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Problem odpowiedzialności prawnej za obietnice wyborcze

I.

Odpowiedzialność za obietnice wyborcze jest częścią szerszej problematyki 
odpowiedzialności za słowo w życiu publicznym2. W demokratycznym pań-
stwie prawnym państwo powinno zapewnić obywatelom pewność co do wy-
powiedzi przedstawicieli organów państwowych (władzy publicznej). Z „ak-
cjami wyborczymi” jest ten problem, że biorą w  nich udział także osoby 
niebędące takimi reprezentantami. Stąd też pojawia się zagadnienie prawnej 
odpowiedzialności za słowa, obietnice głoszone w toku kampanii wyborczej. 
Warto nadmienić, iż temat niniejszego opracowania jest aktualny. Debata 
publiczna bowiem koncentruje się wokół znaczenia (i ostrości) słów wypo-
wiadanych przez przedstawicieli sceny politycznej. Ostatnie tragiczne wyda-
rzenia (zabójstwo na tle politycznym) są dowodem na to, że wypowiedzi po-
lityka mają większą moc rażenia niż „zwykłych” ludzi.

Czy można rozliczyć składających obietnice wyborcze z  braku ich re-
alizacji? Należy najpierw postawić pytanie, czy obietnice wyborcze można 
kwalifikować jako przyrzeczenie publiczne. Aby odpowiedzieć na nie, zba-
dać trzeba czy pomiędzy przyrzekającym a  społeczeństwem nastąpiło za-
wiązanie stosunku cywilnoprawnego – iuris vinculum. 

1 Autor jest doktorantem Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu.

2 Temat niniejszego artykułu koncentruje się wokół zagadnienia obietnic wyborczych 
w  kontekście przyrzeczenia publicznego i  pomija problematykę ochrony dóbr osobistych 
uregulowaną prawem cywilnym i wyborczym.



128 PRZEGLĄD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 2011/1

II.

„Przyrzekać” to znaczy obiecywać, ślubować, przysięgać, zaprzysięgać, da-
wać obietnicę, przyrzeczenie, dawać słowo, a  synonimami przyrzeczenia 
są zobowiązanie, obietnica, słowo honoru, obiecanka3. Natomiast promesa 
(z fr. promesse – obietnica) oznacza zobowiązanie się organu państwowego 
do wydania określonej decyzji, jeżeli osoba zainteresowana dopełni odpo-
wiednich formalności4.

Przyrzeczenie publiczne, zgodnie z art. 919 kodeksu cywilnego5, to uczy-
nione publicznie przyrzeczenie nagrody za określone zachowanie. W opar-
ciu o podane definicje warto więc dokonać analizy części składowych tych 
pojęć. 

Owa publiczna obietnica jest zobowiązaniem wynikającym z jednostron-
nego oświadczenia przyrzekającego skierowanego do większej grupy osób, 
a nie do określonej osoby. Adresatem jest więc zbiór nieoznaczonych jedno-
stek, których nie da się utożsamić (ad incertas personas). Dopuszczalne jest 
jednak posługiwanie się pewnymi określeniami generalizującymi lub indy-
widualizującymi, byleby grupy, do których kierowane jest owo oświadcze-
nie, były traktowane jako całość6. 

Przyrzeczenie powinno zostać zatem sformułowane w sposób precyzyj-
ny, tak aby wykluczyć ewentualne spory co do tego, czy osoba, która stara się 
o nagrodę, rzeczywiście spełniła określone w przyrzeczeniu warunki.

Po złożeniu przyrzeczenia osoba składająca obowiązana jest dotrzymać 
go w stosunku do osoby lub osób, które spełniły warunki otrzymania na-
grody. Jeśli osoba, która złożyła przyrzeczenie, odmawia jego dotrzymania, 
uprawnieni do nagrody mogą zwrócić się do sądu o  wydanie nagrody od 
osoby przyrzekającej. 

Przyrzeczenie można nazwać publicznym7, jeżeli zostało złożone za po-
średnictwem mediów, czyli gdy istnieje doń powszechny społeczny dostęp. 

3 Słownik wyrazów bliskoznacznych, pod red. S. Skorupki, Warszawa 1984, s.v. przyrze-
czenie i przyrzekać. 

4 Słownik wyrazów obcych, pod red. J. Tokarskiego, Warszawa 1978, s. 605.
5 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
6 G. Bieniek i in., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Zobowiązania, t. 2, Warszawa 2009, 

s. 1005.
7 Jak zauważa K. Mularski, publiczny charakter obietnic wyborczych nie ulega wątpli-

wości, bo kandydatom zależy wręcz, aby wypowiedzi zawierające obietnice docierały do jak 
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Dotyczy to zarówno prasy, bez względu na to, czy ma charakter ogólnopolski 
czy lokalny (np. miejski lub uniwersytecki), jak i radia, w tym także rozgło-
śni i radiowęzłów o ograniczonym zasięgu, telewizji (publicznej i prywatnej, 
kodowanej i lokalnej). Rozwój techniki powoduje, że przyrzeczenie publicz-
ne może zostać złożone za pośrednictwem teletekstu (telegazety), jak rów-
nież Internetu (w tym także na blogach, czatach, tj. forach dyskusyjnych, li-
stach dyskusyjnych, tablicach ogłoszeń, stronach www, a  także działającej 
w zakładzie pracy wewnętrznej strony internetowej). Przyrzeczenie publicz-
ne może również zostać złożone w  tradycyjny sposób przez umieszczenie 
na zewnątrz budynków środków wizualnych – plakatu, afisza, ogłoszenia 
czy obwieszczenia w miejscach do tego przeznaczonych. Za publiczne należy 
uznać przyrzeczenia ustne składane podczas wieców, zgromadzeń i zebrań. 

Czynność będąca essentialia negotii omawianego zobowiązania warun-
kująca otrzymanie przyrzeczonej nagrody powinna być wyraźnie oznaczo-
na. Będzie więc to każda czynność polegająca na działaniu czy zaniechaniu, 
jeżeli nie jest zabroniona przez prawo albo sprzeczna z zasadami współży-
cia społecznego. Czynność, o której mowa, musi być czynem człowieka, za-
leżnym od jego woli i umiejętności. Nie może to być zdarzenie losowe, gdyż 
stanowiłoby wówczas grę lub zakład, których prowadzenie w kampanii wy-
borczej jest zabronione8. 

Pojęcie „wykonanie oznaczonej czynności” rozumiane jest bardzo szero-
ko. W przypadku obietnic wyborczych pożądanym opisem zachowania ad-
resatów „promes” jest zagłosowanie na konkretnego kandydata czy ugru-
powanie polityczne. Trzeba pamiętać o publicznym wymiarze wyborczego 

największej liczby adresatów, będących potencjalnymi wyborcami. Zob. K. Mularski, Obiet-
nice wyborcze w świetle instytucji przyrzeczenia publicznego, „Przegląd Sejmowy” nr 1, 2009, 
s. 129 i podaną tam literaturę.

8 Wszystkie ustawy wyborcze stanowią, iż „zabronione jest organizowanie w ramach 
prowadzonej kampanii wyborczej gier losowych i konkursów, w których wygranymi są na-
grody pieniężne lub przedmioty o  wartości wyższej niż wartość przedmiotów zwyczajo-
wo używanych w celach reklamowych lub promocyjnych. Zob. art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 
12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu RP (tekst jednolity: Dz.U. 2007 
Nr 190, poz. 1360 ze zm.); art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. – o wyborze Pre-
zydenta RP (tekst jednolity: Dz.U. 2000 Nr 47, poz. 544); art. 27h w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy 
z dnia 20 czerwca 2002 r. – o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta 
(Dz.U. Nr 113, poz. 984 ze zm.); art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wy-
borcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz.U. 2003 Nr 
159, poz. 1547 ze zm.); art. 152 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do 
Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219 ze zm.). 
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głosowania9. Ten wzgląd eliminuje istnienie jakiegoś węzła pomiędzy pod-
miotami, którego charakter można rozpatrywać na gruncie norm cywilno-
prawnych10. 

Elementem cywilnoprawnej konstrukcji przyrzeczenia publicznego jest 
nagroda. W odniesieniu do wyborczych obietnic istotne ograniczenie w jej 
dochodzeniu może stanowić jedna z  podstawowych zasad prawa wybor-
czego – tajność głosowania. Jak pisze K. Mularski, „tajność w takim ujęciu 
nie stanowiłaby już jednak argumentu za niemożliwością uznania obietnic 
wyborczych za relewantne na gruncie art. 919 k.c., a jedynie przekreślałaby 
praktyczny sens takiej kwalifikacji”11. 

Należy zauważyć, iż w odniesieniu do wyborczych obietnic brakuje ele-
mentu „czynności danego podmiotu”. Można co najwyżej mówić o określo-
nym „ stanie rzeczy12” rozumianym jako głos oddany na kandydata czy par-
tię przyczyniający się do ich dobrego wyniku wyborczego traktowanego jako 
suma takich głosów. Co prawda akt głosowania jest zachowaniem zależnym 
od woli człowieka, to jednak trudno przewidzieć wpływ oddanego głosu na 
korzystny rezultat elekcji. Ponadto, jak się wydaje, nawet dołożenie należytej 
staranności w przypadku szerokiej grupy wyborców popierających danego 
kandydata lub program, w przypadku ich porażki wyborczej nie uprawnia 
do występowania z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do pretendenta, 
jak i władz publicznych13.

9 Zdaniem sądu wydającego opinię w sprawie protestu wyborczego, „akt głosowania 
ma charakter publiczny, ustrojowy. Nie jest prywatnoprawnym oświadczeniem woli podda-
jącym się wykładni, które na dodatek, pod pewnymi warunkami, można odwołać. Wola wy-
borcy musi być wyrażona jasno, w sposób nie budzący wątpliwości i to w chwili głosowania”. 
Postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 23 czerwca 2003, I Ns 82/03, niepubl.

10 Podobnie przekonująco K. Mularski, op.cit., s. 130.
11 Ibidem. Na ten sam problem zwraca uwagę B. Banaszkiewicz. W swojej glosie wyraził 

pogląd, iż tajność nie stanowi przeszkody uznania obietnicy wyborczej za przyrzeczenie, jeśli 
została adresowana do każdego. B. Banaszkiewicz, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 
20 września 1996 r. (sygn. akt III CZP 72/96), „Przegląd Sejmowy” nr 7, 1997, s. 207. 

12 K. Zawada uważa, iż przyrzeczenie nagrody na wypadek nastąpienia jakiegoś zdarze-
nia niebędącego zachowaniem się człowieka nie jest przyrzeczeniem publicznym w rozumie-
niu art. 919 k.c. Por. K. Zawada, Przyrzeczenie publiczne w polskim prawie cywilnym, Warszawa 
1987, s. 172.

13 Pogląd ten wzmacnia stanowisko A. Szpunara, który wyraża przekonanie, iż w przy-
rzeczeniu publicznym chodzi o osiągnięcie określonego rezultatu. Tak więc nie może być na-
grodą staranne działanie jakiegoś podmiotu. Zob. A. Szpunar, [w:] System Prawa Cywilnego, 
t. 3, cz. 2, Wrocław 1976, s. 1087.
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III.

Problematyka prawnej kwalifikacji obietnic wyborczych jako przyrzeczenia 
publicznego była przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego w uchwa-
le z dnia 20 września 1996 r.14 Stwierdzono w niej, iż nie jest dopuszczalne 
dochodzenie na drodze sądowej spełnienia obietnic wyborczych. 

Aby obietnice wyborcze mogły być źródłem zobowiązań, pomiędzy stro-
nami – jednostką a społeczeństwem powinna zostać zawarta umowa. Aby 
do niej doszło, potrzebny jest consensus, czyli zgodne oświadczenia woli. 
Należy odpowiedzieć na pytanie, czy obietnice wyborcze mogą być zalicza-
ne do czynności prawnych. Istotnym elementem takiej czynności jest wła-
śnie oświadczenie woli15 złożone w celu powstania, zmiany lub ustania okre-
ślonego stosunku z zakresu prawa cywilnego. Sąd Najwyższy w cytowanej 
uchwale stwierdził, iż „kandydat do wyboru na urząd, przyjmując dany pro-
gram wyborczy i uszczegółowiając go w akcji agitacyjnej mniej lub bardziej 
konkretnymi obietnicami, nie wyraża woli nawiązania z wyborcą stosunku 
cywilnoprawnego rodzącego określone zobowiązanie do spełnienia obieca-
nego świadczenia w razie wygrania wyborów”. Czymże jest obietnica wy-
borcza skoro nie można jej zaliczyć do zdarzeń prawnych? Pojęcie „obietni-
ca wyborcza” nie znajduje swej normatywnej definicji, nie jest więc pojęciem 
prawnym, a  należy do kategorii terminów potocznych. To zatem określo-
ny stan faktyczny wywołujący konsekwencje o charakterze społecznym lub 
psychologicznym.

14 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 września 1996 r., III CZP 72/96. W pozwie 
skierowanym do Sądu Rejonowego Józef G. domagał się zasądzenia od Lecha W. kwoty ty-
siąca zł. Według twierdzeń, na których powództwo to zostało oparte, w  1990 r. pozwany 
Lech W. publicznie głosił podczas kampanii wyborczej, że w razie wybrania go na urząd pre-
zydenta RP, każdy Polak otrzyma 10 mln zł. Pozwany objął urząd prezydenta RP, jednak, 
sprawując go, przyrzeczenia nie dotrzymał. Dochodzona kwota stanowiła zaliczkę na poczet 
pełnej należności.

15 O obietnicach wyborczych jako oświadczeniu woli pisze K. Mularski, op.cit., s. 124– 
–128. Autor ten konkluduje, iż obietnice wyborcze są co do zasady oświadczeniami woli. 
Można na gruncie art. 919 k.c. kwalifikować obietnice przedwyborcze – tj. takie, w których 
obiecywana nagroda ziścić się ma jeszcze przed wyborami. Natomiast wszelkie obietnice po-
wyborcze są oświadczeniami nieważnymi – z uwagi bądź to na ich niezgodność z prawem, 
bądź przez wzgląd na numerus clausus jednostronnych czynności prawnych. Zob. ibidem, 
s. 133–134. 
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Cytowana uchwała spotkała się z krytyczną glosą M. Cieślińskiego16. Sąd 
Najwyższy tłumaczył niedopuszczalność drogi sądowej tym, iż roszczenie 
opierające się na obietnicach wyborczych nie ma charakteru sprawy cywil-
nej. Natomiast dopuszczalność drogi cywilnej jest bezwzględną przesłanką 
procesową, którą sąd powinien w każdym stanie sprawy wziąć pod uwagę 
z  urzędu17. Za niewłaściwe uznać należy pozbawianie drogi sądowej rosz-
czeń ze swej istoty niezaskarżalnych. Albowiem można „roszczenia powy-
borcze” traktować jako zobowiązania naturalne, gdyż wykazują one cechy 
zbliżone do tej instytucji prawa zobowiązań18. Należy odróżnić przypad-
ki niedopuszczalności drogi sądowej od wypadków bezzasadności roszcze-
nia procesowego. W pierwszej sytuacji chodzić będzie o odrzucenie pozwu. 
W drugim zaś powinno nastąpić oddalenie powództwa, po merytorycznym 
rozpoznaniu sprawy, zgodnie z zasadą audiatur et altera pars. W formie wy-
roku sąd może orzec o tym, czy istnieje stosunek prawny między stronami. 
Natomiast w omawianej sprawie powód sformułował swoje twierdzenie, że 
łączy go z pozwanym – byłym Prezydentem RP stosunek o charakterze cy-
wilnoprawnym. A zatem sąd powinien rozważyć zasadność tego twierdze-
nia, mając na uwadze całokształt obowiązującego prawa – niezależnie od 
kwalifikacji, jaką nadał temu roszczeniu powód w pozwie.

Z kolei, jak uważa �. Zedler w glosie19 do przywoływanej uchwały, „wpro-
wadzenie w szerokim zakresie możliwości sądowego dochodzenia roszczeń 
wynikających z obietnic wyborczych niewątpliwie wpłynęłoby na bardziej 
odpowiedzialne prowadzenie kampanii wyborczych przez poszczególnych 
polityków, którzy musieliby się liczyć ze składanymi obietnicami. Wpłynę-
łoby to niewątpliwie na podniesienie kultury politycznej w Polsce”. Ponad-
to ten sam autor zwraca uwagę na to, iż nie można wykluczyć, że w jakimś 
konkretnym przypadku prowadzenia kampanii wyborczej obietnica wybor-
cza będzie złożona tak, że będzie przyrzeczeniem publicznym. Jak już to zo-
stało powiedziane w uchwale Sądu Najwyższego, nie można kwalifikować 
obietnic wyborczych jako zdarzeń prawnych. �. Zedler zwraca uwagę na to, 

16 M. Cieśliński, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 września 1996 r., OSP 
1997, poz. 113, s. 295–297.

17 J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, Postępowanie cywilne, War-
szawa 1996, s. 54.

18 W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1994, s. 48–49.
19 F. Zedler, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 września 1996 r., „Przegląd 

Sejmowy” nr 1, 1998, s. 72–83.



133Radosław Zych • Problem odpowiedzialności prawnej za obietnice wyborcze

iż „zdarzenie prawne” jest pojęciem szerokim. Wśród nich istotne miejsce 
zajmują czynności prawne, które mają charakter czynności konwencjonal-
nych20. Także i  ten autor podnosi, że powód nie ma obowiązku nazwania 
bądź sprecyzowania w pozwie czynności konwencjonalnych, które określają 
zdarzenie prawne uzasadniające żądanie zgłoszone w pozwie. Wystarczy, iż 
powód w tym piśmie procesowym wskaże zespół szeroko rozumianych za-
chowań psychofizycznych pozwanego, wśród których znajduje się takie za-
chowanie, które wchodzi w  skład czynności konwencjonalnej stanowiącej 
zdarzenie prawne uzasadniające żądanie pozwu. 

Bez znaczenia jest fakt, iż nasze prawo cywilne nie zna „umów ze społe-
czeństwem”, gdyż powód nie ma obowiązku przytaczania podstaw prawnych 
swego żądania. Powód będzie mógł nawet błędnie podać podstawę prawną 
żądania pozwu. Ważne jest dla określenia, czy daną sprawę można zakwa-
lifikować do spraw cywilnych to, by była to sprawa ze stosunków z zakre-
su prawa cywilnego i to implicite decyduje o dopuszczalności drogi sądowej. 

V.

W ujęciu problematyki niniejszego opracowania, nie można pomijać myśli 
J.  J. Rousseau21. Przedstawiciel XVIII-wiecznej doktryny prawa natury był 
autorem rozwoju koncepcji demokracji politycznej sprawowanej przy współ-
uczestnictwie każdego członka społeczeństwa. W myśl jej założeń „ludzie 
nie mogą tworzyć nowych sił”, w związku z czym „suma sił może powstać 
tylko z  połączenia wielu ludzi”22. Dalszym uzasadnieniem rozwoju stanu 
państwowości jest założenie, w myśl poniższych słów: „znaleźć formę stwo-
rzenia, która by broniła i chroniła całą wspólną siłą osobę i dobra każdego 
jej członka i dzięki której każdy, łącząc się ze wszystkimi, słuchałby jednak 
tylko siebie i pozostawał równie wolny jak przedtem”. Oto problem zasad-

20 Z. Radwański, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 1993, s. 137 i n.; A. Redelbach, 
S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1993, s. 78 i n.

21 Choć źródeł teorii umowy społecznej można poszukiwać już w myśli Tomasza Hob-
besa czy Johna Locke’a, jednak powszechnie (najczęściej) wiąże się ją z twórczością J. J. Ro-
usseau.

22 Umowa społeczna, przekł. A. Peretiatkowicza, Poznań 1920, s. 21–28.
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niczy, który rozwiązuje umowa społeczna (contract social)23. Umowy spo-
łecznej, po myśli Rousseau, nie należy kwalifikować jako czynności prawnej 
ze stosunków prywatnoprawnych, choć mogą mylić słowa, iż: „wprowadza 
[ona] taką równość między obywatelami, iż wszyscy zobowiązują się na tych 
samych warunkach i wszyscy powinni korzystać z tych samych praw”24. Ta-
kiej umowie nie towarzyszy oświadczenie woli, gdyż „suwerenność polega 
jedynie na sprawowaniu woli powszechnej, nie może nigdy podlegać odstą-
pieniu, natomiast zwierzchnik może być reprezentowany tylko przez same-
go siebie25”. J. J. Rousseau odrzucił więc ideę rządów reprezentacyjnych. �un-
damentalne znaczenie w jego koncepcji miała teza, iż „zwierzchnictwo nie 
może być reprezentowane z tej samej racji, dla której nie może być odstępo-
wane; polega ono z istoty swej na woli powszechnej, a woli się nie reprezentu-
je”26. W konsekwencji traktowano te osoby nie jako reprezentantów, ale jako 
funkcjonariuszy wykonujących ustalone prawem zadania i ponoszących za 
to odpowiedzialność przed swoimi wyborcami27.

Koncepcja J. J. Rousseau nie znajduje więc potwierdzenia dla kwalifika-
cji obietnic wyborczych jako przyrzeczenia publicznego ze sfery stosunków 
cywilnoprawnych. W myśl teorii Rousseau „przez umowę społeczną czło-
wiek traci swoją wolność przyrodzoną (…) zyskuje natomiast wolność spo-
łeczną”28. A zatem, uzasadnień tej myśli i jej zastosowania nie można odno-
sić do stosunków z zakresu prawa cywilnego, opierających się na równości 
stron stosunku zobowiązaniowego wynikającej ze specyficznej dla tej gałę-
zi prawa metody regulacji.

VI.

Proces wyborów i  ich wynik są mechanizmem umożliwiającym agrega-
cję preferencji obywateli, których treścią są sprawy publiczne, dzięki cze-

23 J. Justyński, Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno-prawnych, Toruń 
2004, s. 97.

24 Ibidem, s. 101.
25 Ibidem, s. 100.
26 J. Rousseau, Umowa społeczna, Warszawa 1967, s. 15.
27 G. Kryszeń, Standardy prawne wolnych wyborów parlamentarnych, Białystok 2007, 

s. 31.
28 J. Justyński, op.cit., s. 100.
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mu obywatele wywierają wpływ na treść i  sposób rządzenia29. Politologo-
wie poszukują wyjaśnień dla zachowań wyborczych jednostki w  sferze jej 
praw i stanów emocjonalnych. Wprawdzie głosują jednostki, ale określone 
zachowania wyborcze są zdeterminowane ich grupowymi afiliacjami. W re-
zultacie procesu wyborczego zostaje wyłoniona reprezentacja interesów po-
szczególnych grup społecznych. Dobrze byłoby więc, gdyby reprezentanci 
faktycznie respektowali hasła, jakie doprowadziły do ich wybrania.

Naród najczęściej realizować będzie swoje decyzje poprzez wybranych 
przedstawicieli, którzy będą działać za suwerena, w  jego imieniu i na jego 
rachunek. Jednakże podmiotem działającym nie jest już Naród rozumia-
ny jako pewna zbiorowość społeczno-polityczna, ale inna zbiorowość, nie 
w pełni pokrywająca się z pierwotnym pojęciem suwerena, określana w pi-
śmiennictwie prawniczym jako „wyborcy”30. Dochodzi więc do wyodrębnie-
nia się nowej socjologicznej hemisfery.

Biorąc pod uwagę warunki współczesnego państwa polskiego (teryto- 
rium, ludność, znaczny zakres funkcji i  zadań państwa oraz stopień ich 
skomplikowania), ustawodawca konstytucyjny świadomie i celowo wskazał 
najpierw na rządy przedstawicielskie jako formę realizacji władzy Narodu31. 

Na tle rozważań dotyczących mandatu przedstawicielskiego, warto przyj-
rzeć się jego pochodzeniu. Istota mandatu wolnego nakazuje deputowanemu 
kierować się wyłącznie własnym sumieniem i względem na interesy ogólno-
państwowe. Nie może przyjmować żadnych zleceń czy instrukcji od wybor-
ców, nie ponosi względem nich także odpowiedzialności32. Można mówić 
o pewnej fikcji reprezentacji, gdyż nie należy identyfikować podmiotu fak-
tycznie przyznającego mandat z podmiotem reprezentowanym przez przed-
stawiciela. Mandatariusz ma występować w  imieniu całego narodu, a  nie 

29 Trybunał Konstytucyjny w  jednym ze swoich wyroków stwierdził, iż: „podstawo-
wym celem praw wyborczych w  demokratycznym państwie prawnym jest umożliwienie 
obywatelom udziału w kierowaniu sprawami publicznymi”. Por. wyrok TK z dnia 26 maja 
1998 r., sygn. akt K 17/98. Ponadto Trybunał uważa, że: „sfera praw wyborczych należy do 
fundamentalnej i  zarazem najbardziej wrażliwej sfery wolności politycznych gwarantowa-
nych przez Konstytucję”. Por. wyrok TK z dnia 10 listopada 1998 r., sygn. akt K 39/97.

30 Por. G. Kryszeń, op.cit., s. 237.
31 Art. 4 ust. 2 Konstytucji RP stanowi, iż: „Naród sprawuje władzę przez swoich 

przedstawicieli lub bezpośrednio”. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997. r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).

32 Zob. M. Kruk, Koncepcja mandatu w  konstytucyjnej doktrynie i  praktyce, „Przegląd 
Sejmowy” nr 4, 1993, s. 16 in.
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tylko wyborców z własnego okręgu. Jak celnie określił to N. Bobbio, „nowo-
czesna demokracja zakłada atomizację społeczeństwa, a następnie ponowne 
jego scalenie na wyższym poziomie – zgromadzenia parlamentarnego33”. Po-
wierzenie mandatu następuje często bardziej na podstawie udzielanego ogól-
nie zaufania aniżeli wiary w realizacje konkretnych, szczegółowych obietnic 
wynikających z programu wyborczego, co tylko sprzyja rozszerzeniu nieza-
leżności reprezentanta. Cechą mandatu przedstawicielskiego jest odrzucenie 
konstrukcji mandatu imperatywnego, a w tym – prawnego związania obiet-
nicami. Należy przypomnieć, iż koncepcja mandatum imperativum opiera-
ła się na konstrukcji zlecenia. Jednak obecnie istota tego mandatu nie ma nic 
wspólnego z  cywilistyczną, średniowieczną jego konstrukcją34. Albowiem 
współcześnie przedstawicielstwa tego nie da się wyjaśnić za pomocą insty-
tucji prawa cywilnego. Jak zauważa L. Garlicki, przedstawicielstwo, o któ-
rym mowa „należy uznać za szczególną instytucję prawa publicznego (kon-
stytucyjnego), pozbawioną dziś związku z instytucjami prawa cywilnego35”. 
Należy o niej mówić, mając na względzie cel i przedmiot prawa publiczne-
go. Koncepcja mandatu wolnego36 oznacza więc niezwiązanie deputowane-
go żadnymi zobowiązaniami i jego swobodną działalność. 

W art. 101 ust. 1 polskiej ustawy zasadniczej37 stanowi się, że „posłowie 
są przedstawicielami Narodu”. Z mocy art. 108 Konstytucji status przedsta-
wicieli Narodu posiadają także senatorowie. Jako przedstawiciele, są oni wy-
bierani w  wyborach powszechnych, uzyskują mandat do reprezentowania 
woli i interesów suwerena w organie, do którego zostali wybrani. Natomiast 
nader kontrowersyjną w piśmiennictwie jest kwestia, czy za przedstawicie-
la Narodu można uznać także prezydenta, który przecież także jest wybiera-

33 N. Bobbio, Liberalizm i demokracja, Kraków 1998, s. 22 i 23.
34 Zob. B. Manin, The Principles of Representative Government, Cambridge 1997, s. 236– 

–238. 
35 L. Garlicki, Komentarz do art. 104, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komen-

tarz, t. I, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 1999, s. 5.
36 Status prawny deputowanego można zdefiniować jako określoną prawem sytuację, 

w której znajduje się deputowany w związku z pełnioną funkcją mandatariusza. Na tak rozu-
mianą konstrukcję składa się określona koncepcja prawna mandatu, przyznane przez akty 
normatywne uprawnienia, nałożone przez akty obowiązki oraz przewidziane w nich sankcje 
za niewywiązywanie się z tychże obowiązków. G. Kryszeń, Mandat przedstawiciela (Próba 
zdefiniowania), „Państwo i Prawo” z. 3, 1998, s. 15–27.

37 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, 
poz. 483 ze zm.).
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ny w wyborach powszechnych. Konstytucja nie określa prezydenta mianem 
takiego reprezentanta, natomiast nazywa go w art. 126 ust. 1 „najwyższym 
przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej” – a więc jest on przedstawicie-
lem państwa. Natomiast niektórzy z polskich autorów uznają prezydenta za 
„przedstawiciela Narodu38”. Prezydent pochodzi bowiem z wyborów, a więc 
posiada bezpośrednią legitymację do reprezentowania woli wyborców. 

Nie odbiegając od zasadniczego nurtu rozważań, należy powiązać zna-
czenie przedstawicielstwa z  odpowiedzialnością kandydatów za składane 
obietnice wyborcze. Niemałych trudności dostarczają wystąpienia osób peł-
niących funkcje publiczne, w których występują treści promujące ich jako 
pretendentów lub jakieś partie polityczne39. Niedopuszczalne jest przy tym 
wykorzystywanie przez kandydata swojej pozycji lub stanowiska zajmowa-
nego w strukturze władzy publicznej w celu ułatwienia swego wyboru40. 

Przy okazji ostatniej prezydenckiej kampanii wyborczej kandydaci za-
powiadali działania, jakie podejmą na wypadek objęcia urzędu głowy pań-
stwa. „Jeśli zostanę prezydentem, to do końca 2012 r. wyprowadzę wojska 
z  Afganistanu”41 – deklarował Bronisław Komorowski. Zaznaczał ponad-
to, że „trzeba walczyć o uzyskanie takich samych parametrów, takiej samej 
wielkości wysiłku Unii Europejskiej na rzecz polskiego rolnictwa, jak i in-
nych krajów UE”42 . Ponadto ówczesny Marszałek Sejmu zapowiadał, że jesz-
cze przed wyborami parlamentarnymi przywrócone zostaną 50-procentowe 
zniżki na przejazdy dla studentów. Marszałek podkreślał wielokrotnie, że 
nie obiecuje „gruszek na wierzbie”. I w tym tkwi sedno sprawy. Otóż obiet-
nice wyborcze, aby mogły być zrealizowane, powinny mieć oparcie w kom-

38 Tak w szczególności: L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warsza-
wa 2002, s. 57 i 267; P. Sarnecki, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do przepisów, 
Kraków 2000, s. 43 i 45. Innego zdania jest Z. Witkowski, Zasady i tryb wyboru Prezydenta 
RP, [w:] Prawo konstytucyjne, pod red. Z. Witkowskiego, Toruń 2002, s. 316.

39 Interesujące jest w  tym zakresie rozwiązanie przyjęte w  litewskim prawie wybor-
czym, zezwalającym kandydatom na przekazywanie ważnych informacji wiążących się 
z pełnionymi przez nich obowiązkami wyłącznie na konferencjach prasowych. Państwowe 
i samorządowe mass media mogą nadawać tylko nagrane konferencje, z pominięciem tych 
wszystkich wypowiedzi, które zawierają cechy agitacji i  propagandy wyborczej. Podaję za 
G. Kryszeń, Standardy prawne..., s. 212. 

40 Tak stanowi kodeks postępowania wyborczego G. S. Goodwina-Gila (§1.1). 
G. S. Goodwin-Gill, Codes of Conduct for Elections, Geneva 1998.

41 Podaję za: Sporo wyborczej kiełbasy od PO… PiS też niemało naobiecywało, „Express 
Bydgoski”, 2.07.2010.

42 Ibidem.
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petencjach urzędu, do obsadzenia którego odbywają się wybory43. Nie moż-
na bowiem racjonalnie zakładać i oczekiwać od kogoś impossibilium44. Ten 
sam kandydat w toku kampanii wyborczej zapowiadał, że jeśli wygra wy-
bory prezydenckie, to powoła forum środowisk wiejskich przy Prezydencie 
Polski. Jego zdaniem, takie forum będzie mogło być miejscem prowadzenia 
dyskusji, dialogu i wypracowywania stanowiska, na podstawie którego pre-
zydent skuteczniej nakłaniałby rząd i parlament do realizacji konkretnych 
rozwiązań.

Od obietnic do ich realizacji droga jest długa i  wyboista. Jarosław Ka-
czyński, kandydat PiS-u w wyborach prezydenckich zauważył, iż Polska jest 
jedynym dużym krajem europejskim, w którym nie było letniej olimpiady. 
Chciałby, aby w Polsce były kluby piłkarskie z „najwyższego piętra” Europy. 
Mówił, że „zrobi, co będzie mógł”. Zapewne chcąc w ten sposób przekonać 
do siebie młody elektorat. Kandydat dostrzegł problemy mieszkaniowe mło-
dych Polaków. Zapowiedział, że dopilnuje, aby każdy nowy rząd przedsta-
wiał program rozwiązywania kwestii lokalowych polskich rodzin i był roz-
liczany z  jego realizacji. Ponadto kandydat ten deklarował, że jako głowa 
państwa uczyni wszystko, aby sprawa zrównania unijnych dopłat dla pol-
skich rolników była priorytetem w czasie prezydencji Polski w 2011 r. Zda-
niem pretendenta do urzędu, niezbędne jest nadrobienie przez Polskę zanie-
dbań w budowie i modernizacji dróg i autostrad, linii kolejowych i lotnisk. 
Polska miałaby stać się za prezydentury tego kandydata nowoczesnym kra-

43 Podobny pogląd wyraża A. Stępińska pisząc, iż „zakres możliwych działań prezy-
denta (…) określa realność obietnic wyborczych składanych przez kandydatów na ten urząd 
(…)”. Por. A. Stępińska, Marketingowe strategie wyborcze. Wybory prezydenckie w Polsce 1990–
2000, Poznań 2004, s. 72. Z kolei K. Mularski zauważa, iż „realizacja obietnicy wymaga nie 
tylko korzystnego wyniku wyborów, ale i ustanowienia odpowiednich norm, a to nie może 
być przedmiotem świadczenia w znaczeniu cywilnoprawnym. Podmioty występujące w pro-
cesie prawodawczym występują w roli podmiotów władzy publicznej, więc obowiązane są 
kierować się interesem publicznym”. Autor w ten sposób odmawia obietnicom abstrakcyj-
nym przymiotu przyrzeczenia publicznego z uwagi na brak elementu konstrukcyjnego tej 
instytucji – nagrody. K. Mularski, op.cit., s. 133. Tak też: B. Banaszkiewicz, op.cit., s. 206.

44 Impossibilium nulla obligatio est (zobowiązanie do wykonania świadczenia niemożli-
wego jest nieważne). Podaję za: W. Bojarski, W. Dajczak, A. Sokala, Verba Iuris. Reguły i kazu-
sy prawa rzymskiego, Toruń 2000, s. 35. W obecnym prawie polskim, zgodnie z art. 387 §1 k.c. 
gdy w chwili zawarcia umowy świadczenie jest niemożliwe, to umowa jest nieważna. Oczy-
wiście przytoczona norma prawna nie ma zastosowania w kontekście obietnic wyborczych, 
natomiast może posłużyć jako argument wzmacniający stanowisko przeciwne uznawaniu 
tych obietnic jako kategorii cywilnoprawnej.
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jem, gdzie dobre drogi i  regionalne koleje połączą ze sobą wioski, miasta 
i metropolie. Ponadto kandydat PiS-u zapowiadał nowelizację prawa podat-
kowego, które powinno być stabilne i jasne, co uczyni je bardziej przyjaznym 
dla polskich przedsiębiorców. Ograniczenie szarej strefy i usprawnienie po-
boru podatków spowoduje to, że ludzie biznesu będą więcej inwestować 
i tworzyć nowe miejsca pracy. Natomiast już po głosowaniu, szef SLD Grze-
gorz Napieralski zapowiedział, że w imieniu tych wyborców, którzy w I tu-
rze głosowali na niego, a w II poparli Bronisława Komorowskiego będzie pil-
nował, by kandydat PO jako przyszły prezydent, wypełnił wszystkie złożone 
w kampanii wyborczej obietnice45.

Niezależnie od tego, kto wygra wybory, reprezentanci wyrażają wolę ca-
łego Narodu, nie zaś wyborców z okręgu wyborczego lub jakiejś grupy oby-
wateli. Konsekwencją tego jest, że pełnomocnictwo uzyskane w drodze wy-
borów nazywane jest w  nauce prawa „mandatem przedstawicielskim46”. 
Zmiany podziału terytorialnego nie powinny wpływać na istnienie manda-
tu uzyskanego w danym okręgu. Reprezentanci nie mają żadnych obowiąz-
ków prawnych wobec konkretnie określonych wyborców w postaci składa-
nia przed nimi sprawozdań, odbywania spotkań czy konsultacji. Natomiast 
wyborcy nie mają instrumentów prawnych umożliwiających kontrolę, albo-
wiem przedstawiciel nie jest uzależniony prawnie od woli wyborców. Wła-
śnie w wyborach obywatele mogą odmówić poparcia deputowanemu. To je-
dyna sankcja stosowana wobec przedstawiciela postępującego niewłaściwie. 

Mandat ma charakter niezależny, tak więc przedstawiciel nie może być 
wiązany instrukcjami wyborców. Mandatariusz nie powinien wykraczać 
poza wyrażanie interesów podmiotu suwerennego, ale zarazem powinien li-
czyć się z odpowiedzialnością przed wyborcami w czasie wyborów. Wyborcy 

45 Źródło: http://wiadomosci.onet.pl/raporty/komorowski-wygral-prawybory-w-po/ 
napieralsk i-bede-pi lnowal-by-komorowsk i-spelni l-ob,1,3546301,w iadomosc.html 
(12.11.2010). Szef SLD przypomniał niektóre obietnice złożone przez kandydata PO: pod-
wyżki dla nauczycieli, 50-proc. zniżki dla studentów na przejazdy, refundacja zapłodnienia 
in vitro czy reforma służby zdrowia. W  systemie parlamentarno-gabinetowym jednak od-
powiedzialność za złamane obietnice ciąży na partii rządzącej i  premierze pochodzącym 
z większości parlamentarnej. Niedawno partia Prawo i Sprawiedliwość zarzuciła premierowi 
Donaldowi Tuskowi, że nie realizuje obietnic ze swego expose. Zdaniem PiS Tusk postępuje 
wbrew zapowiedziom w sprawach m.in. obniżki podatków, redukcji długu publicznego i cięć 
w  administracji. Podaję za: http://fakty.interia.pl/polska/news/pis-wykorzystuje-expose-
-premiera-i-kryty kuje,1552925,3, (12.11.2010).

46 Por. M. Kruk, op.cit., s. 16 i n.
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nie mogą cofnąć swego pełnomocnictwa, gdyż przedstawiciel nie jest przed 
nimi odpowiedzialny prawnie. Odpowiedzialność deputowanego ma cha-
rakter polityczny, za skuteczność działania. 

Ponadto, argumentem wspierającym tezę, iż zasadniczo nie można kwa-
lifikować obietnic wyborczych jako przyrzeczenia publicznego jest znana 
wypowiedź Ulpianusa, rzymskiego jurysty z III w. n.e., iż: Publicum ius est 
quod ad statum Rei Romanae spectat; privatum quod ad singulorum utilita-
tem; sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim47. 

VII.

Symptomatyczne, ale chyba za daleko idące, jest stwierdzenie G. Kryszenia, 
iż zjawiskiem powszechnym jest „fasadowość programów wyborczych jako 
wytycznej działalności reprezentantów oraz prawne niezwiązanie deputo-
wanych wolą wyborców”, w  związku z  czym „rola aktu wyborczego jako 
czynności umożliwiającej udział społeczny w procesach decyzyjnych – siłą 
rzeczy musi ulec pewnej deprecjacji”48. Jak stwierdził Europejski Trybunał 
Praw Człowieka: „wolne wybory i wolność wypowiedzi, a szczególnie wol-
ność politycznej debaty, wspólnie tworzą podstawę demokratycznego sys-
temu. Oba te prawa są wzajemnie powiązane i nawzajem się wzmacniają”49. 

Konsekwencji wypowiadanych obietnic nie można poszukiwać tylko 
w sferze cywilnoprawnej. Dużą rolę w życiu politycznym odgrywają media. 
O dziennikarzach powszechnie mówi się, że są przedstawicielami „czwar-
tej władzy”50. To właśnie w  środkach masowego przekazu ludzie upatrują 
źródło obiektywnej i rzetelnej informacji. Wszystkie wielkie afery odkryte 
w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce były w mniejszym czy większym stopniu 
dziełem mediów. Żaden polityk, zwłaszcza w obliczu zbliżającego się głoso-

47 Ulpianus – Domitius Ulpianus, od 222 r. n.e. praefectus praetorio, (z  łac. – prawem 
publicznym jest to, które dotyczy spraw państwa rzymskiego, prywatnym zaś to, które ma na 
względzie korzyść jednostek; są bowiem pewne rzeczy użyteczne dla ogółu, inne zaś dla osób 
prywatnych). Podaję za: W. Bojarski, W. Dajczak, A. Sokala, op.cit., s. 60. 

48 G. Kryszeń, Standardy prawne..., s. 257.
49 Bowman v. The United Kingdom, 19 February 1998, No. Application 24939/94.
50 http://wpolityce.pl/blog/post/1958/W_obronie_dziennikarzy _ _Dlaczego_

wszyscy_milcza__.html, (1.12.2010).
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wania w wyborach, nie lekceważy siły tej czwartej władzy, nierzadko czyniąc 
z niej pole swego ideowego przekazu i środek politycznej walki o władzę. 

Innym skutecznym środkiem egzekwowania odpowiedzialności za obiet-
nice wyborcze jest opozycja polityczna. Przejawy jej działalności występują 
na wszystkich szczeblach władzy – zarówno samorządowej, jak i rządowej. 
Szczególnego znaczenia nabiera ta ostatnia, albowiem aktywność politycz-
nych oponentów ma wpływ na jakość stanowionego prawa oraz bezczyn-
ność rządu51. Wystarczy dla przykładu podać, iż w trakcie pierwszego roku 
działalności Sejmu III kadencji posłowie wywodzący się z  dwóch klubów 
koalicyjnych wnieśli 54% wszystkich projektów poselskich. W tym samym 
czasie opozycja parlamentarna wniosła 38% projektów52. W sumie 59 projek-
tów ustaw (41 – SLD, 13 – PSL oraz 5 jako inicjatywy wspólne).

Prawo, jako dziedzina społeczna, powinno regulować stosunki między 
jednostkami, w szczególności gdy w grę wchodzą sprawy o znaczeniu pu-
blicznym. Jednakże regulacja taka nie może prowadzić ad absurdum. Obiet-
nice wyborcze są ważną częścią agitacji w  kampanii wyborczej. Mają one 
wpływ na ukształtowanie określonego wyniku głosowania w wyborach. Jed-
nakże w jakimś stopniu pozostają one niemierzalne. W odniesieniu do pro-
testów wyborczych, „jedynie wiarygodny, udokumentowany i sprawdzalny 
wpływ naruszeń prawa na wynik wyborów daje podstawę do ich unieważ-
nienia”53, natomiast na gruncie obietnic wyborczych powyższe przymiotni-
ki wydają się prawnie indyferentne.

Czyny zakwalifikowane jako „obietnice wyborcze” czy „kłamstwo wy-
borcze”54 są nieetyczne, jednakże nie są penalizowane na gruncie prawa kar-
nego. Odpowiedzialność jednak nie może być deklaratywna, tylko taka, co 
do której społeczeństwo będzie przekonywać się na co dzień. 

Wyznacznikiem czasowym rządów wybranych przedstawicieli jest ka-
dencja, czyli określony przez prawo okres pełnienia danej funkcji (urzędu) 
przez urzędnika lub organ pochodzący z  wyboru. Co prawda nie można 

51 http://bubula.salon24.pl/226656,ofensywa-legislacyjna-po-wszyscy-do-schronow, 
(1.12.2010).

52 D. Chrzanowski, P. Radziewicz, W. Odrowąż-Sypniewski, Raport nr 153 – Analiza 
projektów ustaw wniesionych do Sejmu III kadencji (od dnia 20 października 1997 r. do dnia 
20 października 1998 r.).

53 III SW 1102/95.
54 Kłamstwa nie można w tym przypadku utożsamiać z oszustwem, gdyż brak realizacji 

obietnic wyborczych może mieć charakter obiektywny. 
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prawnie rozliczyć składających obietnice z  braku ich realizacji, nie nale-
ży jednak zapominać o  kontrolnej funkcji wyborów, która aktualizuje się 
w tym przypadku55. To właśnie poprzez wybory ma miejsce praktyczna re-
alizacja zasad demokracji. Albowiem grupa polityków podlega okresowej 
ocenie i weryfikacji. Zmiany sympatii politycznych spowodowane rozczaro-
waniem z dotychczasowej działalności publicznej polityków, mogą być bar-
dzo dotkliwe w skutkach, doprowadzając nawet do ich zniknięcia ze sceny 
politycznej. Odpowiedzialność za obietnice wyborcze jest więc jedynie spra-
wą polityczną i taki ma charakter. Taka „odpowiedzialność wyborcza” na-
biera szczególnie dużego znaczenia, gdyż jest jedyną jej formą jaką pono-
szą przedstawiciele przed wyborcami i jaką dopuszcza konstrukcja mandatu 
wolnego56. A zatem verba volant, scripta manent57…

Summary

The problem of legal responsibility for electoral promises 

The responsibility for electoral promises is the fragment, segment, wider prob-
lems of responsibility for word in the public life. In democratic legal state, the 
state should assure citizens certainty to the statement of representatives of state 
organs ( the public power). The problem with “ electoral actions” is also that take 
part in them persons are not such representatives. Here also appears the ques-
tion of the legal responsibility for words, the promises advoctae in course of elec-
toral campaign. The subject of present study is current. The public debate focus-
es round meaning (and the sharpness) the words expressed by representatives 
of political scene. Recent tragical events in Poland (murder on political back-
ground) are proof on this, that statements policy has the larger power of dazzling 
than “usual” men. What is the possibility of accounts folding the electoral prom-
ises with lack their realization? The consequences are not only in civil law. This 
article is the attempt of multiplane analysis of problem.

55 K. Skotnicki uważa, iż wybory służą rozliczeniu osób i ugrupowań politycznych z ich 
obietnic wyborczych, a ponadto potwierdzają prawo rządzących do dalszego sprawowania 
władzy. K. Skotnicki, Funkcje wyborów a wielkość okręgów wyborczych, [w:] Wykłady im. Prof. 
dr. Wacława Komarnickiego Centrum Studiów Wyborczych UMK, pod red. A. Frydrych, A. So-
kali, Toruń 2010, s. 40.

56 G. Kryszeń, Standardy prawne..., s. 43.
57 Z łac. – słowa ulatują, pismo pozostaje. Podaję za: Słownik wyrazów obcych..., s. 828.


