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Dr hab. Wojciech Orłowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Prawa i Administracji

Ekspertyza dotycząca uprawnień  
deputowanego/senatora  

w zakresie toczących się postępowań w sprawach 
administracyjnych, cywilnych i karnych1

Przed przystąpieniem do odpowiedzi na skierowane przez Komisję Regulaminową, Etyki 
i Spraw Senatorskich pytania poczynić należy kilka niezbędnych zastrzeżeń. Pierwszym z nich 
jest to, że ekspertyza napisana jest pod kątem analizy prawno-konstytucyjnej. Przedmiotem 
analizy uczyniono zatem rozwiązania prawne, które dotyczą parlamentarzysty jako członka 
organu przedstawicielskiego. Uwzględniono w badaniach prawa i obowiązki zarówno człon-
ków pierwszej jak i drugiej izby.

Analizowane regulacje powstały w różnych kulturach prawnych, wynikających z odmien-
nych tradycji historycznych. 

Na wstępie należy również przypomnieć, że parlamentarzyści nie posiadają statusu „samo-
istnych” organów państwa, a ich szczególny status prawny jest pochodną kompetencji orga-
nu przedstawicielskiego, którego są członkami. Ostatecznie zatem, zakres szczegółowych ich 
praw i obowiązków wynika z dwóch czynników: charakteru mandatu parlamentarnego oraz 
miejsca organu przedstawicielskiego w systemie organów państwa.

W przeważającej liczbie przypadków, zarówno w odniesieniu do pierwszej jak i drugiej 
izby, rozwiązania konstytucyjne przyjmują mandat wolny, w którym poseł i senator nie jest 
tylko reprezentantem swoich wyborców lecz reprezentantem całego Narodu. Kierować się za-
tem musi interesem całej zbiorowości. Niekiedy jednak status członka drugiej izby parlamen-
tu jest inny, kiedy to  tak jak w przypadku RFN członek Bundesratu jest przedstawicielem rzą-
du krajowego, lub gdy tak jak w przypadku Wielkiej Brytanii członkowie Izby Lordów nie po-
chodzą z wyboru. 

Prawa i obowiązki parlamentarzysty określone są najczęściej w regulacjach regulamino-
wych lub wynikają w niektórych systemach z precedensów parlamentarnych. Te drugie źródła 
prawa charakterystyczne są zwłaszcza dla państw o anglosaskich korzeniach systemu prawne-
go. Uprawnienia te zwane są „przywilejami parlamentarnymi”. 

1 Przepisy obowiązujące w państwach Unii Europejskiej, USA i Kanadzie. Analiza jest próbą odpowiedzi na na-
stępujące pytania: 

  1. Jak wyglądają pod względem proceduralnym  relacje parlamentarzystów z innymi organami?
  2. Jak wyglądają różnice w relacjach parlamentarzystów z prokuraturą na tle innych krajów Unii Europejskiej 

oraz Kanady i Stanów Zjednoczonych?
  3. Jakie parlamentarzyści posiadają uprawnienia wobec prokuratury?
  4. Czy parlamentarzysta może występować w roli pokrzywdzonego w postepowaniu karnym?
  5. Czy w wymienionym wyżej kręgu państw jakikolwiek organ może odmówić wykonania polecenia skiero-

wanego przez parlamentarzystę?
  6. Czy istnieją w tych państwach sankcje za bierną postawę organów za niewykonanie polecenia?



4

Biuro Analiz i Dokumentacji, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych

Tym samym, co do zasady stanowią obowiązujące przepisy wewnętrzne, niemogące nakła-
dać obowiązków na pozostałe organy państwa. Przepisy rangi ustawowej określające prawa 
i obowiązki parlamentarzystów należą do rozwiązań rzadko spotykanych. 

W zakresie uprawnień parlamentów, a w konsekwencji i poszczególnych parlamentarzystów, 
nie bez znaczenia jest również istniejący w danym państwie system rządów i przyjęte w nim za-
sady naczelne. Zasadniczo inny jest wpływ parlamentu na wymiar sprawiedliwości w syste-
mie rządów prezydenckich, inny natomiast w systemie rządów parlamentarno-gabinetowych, 
gdy parlament ma prawo do kontroli władzy wykonawczej. 

Podstawowym wykładnikiem relacji pomiędzy parlamentem a władzą sądowniczą i orga-
nami wymiaru sprawiedliwości pozostaje zasada trójpodziału władz. W sytuacji gdy przepi-
sy Konstytucji wyraźnie przewidują w swojej treści omawianą zasadę (tak jak ma to miejsce 
w Polsce), wyrażona jest jednoznacznie zasada niezależności władzy sądowniczej. Nieco ina-
czej wygląda możliwość realizacji tej zasady, gdy można ją wyinterpretować z ogółu przepi-
sów (np. w konstytucji Włoch). 

Nadmienić również należy, że podstawową zasadą funkcjonowania władzy sądowniczej 
jest jej strukturalna „niezależność”, gwarantowana zarówno przepisami konstytucyjnymi jak 
i regulacjami prawnomiędzynarodowymi.

 Na poziomie europejskim, prawo do niezależnego i bezstronnego sądownictwa jest gwa-
rantowane w art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 
który stanowi, iż „każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego spra-
wy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy roz-
strzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego 
oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej (…)”. Analogiczne normy zawiera 
art. 47 zdanie 2 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej stanowiący iż, „każdy ma prawo 
do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawi-
sły i bezstronny sąd ustanowiony uprzednio na mocy ustawy (…)2. 

Jak wskazał w swoim orzecznictwie ETPCz, pojęcie „niezawisłości sądu” wymaga istnie-
nia gwarancji proceduralnych oddzielających władzę sądowniczą od innych, w szczególności 
od władzy wykonawczej (Clarke p. Zjednoczonemu Królestwu, dec.). Niezawisłość jest także 
często analizowana w związku z „obiektywną bezstronnością”. Wymagany jest pewien struk-
turalny stopień separacji organu od władzy wykonawczej; minister czy rząd nigdy nie może 
być uznany za „niezawisły” sąd (Benthem).

Jakakolwiek zatem możliwość władzy wykonawczej zmiany orzeczenia organu lub zawie-
szenia jego wykonania pozbawia ten organ cech „niezawisłego” sądu (Van de Hurk p. Holan-
dii, no. 16034/90)3. 

2  W prawodawstwie Unii Europejskiej prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy nie jest ograniczone do 
spraw odnoszących się do praw i obowiązków o charakterze cywilnym. Jest to jedna z konsekwencji faktu, że Unia 
jest podmiotem prawa, zgodnie z wyrokiem Trybunału w sprawie 294/83, „Les Verts” przeciwko Parlamentowi Eu-
ropejskiemu (wyrok z dnia 23 kwietnia 1986 r., Rec. 1986, s. 1339). Niemniej jednak, z wyjątkiem ich zakresu za-
stosowania, gwarancje przyznane przez Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wol-
ności mają zastosowanie w podobny sposób w Unii Europejskiej. 

3  „Bezstronność” zakłada badanie niezależności sądu od stron występujących w konkretnej sprawie (Piersack). 
Oprócz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, najbardziej znaczącym europejskim do-
kumentem  dotyczącym niezależności sądów jest dokument Komitetu Ministrów RE w sprawie niezależności, sku-
teczności i roli sędziów oraz Opinia nr 1 Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE) w sprawie standar-
dów,  w sprawie niezależności sądownictwa i nieusuwalności sędziów. Innym dokumentem Rady Europy jest Eu-
ropejska Karta w sprawie statutu sędziów, która została zatwierdzona przez Dyrekcję Spraw Prawnych; Rada Eu-
ropy w Strasburgu w lipcu 1998 roku.
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Przypomnieć również należy, iż w oparciu o regulację artykułu 10 Powszechnej Dekla-
racji Praw Człowieka4 istnieje szereg standardów ONZ w sprawie niezależności sądow-
nictwa5. 

Zasada trójpodziału władz odnosi się również do relacji „niezależności” parlamentu od 
władzy sądowniczej. Widomym tego przykładem, jest ukształtowana historycznie i funk-
cjonująca nawet we współczesnym państwie prawa, instytucja immunitetu parlamentarne-
go. Chociaż jest to uprawnienie przyznane poszczególnym członkom parlamentu, stano-
wi ono gwarancje niezależności i sprawnego funkcjonowania całego organu przedstawi-
cielskiego. 

W tym też kontekście należy udzielić negatywnych odpowiedzi na dwa ostatnie pytania za-
dane w zleceniu, tj. Czy w wymienionym wyżej kręgu państw jakikolwiek organ może odmó-
wić wykonania polecenia skierowanego przez parlamentarzystę? oraz Czy istnieją w tych pań-
stwach sankcje za bierną postawę organów za niewykonanie polecenia? Z punktu widzenia re-
gulacji prawa konstytucyjnego, jedyną możliwością skutecznego wiązania przez władzę usta-
wodawczą pozostałych organów w państwie, w tym zwłaszcza sądów, jest uchwalenie regula-
cji ustawowych. Istotą niezależności władzy sądowniczej (zarówno sądów jak i prokuratury) 
jest brak poleceń kierowanych przez organy władzy wykonawczej i ustawodawczej. Tym bar-
dziej, należy wykluczyć możliwość kierowania przez poszczególnych parlamentarzystów wy-
dawania wiążących poleceń, jak też nakładanie jakichkolwiek sankcji za bezczynność orga-
nów w poszczególnych sprawach. 

Dodatkowo, należy stwierdzić, że szereg zasad etyki przestrzega parlamentarzystów przed 
podejmowaniem takich aktywności dotyczących toczących się jednostkowych spraw wybor-
ców, gdyż może to prowadzić do powstania sytuacji konfliktu interesów. 

Zwrócić można również uwagę na to, iż przepisy konstytucyjne, w tym polskie (art. 103 
ust. 2), zawierają zakazy łączenia stanowisk sędziowskich i prokuratorskich z mandatem par-
lamentarnym, co stanowić może argument przeciwko powierzaniu parlamentarzystom szcze-
gólnych kompetencji wobec toczących się postępowań.

Z punktu widzenia procedur parlamentarnych, instytucjami pozwalającymi parlamentowi 
na wpływanie na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości jest wykonywanie funkcji kontro-
lnej wobec rządu, zwłaszcza gdy organy prokuratury podporządkowane są pośrednio lub bez-
pośrednio ministrowi sprawiedliwości. Cała izba lub właściwe komisje parlamentarne mogą 
zatem uchwalać dezyderaty i opinie. Obie te instytucje prawne nie mają charakteru wiążącego. 
Sankcją w przypadku utraty zaufania do rządu lub poszczególnego ministra może być uchwa-
lenie przez parlament wotum nieufności. Dominującym rozwiązaniem w państwach europej-
skich, przyjmujących parlamentarno-gabinetową formę rządów, jest powierzenie funkcji kon-
trolnej pierwszej izbie. 

W niektórych państwach relacje pomiędzy prokuraturą i władzą wykonawczą polegać mogą 
na możliwości powoływania lub niekiedy, tak jak np. w Niemczech, odwoływania w każdym 
czasie prokuratora generalnego. Parlament ma w niektórych państwach również prawo powo-
ływania prezesa sądu najwyższego. Rozwiązania takie charakterystyczne były zwłaszcza dla 
państw Europy Środkowej i Wschodniej. Obowiązywały one również w Polsce pod rządami 
konstytucji PRL z 1952 r. 

4  „Każdy ma prawo do pełnej równości, do sprawiedliwego i publicznego przesłuchania przez niezależny i bez-
stronny sąd, w rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej 
przeciwko niemu sprawie”. 

5  W szczególności są to Podstawowe zasady dotyczące niezawisłości sądownictwa zatwierdzone przez Sekreta-
rza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.
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Organem związanym z działalnością parlamentu w sprawach dotyczących ochrony praw 
i obowiązków obywatelskich, jest w większości państw europejskich6, instytucja rzecznika praw 
obywatelskich (Ombudsmana). W zależności od przyjętego modelu jednoosobowy lub wielo-
osobowy, ten niezależny organ jest powoływany na określoną kadencję przez parlament i wyko-
nuje szereg obowiązków wobec parlamentu. Najczęściej polegają one na składaniu corocznych 
sprawozdań parlamentowi ze swojej działalności, sygnalizując obszary rozwiązań ustawowych 
mających znaczenie dla realizacji wolności i praw jednostki. Nadmienić jednak należy, że naj-
częściej drugie izby nie mają uprawnień związanych z funkcjonowaniem rzecznika7. 

Jako organ niezależny, rzecznik praw obywatelskich również nie może być skutecznie wią-
zany poleceniami lub instrukcjami, ani przez parlament, ani przez poszczególnych parlamen-
tarzystów. Jego działalność w sprawach jednostkowych może być inicjowana wnioskami par-
lamentarzystów i w tym zakresie umożliwia skuteczną obronę praw i wolności jednostki w to-
czących się postępowaniach administracyjnych, karnych i cywilnych.

Istnieje jednak inne podejście do kontroli parlamentu nad prawami i wolnościami człowie-
ka i obywatela. Przykładem takiego systemu może być Republika Federalna Niemiec, która 
nie zdecydowała się na powołanie instytucji Ombudsmana. Argumentem przeciwko utworze-
niu tej instytucji było przekonanie o konieczności utrzymywania związków członków Parla-
mentu Związkowego ze swoimi wyborcami. 

W Niemczech rolę rzecznika pełni Komisja Petycji Bundestagu powołana na mocy art. 17 
Ustawy Zasadniczej RFN. Regulacja ta zapewnia każdemu prawo do zwracania się indywidu-
alnie lub zbiorowo z pisemnymi prośbami lub zażaleniami do właściwych organów i do przed-
stawicielstwa narodu. Art. 45c ustawy zasadniczej stanowi ponadto, że: „Bundestag powołu-
je Komisję Petycji, do której obowiązków należy rozpatrywanie petycji i zażaleń kierowanych 
do Bundestagu zgodnie z art. 17 UZ”. 

Szczególna ustawa o kompetencjach Komisji Petycji Bundestagu (Gesetz über die Befu-
gnisse des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages) zobowiązuje rząd niemiecki oraz 
wszystkie urzędy federalne do udostępnienia Komisji Petycji akt, udzielania jej informacji 
i umożliwienia wstępu na teren tych urzędów. Podobne obowiązki nakłada ona na wszystkie 
spółki, instytucje i fundacje podlegające nadzorowi rządu federalnego. Komisja Petycji może 
także organizować przesłuchania petentów, świadków i biegłych. Może ona również delego-
wać swoje uprawnienia na poszczególnych członków.

Podobna tradycja obecna jest również w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz 
w Kanadzie. W systemach tych, jedynie na poziomie lokalnym, spotkać można odpowiedni-
ka rzecznika praw obywatelskich. Rolę ombudsmanów w danym okręgu wyborczym w spra-
wie realizacji praw i wolności pełnią parlamentarzyści. Z tego też względu, zakres możliwych 
interwencji wydaje się być znacząco szerszy. W przypadku Izby Reprezentantów USA ścisłe 
relacje pomiędzy posłem a wyborcami wynikają z krótkiej 2-letniej kadencji Kongresu i ko-
niecznością zabiegania o poparcie mieszkańców okręgu wyborczego. Istnieją również przy-
kłady państw, takich jak Włochy, w których instytucja rzecznika praw obywatelskich funkcjo-
nuje na poziomie lokalnym. 

Należy również wspomnieć, że zakres relacji pomiędzy parlamentem (parlamentarzysta-
mi) a sądami oraz organami prokuratury wynika z przyjętych założeń struktury tych organów. 

6  Dla przypomnienia stwierdzić należy, że rozwiązania takie występują w większości państw należących do Unii 
Europejskiej Poza Polską organy takie posiadają jeszcze następujące państwa członkowskie Unii Europejskiej: Au-
stria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holan-
dia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania. 

7  Dotyczy to drugich izb w Austrii, Belgii, Hiszpanii i Holandii. W analizowanej grupie państw uprawnienia 
względem rzeczników praw obywatelskich posiadają drugie izby w Polsce i Rumunii.
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Inny charakter ma procedura sądowa w państwach należących do anglosaskiej kultury praw-
nej, gdzie istnieje instytucja Wielkiej Ławy, która decydując o możliwości postawienia danej 
osoby przed sądem, łączy w sobie kompetencje zarówno sądu jak i organów prokuratury. 

Nie można także wskazać jednego modelu funkcjonowania sądownictwa administracyjnego. 
Może ono działać zarówno w ramach systemu sądów powszechnych, jak też stanowić osobny 
system sądów. Może też tak jak we Francji pozostawać w obrębie władzy wykonawczej8. 

Na koniec należy również dodać, że istnieją różne modele funkcjonowania prokuratury: mo-
del francuski „ministère public”, charakterystyczny dla większości państw europejskich, w któ-
rym urzędnicy państwowi mają monopol na ściganie przestępstw z urzędu, w oparciu o system, 
w którym samodzielnie zbierają i oceniają dowody oraz model anglosaski gdzie przestępstwa 
ściga się na wniosek poszkodowanych lub przez policję, w systemie kontradyktoryjności. 

Po drugie, istnieją także duże różnice w pozycji ustrojowej prokuratorów w poszczegól-
nych państwach. W pierwszym rzędzie dotyczy to relacji z władzą wykonawczą. Poszczegól-
ne rozwiązania mogą oscylować pomiędzy pełnym ich podporządkowaniem a pełną niezależ-
nością od władzy wykonawczej. Po drugie, różnice występują również w odniesieniu do rela-
cji pomiędzy prokuratorami i sędziami. W niektórych systemach należą oni do jednego korpu-
su zawodowego sędziów, podczas gdy w innych modelach, sędziowie i prokuratorzy stanowią 
całkowicie oddzielone zawody prawnicze. 

Wszystko to decyduje o ograniczonej możliwości recepcji rozwiązań funkcjonujących 
w innych systemach prawnych. W tym kontekście nie można zatem mówić o porównywal-
ności kompetencji polskich parlamentarzystów z kompetencjami parlamentarzystów z innych 
państw. 

W toku przeprowadzonej analizy nie odnotowano specyficznych uprawnień członków parla-
mentu wobec organów prokuratury w porównaniu z innymi funkcjonariuszami państwowymi. 

Szczegółowej analizie poddano uprawnienia parlamentarzystów w tych państwach, które 
nie posiadają instytucji rzecznika praw obywatelskich lub posiadają takie instytucje jedynie na 
poziomie regionalnym. Były to: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Kanada, Republika 
Federalna Niemiec, Wielka Brytania i Włochy. We wszystkich tych systemach można odna-
leźć podobne rozwiązania jak w Polsce, które pozwalają na zaliczenie parlamentarzystów do 
kategorii osób zaufania publicznego lub funkcjonariuszy publicznych. Nie są to jednak prawa 
związane ściśle z funkcją członka parlamentu. 

8  We Francj i  istnieje wyraźny podział na jurysdykcję sądową „juridiction judiciaire”,  na którą składa się: sąd 
kasacyjny oraz trybunały pierwszej instancji oraz jurysdykcję administracyjną „juridiction administrative”. Na sys-
tem ten składa się Rada Stanu, apelacyjne sądy administracyjne i trybunały administracyjne.
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Suplement do ekspertyzy dotyczącej uprawnień podej-
mowanych przez deputowanego/senatora w zakresie to-
czących się postępowań w sprawach administracyjnych, 
cywilnych i karnych.

Analiza polskich przepisów prawnych 
i ocena możliwości recepcji rozwiązań obcych

Obowiązujące w Polsce regulacje prawne są w skali Europy rozwiązaniami szczególnymi. 
Zakładają one oprócz regulacji konstytucyjnych i regulaminowych również regulacje ustawo-
we dotyczące posłów i senatorów. Regulacje zawarte w ustawach umożliwiają przyznanie par-
lamentarzystom praw dotyczących organów „poza Sejmem i Senatem”.

Ich geneza związana jest z uchwaleniem specjalnej ustawy z dnia 31 lipca 1985 r. o obo-
wiązkach i prawach posłów na Sejm PRL. Zasadniczą przyczyną ich uchwalenia były upraw-
nienia finansowe ówczesnych przedstawicieli w kontekście odstąpienia od zasady łączenia 
mandatu z funkcją zawodową i wprowadzenia eksperymentu „posłów zawodowych”. Ukształ-
towany wówczas katalog praw i obowiązków zgodny był z zapisaną w konstytucji z 1952 r. za-
sadą nadrzędnej pozycji Sejmu w systemie organów państwa. 

W późniejszych nowelizacjach ustawy przyjęto porównywalny status posłów i senatorów. 
Wynikał on z charakteru wyborów do Sejmu i Senatu w roku 1989. W ówczesnej sytuacji po-
litycznej nie do pomyślenia było, aby członkowie organu pochodzącego z wolnych wyborów 
posiadali mniejsze prawa i obowiązki niż posłowie Sejmu X kadencji. 

Obowiązująca ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora nie do końca jest adekwat-
na do przyjętego w obecnej Konstytucji RP charakteru mandatu posła i senatora. Przypomnieć 
należy, że została ona uchwalona 9 maja 1996 r., a więc przed wejściem w życie obecnie obo-
wiązującej Konstytucji. Przewiduje ona np. szerokie uprawnienia Prezydium Sejmu i Senatu, 
chociaż organy te obecnie nie są wymienione w przepisach ustawy zasadniczej. 

W kontekście analizowanych problemów zwrócić należy uwagę na fakt, iż zgodnie z art. 101 
przepisów utrzymanych w mocy z Konstytucji z 1952 r. Mała Konstytucja nakazywała posłom i 
senatorom „zdawać sprawę wyborcom ze swojej pracy i z działalności organu, do którego zosta-
li wybrani”. Z regulacji tej wynikało, że chociaż poseł i senator był reprezentantem całego Na-
rodu, to nadal miał on określone obowiązki również wobec swoich wyborców. Nakazywało to 
posłom i senatorom utrzymywania ściślejszej więzi z wyborcami w swoim okręgu wyborczym. 

Rozwiązania obecnej Konstytucji zasadniczo różnią się od poprzednich. Art. 104 ust. 1 sta-
nowi, iż posłowie (i odpowiednio senatorowie) „są przedstawicielami Narodu”. Nie wiążą ich 
też „instrukcje wyborców”. Rozstrzygające wydają się jednak regulacje zawarte w art. 95 ust. 
1 ustawy zasadniczej, które stanowią, iż jedynie „Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością 
Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami Konstytucji i ustaw”. Ustawa zasadnicza 
nie tylko powierza wykonywanie funkcji kontrolnej jednej izbie, ale również ogranicza jej wy-
konywanie do jednego tylko członu władzy wykonawczej jakim jest Rada Ministrów. 

W tym kontekście nie wydaje się możliwe powierzenie kompetencji kontrolnych, zarówno 
senatorom jak i posłom, nad funkcjonowaniem organów prokuratury czy też organów admini-
stracji publicznej.

W mojej ocenie, jedyną możliwością poszerzenia uprawnień posłów i senatorów w anali-
zowanym zakresie, jest powiązanie ich, wzorem Niemiec, z regulacjami określonego w art. 63 
Konstytucji RP prawa petycji.  
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