

Federalny Kodeks Procedury Administracyjnej przewiduje również 
możliwość konwersji wadliwego aktu administracyjnego. Zgodnie z art. 
47 ust. 1 VwVfG: „Wadliwy akt administracyjny może zostać konwerto-
wany jako inny akt administracyjny, jeżeli posiada ten sam cel, mógł być 
zgodnie z prawem wydany przez organ wydający w przyjętej procedurze 
i formie oraz jeżeli spełnione są inne wymagania dotyczące jego przyję-
cia21”. Podkreślenia wymaga, że przepis ten nie ma zastosowania, gdy 

3.  ein durch Rechtsvorschrift zur Mitwirkung berufener Ausschuss den für den 
Erlass des Verwaltungsaktes vorgeschriebenen Beschluss nicht gefasst hat 
oder nicht beschlussfähig war;

4.  die nach einer Rechtsvorschrift erforderliche Mitwirkung einer anderen Be-
hörde unterblieben ist.”

 18 „Betrifft die Nichtigkeit nur einen Teil des Verwaltungsaktes, so ist er im Ganzen 
nichtig, wenn der nichtige Teil so wesentlich ist, dass die Behörde den Verwal-
tungsakt ohne den nichtigen Teil nicht erlassen hätte.”

 19 „Die Behörde kann die Nichtigkeit jederzeit von Amts wegen feststellen; auf An-
trag ist sie festzustellen, wenn der Antragsteller hieran ein berechtigtes Interesse 
hat.”

 20  W doktrynie prawa niemieckiego pogląd ten jest jednakże coraz częściej krytyko-
wany ze względu na marginalizację prawa proceduralnego. 

 21 „Ein fehlerhafter Verwaltungsakt kann in einen anderen Verwaltungsakt umge-
deutet werden, wenn er auf das gleiche Ziel gerichtet ist, von der erlassenden Be-
hörde in der geschehenen Verfahrensweise und Form rechtmäßig hätte erlassen 
werden können und wenn die Voraussetzungen für dessen Erlass erfüllt sind.”
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konwertowany akt administracyjny byłby sprzeczny z rozpoznawalnym 
zamiarem organu, a także konsekwencje prawne konwertowanego aktu 
byłyby mniej korzystne dla podmiotu niż skutki wadliwego aktu admi-
nistracyjnego. Konwersja aktu administracyjnego jest niedopuszczalna, 
jeżeli nie można dokonać wycofania wadliwego aktu administracyjnego. 
Federalny Kodeks Procedury Administracyjnej podkreśla ponadto, że 
konwertowany akt administracyjny nie może podlegać konwersji jako 
decyzja uznaniowa.

Nawiązując do rozumienia zasad pewności prawa i ochrony praw 
nabytych, tj. reguł znajdujących się w Ustawie Zasadniczej Republiki 
Federalnej Niemiec, implementacja tych zasad umieszczona została rów-
nież w Federalnym Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Kodeks 
rozróżnia sytuację wycofania niezgodnego z prawem aktu administra-
cyjnego, a także odwołania zgodnego z prawem aktu administracyjne-
go. Podkreślenia wymaga, że zarówno wycofanie, jak i odwołanie aktu 
administracyjnego jest obwarowane szczegółowymi przepisami. Ist-
nieje ponadto możliwość, w ściśle określonych przypadkach, uzyskania 
odszkodowania za odwołanie lub wycofanie aktu administracyjnego.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 VwVfG: „Niezgodny z prawem akt administra-
cyjny, nawet po tym, gdy minął termin na jego zaskarżenie, może zostać 
wycofany w całości lub w części zarówno ze skutkiem na przyszłość albo 
na przeszłość. Akt administracyjny, z którego wynika uprawnienie lub 
korzyść istotna w postępowaniu sądowym, lub potwierdza takie upraw-
nienie lub korzyść (korzystny akt administracyjny) można cofnąć jedynie 
z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w ust. 2 - 422”. 

Natomiast art. 48 ust. 2 Federalnego Kodeksu Postępowania Admi-
nistracyjnego stanowi, że: „Niezgodny z prawem akt administracyjny, 
który przyznaje jednorazowe lub ciągłe świadczenie pieniężne lub podziel-
ne świadczenie w naturze, lub jest warunkiem do uprzednio wskazanych, 
nie może zostać wycofany, pod warunkiem, że beneficjent powołał się na 
istnienie aktu administracyjnego i jego zaufanie jest godne ochrony po 
rozważeniu interesu publicznego. Z reguły zaufanie zasługuje na ochro-
nę, jeśli beneficjent zużył korzyść lub dokonał dyspozycji aktywów, gdzie 
nie można ich już przywrócić lub można je przywrócić, lecz z nieuzasad-
nionymi trudnościami. Zaufanie beneficjenta nie podlega ochronie, jeśli:

 22 „Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann, auch nachdem er unanfechtbar geo-
rden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft oder für die Vergan-
genheit zurückgenommen werden. Ein Verwaltungsakt, der ein Recht oder einen 
rechtlich erheblichen Vorteil begründet oder bestätigt hat (begünstigender Ver-
waltungsakt), darf nur unter den Einschränkungen der Absätze 2 bis 4 zurückge-
nommen werden.”
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1) uzyskał akt administracyjny przez oszustwo, groźby lub 
przekupstwo;

2) uzyskał akt administracyjny podając informacje, które w swojej 
istocie były nieprawidłowe lub niekompletne;

3) wiedział o bezprawności aktu administracyjnego lub nie wiedział 
o nim w wyniku rażącego niedbalstwa.

W przypadku opisanym w zdaniu 3, akt administracyjny jest zwykle 
wycofywany ze skutkiem na przeszłość.23”.

Ponadto art. 48 ust. 3 Federalnego Kodeksu Postępowania Admini-
stracyjnego stanowi, że: „Jeżeli niezgodny z prawem akt administracyjny, 
który nie jest objęty zakresem ust. 2, zostanie wycofany, organ na wnio-
sek zrekompensuje zainteresowanej osobie poniesioną szkodę finansową, 
opierając się na istnieniu aktu administracyjnego, pod warunkiem, że jej 
zaufanie zostanie wyważone i jest godne ochrony w interesie publicznym. 
Ust. 2 zdanie 3 stosuje się. Jednakże szkoda finansowa nie może zostać 
zrekompensowana ponad kwotę interesu zainteresowanego. Szkodę finan-
sową, którą należy zrekompensować określa organ. Roszczenie o szkodę 
można wnieść w ciągu jednego roku, zaś bieg terminu rozpoczyna się 
z chwilą powiadomienia przez organ osoby zainteresowanej”.24

 23 „Ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der eine einmalige oder laufende Geldle-
istung oder teilbare Sachleistung gewährt oder hierfür Voraussetzung ist, darf 
nicht zurückgenommen werden, soweit der Begünstigte auf den Bestand des 
Verwaltungsaktes vertraut hat und sein Vertrauen unter Abwägung mit dem öf-
fentlichen Interesse an einer Rücknahme schutzwürdig ist. Das Vertrauen ist in 
der Regel schutzwürdig, wenn der Begünstigte gewährte Leistungen verbraucht 
oder eine Vermögensdisposition getroffen hat, die er nicht mehr oder nur unter 
unzumutbaren Nachteilen rückgängig machen kann. Auf Vertrauen kann sich 
der Begünstigte nicht berufen, wenn er
1. den Verwaltungsakt durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung 

erwirkt hat;
2. den Verwaltungsakt durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Beziehung 

unrichtig oder unvollständig waren;
3. die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes kannte oder infolge grober 

Fahrlässigkeit nicht kannte.
 In den Fällen des Satzes 3 wird der Verwaltungsakt in der Regel mit Wirkung für 

die Vergangenheit zurückgenommen.”
 24 „Wird ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der nicht unter Absatz 2 fällt, zurück-

genommen, so hat die Behörde dem Betroffenen auf Antrag den Vermögen-
snachteil auszugleichen, den dieser dadurch erleidet, dass er auf den Bestand 
des Verwaltungsaktes vertraut hat, soweit sein Vertrauen unter Abwägung mit 
dem öffentlichen Interesse schutzwürdig ist. Absatz 2 Satz 3 ist anzuwenden. Der 
Vermögensnachteil ist jedoch nicht über den Betrag des Interesses hinaus zu er-
setzen, das der Betroffene an dem Bestand des Verwaltungsaktes hat. Der auszu-
gleichende Vermögensnachteil wird durch die Behörde festgesetzt. Der Anspruch 
kann nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden; die Frist beginnt, so-
bald die Behörde den Betroffenen auf sie hingewiesen hat.”
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Jeżeli organ dowiedział się o przesłankach uzasadniających cofnię-
cie aktu administracyjnego, wycofanie jest dopuszczalne tylko w ciągu 
jednego roku od momentu, w którym takie przesłanki stały się znane.

Z kolei szczegóły postępowania w zakresie odwołania zgodnego 
z prawem aktu administracyjnego określa art. 49 VwVfG. W ust. 1 tego 
artykułu wskazano, że: „Zgodny z prawem, niekorzystny akt admini-
stracyjny, nawet po tym, gdy minął termin na jego zaskarżenie, może 
zostać odwołany w całości lub w części ze skutkiem na przyszłość, chyba 
że wymagałoby to wydania aktu administracyjnego o tej samej treści lub 
odwołanie jest niedopuszczalne z innej przyczyny25”.

W Federalnym Kodeksie Postępowania Administracyjnego prze-
widziano również katalog przesłanek zezwalających na odwołanie aktu 
administracyjnego ze skutkiem na przyszłość. Akt administracyjny, 
zgodnie z art. 49 ust. 2, można odwołać, jeżeli:

1) odwołanie jest dozwolone przez prawo lub zastrzeżone w akcie 
administracyjnym;

2) akt administracyjny jest wydany pod warunkiem, którego be-
neficjent nie spełnił lub nie spełnił w wyznaczonym dla niego 
terminie;

3) organ byłby uprawniony, w wyniku późniejszych zmian okolicz-
ności, do niewydawania aktu administracyjnego, a jego nieodwo-
łanie byłoby sprzeczne z interesem publicznym;

4) organ byłby uprawniony do powstrzymania się od wydania aktu 
administracyjnego na podstawie zmienionego przepisu prawa, 
jeżeli beneficjent nie skorzystał jeszcze ze świadczenia lub nie 
otrzymał jeszcze żadnych świadczeń wynikających z aktu admi-
nistracyjnego oraz jeżeli brak odwołania aktu narażałby interes 
publiczny;

5) zapobiegnie lub wyeliminuje poważną szkodę dla dobra 
wspólnego26.

 25 „Ein rechtmäßiger nicht begünstigender Verwaltungsakt kann, auch nachdem er 
unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft wi-
derrufen werden, außer wenn ein Verwaltungsakt gleichen Inhalts erneut erlassen 
werden müsste oder aus anderen Gründen ein Widerruf unzulässig ist.”

 26 „Ein rechtmäßiger begünstigender Verwaltungsakt darf, auch nachdem er unan-
fechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft nur wi-
derrufen werden,
1. wenn der Widerruf durch Rechtsvorschrift zugelassen oder im Verwaltung-

sakt vorbehalten ist;
2.  wenn mit dem Verwaltungsakt eine Auflage verbunden ist und der Begünstigte 

diese nicht oder nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist erfüllt hat;
3.  wenn die Behörde auf Grund nachträglich eingetretener Tatsachen berechtigt 
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Z kolei art. 49 ust. 3 przewiduje przesłanki odwołania aktu praw-
nego, który przyznaje jednorazowe lub ciągłe świadczenie pieniężne 
lub świadczenie podzielne w naturze ze skutkiem na przeszłość. Można 
odwołać akt administracyjny, jeżeli:

świadczenie nie jest wykorzystywane lub nie jest wykorzystywane 
bez zbędnej zwłoki lub świadczenie jest wykorzystywane do celu, do 
którego nie było przeznaczone w akcie administracyjnym;

beneficjent aktu administracyjnego nie spełnił, w tym w wyznaczo-
nym czasie, warunku wskazanego w akcie administracyjnym27.

Zgodnie z Federalnym Kodeksem Postępowania Administracyjnego 
cofnięty akt administracyjny staje się nieskuteczny w momencie, gdy 
cofnięcie aktu staje się skuteczne, chyba że organ określi inny moment28. 

Ponadto art. 49 ust. 6 VwVfG przewiduje zasady zrekompensowa-
nia szkody finansowej osoby zainteresowanej za istnienie odwołanego 
aktu administracyjnego, o ile jej interes zasługuje na ochronę. W za-
kresie sporów o odszkodowanie umożliwiono dostęp do zwykłej ścieżki 
procesowej29.

wäre, den Verwaltungsakt nicht zu erlassen, und wenn ohne den Widerruf das 
öffentliche Interesse gefährdet würde;

4.  wenn die Behörde auf Grund einer geänderten Rechtsvorschrift berechtigt 
wäre, den Verwaltungsakt nicht zu erlassen, soweit der Begünstigte von der 
Vergünstigung noch keinen Gebrauch gemacht oder auf Grund des Verwal-
tungsaktes noch keine Leistungen empfangen hat, und wenn ohne den Wider-
ruf das öffentliche Interesse gefährdet würde;

5.  um schwere Nachteile für das Gemeinwohl zu verhüten oder zu beseitigen.
  § 48 Abs. 4 gilt entsprechend.” 
 27 „Ein rechtmäßiger Verwaltungsakt, der eine einmalige oder laufende Geldleistung 

oder teilbare Sachleistung zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks gewährt oder 
hierfür Voraussetzung ist, kann, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, 
ganz oder teilweise auch mit Wirkung für die Vergangenheit widerrufen werden,
1.  wenn die Leistung nicht, nicht alsbald nach der Erbringung oder nicht mehr 

für den in dem Verwaltungsakt bestimmten Zweck verwendet wird;
2.  wenn mit dem Verwaltungsakt eine Auflage verbunden ist und der Begünstigte 

diese nicht oder nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist erfüllt hat.
  § 48 Abs. 4 gilt entsprechend.”
 28  „Der widerrufene Verwaltungsakt wird mit dem Wirksamwerden des Widerrufs 

unwirksam, wenn die Behörde keinen anderen Zeitpunkt bestimmt.”
 29 „Wird ein begünstigender Verwaltungsakt in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 3 bis 

5 widerrufen, so hat die Behörde den Betroffenen auf Antrag für den Vermögen-
snachteil zu entschädigen, den dieser dadurch erleidet, dass er auf den Bestand 
des Verwaltungsaktes vertraut hat, soweit sein Vertrauen schutzwürdig ist. § 48 
Abs. 3 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend. Für Streitigkeiten über die Entschädigung ist 
der ordentliche Rechtsweg gegeben.”
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Szczegóły dotyczące zwrotu kosztów oraz odsetek za uchylenie aktu 
administracyjnego ze skutkiem na przeszłość określa art. 49a Federal-
nego Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Warto ponadto pamiętać, że część przepisów (tj. art. 48 ust. 1 zd. 2 
i ust. 2–4 oraz art. 49 ust. 2–4 i 6) nie ma zastosowania, gdy korzyst-
ny akt administracyjny, który został zakwestionowany przez osoby 
trzecie, zostanie unieważniony w trakcie postępowania przygoto-
wawczego lub w postępowaniu sądowo-administracyjnym, a stwier-
dzenie nieważności aktu administracyjnego działa na korzyść osoby 
trzeciej30.

VwVfG przewiduje również możliwość wznowienia postępowania. 
Zgodnie z art. 51 ust. 1: „Na wniosek osoby zainteresowanej organ podej-
muje decyzję o unieważnieniu lub zmianie aktu administracyjnego, nawet 
po tym, gdy minął termin na jego zaskarżenie, jeżeli:

1) stan faktyczny lub prawny, na którym opiera się akt administra-
cyjny uległ zmianie na korzyść zainteresowanej osoby;

2) istnieją nowe dowody, które skutkowałyby korzystniejszą decyzją 
dla zainteresowanej osoby;

3) istnieją powody do wznowienia zgodnie z art. 580 kodeksu po-
stępowania cywilnego.31”

Wniosek jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy osoba zainteresowana 
nie była w stanie, bez rażącego zaniedbania, podać przyczyn wznowie-
nia we wcześniejszym postępowaniu. Wniosek należy złożyć w terminie 
trzech miesięcy od dnia, w którym osoba zainteresowana dowiedziała 
się o przyczynie wznowienia.

 30 „§ 48 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 bis 4 sowie § 49 Abs. 2 bis 4 und 6 gelten nicht, wenn 
ein begünstigender Verwaltungsakt, der von einem Dritten angefochten worden 
ist, während des Vorverfahrens oder während des verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahrens aufgehoben wird, soweit dadurch dem Widerspruch oder der Klage abge-
holfen wird.”

 31 „Die Behörde hat auf Antrag des Betroffenen über die Aufhebung oder Änderung 
eines unanfechtbaren Verwaltungsaktes zu entscheiden, wenn
1. sich die dem Verwaltungsakt zugrunde liegende Sach- oder Rechtslage na-

chträglich zugunsten des Betroffenen geändert hat;
2. neue Beweismittel vorliegen, die eine dem Betroffenen günstigere Entsche-

idung herbeigeführt haben würden;
3.  Wiederaufnahmegründe entsprechend § 580 der Zivilprozessordnung gege-

ben sind.”
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5.3. Republika Czeska

Republika Czeska jest krajem, który należy do kontynentalnego systemu 
prawa. Czeskie tradycje kodyfikacyjne z zakresu procedury administra-
cyjnej sięgają 1928 r., zaś aktualnie obowiązujące prawo dotyczące pro-
cedury administracyjnej zostało ujęte w Ustawie nr 500/2004 – Kodeks 
Postępowania Administracyjnego, która weszła w życie 1 stycznia 2006 r.

Decyzja administracyjna w prawie czeskim rozumiana jest jako 
jednostronny, władczy akt, który może zmienić lub znieść prawa lub 
obowiązki określonej osoby, a także rozstrzygać w sprawach procedu-
ralnych w przypadkach przewidzianych prawem32.

W zależności od stopnia wadliwości decyzji administracyjnej w cze-
skim prawodawstwie przewidziano kilka sposobów wzruszalności ta-
kiego aktu, stąd też w raporcie opisano sposoby wzruszenia decyzji 
obarczonej wadliwością nieuzasadniającą stwierdzenia nieważności, 
stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej oraz wznowienie 
postępowania.

W systemie prawnym Republiki Czeskiej funkcjonuje możliwość 
wzruszenia decyzji administracyjnej, nawet po tym jak decyzja stała 
się niezaskarżalna w zwykłym toku postępowania i jednocześnie jej 
wadliwość nie uzasadnia stwierdzenia nieważności. Wzruszenie takiej 
decyzji jest uzależnione wyłącznie od działania organu z urzędu oraz 
nazywane jest procedurą rewizyjną.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy nr 500/2004: „Organ, w ramach proce-
dury rewizyjnej dokonuje z urzędu przeglądu ostatecznych decyzji w przy-
padkach, w których uzasadniona jest wątpliwość co do legalności takiej 
decyzji. […] Strona może zainicjować wszczęcie procedury rewizyjnej, lecz 
jej wniosek nie jest rozumiany jako wszczęcie postępowania. Jeżeli organ 
nie znajdzie powodu do rozpoczęcia procedury rewizyjnej, poinformuje 
stronę o tym fakcie w ciągu 30 dni, podając przyczynę33”.

 32 K. Frumarová, Nullity and Other Defects of Administrative Decisions in the Czech 
Republic, Baltic Journal of European Studies, Tallinn University of Technology, 
wyd. 5, nr 2 (19), 2015, s. 72.

 33 „V přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumávají pravomocná 
rozhodnutí v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v so-
uladu s právními předpisy. Přezkumné řízení lze zahájit, i pokud je rozhodnutí 
předběžně vykonatelné podle § 74 a dosud nenabylo právní moci; pokud bylo po 
zahájení takového přezkumného řízení podáno odvolání, postupuje se podle usta-
novení hlavy VIII této části. Účastník může dát podnět k provedení přezkumného 
řízení; tento podnět není návrhem na zahájení řízení; jestliže správní orgán ne-
shledá důvody k zahájení přezkumného řízení, sdělí tuto skutečnost s uvedením 
důvodů do 30 dnů podateli.”
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Postępowania rewizyjnego nie można wszcząć w sprawach doty-
czących rejestracji w katastrze nieruchomości lub w zakresie statusu 
osobowego, który wnioskodawca nabył w dobrej wierze.

Art. 94 ust. 4 czeskiego Kodeksu Postępowania Administracyjne-
go przewiduje, że jeżeli po wszczęciu postępowania rewizyjnego organ 
administracyjny stwierdzi, że chociaż decyzja została wydana z naru-
szeniem prawa, a szkody stron wynikające z cofnięcia lub zmiany de-
cyzji, jeżeli strony nabyły prawa wynikające z decyzji w dobrej wierze, 
są niewspółmierne do szkody poniesionej przez inne strony lub szkody 
w interesie publicznym, to postępowania nie należy kontynuować34. 
Organ ma obowiązek zbadać prawa nabyte w dobrej wierze.

Zgodnie z art. 96 czeskiego kodeksu wszczęcie postępowania re-
wizyjnego może nastąpić nie później niż na dwa miesiące od dnia, 
w którym właściwy organ powziął wiadomość o przyczynie wszczęcia 
postępowania oraz nie później niż w ciągu roku od uprawomocnienia 
się decyzji w sprawie35. Zgodność decyzji z przepisami prawa ocenia się 
na podstawie stanu prawnego i faktycznego z chwili jej wydania. Nie 
uwzględnia się wad postępowania, co do których można domniemywać, 
że nie wpłynęły na zgodność decyzji z prawem36.

Kolejnym sposobem wzruszenia decyzji administracyjnej jest 
stwierdzenie jej nieważności. Czeski Kodeks Postępowania Admini-
stracyjnego czerpie inspiracje z federalnego kodeksu niemieckiego. Nie 
sposób również nie dostrzec, że skutki stwierdzenia nieważności decyzji 
administracyjnej w prawie czeskim są analogiczne do skutków stwier-
dzenia nieważności decyzji administracyjnej w prawie polskim37.

Ustawa nr 500/2004 przewiduje dwie podstawowe kategorie prze-
słanek, które uzasadniają stwierdzenie nieważności decyzji admini-
stracyjnej. Jedna z nich dotyczy kompetencji organu, kolejna zaś innych 
przyczyn, które zostały określone jako katalog generalny. Stąd zgodnie 

 34  „Jestliže po zahájení přezkumného řízení správní orgán dojde k závěru, že ačkoli 
rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právním předpisem, byla by újma, která by 
jeho zrušením nebo změnou vznikla některému účastníkovi, který nabyl práva 
z  rozhodnutí v dobré víře, ve zjevném nepoměru k újmě, která vznikla jinému 
účastníkovi nebo veřejnému zájmu, řízení zastaví.”

 35  „Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat nejdéle do 2 měsíců ode dne, 
kdy se příslušný správní orgán o důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděl, 
nejpozději však do 1 roku od právní moci rozhodnutí ve věci.”

 36 „§ 48 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 bis 4 sowie § 49 Abs. 2 bis 4 und 6 gelten nicht, wenn 
ein begünstigender Verwaltungsakt, der von einem Dritten angefochten worden 
ist, während des Vorverfahrens oder während des verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahrens aufgehoben wird, soweit dadurch dem Widerspruch oder der Klage abge-
holfen wird.”

 37  K. Frumarová, op. cit., s. 80-84.
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z art. 77 ust. 1 ustawy 500/2004: „Decyzja administracyjna jest nieważna 
jeżeli organ nie miał kompetencji do wydania takiej decyzji. Nie dotyczy to 
sytuacji gdy decyzja została wydana przez organ administracji wyższego 
stopnia, który jest hierarchicznie nad właściwym organem administracji. 
Ponadto nieważna jest decyzja, która ma wady powodujące jej wewnętrz-
ną sprzeczność lub decyzja prawnie bądź faktycznie niewykonalna, lub 
posiadająca inne wady, z powodu których w ogóle nie można jej uznać za 
decyzję organu administracyjnego38.”.

Nieważność decyzji administracyjnej można stwierdzić w każdym 
czasie, zaś o nieważności orzeka organ administracyjny wyższego stop-
nia od organu, który wydał decyzję39.

Zgodnie z art. 77 ust. 3 ustawy 500/2004: „Strony postępowania, 
a także osoby wymienione w decyzji, w tym ich następcy prawni, jeżeli 
są związani decyzją, mogą wnieść wniosek o stwierdzenie nieważności. 
Jeżeli organ administracyjny nie znajdzie podstaw do wszczęcia postępo-
wania dot. stwierdzenia nieważności, zawiadamia o tym wnioskodawcę 
w terminie 30 dni, podając przyczyny40”.

Jeżeli przyczyna nieważności dotyczy tylko części decyzji, nieważna 
jest tylko ta część, chyba że z charakteru sprawy wynika, że nie można 
jej oddzielić od treści decyzji w pozostałej części41. Czeski Kodeks Postę-
powania Administracyjnego podkreśla również, że nie można wnieść 
odwołania od decyzji, którą organ administracyjny uznał za nieważną42.

Kolejną instytucją prawną związaną ze wzruszalnością decyzji ad-
ministracyjnej w Republice Czeskiej jest wznowienie postępowania. Zo-
stała ona uregulowana w art. 100 ustawy 500/2004. Zgodnie z ust. 1 tego 

 38 „Nicotné je rozhodnutí, k jehož vydání nebyl správní orgán vůbec věcně příslušný; 
to neplatí, pokud je vydal správní orgán nadřízený věcně příslušnému správnímu 
orgánu. Nicotné je dále rozhodnutí, které trpí vadami, jež je činí zjevně vnitřně 
rozporným nebo právně či fakticky neuskutečnitelným, anebo jinými vadami, 
pro něž je nelze vůbec považovat za rozhodnutí správního organu.”

 39 „Nicotnost zjišťuje a rozhodnutím prohlašuje správní orgán nadřízený správnímu 
orgánu, který nicotné rozhodnutí vydal, a to kdykoliv; jestliže správní orgán dojde 
k závěru, že jiný správní orgán učinil úkon, který je nicotným rozhodnutím, dá 
podnět správnímu orgánu příslušnému k prohlášení nicotnosti.”

 40 „Účastníci řízení, v němž bylo rozhodnutí vydáno, a dále ti, kteří jsou uvedeni 
v písemném vyhotovení tohoto rozhodnutí, jakož i právní nástupci těchto osob, 
pokud by byli rozhodnutím vázáni, mohou dát podnět k prohlášení nicotnosti; 
jestliže správní orgán neshledá důvody k zahájení řízení o prohlášení nicotnosti, 
sdělí tuto skutečnost s uvedením důvodů do 30 dnů podateli.”

 41 „Pokud se důvod nicotnosti týká jen některého výroku rozhodnutí nebo vedlejšího 
ustanovení výroku, je nicotná jen tato část, jestliže z povahy věci nevyplývá, že ji 
nelze oddělit od ostatního obsahu.”

 42 „Proti rozhodnutí, jímž správní orgán prohlásil nicotnost, nelze podat odvolání.”
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przepisu: „Postępowanie przed organem administracyjnym, które zakoń-
czyło się ostateczną decyzją w sprawie jest wznawiane na wniosek jego 
uczestnika, jeżeli:

1) Wyszły na jaw nieznane wcześniej fakty lub dowody, które istnia-
ły w czasie trwania postępowania głównego i na które uczestnik 
działający w głównym postępowaniu nie mógł się powołać, lub 
przedstawione dowody okazały się nieprawdziwe;

2) Uchylono lub zmieniono decyzję, na podstawie której wydano de-
cyzję wydaną w postępowaniu podlegającym wznowieniu, oraz 
fakty, dowody lub decyzja mogą uzasadniać inne rozstrzygnięcie 
kwestii będącej przedmiotem orzekania43”.

Uczestnik może złożyć wniosek o wznowienie postępowania do or-
ganu, który podjął decyzję, w ciągu trzech miesięcy od dnia, w którym 
dowiedział się o przyczynie wznowienia postępowania, ale nie później 
niż na trzy lata od dnia uprawomocnienia się decyzji. Wznowienia postę-
powania nie może żądać osoba, która mogła podnieść przyczynę wzno-
wienia w postępowaniu odwoławczym. O wznowieniu postępowania 
decyduje organ administracji, który rozstrzygnął sprawę w ostatniej in-
stancji44. W ciągu trzech lat od uprawomocnienia się decyzji organ admi-
nistracyjny, który rozstrzygnął sprawę w ostatniej instancji może podjąć 
z urzędu postępowanie ws. wznowienia postępowania, jeżeli podano 
którykolwiek z powodów określonych w art. 100 ust. 1 ustawy 500/2004 
i jeżeli jest to czynność podejmowana w interesie publicznym45. Możli-
wość wszczęcia przez organ z urzędu postępowania wznowieniowego 

 43 „Řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se 
na žádost účastníka obnoví, jestliže
a)  vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době 

původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původ-
ním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo

b)  bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vyda-
ného v řízení, které má být obnoveno, a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo 
rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozho-
dování.” 

 44 „Účastník může podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, 
který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy říze-
ní dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy 
řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím 
řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posled-
ním stupni.”

 45 „Ve tříleté lhůtě od právní moci rozhodnutí může o obnově řízení z moci úřední 
rozhodnout též správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni, jestliže je 
dán některý z důvodů uvedených v odstavci 1 a jestliže je na novém řízení veřejný 
zájem; do konce uvedené lhůty musí být rozhodnutí o obnově řízení vydáno.”
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istnieje również w przypadku, w którym decyzja została wydana w wy-
niku przestępstwa46.

Wnioskom o wznowienie postępowania nadaje się skutek zawiesza-
jący, jeżeli istnieje ryzyko poważnej szkody dla uczestnika lub interesu 
publicznego. Ponadto wznowienie postępowania ma charakter zawie-
szający, jeżeli decyzja nie została jeszcze wykonana, chyba że organ ad-
ministracji uchyli ten skutek zawieszający47.

O oddaleniu wniosku o wznowienie postępowania powiadamia się 
wyłączenie wnioskodawcę, któremu przysługuje prawo odwołania się48.

5.4. Stany Zjednoczone

5.4.1. Uwagi wstępne

System prawny Stanów Zjednoczonych jest systemem prawa prece-
densowego, co oznacza, że istotną rolę odgrywa w nim orzecznictwo 
sądowe będące, obok prawa stanowionego, w pełni legitymowanym 
źródłem powszechnie obowiązującego prawa. Ponadto, amerykański 
system prawny jest systemem prawnym państwa federalnego – składa 
się on z jurysdykcji federalnej, 50 jurysdykcji stanowych, jurysdykcji 
Dystryktu Kolumbii (miasto Waszyngton) oraz pozostałych jurysdykcji 
terytoriów zależnych i terytoriów o statusie mieszanym (np. Puerto Rico, 
Guam). Złożoność ta powoduje, że formalne źródła prawa administra-
cyjnego nie są skodyfikowane ani zebrane w jednym akcie prawnym, 
stanowią zaś rozproszoną kolekcję wielu norm zawartych w Konstytucji 
Stanów Zjednoczonych, (federalnej) ustawie o procedurze administra-
cyjnej (Administrative Procedure Act, dalej „APA”), ustawach tworzących 
wyspecjalizowane organy oraz ustanawiających „programy rządowe”49, 

 46 „O obnově řízení rozhodne příslušný správní orgán z moci úřední též v případě, 
že rozhodnutí bylo dosaženo trestným činem. Lhůta podle odstavce 3 začíná běžet 
dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozsudku.”

 47 „Žádosti o obnovu řízení se přizná odkladný účinek, jestliže hrozí vážná újma 
účastníkovi nebo veřejnému zájmu. Rozhodnutí, jímž bylo řízení obnoveno, má 
odkladný účinek, pokud napadené rozhodnutí nebylo dosud vykonáno, ledaže 
správní orgán v rozhodnutí odkladný účinek vyloučil z důvodů uvedených v § 85 
odst. 2 nebo ledaže vykonatelnost nebo jiné účinky rozhodnutí již zanikly podle 
zvláštního zákona.”

 48 „Rozhodnutí, jímž se žádost o obnovu řízení zamítá, se oznamuje pouze žadateli; 
ten proti němu může podat odvolání.”

 49 Określenie to odnosi się do zestawu kompetencji agencji rządowych w określo-
nym obszarze usług publicznych, najczęściej polityki społecznej lub zdrowia – np. 
federalne ubezpieczenia zdrowotne Medicare lub Medicaid.
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którymi organy te zarządzają, orzecznictwie sądowym, aktach wyko-
nawczych Prezydenta oraz innych podmiotów władzy wykonawczej 
(o różnej mocy prawnej).

Administrację federalną w Stanach Zjednoczonych stanowi sieć 
tzw. agencji rządowych – organów administracji stanowiących instru-
mentarium sprawowania władzy przez rząd federalny50. Wyróżnia się 
trzy rodzaje agencji rządowych. Po pierwsze, agencje departamental-
ne (cabinet departments) – ciała o charakterze ministerstw zrzeszone 
w ramach rządu federalnego („administracji federalnej”) oraz podległe 
bezpośrednio Prezydentowi. Agencjom departamentalnym mogą pod-
legać również agencje niższego szczebla (sub agencies). Po drugie, nie-
scentralizowane agencje wykonawcze ( free-standing executive agencies), 
które nie wchodzą w skład rządu federalnego i nie podlegają agencjom 
departamentalnym, są jednak również podległe bezpośrednio Prezy-
dentowi. Po trzecie, agencje niezależne (independent agencies), które 
cieszą się największym stopniem swobody działania, a swoją działalność 
sprawozdają przed Kongresem (dwuizbowym parlamentem). Agencje te 
posiadają ciała zarządcze w postaci kolegialnych rad lub komisji, których 
członkowie obsadzani są częściowo przez Prezydenta, częściowo zaś 
przez Kongres. Pośrednia zależność od Prezydenta polega na możliwości 
usunięcia przez niego członka ciała zarządczego agencji w przypadku 
popełnienia przez tego członka deliktu, jednak ani Prezydent, ani Kon-
gres nie posiadają instrumentów ingerowania w bieżącą pracę agencji 
niezależnych.

Na wstępie należy poczynić również wzmiankę nt. rozróżnienia roli 
regulacyjnej (prawotwórczej) agencji rządowych (tworzenia norm o cha-
rakterze generalnym i abstrakcyjnym) oraz ich roli administracyjnej 
w znaczeniu ścisłym (adiudykacyjnej, rozstrzygającej, tzn. dotyczącej 
stosowania norm o charakterze konkretnym i indywidualnym). Role te, 
jak zaznaczono w przypadku prawa francuskiego i niemieckiego, prze-
nikają się w wielu współczesnych systemach prawnych o rozbudowanej 
administracji, tak kontynentalnych, jak i anglosaskich.

Różnicę tę zakreślił amerykański Sąd Najwyższy (Supreme Court) 
w dwóch orzeczeniach z początku XX wieku51 – precedensowa zasada 
stanowi, że wówczas, gdy decyzja organu administracji wobec jednostki 

 50 Raport w  tej części nie odnosi się do prawa administracyjnego i  struktury ad-
ministracji na poziomie stanowym i  lokalnym, które zasadniczo są ukształto-
wane w duchu podobnej koncepcji co w prawie federalnym. Różnice występują 
w zależności od konkretnej jurysdykcji.

 51 Londoner v. Denver, 210 U.S. 373 (1908) oraz Bi-Metallic Investment Company 
v. State Board of Equalization of Colorado, 239 U.S. 441 (1915).
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w szczególnej, indywidualnej sytuacji ma na celu stosowanie obowiązu-
jącego prawa lub polityki państwa, decyzja ta ma charakter adiudykacyj-
ny, a więc indywidualny. Wówczas zaś gdy decyzja organu administracji 
ma skutek generalny wobec wielu jednostek oraz jest podejmowana 
w procedurze tworzenia prawa lub zasad wykonywania polityki pu-
blicznej, a także ma skutek wyłącznie na przyszłość, decyzja ta ma cha-
rakter regulacyjny. Co do zasady więc podważalność prawnych form 
działania administracji, możliwość domagania się sprawozdawczości 
lub transparentności działań od organów administracji będzie większa 
w przypadku decyzji o charakterze indywidualnym, a nie regulacyjnym. 
Zasada ta stała się później podstawą przepisów zawartych w ustawie 
federalnej. W dalszej części raportu dotyczącej prawa amerykańskiego 
mowa wyłącznie o rozstrzygnięciach administracyjnych o charakterze 
indywidualnym (adiudykacyjnym).

5.4.2. Postępowanie administracyjne przed agencją federalną

Ustawa o procedurze administracyjnej (Administrative Procedure Act52) 
stanowi istotne źródło prawa administracyjnego na poziomie federal-
nym. Postępowanie przewidziane w ustawie znajduje zastosowanie 
w przypadkach, w których agencja rządowa stosuje przepisy ustawo-
we lub wykonawcze dot. m.in. ubezpieczeń społecznych, federalnych 
świadczeń medycznych lub regulowanej działalności gospodarczej (np. 
udzielenia licencji na emisję sygnału radiowego lub telewizyjnego), tzn. 
we wszystkich sprawach zmierzających do podjęcia decyzji, w których 
ustawa szczególna wymaga zebrania przez agencję utrwalonego ma-
teriału dowodowego (record) oraz wysłuchania strony przed agencją 
(agency hearing)53.

Prawną formą działania agencji rządowych w procedurze wyda-
wania decyzji indywidualnych, którą przewiduje APA [5 U.S. Code § 
551(6)], jest rozstrzygnięcie administracyjne (order) – „zupełna lub 
częściowa, ostateczna dyspozycja o charakterze pozytywnym, nega-
tywnym, nakazowym lub deklaratoryjnym wydana przez agencję 
w sprawie innej niż dotycząca stanowienia prawa, w tym dotycząca 

 52 5 United States Code (U.S.C.) § 551 i nast. (Pub. L. 79–404, 60 Stat. 237 ze zm.). 
U.S.C. zawiera wszystkie przepisy federalnego prawa stanowionego, choć jako 
źródło prawa posiada zarówno cechy kodyfikacji, jak i  kompilacji. APA został 
uchwalony 11 czerwca 1946 r. i  został włączony do U.S.C. jako tytuł piąty (przy 
oznaczeniu jednostki redakcyjnej w U.S.C. cyfra z przodu oznacza numer tytułu).

 53 5 U.S.C. § 554(a).
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udzielenia licencji”54. Każde postępowanie administracyjne o charak-
terze adiudykacyjnym prowadzone na podstawie APA („sformalizowa-
ne”55 postępowanie administracyjne) zmierza do wydania przez agencję 
nakazu administracyjnego56. Należy jednak mieć na uwadze, że prawo 
amerykańskie niejednokrotnie używa dość swobodnej siatki pojęcio-
wej, więc w podobnych przypadkach wiążącego przesądzenia o prawach 
i obowiązkach jednostki przez agencję równie często może pojawiać się 
sformułowanie „działanie agencji rządowej” („agency action”) lub „de-
cyzja [w zn. »treść rozstrzygnięcia«, nie zaś »akt prawny« – przyp. red.] 
agencji rządowej” („agency decision”).

APA nie zawiera przepisów dotyczących wewnątrzadministra-
cyjnych środków odwoławczych od rozstrzygnięć administracyjnych 
wydawanych przez agencje, z wyjątkiem tego, że wyraźnie dopuszcza 
istnienie takich środków jak odwołanie (appeal) i wniosek o ponowne 
rozpatrzenie (review)57.

5 U.S. Code § 557(b) (zdanie drugie, zdanie trzecie) stanowi:
„Jeżeli pracownik pełniący funkcję przewodniczącego podejmuje de-

cyzję wstępną, staje się ona decyzją agencji bez dalszego postępowania, 
chyba że w terminie przewidzianym przez prawo wniesiono odwołanie 
lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez agencję. W przy-
padku odwołania od decyzji wstępnej lub ponownego rozpatrzenia tej 
decyzji agencja posiada wszystkie kompetencje, które posiadałaby przy 
podejmowaniu decyzji wstępnej, przy czym zakres rozstrzygnięcia może 
być ograniczony za uprzednim ogłoszeniem lub na mocy prawa.58”

 54  „For the purpose of this subchapter – “order” means the whole or a part of a final 
disposition, whether affirmative, negative, injunctive, or declaratory in form, of 
an agency in a matter other than rule making but including licensing”.

 55  Postępowanie administracyjne sformalizowane to takie, w którym ustawa szcze-
gólna nie nakłada na agencję rządową obowiązku zbierania materiału dowodo-
wego w utrwalonej formie (w przeciwieństwie do APA). W takim wypadku postę-
powanie obarczone jest wyłącznie (niewielkimi) wymaganiami sprawiedliwości 
proceduralnej wynikającymi z prawa do sądu (Due Process Clause), stypulowany-
mi w Piątej Poprawce do Konstytucji USA. 

 56 5 U.S.C. § 551(7).
 57  Rozróżnienie na te dwa środki prawne nie oznacza jednak, że odwołanie jest roz-

patrywane przez inny organ (inną agencję) – zazwyczaj jest rozpatrywane przez 
tę samą agencję działającą w innym składzie (odwołania do organu „wyższej in-
stancji” nie zdarzają się, ponieważ administracja federalna jest w większości jed-
noinstancyjna).

 58 “When the presiding employee makes an initial decision, that decision then becomes 
the decision of the agency without further proceedings unless there is an appeal to, 
or review on motion of, the agency within time provided by rule. On appeal from or 
review of the initial decision, the agency has all the powers which it would have in 
making the initial decision except as it may limit the issues on notice or by rule.”
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Środki odwoławcze tego rodzaju są dostępne dla jednostek – za-
zwyczaj jest to możliwość złożenia co najmniej jednokrotnego odwoła-
nia lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do innych struktur 
wewnątrz tej samej agencji – „Typically, the agency will also provide at 
least one and sometimes more levels of appeal or review within the agency 
itself”59. Jest to jednak praktyka administracyjna niezapoczątkowana 
przez APA, a przez orzecznictwo60. Zasady stosowania takich środków 
odwoławczych przewidują przepisy prawa materialnego, które regulują 
zasady działania agencji w konkretnym obszarze usług publicznych lub 
polityk publicznych, a także przepisy wykonawcze, wydawane przez 
same agencje.

5.4.3. Droga sądowa ( judicial review)

Jako że regulacja dotycząca środków odwoławczych dostępnych w toku 
postępowania administracyjnego w APA jest nadzwyczaj skromna, na-
leży odnieść się do możliwości zaskarżenia odpowiednich rozstrzygnięć 
administracyjnych do sądu. Dopuszczalność złożenia skargi do sądu 
regulowana jest po części przez APA oraz po części orzecznictwo.

APA [5 U.S. Code § 701(a), § 702] stanowi, że osoba, której interes 
prawny został naruszony lub która została poszkodowana przez działa-
nie agencji lub na którą działanie agencji wywarło niekorzystny wpływ 
(„a person suffering legal wrong because of agency action, or adversely 
affected or aggrieved by agency action”), może złożyć skargę do sądu na 
rozstrzygnięcie administracyjne, z wyjątkiem sytuacji, w której:

1) ustawa wyłącza drogę sądową („statutes preclude judicial re-
view”) lub,

2) agencja działa w granicach swojej dyskrecjonalności określonej 
przez prawo („agency action is committed to agency discretion by 
law”).

Pierwsza przesłanka negatywna oznacza prima facie, że ustawo-
dawstwo Kongresu może zamykać drogę sądową dla rozstrzygnięć ad-
ministracyjnych podejmowanych przez agencje w ramach „programów 
rządowych”61. Orzecznictwo federalne traktuje jednak zamknięcie dro-
gi sądowej bardzo ściśle i wyjątkowo, ograniczając je do przypadków, 

 59 J.S. Lubbers, Administrative Law in the United States, (w:) Comparative Adminis-
trative Law…, op. cit., s. 382

 60 Darby v. Cisneros, 509 U.S. 137 (1993).
 61 Block v. Community Nutrition Institute, 467 U.S. 340 (1984).
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w których ustawa federalna zamyka drogę sądową w sposób jasny i jed-
noznaczny. We wszystkich pozostałych sprawach orzecznictwo stosuje 
założenie, iż „intencją Kongresu jest dopuszczenie drogi sądowej w spra-
wach administracyjnych” („a strong presumption that Congress intends 
judicial review of administrative action”)62. Założenie to sprawiło, że 
nawet jeśli przepis ustawy ma na celu ograniczenie możliwości złożenia 
skargi do sądu na rozstrzygnięcie administracyjne (lub ograniczenia 
zakresu skargi), wykładnia sądowa przeważnie podąża w kierunku do-
puszczenia drogi sądowej przynajmniej w istotnej części63.

Druga przesłanka negatywna dotyczy przypadków, w których usta-
wodawstwo Kongresu nie przewiduje żadnego standardu, wedle któ-
rego zgodność z prawem rozstrzygnięcia administracyjnego mogłoby 
być poddane ocenie przez sąd, tzn. nie ma normy, którą sąd mógłby 
zastosować w celu oceny tego rozstrzygnięcia. Stąd droga sądowa nie 
jest dopuszczalna w przypadkach, w których agencje podejmują roz-
strzygnięcia dotyczące np. zastosowania przymusu (enforcement action). 
Wyjątki, o których mowa wyżej są jednak stosunkowo rzadkie. Ponadto, 
należy wspomnieć, że na mocy APA (5 U.S.C. § 701) droga sądowa nie 
przysługuje od rozstrzygnięć o charakterze administracyjnym podję-
tych przez wybrane wysokie organy polityczne i wojskowe (w szczegól-
ności przez Kongres)64. Jeżeli nie zachodzi żadna z powyższych dwóch 
przesłanek, ani żaden wymieniony wyjątek, droga sądowa najczęściej 
jest dopuszczalna65.

Ustawy szczególne nie zawsze precyzyjnie określają właściwość są-
dów w sprawach skarg od rozstrzygnięć administracyjnych66. Zazwy-
czaj w sprawach, w których zebrano dużą ilość materiału dowodowego 
oraz w sprawach „niesformalizowanego” postępowania administra-
cyjnego właściwe są sądy federalne I instancji (U.S. District Courts), zaś 
w sprawach dotyczących w większym stopniu wykładni prawa (a nie 

 62  Bowen v. Michigan Academy of Family Physicians, 476 U.S. 667 (1986), cyt. za: J.S. 
Lubbers, op. cit., s. 387.

 63 McNary v. Haitian Refugee Centre, 498 U.S. 479 (1991), cyt. za: J.S. Lubbers, op. 
cit., s. 387. J.S. Lubbers określa tę wykładnię sądową mianem „bardzo kreatyw-
nej”.

 64 Skarga do sądu, w rozumieniu APA, nie służy także od rozstrzygnięć: sądów fe-
deralnych, władz stanowych oraz władz Dystryktu Kolumbii, sądów wojskowych, 
władz wojskowych ustanowionych na czas wojny oraz niektórych innych podmio-
tów.

 65 J.S. Lubbers, op. cit., s. 388.
 66 Zob. 5 U.S.C. § 703. Ponadto, przepis ten stanowi wprost, że w  braku regulacji 

odrębnych postępowanie sądowe wszczęte na skutek skargi na rozstrzygnięcie 
administracyjne może mieć charakter cywilny albo karny.



31

zagadnień dowodowych) oraz w sprawach „sformalizowanego” postę-
powania administracyjnego właściwe są federalne sądy apelacyjne (U.S. 
Court of Appeals).

Oprócz dwóch wspomnianych wyżej przesłanek warunkami sku-
tecznego wystąpienia na drogę sądową są, rzecz jasna, posiadanie 
zdolności sądowej oraz wniesienie skargi w dopuszczalnym prawem 
terminie. Dalsze rozważania w tej części są poświęcone wyłącznie temu 
ostatniemu zagadnieniu.

5.4.4. Dopuszczalność drogi sądowej w czasie

APA uzależnia możliwość podważenia rozstrzygnięcia administracyjne-
go na drodze sądowej od kryterium ostateczności tego rozstrzygnięcia 
( finality). Ponadto, doktryna przedstawia jeszcze dwa równoważne kry-
teria takie jak osiągnięcie stanu, w którym rozstrzygnięcie jest zdatne do 
kontroli sądowej w danym momencie postępowania administracyjnego 
(ripeness – „dojrzałość”) oraz wyczerpanie administracyjnych środków 
odwoławczych (exhaustion of administrative remedies). Kryteria te są 
współzależne i, niejednokrotnie, pokrywające się.

APA (5 U.S.C. § 704) stanowi, że:
„Rozstrzygnięcie agencji, którego rozpatrzenie przez sąd dopuszcza 

ustawa, a także ostateczne rozstrzygnięcie agencji, od którego nie przy-
sługuje żaden inny stosowny, sądowy środek prawny, podlega skardze do 
sądu. Rozstrzygnięcie agencji o charakterze wstępnym, tymczasowym lub 
dotyczące postępowania przed agencją, którego bezpośrednie rozpatrze-
nie przez sąd nie jest dopuszczalne, podlega rozpatrzeniu przez sąd przy 
rozpatrywaniu rozstrzygnięcia ostatecznego. Z wyjątkiem przypadków, 
w których przepisy odrębne stanowią inaczej, rozstrzygnięcie agencji jest 
ostateczne, w rozumieniu przepisów tej sekcji, bez względu na to czy złożo-
no wniosek o orzeczenie deklaratoryjne, wniosek o ponowne rozpatrzenie 
sprawy, a także bez względu na to czy złożono odwołanie do agencji wyż-
szego stopnia, chyba że agencja wymaga tego na mocy odrębnych prze-
pisów i stwierdza, że do chwili rozpatrzenia tego odwołania wniesienie 
innych środków prawnych jest bezskuteczne.67”

 67 “Agency action made reviewable by statute and final agency action for which there 
is no other adequate remedy in a court are subject to judicial review. A prelimi-
nary, procedural, or intermediate agency action or ruling not directly reviewable 
is subject to review on the review of the final agency action. Except as otherwise 
expressly required by statute, agency action otherwise final is final for the pur-
poses of this section whether or not there has been presented or determined an 
application for a declaratory order, for any form of reconsideration, or, unless 
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5.4.4.1. Ostateczność rozstrzygnięcia administracyjnego ( finality)

Jak wspomniano wyżej, kryterium ostateczności rozstrzygnięcia, któ-
re ma być przedmiotem skargi do sądu, ma oparcie w APA (5 U.S.C. § 
704). Orzecznictwo podchodziło do kryterium ostateczności w sposób 
zróżnicowany, dopóki Sąd Najwyższy nie przedstawił modelowej kon-
cepcji „testu ostateczności rozstrzygnięcia”68. Koncepcja ta zawiera 
dwa warunki, jakie rozstrzygnięcie musi spełnić, by być uważane za 
ostateczne:

1) rozstrzygnięcie administracyjne podjęte przez agencję musi 
„konsumować” proces decyzyjny dostępny w strukturze tej agen-
cji („must mark the »consummation« of the agency’s decisionma-
king proces”), tzn. rozstrzygnięcie nie może mieć charakteru 
wstępnego lub tymczasowego, oraz

2) rozstrzygnięcie administracyjne podjęte przez agencję musi 
w sposób wiążący kształtować prawa i obowiązki, tzn. musi po-
wodować konsekwencje prawne („must be one by which »rights 
or obligations have been determined«, or from which »legal con-
sequences will follow«”).

Sąd Najwyższy w orzeczeniu Sackett v. EPA69 opowiedział się za 
mniej ścisłym rozumieniem kryterium ostateczności rozstrzygnięcia 
(oraz za szerszym zakresem prawa do sądu w sprawach administra-
cyjnych), szczególnie w sytuacjach, w których agencje rządowe stosują 
przymus wobec jednostek, unikając jednocześnie samodzielnego do-
magania się stosowania środków egzekucyjnych na drodze sądowej70, 
w sytuacjach, w których zastosowanie takich środków jest warunkiem 
podważenia stanowiska agencji przez jednostkę przed sądem. W tym 
orzeczeniu, wydanym w sprawie przeciwko Federalnej Agencji Ochrony 

the agency otherwise requires by rule and provides that the action meanwhile is 
inoperative, for an appeal to superior agency authority.”

 68  Bennet v. Spear, 520 U.S. 154, 177–78 (1997).
 69  Sackett v. Environmental Protection Agency, 132 S. Ct. 1367 (2012).
 70 Co istotne w przedstawionej sprawie, na mocy CWA [33 U.S.C. § 1319(a)(3)], moż-

liwość stosowania przez agencję środków egzekucyjnych ograniczona była do 
wniesienia powództwa do sądu cywilnego (!) o wszczęcie postępowania egzeku-
cyjnego. Alternatywną możliwością przymuszenia strony do usunięcia nieczysto-
ści z gruntu było wydanie rozstrzygnięcia nakazowego (co agencja uczyniła), od 
którego stronie nie przysługiwał wewnątrzadministracyjny środek odwoławczy, 
ale którego również agencja samodzielnie nie mogła wyegzekwować. Przykład 
ten pokazuje, jak bardzo amerykańskie federalne prawo administracyjne jest 
powiązane z regułami rządzącymi prawem prywatnym (szczególnie w aspekcie 
dostępnych środków odwoławczych oraz w aspekcie egzekucji rozstrzygnięć ad-
ministracyjnych).
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Środowiska, Sąd Najwyższy za rozstrzygnięcie o charakterze ostatecz-
nym uznał rozstrzygnięcie (nakazujące usunięcie nieczystości z gruntu), 
którego agencja nie zamierzała wyegzekwować przed sądem. Na korzyść 
agencji działał zaś fakt, że każdy dzień zwłoki w wykonaniu rozstrzy-
gnięcia (usunięcie nieczystości) przez jednostkę (stronę) powodował ob-
ciążenie jednostki sankcją z mocy prawa. Zdaniem Sądu Najwyższego 
fakt, że agencja rządowa nie zamierzała podjąć już żadnej innej czyn-
ności (w tym nie zamierzała wystąpić na drogę sądową) sprawił, że jej 
rozstrzygnięcie nabrało charakteru ostatecznego i dzięki temu mogło 
podlegać kontroli sądowej.

5.4.4.2. Zdatność rozstrzygnięcia do bycia przedmiotem kontroli 
sądowej w danym momencie (ripeness)

Rozstrzygnięcie administracyjne staje się zdatne do bycia przedmio-
tem kontroli sądowej co do zasady wówczas, gdy wywiera bezpośredni 
oraz natychmiastowy skutek prawny wobec jednostki. Wyróżnienie 
tego kryterium służy dyskwalifikacji kontroli sądowej rozstrzygnięć 
administracyjnych o charakterze abstrakcyjnym, które dotyczą np. 
zapowiedzi przyszłej kontroli albo kierunku działania w ramach wy-
konywania zadań publicznych71. Kryterium to spełniają wszystkie roz-
strzygnięcia, które definiują prawa i obowiązki jednostek w sposób 
ostateczny lub np. rozstrzygnięcia, które podlegają natychmiastowemu 
wykonaniu.

5.4.4.3. Wyczerpanie administracyjnych środków odwoławczych 
(exhaustion of administrative remedies)

Jak wspomniano wcześniej, zakres przysługujących jednostce we-
wnątrzadministracyjnych środków odwoławczych przeciwko rozstrzy-
gnięciom administracyjnym jest uzależniony od szczególnych przepisów 
materialnych regulujących postępowanie w danej sprawie przed kon-
kretną agencją. Wielość agencji rządowych oraz przepisów regulujących 
ich kompetencje w poszczególnych obszarach polityki publicznej nie po-
zwala więc na generalizację zasad postępowania odwoławczego. Wspo-
mniana wyżej Federalna Agencja Ochrony Środowiska działa w oparciu 

 71 H.B. Jacobini, An introduction to comparative administrative law, Nowy Jork, 
1991, s. 36–37.
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o kilkadziesiąt różnych ustaw72, z których każda może ustanawiać inne 
przepisy proceduralne wzruszalności rozstrzygnięć podejmowanych 
przez agencję. Ponadto przepisy te najczęściej precyzują przepisy wy-
konawcze zawarte w Kodeksie Regulacji Federalnych (Code of Federal 
Regulations, dalej „CFR”)73

5.4.5. Zakres przedmiotowy kontroli sądowej

Na mocy APA (5 U.S.C. § 706) sąd posiada dwa rodzaje kompetencji wzglę-
dem rozstrzygnięcia administracyjnego. Po pierwsze, sąd może zobo-
wiązać agencję do działania (compel agency action) w przypadku, gdy 
agencja:

1) w sposób niezgodny z prawem odmawia podjęcia rozstrzygnięcia 
(agency action [is] unlawfully withheld) lub,

2) agencja nie podjęła rozstrzygnięcia w rozsądnym czasie (agency 
action [is] unreasonably delayed).

Po drugie, sąd może stwierdzić niezgodność z prawem (hold unlaw-
ful) rozstrzygnięcia (działania administracji, podjętych przez nią wnio-
sków lub zgromadzonych dowodów) i uchylić je (set aside), jeżeli jest:

•	 arbitralne, dowolne, stanowi nadużycie władzy dyskrecjonalnej 
lub jest w inny sposób niezgodne z prawem,

•	 narusza konstytucyjne uprawnienie, przywilej lub immunitet,
•	 zapadło z naruszeniem ustawowej właściwości, ustawowego upo-

ważnienia, z naruszeniem innych ograniczeń lub z naruszeniem 
uprawnienia ustawowego,

•	 narusza zasady postępowania przewidziane przez prawo,
•	 nie jest poparte istotnym materiałem dowodowym, jeżeli wy-

magają tego przepisy szczególne,
•	 nie znajduje uzasadnienia w okolicznościach faktycznych, w za-

kresie w jakim okoliczności te mogą być podważone w przypadku 
skierowania sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd (trial 
de novo).

 72 Są to m.in. Atomic Energy Act, Clean Water Act, Clean Air Act, Endangered Species 
Act, Federal Food, Drug and Cosmetic Act, Food Quality Protection Act, Noise Con-
trol Act, Oil Pollution Act, Shore Protection Act i wiele innych.

 73 Odnośnie do przepisów wykonawczych dot. odwołań i skarg do sądu od rozstrzy-
gnięć EPA zob. 40 CFR 22.1–22.52, 23.1–23.12.
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5.5. Państwo Izrael

5.5.1. Uwagi wstępne

System prawny Państwa Izrael jest przykładem systemu prawa o cha-
rakterze mieszanym74. Posiada on bowiem proweniencję zarówno do 
systemów kontynentalnych, przeważnie w obszarze skodyfikowane-
go (lub będącego w trakcie kodyfikacji) prawa prywatnego, jak i do 
systemów anglosaskich, przeważnie w obszarze prawa publicznego 
(w tym prawa administracyjnego), w którym wiodącą rolę odgrywa 
prawotwórcza rola sądów. Każdy z tych obszarów charakteryzuje się 
jednak pewnymi odrębnościami od odpowiedniego wzorca – prawo 
izraelskie przewiduje choćby współistnienie prawa państwowego 
oraz prawa wyznaniowego (żydowskiego, muzułmańskiego, chrze-
ścijańskiego, druzyjskiego), regulujących osobowe stosunki prawne. 
Prawo prywatne dotyczące stosunków handlowych i gospodarczych 
posiada zaś przeważające wpływy prawa niemieckiego. Wpływ an-
glosaskiej tradycji prawnej na gałąź prawa publicznego w Izraelu ma 
natomiast swoje uzasadnienie historyczne i bierze się z obowiązywa-
nia prawa angielskiego na terenie Brytyjskiego Mandatu Palestyny 
w latach 1922–1948. Warto jednak zauważyć, że precedensy angiel-
skie w prawie izraelskim zostały expressis verbis pozbawione mocy 
prawnej dopiero w 1980 r.75

Stąd źródłami współczesnego izraelskiego proceduralnego prawa 
administracyjnego jest w przeważającej części prawo precedensowe, 
ugruntowane przez case law angielskie i rozwijane przez dzisiejsze 
wpływy case law amerykańskiego. Prawo stanowione ma istotne zna-
czenie w formułowaniu reguł prawa materialnego, natomiast usta-
wowa regulacja procedur administracyjnych oraz zasad ogólnych 
działania administracji jest stosunkowo fragmentaryczna76. Przede 
wszystkim nie istnieje pojedynczy akt normatywny regulujący zasady 
postępowania administracyjnego77, co spotyka się z pewną krytyką, 
przede wszystkim z punktu widzenia zasad sprawiedliwości proce-
duralnej oraz przestrzegania praw człowieka przez organy władzy 

 74  M. Gelpe, The Israeli Legal System, Carolina Academic Press, 2013, s. 65.
 75 Ibidem, s. 61. Zob. art. 2(a) ustawy o źródłach prawa (Law on Foundations of Law), 

5740–1980, S.H. 978.
 76 Istotnym wyjątkiem jest np. ustawa o wolności informacji (Freedom of Informa-

tion Law), 1998, S.H. 226.
 77 C.S. Diver, Israeli Administrative Law from an American Perspective, Mishpat 

Umimshal, nr 4, 1997, s. VIII.
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wykonawczej78. Spośród wybiórczej regulacji ustawowej zasad prawa 
i postępowania administracyjnego należy wyróżnić przepisy dwóch 
ustaw, o których mowa niżej.

5.5.2. Ustawa o wykładni prawa (Interpretation Law)79

Ustawa ta zawiera dwa przepisy, które odnoszą się do wydawania indy-
widualnych rozstrzygnięć przez administrację.

Art. 15:
„Każde upoważnienie do wydawania regulacji lub rozstrzygnięć 

administracyjnych oznacza uprawnienie do ich zmiany, modyfikacji, 
zawieszenia lub odwołania w ten sam sposób, w jaki zostały one wydane 
lub są wydawane.80”

Art. 18:
„(a) Każde upoważnienie [administracji] do działania lub zajęcia się 

sprawą lub podjęcia decyzji w określonej sprawie oznacza upoważnienie 
do określenia procedury pracy i porządku obrad w zakresie, w jakim 
nie są one nie są określone w ustawie;

(b) Każde upoważnienie do działania lub wyegzekwowania działa-
nia oznacza przyznanie uprawnień pomocniczych, które są racjonalnie 
wymagane do tego celu.81”

5.5.3. Ustawa o zmianie procedury administracyjnej i uzasad-
nianiu rozstrzygnięć82  

Ustawa zawiera zrębowe przepisy dotyczące wnoszenia sprzeciwu od 
rozstrzygnięć wydawanych przez urzędników publicznych (należących 

 78 D. Barak-Erez, Israeli administrative law at the crossroads: between the English 
model and the American model, Israel Law Review, nr 40, 2007, s. 56–71 (62–63). 
Autorka zwraca uwagę, że wywodząca się z prawa angielskiego koncepcja zasad 
sprawiedliwości naturalnej (rules of natural justice) okazuje się współcześnie nie-
wystarczająca.

 79  Interpretation Law, 1981, S.H. 1030.
 80 “Any empowerment to make regulations or to issue an administrative direction 

implies empowerment to amend, vary, suspend or revoke them or it in the same 
manner in which they or it are or is made or issued.”

 81 “(a) Any, empowerment to do something or to deal with or decide a particular 
matter implies empowerment to prescribe work procedure and the order of deli-
berations in so far as these are not prescribed by enactment;

  (b) Any empowerment to do or enforce the doing of something implies the confer-
ment of auxiliary powers reasonably required therefor.”

 82 Administrative Procedure Amendment (Statement of Reasons) Law, 5719–1958, 
S.H. 264.
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do administracji centralnej i lokalnej). Odpowiednie przepisy ustawy 
stanowią, że: 

Art. 4
„W przypadku gdy urzędnik państwowy odmawia wykonania ja-

kichkolwiek uprawnień przyznanych mu na mocy jakiejkolwiek ustawy 
i nie powiadamia o przyczynach odmowy, jak przewidziano w sekcji 2, 
powiadamia wnioskodawcę na piśmie, który z powodów wymienionych 
w sekcji 3 skłonił go do powstrzymania się od powiadomienia o przyczy-
nach odmowy; a wnioskodawca może, w terminie trzydziestu dni od 
dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa powyżej, wnieść 
sprzeciw - jeżeli urzędnik państwowy jest pracownikiem państwowym 
– do ministra, któremu urzędnik państwowy podlega lub – jeżeli urzęd-
nik państwowy jest pracownikiem administracji lokalnej lub jeżeli jest 
innym organem administracji – do ministra odpowiedzialnego za wy-
konanie ustawy, która powierza temu pracownikowi lub temu organowi 
jego kompetencje.83”

Art. 5
“W przypadku, gdy decyzja urzędnika państwowego podlega sprze-

ciwowi lub odwołaniu na mocy jakiejkolwiek ustawy, urzędnik pań-
stwowy powiadamia na piśmie osobę uprawnioną do wniesienia 
sprzeciwu lub odwołania o prawie do sprzeciwu lub odwołania oraz 
o sposobach i terminach ich wnoszenia, o ile są one przewidziane 
w ustawie.84”

Art. 6
“Decyzja lub akt urzędnika państwowego nie są nieważne wyłącz-

nie z powodu nieprzestrzegania przepisów sekcji 2, 4 lub 5; jednakże 
w każdym postępowaniu przed komitetem sprzeciwu lub komitetem od-
woławczym lub przed sądem urzędnik państwowy musi udowodnić, że 
decyzja lub akt, w odniesieniu do których nie dokonano powiadomienia, 

 83  “Where a public servant refuses to exercise any power conferred on him under 
any law and does not notify the reasons for the refusal as provided in section 2, he 
shall notify the applicant, in writing, which of the grounds enumerated in section 
3 has prompted him to refrain from notifying the reasons for the refusal; and 
the applicant may, within thirty days from the day of receipt of a notification as 
aforesaid, lodge objection – if the public servant is a State employee – with the 
Minister to whom the public servant subordinate or – if the public servant is an 
employee of a local authority or if he is some other authority – with the Minister 
charged with the implementation of the law which confers the said power.”

 84  “Where a decision of a public servant is subject to objection or appeal under any 
enactment, the public servant shall notify the person entitled to lodge objection or 
appeal, in writing, of the right of objection or appeal and of the modes and times 
of lodging it in so far as they are prescribed in the enactment.”
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o którym mowa powyżej, zostały wydane lub dokonane zgodnie z pra-
wem. Przepisy niniejszej sekcji nie uchybiają przepisom o odpowie-
dzialności dyscyplinarnej urzędnika państwowego za niewypełnienie 
obowiązków wynikających z niniejszej ustawy.85”

5.5.4. Rozstrzyganie sporów wewnątrz agencji 
administracyjnych

W strukturze izraelskich organów administracji częstokroć znajdu-
ją się tzw. trybunały administracyjne (administrative tribunals). Są to 
wyspecjalizowane organy kolegialne rozstrzygające spory w sprawach, 
w zakresie których dany organ administracji (agencja) posiada stosowne 
kompetencje. Zazwyczaj trybunały administracyjne orzekają w skła-
dach trzyosobowych, składających się z sędziego administracyjnego oraz 
dwóch urzędników publicznych. Jednocześnie trybunały administra-
cyjne nie są częścią struktury wymiaru sprawiedliwości i działają na 
podstawie ustaw regulujących działanie danego organu administracji.

Przykładem trybunału administracyjnego jest „sąd wodny” (Water 
Court) utworzony na podstawie ustawy o wodach86, który rozstrzyga 
spory wynikłe ze stosowania tej ustawy, np. spory dotyczące odszko-
dowania za szkody wyrządzone przez organ administracji na skutek 
wkroczenia na grunt prywatny w celu ochrony zasobów wodnych, spory 
o uprawnienie do odsalania wody morskiej czy spory dotyczące wyko-
nywania regulowanej działalności gospodarczej związanej z oddziały-
waniem na środowisko wodne. Co do zasady, rozstrzygnięcia trybunału 
administracyjnego podlegają skardze do sądu, z tym, że ustawy szcze-
gólne określają różne zasady wnoszenia takiej skargi.

Innym przykładem trybunału administracyjnego jest komisja od-
woławcza (appeals committee) utworzona na podstawie ustawy z 1954 r. 
o poszkodowanych byłych żołnierzach służących w wojnie przeciwko na-
zistowskim Niemcom87. Komisja rozpatruje odwołania weteranów woj-

 85 “A decision or act of a public servant shall not be invalid by reason only that he has 
not complied with the provisions of sections 2,4 or 5; however, in any proceeding 
before an objection committee or appeal committee or before the Court, a public 
servant shall have to prove that a decision or act in respect of which notification 
as aforesaid has not been made has been given or done lawfully. The provisions 
of this section shall not derogate from the disciplinary responsibility of a public 
servant for non-fulfilment of his duty under this Law.”

 86  Water Law, 5719–1959.
 87 Law on Disabled Ex-Servicemen Who Served in the War Against the Nazis, 5714–

1954.
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skowych od decyzji dotyczących przyznanych świadczeń pieniężnych 
i zasiada w składzie jednego sędziego administracyjnego, jednego leka-
rza i jednego innego urzędnika.

5.5.5. Sądownictwo administracyjne

W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych w Izraelu istnieje czę-
ściowo odrębna struktura sądownictwa administracyjnego, a także 
szerzej – częściowo odrębne struktury tzw. sądów wyspecjalizowanych 
(courts of limited jurisdiction). Są to sądy niesprawujące jurysdykcji 
ogólnej i zajmują się one rozstrzyganiem sporów w szczególnych ob-
szarach, które zostały im przekazane na mocy ustaw. Sądy te działają 
również na podstawie innych przepisów proceduralnych niż sądy ju-
rysdykcji ogólnej.

Odrębność sądów administracyjnych od pozostałych sądów jest jed-
nak ograniczona i niepełna. Dla celów rozpatrywania środków odwo-
ławczych od rozstrzygnięć administracyjnych sądy jurysdykcji ogólnej 
II instancji (district courts) są upoważnione do zasiadania jako sądy 
administracyjne, zaś środki odwoławcze od ich orzeczeń przysługują 
bezpośrednio do Sądu Najwyższego.

6. Podsumowanie

I. Trwałość rozstrzygnięć wydawanych przez organy administracji 
jest zasadą ogólną stanowiącą podstawę działania administracji 
w systemach prawnych państw poddanych analizie. Zasada ta ma 
swoje uzasadnienie w konieczności zapewnienia przez państwo sta-
bilności prawa, a wzruszanie rozstrzygnięć administracyjnych jest, 
w każdym przypadku, wyjątkiem dość ściśle regulowanym.

II. We francuskim postępowaniu administracyjnym (Kodeks sto-
sunków prawnych między obywatelami i administracją; Code des 
relations entre le public et l’administration, dalej jako „CRPA”) wystę-
pują dwa zasadnicze rodzaje aktów administracyjnych (prawnych 
form działania administracji): akty administracyjne przyznające 
uprawnienia (decyzje indywidualne) oraz akty administracyjne 
nieprzyznające uprawnień. 

W  przypadku decyzji indywidualnych cofnięcie (ze skut-
kiem na przyszłość) lub uchylenie (ze skutkiem wstecznym oraz ze 
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skutkiem na przyszłość) jest możliwe, co do zasady, wówczas gdy 
łącznie spełnione są dwa warunki (art. L. 242-1 CRPA):
•	 decyzja indywidualna została wydana niezgodnie z prawem 

lub stała się niezgodna z prawem oraz
•	 zmiana, cofnięcie lub uchylenie decyzji administracyjnej na-

stępuje w terminie czterech miesięcy od dnia jej wydania.
Wyjątki zawarte w przepisach szczególnych regulują sytuacje, 

w których decyzja indywidualna może być cofnięta lub uchylona 
bez spełnienia powyższych warunków. Są to przypadki, w których:
•	 akt administracyjny został wydany na skutek oszustwa – akt 

ten może być cofnięty lub uchylony w każdym czasie,
•	 została wydana decyzja indywidualna, której utrzymanie 

w mocy zależy od spełnienia określonego warunku – decyzja 
ta może być cofnięta lub uchylona w przypadku niespełnienia 
tego warunku,

•	 została wydana decyzja indywidualna przyznająca subwen-
cję – decyzja ta może być cofnięta lub uchylona w przypadku 
niespełnienia warunku do przyznania subwencji,

•	 została wydana decyzja indywidualna, przeciwko której śro-
dek prawny wniosła osoba, której ta decyzja przyznała upraw-
nienie – decyzja może być cofnięta lub uchylona, nawet jeżeli 
jest zgodna z prawem, jeżeli cofnięcie lub uchylenie decyzji 
nie naruszy praw osób trzecich i jeżeli decyzja ma zostać za-
stąpiona decyzją korzystniejszą dla osoby, której przyznano 
uprawnienie,

•	 został zastosowany środek o charakterze sankcji administra-
cyjnej – środek ten może być, co do zasady, cofnięty w każdym 
czasie.

Decyzja indywidualna wydana zgodnie z prawem może podle-
gać uchyleniu lub cofnięciu tylko wówczas, gdy przepisy szczególne, 
będące podstawą jej wydania, przewidują taką możliwość.

W  przypadku aktów administracyjnych nieprzyznają-
cych uprawnień cofnięcie lub uchylenie może nastąpić w trzech 
przypadkach:
•	 akt nieprzyznający uprawnień nie może być uchylony (wzru-

szony ex tunc88), chyba że (art. L. 243-3 CRPA):
a)  jest niezgodny z prawem oraz

 88 Łac. „od wtedy” lub „od wówczas” – oznacza nieważność ze skutkiem od chwili 
wydania.
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b)  uchylenie następuje w terminie czterech miesięcy od 
dnia wydania aktu,

•	 akt nieprzyznający uprawnień może być cofnięty (wzruszony 
ex nunc89) w każdym czasie (jednostka nie może się przy tym 
powołać na naruszenie swoich praw) – art. L. 243-1 CRPA,

•	 organ administracji ma obowiązek cofnięcia (wzruszenia ex 
nunc) z urzędu aktu administracyjnego nieprzyznającego 
uprawnień, jeżeli akt ten wydano niezgodnie z prawem – art. 
L. 243-2 CRPA.

III. W niemieckim prawie administracyjnym zasady wzruszalno-
ści decyzji administracyjnych zostały zawarte w  Federalnym 
Kodeksie Procedury Administracyjnej, który przewiduje możli-
wość stwierdzenia nieważności aktu administracyjnego, sanacji 
wad formalnych aktu administracyjnego, konwersji wadliwego 
aktu administracyjnego, wycofania niezgodnego z prawem aktu 
administracyjnego, a także odwołania zgodnego z prawem aktu 
administracyjnego.

W  Federalnym Kodeksie Postępowania Administracyjnego 
akt administracyjny podlega stwierdzeniu nieważności, jeżeli akt 
ten zawiera istotny błąd, który jest oczywisty po właściwej ocenie 
wszystkich okoliczności. W przepisach wskazano przesłanki nega-
tywne oraz pozytywne przesądzające o uznaniu aktu administra-
cyjnego za nieważny.

Wadliwy akt administracyjny może zostać konwertowany jako 
inny akt administracyjny, jeżeli zachowany jest ten sam cel, jeżeli 
akt mógł być zgodnie z prawem wydany przez organ w przyjętej 
procedurze i formie oraz jeżeli spełnione są inne wymagania doty-
czące jego przyjęcia.

Federalny Kodeks Postępowania Administracyjnego rozróżnia 
sytuację wycofania niezgodnego z prawem aktu administracyjnego, 
a także odwołania zgodnego z prawem aktu administracyjnego. Za-
równo wycofanie, jak i odwołanie aktu administracyjnego jest ob-
warowane szczegółowymi przepisami. Istnieje możliwość, w ściśle 
określonych przypadkach, uzyskania odszkodowania za odwołanie 
lub wycofanie aktu administracyjnego.

Na wniosek osoby zainteresowanej niemieckie organy admini-
stracji publicznej podejmują decyzję o unieważnieniu lub zmianie 

 89 Łac. „od teraz” – oznacza nieważność ze skutkiem od chwili wzruszenia.
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aktu administracyjnego, nawet po tym, gdy minął termin na jego 
zaskarżenie w przypadkach wskazanych w Kodeksie.

IV.  W czeskim prawodawstwie, w zależności od stopnia wadliwości de-
cyzji administracyjnej, przewidziano kilka sposobów wzruszalności 
decyzji administracyjnej, które ujęte są w Ustawie nr 500/2004. Są 
nimi: wzruszenie decyzji obarczonej wadliwością nieuzasadnia-
jącą stwierdzenia nieważności (postępowanie rewizyjne), stwier-
dzenie nieważności decyzji administracyjnej oraz wznowienie 
postępowania.

Czeskie organy administracyjne w ramach procedury rewi-
zyjnej dokonują z urzędu przeglądu ostatecznych decyzji w przy-
padkach, w których uzasadniona jest wątpliwość co do legalności 
takich decyzji.

Ustawa nr 500/2004 przewiduje dwie podstawowe kategorie 
przesłanek, które uzasadniają stwierdzenie nieważności decy-
zji administracyjnej. Jedna z nich dotyczy kompetencji organu, 
druga innych przyczyn, które zostały określone jako katalog 
generalny.

Postępowanie przed czeskim organem administracyjnym, któ-
re zakończyło się ostateczną decyzją w sprawie, jest wznawiane na 
wniosek jego uczestnika w przypadkach określonych w ustawie nr 
500/2004.

V.  W prawie Stanów Zjednoczonych zasady ogólne postępowania 
administracyjnego na poziomie federalnym określają reguły 
wzruszalności decyzji administracyjnych w sposób bardzo zrę-
bowy. Co do zasady, odwołanie lub ponowne rozpatrzenie rozstrzy-
gnięcia administracyjnego jest dopuszczalne, jednak zasady oraz 
termin wniesienia takiego środka każdorazowo regulowane są 
w przepisach materialnych, dotyczących konkretnego działania 
w określonym obszarze polityki publicznej przez konkretną agen-
cję federalną oraz przepisach wykonawczych wydawanych przez 
same agencje. Analiza szerokiego spektrum przepisów material-
nego oraz wykonawczego prawa administracyjnego wykracza jed-
nak znacząco poza zakres raportu. Ponadto, co do zasady, droga 
sądowa w sprawach zakończonych ostatecznymi rozstrzygnięcia-
mi administracyjnymi jest dopuszczalna. Istnieje tendencja do 
definiowania ustawowych wyjątków zamykających drogę sądową 
w sprawach administracyjnych w sposób ścisły, zaś sądy chęt-
nie przyjmują założenie, że „wolą Kongresu jest kontrola sądowa 
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rozstrzygnięć administracyjnych”90. W analizowanych przepisach 
prawa amerykańskiego nie stwierdzono istnienia normy przewi-
dującej limit czasowy, po upływie którego rozstrzygnięcie admi-
nistracyjne nie może być wzruszone.

VI.  Prawo izraelskie przewiduje istnienie trybunałów administracyj-
nych – ciał kolegialnych będących częścią organów administracji 
przeznaczonych do rozwiązywania sporów wynikłych przy zała-
twianiu spraw będących w kompetencji danego organu admini-
stracji. Bez względu na istnienie wewnętrznej ścieżki odwoławczej 
w sprawie konkretnego rodzaju (przepisy prawa nie są bowiem jed-
nolite w tym względzie), na mocy ustawy z 1958 r. o zmianie pro-
cedury administracyjnej i uzasadnianiu rozstrzygnięć, jednostce 
przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu od rozstrzygnięcia urzęd-
nika państwowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiado-
mienia o rozstrzygnięciu odmownym. Sprzeciw od rozstrzygnięcia 
wnosi się do ministra, któremu organizacyjnie podlega urzędnik, 
który wydał rozstrzygnięcie lub jeżeli rozstrzygnięcie wydał urzęd-
nik administracji lokalnej lub inny organ, do ministra odpowie-
dzialnego za wykonanie ustawy, która powierza kompetencje temu 
urzędnikowi lub temu organowi. W analizowanych przepisach pra-
wa izraelskiego nie stwierdzono istnienia normy przewidującej li-
mit czasowy, po upływie którego rozstrzygnięcie administracyjne 
nie może być wzruszone.

 90  Bowen v. Michigan Academy of Family Physicians, 476 U.S. 667 (1986). Zob. 
przypis nr 63.



Literatura

L. Cluzel-Metayer, L. Xenou, Administrative law in France, (w:) Comparati-
ve Administrative Law: administrative law of the European Union, its 
member states and the United States, R. Seerden (red.), Cambridge 2018.

H. Pünder, A. Klafki, Administrative Law in Germany, (w:) Comparative Ad-
ministrative Law: administrative law of the European Union, its member 
states and the United States, R. Seerden (red.), Cambridge, 2018.

J.S. Lubbers, Administrative Law in the United States, (w:) Comparative Ad-
ministrative Law: administrative law of the European Union, its member 
states and the United States, R. Seerden (red.), Cambridge, 2018.

K. Frumarová, Nullity and Other Defects of Administrative Decisions in the 
Czech Republic, Baltic Journal of European Studies, nr 2 (19), 2015.

H.B. Jacobini, An introduction to comparative administrative law, Nowy Jork, 
1991.

M. Gelpe, The Israeli Legal System, Carolina Academic Press, 2013.
D. Barak-Erez, Israeli administrative law at the crossroads: between the En-

glish model and the American model, Israel Law Review, nr 40, 2007.
C.S. Diver, Israeli Administrative Law from an American Perspective, Mishpat 

Umimshal, nr 4, 1997.


