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Uwagi o fenomenie otwartej regulacji
instytucji procesowych
Barbara Adamiak

Wśród wszechstronnego, wielowarstwowego nurtu badań naukowych
Profesora Jana Zimmermanna do szczególnego należy nurt badań wartości, na których było, jest i powinno być oparte prawo administracyjne.
Złożoność przy jednoczesnej jednolitości prawa administracyjnego powoduje, że można mówić o systemie wartości, na jakich jest ono budowane. W tym systemie wartości należy wyróżnić jego element zasadniczy.
Są nim wartości, na których budowana jest relacja jednostka – władza
publiczna, a w szczególności jednostka – organ administracji publicznej.
Wypracowanie wartości, na jakich powinno być oparte prawo administracyjne w tym zasadniczym elemencie, stanowi przyjęcie określonych
założeń modelowych układu relacji jednostka – organ administracji publicznej. Wypracowanie tych założeń modelowych należy do pola badań
naukowych. Klasyczne i współczesne założenia modelowe zostały wypracowane w doktrynie prawa administracyjnego. Nadanie natomiast kształtu prawnego wartości relacji jednostka – organ administracji publicznej
należy do pola działań ustawodawcy.
Do fenomenu prawa administracyjnego należy zaliczyć zderzenie się
badań naukowych z regulacją prawną relacji jednostka – organ administracji publicznej. To zderzenie znajduje wyraz w tym, że ustawodawca
pozostawia w tej regulacji szeroko zakreślone granice do wprowadzenia
przy jej stosowaniu wartości modelowych. We współczesnej regulacji zauważalny jest nurt wprowadzenia wprost wartości modelowych układu
relacji jednostka – organ administracji publicznej. Nie oznacza to jednak
wyłączenia otwartej regulacji instytucji procesowych, która nadal jest
obecna w procesowym prawie administracyjnym. Ta otwartość regulacji
instytucji procesowych wyraża się w tym, że nadanie treści wymaga poszukiwania wartości. Nie jest to zatem regulacja, która wprost przesądza
o określonej konstrukcji prawnej instytucji procesowych. Otwartość regulacji instytucji procesowych można rozważać przez powiązanie przepisów
prawa procesowego z przepisami prawa materialnego.
W doktrynie prawa administracyjnego poza sporem jest przyjęcie
związku administracyjnego prawa procesowego z administracyjnym pra-
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wem materialnym w ujęciu jedności prawa administracyjnego1, przedstawianego w płaszczyźnie rozgraniczenia i relacji materialnego prawa
administracyjnego do administracyjnego prawa procesowego2 oraz przez
przyjęcie współzależności regulacji materialnego i procesowego prawa administracyjnego3. Współzależność regulacji materialnego i procesowego
prawa administracyjnego wyraża się w podwójnym uzależnieniu. Materialne prawo administracyjne bez procesowego prawa administracyjnego pozbawione jest gwarancji prawnych jego prawidłowego stosowania.
Procesowe prawo administracyjne, którego byt prawny uzależniony jest
od materialnego prawa administracyjnego, zawiera regulację niesamoistną, wymagającą wypełnienia treścią. To właśnie, że procesowe prawo
administracyjne tworzy gwarancje prawidłowego stosowania prawa materialnego, powoduje pozostawienie otwartej regulacji instytucji procesowych. Szeroki, zróżnicowany zakres przedmiotowy regulacji materialnego prawa administracyjnego dotyczący różnych dziedzin zadań państwa
powoduje, że wprowadzenie zamkniętej regulacji instytucji procesowych
pozbawiłoby prawa procesowego przydatności jako narzędzia stosowania prawa materialnego. Pozostawienie otwartej regulacji instytucji procesowych, mimo że powoduje konieczność stosowania złożonego procesu wykładni prowadzącego do braku jednolitości wyprowadzenia treści
normy prawnej, i to w kwestiach zasadniczych, kształtujących procesowe
relacje jednostki z organem administracji publicznej, jest trwałym elementem konstrukcji prawa administracyjnego. Przyjęty jest od pierwszych
regulacji administracyjnego prawa procesowego do współczesnych. Próba podjęcia regulacji zamkniętej lub nawet częściowo zamkniętej w jej
stosowaniu prowadzi nie tylko do trudności przy wykładni, lecz także
do otwarcia drogi podważenia klasycznych i współczesnych wartości,
na jakich oparte jest procesowe prawo administracyjne: wartości otwarcia
prawa jednostki obrony wobec władczej ingerencji organu administracji
publicznej na drodze prawa.
1

s. 9.

J. Zimmermann, Aksjomaty postępowania administracyjnego, Warszawa 2017,

2
 Z. Duniewska, Prawo administracyjne: materialne, procesowe i ustrojowe [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 1, Instytucje prawa administracyjnego, red. R. Hauser,
Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2010, s. 128 i n.; G. Łaszczyca, Normy
prawa administracyjnego procesowego [w:] System Prawa Administracyjnego Procesowego, t. 1, Zagadnienia ogólne, red. G. Łaszczyca, A. Matan, Warszawa 2017, s. 124 i n.
3
B. Adamiak, Miejsce regulacji prawa procesowego administracyjnego w systemie
prawa administracyjnego [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 9, Prawo procesowe
administracyjne, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2017,
s. 13–14.
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Na koncepcji otwartej regulacji oparta jest konstrukcja zasadniczych
instytucji procesowych przesądzających o drodze prawa regulowanej procesowym prawem administracyjnym, i to zarówno w aspekcie przedmiotowym, jak i podmiotowym.
Otwartość instytucji procesowych zawarta była i jest już w regulacji
przesłanek określających dopuszczalność drogi postępowania administracyjnego. Rozszerzenie drogi postępowania administracyjnego przez
wprowadzenie otwartej regulacji przesłanek jej dopuszczalności jest elementem trwałym w kodyfikacjach procesowego prawa administracyjnego. Wypełnienie treścią tych przesłanek wymaga przeprowadzenia złożonego procesu wykładni uwzględniającego unormowanie w tym zakresie
w prawie administracyjnym w aspekcie ustrojowym, materialnym, procesowym. W pierwszej kodyfikacji procesowego prawa administracyjnego
dokonanej rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z 22.03.1928 r.
o postępowaniu administracyjnym4 granice dopuszczalności drogi postępowania administracyjnego wyznaczał art. 1. Zgodnie z art. 1 r.p.a.:
„Postanowienia rozporządzenia niniejszego mają zastosowanie do postępowania we wszystkich sprawach z zakresu prawa administracyjnego, załatwianych przez władze i urzędy administracji państwowej i samorządu
terytorjalnego, o ile rozporządzenie to nie przewiduje wyjątków”. Regulacja przez określenie przesłanki przedmiotowej „we wszystkich sprawach z zakresu prawa administracyjnego”, jak również przesłanki podmiotowej „załatwianych przez władze i urzędy administracji państwowej
i samorządu terytorjalnego” odsyła do materialnego prawa administracyjnego oraz ustrojowego prawa administracyjnego. O ile wyznaczenie
przesłanki podmiotowej przez odesłanie do struktury ustrojowej administracji państwowej i samorządu terytorialnego pozwalało na wyznaczenie
granic obowiązywania administracyjnego prawa procesowego, o tyle wyznaczona przesłanka przedmiotowa pozostawała otwarta, tak jak otwarta
jest granica prawa administracyjnego. Oznaczało to potrzebę kwalifikacji
sprawy do spraw z zakresu prawa administracyjnego. Warte podkreślenia
jest to, że wyznaczając zakres dopuszczalności drogi postępowania administracyjnego, nie wprowadzono ograniczenia przedmiotowego do spraw
indywidualnych, co mogło oznaczać otwarcie na wszelkie sprawy z zakresu prawa administracyjnego. Z regulacji formy działania w postępowaniu
administracyjnym wskazanej w art. 72 r.p.a., który w ust. 1 stanowił, że:
„W toku postępowania władza wydaje decyzje (orzeczenia i zarządzenia)
tak często, jak tego zajdzie potrzeba” oraz w ust. 2, iż: „Decyzje dzielą się
na główne i incydentalne. Decyzje główne sprawę, będącą przedmiotem
postępowania, załatwiają co do jej istoty, względnie sprawę kończą w da4

Dz.U. Nr 36, poz. 341, dalej: r.p.a.
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