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WPROWADZENIE



1. Rezolucje Rady Nieustającej  
Geneza i charakterystyka 

1.1.  Rada Nieustająca jako organ uprawniony  
do interpretacji prawa 

1.1.1. Powołanie do życia Rady Nieustającej

W roku 1775 na tzw. sejmie rozbiorowym, w wyniku kompromisu 
zawartego między konserwatywną frakcją magnacko-szlachecką, kró-
lem Stanisławem Poniatowskim oraz reprezentującym stronę rosyjską, 
ministrem spraw zagranicznych Nikitą Paninem, powołano do życia 
Radę Nieustającą – pierwszy w  dziejach Rzeczypospolitej centralny, 
kolegialny organ władzy wykonawczej1. 

1.1.2.  Okoliczności nadania Radzie uprawnienia  
do interpretacji prawa 

Oprócz licznych kompetencji, głównie o charakterze wykonawczym, 
w które wyposażono Radę2, jedną z najważniejszych, a zarazem budzą-
cych najwięcej kontrowersji, było nadane jej w 1776 r. uprawnienie do 

1 Radzie Nieustającej poświęcono dotychczas trzy monografie oraz kilka mniej-
szych publikacji. Zob. W. Konopczyński, Geneza i ustanowienie Rady Nieustającej, Kra-
ków 1917; A. Czaja, Między tronem, buławą a dworem petersburskim. Z dziejów Rady 
Nieustającej 1786–1789, Warszawa 1988; K. Bucholc-Srogosz, Departament Wojskowy 
Rady Nieustającej w latach 1775–1789 i 1793–1794, Poznań 2007 (rec. M. Krzymkowski, 
CPH 2009, t. LXI, z. 1, s. 385–388); W. Filipczak, Wybory Rady Nieustającej na sejmie 
1778 roku, AUL 1999, FH 64; M. Krzymkowski, Wybory członków Rady Nieustającej 
(aspekty organizacyjno-prawne), [w:] SzDPiPP, t. XVI, Kraków 2013, s. 119–129. Więcej 
na temat Rady Nieustającej patrz także: M. Głuszak, Zbiory rezolucji Rady Nieustającej 
jako źródło prawa w Polsce w II poł. XVIII w., [w:] SzDPiPP, t. XI, Kraków 2008, s. 131–
138; Rezolucje interpretacyjne Rady Nieustającej, [w:] CPH 2013, z. 2, s. 73–101. 

2 VL VIII, fol. 98–100 (przy odwołaniach do VL podawana jest numeracja stron ze 
Zbioru Praw Zakonu Pijarów, umieszczana w przedrukach wydania J. Ohryzki na margi-
nesach).
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interpretacji obowiązującego prawa3. Autorzy4 konstytucji, która wpro-
wadziła tę reformę, uzasadniali swoją decyzję pilną potrzebą reakcji 
na negatywne konsekwencje samodzielnego, swobodnego tłumaczenia 
niejasnych przepisów prawa przez sądy i osoby prywatne. Wskazywano 
na powszechną już praktykę „naciągania do swojej myśli prawa”, przy-
noszącą falę nadużyć i  wykroczeń, w  rezultacie których rosła liczba 
sporów i procesów sądowych. Trzeba przyznać, że niemały wpływ na 
to niepokojące zjawisko miał stan obowiązującego w Koronie prawa5, 
nie tylko nieskodyfikowanego, ale z dominującą rolą prawa zwyczajo-
wego, niespisanego, w niewielkiej mierze uzupełnianego niejednokrot-
nie sprzecznymi ze sobą konstytucjami sejmowymi6. Ratunek widziano 
w powierzeniu zadania tłumaczenia wszelkich wątpliwości wynikają-
cych z niejasności obowiązującego prawa centralnemu organowi kole-
gialnemu, którego rozstrzygnięcia w tym zakresie stanowiłyby wiążącą 
wskazówkę w procesie interpretacji przepisów. Z jednej strony pozwo-
liłoby to eliminować niedoskonałości uchwalanego przez sejm prawa, 
z drugiej zaś – zapobiec dowolnemu tłumaczeniu nieklarownych prze-
pisów przez sądy i obywateli. 

1.1.3. Spory wokół nowej kompetencji Rady 

Pomimo argumentów przemawiających za nadaniem Radzie Nieusta-
jącej wyłączności w przedmiocie interpretacji ustaw, nowe rozwiązanie 

3 VL VIII, fol. 849–850.
4 Główne autorstwo projektu przypisuje się marszałkowi konfederacji litewskiej, 

wojewodzie trockiemu – Andrzejowi Ogińskiemu, K. Morawski, Do charakterystyki okre-
su Rady Nieustającej i genezy przymierza polsko-pruskiego, KH 1913, R. XXVII, s. 323. 
Zob. więcej: Z. Zielińska, Ogiński Andrzej, [w:] PSB, t. XXIII, 1978, s. 597.

5 Więcej na temat obowiązującego w Rzeczypospolitej prawa okresu stanisławow-
skiego oraz podejmowanych w  tym zakresie reform: J. Michalski, Studia nad reformą 
sądownictwa i prawa sądowego w XVIII w., Wrocław–Warszawa 1958.

6 Trafną diagnozę w tym zakresie postawił Wincenty Skrzetuski w słowach: „Życzyć 
by wprawdzie należało, ażeby prawa wszystkie tak były jaśnie i  tak dokładnie pisane, 
iżby w nich żadna ciemność, żadna nie znajdowała się obojętność. Ale gdy określony 
jest granicami rozum ludzki, spodziewać się nie można, ażeby choć najdokładniejszy 
Prawodawca miał objąć w ustawie swojej wszystkie trafić się mogące przypadki, ażeby 
się mógł tak wyraźnie i tak dokładnie tłumaczyć, żeby w wyrazach ustanowionego prawa 
nie zostawił nigdy żadnego do jakiej obojętności pozoru. Mnóstwo praw naszych, jed-
nych drugie znoszących, jednych drugiemi poprawianych lub objaśnianych, niepodobna, 
ażeby nie zawracało czasem i najmocniejszej głowy. Te zwłaszcza prawa, które się Sądów 
i  sprawiedliwości dotyczą, przez wielość swoję, przez ustawiczne poprawy i  odmiany, 
musiały koniecznie zostawić niejakie pozory do wątpienia” – W. Skrzetuski, Prawo poli-
tyczne narodu polskiego, t. II, Warszawa 1787, s. 467–468. Więcej o poglądach Skrzetu-
skiego na ten temat: W. Organiściak, Wincenty Skrzetuski o rezolucjach Rady Nieustają-
cej, [w:] Miscellanea Historico-Iuridica, t. IX, Białystok 2010.
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spotkało się ze stanowczym sprzeciwem części parlamentarzystów. Opo-
zycja sejmowa wskazywała, że tłumaczenie prawa jest częścią upraw-
nień władzy ustawodawczej, zagwarantowanej prawami kardynalnymi7. 
Obawiano się przy tym, że przyszła Rada będzie mogła poprawiać lub 
w  całości zmieniać postanowienia sejmu8. Ostatecznie mimo sprze-
ciwu 17% zgromadzonych na sejmie posłów i  senatorów9 konstytucja 

7 Szczególną uwagę zwrócił na ten fakt poseł mielnicki Piotr Potocki, który na sej-
mie 1778 r. wskazywał na sprzeczność między konstytucjami z lat 1775 i 1776. Podkre-
ślił, że prawo Rady do interpretacji ustaw jest sprzeczne z  wcześniej zadeklarowaną 
zasadą, iż Rada nie posiada mocy ustawodawczej – W. Filipczak, Ustawodawstwo pierw-
szego sejmu rozbiorowego w  ocenie parlamentarzystów z  1778 roku, [w:] Oświeceni 
wobec rozbiorów Polski, red. J. Grobis, Łódź 1998, s. 20.

8 R. Łaszewski, Sejm Polski w  latach 1764–1793, Warszawa–Poznań 1973, s.  16. 
Marszałek wielki koronny Stanisław Lubomirski (zob. J. Michalski, Lubomirski Stani-
sław, [w:] PSB, t. XVIII, 1983, s. 53) na sesji z dnia 6 września 1776 r. ostrzegał: „Wlać 
na kogo tłumaczenie prawa, jest mu dozwolić mocą tłumaczenia, móc wszystkie dowoli 
przeistaczać prawa […] Bliski krok od tłumaczenia prawa do stanowienia onego”. Pod-
czas tych samych obrad, w podobnym tonie, wskazując na zagrożenia płynące z nadania 
Radzie nowego uprawnienia, wypowiadali się m. in.: kasztelan kamieniecki Kajetan Hry-
niewiecki (zob. E. Rostworowski, Hryniewiecki Kajetan, [w:] PSB, t. X, 1962–1964, s. 60): 
„Tłumaczenie praw wątpliwych i obojętnych byłoby nieograniczoną mocą, bo w każdym 
choćby najjaśniej napisanym mógłby się znaleźć pozór do interpretacyi, a stąd wszystkie 
prawa tłumaczeniu i tym samym niepewności podlegać by musiały. Zostałaby więc sama 
Conclusio Legum, zakłócenie wszystkich jurysdykcyi i obywatelów. A z tego jaka lepszość 
dla kraju?” oraz Józef Miączyński – starosta łosicki i poseł czernihowski: „Dozwolić Ra-
dzie Nieustającej tłumaczenia praw, jest to podać wszystkie konstytucje w jedność, co 
znieść i nie mieć żadnego pewnego prawa”. Więcej zob. Diariusz sejmu ordynaryjnego 
warszawskiego 1776 roku, k. 125, 134–135, 167, Manuscripta Instituti Ossoliniani, 596, 
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa.

Nowe uprawnienie Rady podzieliło również środowisko pisarzy politycznych. Stani-
sław Staszic, będąc wielkim przeciwnikiem nadania Radzie nowego uprawnienia, argu-
mentował swoje stanowisko w słowach: „Proszę mi tu rozsądnie potrafić odpowiedzieć: 
kogo obywatel i sędzia ma słuchać? Jeżeli rezolucji w Radzie wydanych, a czymże będą 
sejmy? Jeżeli praw na sejmach napisanych, a czymże będzie Rada? Oto według potrzeb 
osobistych jedni będą słuchać rezolucji Rady, drudzy praw sejmowych; z  czasem tak 
uroczyście upoważniona wątpliwość o prawie stworzy pogardę jego i znowu nierząd. Ten 
był zamysł naszych nieprzyjaciół w nadaniu tłumaczenia praw Radzie, która nas, powta-
rzam, od nierządu wyratować mogła”, S. Staszic, Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, 
III redakcja (1816), Kraków 1926, s. 67. Natomiast odmienną opinię wyraził w tej kwestii 
W. Skrzetuski, pisząc: „Nie masz niebezpieczeństwa, ażeby Rada albo prawo kiedy stano-
wiła, albo ucisnęła swoim wyrokiem którego Obywatela: bo i owszem zawsze rezolucją 
swoję jasnymi prawami wspiera, a  nie znajdując nic o  prawach czymby przyniesioną 
wątpliwość objaśnić mogła, gotuje projekt na Sejm i Stanom Rzeczypospolitej wskazuje 
potrzebę ustanowienia prawa na przypadek, którego dawniejsi Prawodawcy nie przej-
rzeli”, W. Skrzetuski, Prawo polityczne…, t. II, s. 469.

9 W tej sprawie, jak podkreśla A. Stroynowski, opozycja osiągnęła najwyższy sto-
pień mobilizacji (15% w  izbie poselskiej i  22% w  senacie – odpowiednio 20 posłów 
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rozszerzająca jej uprawnienia została przyjęta. Chociaż część szlachty 
nie zaakceptowała zmian przeprowadzonych w roku 1776, domagając 
się także w latach kolejnych odebrania konsyliarzom budzącego tak wie-
le wątpliwości uprawnienia10, Rada Nieustająca realizowała swoje nowe 
zadanie do 1788 r., a więc rozpoczęcia obrad Sejmu Czteroletniego11.

1.1.4. Problem mocy wiążącej rezolucji 

Rezolucje Rady Nieustającej uzyskiwały moc wiążącą z chwilą ich 
uchwalenia12. Jednak w  przypadkach zarzutów o  błędną interpretację 
prawa, a w szczególności o przekroczenie przez Radę swoich kompe-
tencji, zakwestionowane rezolucje trafiały pod ocenę Stanów Zgroma-
dzonych, gdzie w drodze specjalnej procedury mogły zostać uchylone13. 

i 12 senatorów), jednak dotyczyło to głównie reprezentacji Korony – poparcie dla opozy-
cji wśród przedstawicieli Litwy wyraziło zaledwie dwóch posłów, A. Stroynowski, Opozy-
cja sejmowa w dobie rządów Rady Nieustającej, Łódź 2005, s. 123.

10 Swoje żądania ograniczenia władzy Rady, przez pozbawienie jej prawa interpreta-
cji ustaw (przy równoczesnej jej akceptacji jako władzy wykonawczej) złożył w programie 
sejmikowym roku 1778 czołowy opozycjonista – Szczęsny Czacki. Podobny postulat skła-
dał starosta oświęcimski Piotr Małachowski (zob. M. Złomska, Małachowski Piotr, [w:] 
PSB, t. XIX, 1974, s. 409), zarzucając nowej magistraturze mieszanie się w sprawy sądo-
we. Aż w siedmiu instrukcjach sejmikowych roku 1778 znalazły się żądania odebrania jej 
prawa do wykładni ustaw, jak np. dezyderat ziemi dobrzyńskiej, aby Rada „od wszelkiej 
legislacji wstrzymana została”, W. Filipczak, Sejm 1778, Warszawa 2000, s. 114–122. Tak-
że w  latach późniejszych problematyka ta budziła kontrowersje. Jeszcze w  roku 1786 
podejmowano próby ograniczenia czasu stosowania rezolucji tylko do okresów pomiędzy 
sejmami, a te z rezolucji, które nie zyskały zatwierdzenia przez sejm miały tracić ostatecz-
nie swoje znaczenie. Dążono także do wydania Radzie zakazu rozpatrywania prywatnych 
próśb o interpretację przepisów, A. Stroynowski, Opozycja sejmowa…, s. 355.

11 Choć Rada Nieustająca formalnie funkcjonowała do momentu jej zniesienia przez 
Sejm w styczniu roku 1789, jej ostatnie posiedzenie miało miejsce 3.10.1788 r. Co prawda 
w roku 1793 Rada została przywrócona do życia, działała już jednak na innych zasadach. 
Nie powierzono jej także prawa do interpretacji ustaw („Departament Sprawiedliwości 
nie mogąc się wdawać, podług prawa w żadną moc sądową, ani też tłumaczenie praw… 
[Rada] rezolucje swoje wydawać będzie stosownie do prawa, nie wdając się w  legisla-
cję, ani tłumaczenie praw”), VL X, fol. 63, zob. także: J. Wąsicki, Konfederacja targo-
wicka i ostatni sejm Rzeczypospolitej z 1793 roku, Poznań 1952, s. 98–109, T. Korzon, 
Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta, t. V, Warszawa 1897, s. 261–263.

12 Nie można w tym miejscu zgodzić się z twierdzeniem A. Czai, zdaniem którego 
przed usankcjonowaniem przez sejm rezolucje nie miały mocy wiążącej, A. Czaja, Między 
tronem…, s. 107.

13 Tryb taki przewidywała konstytucja sejmowa Objaśnienie ustanowienia Rady Nie-
ustającej (1776), stanowiąc: „A w czymby jakiekolwiek osoby przestępstwo prawa postrze-
gły i uciśnienia siebie lub kogożkolwiek przez Radę Nieustającą doświadczyły; na każdy 
następujący Sejm o to wszystko zaskarżenie na Radę zanieść mogą przez przełożenie na 
piśmie nam i  z nami sejmującej Rzeczypospolitej tego wszystkiego, w czym Rada przy 
boku naszym granice władzy i mocy swojej przestąpiła; które to zażalenie, tak o rezolucje, 
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Pewne wątpliwości budziła natomiast kwestia zakresu ich obowiązywa-
nia. Ustawa nie wyjaśniła bowiem, o czym wspomina W. Skrzetuski, czy 
rozstrzygnięcie zawarte w rezolucji dotyczyć miało wyłącznie sprawy ob-
jętej memoriałem czy też wszystkich analogicznych przypadków, które 
wystąpiłyby w przyszłości14. Równocześnie sam zajął w tej sprawie sta-
nowisko, przychylając się ku drugiej opcji15. Przyszłość pokazała, że miał 
rację. Choć prawo jasno tej kwestii nie rozstrzygało, z praktyki wiemy, 
że rezolucje miały stanowić regułę dla postępowania w podobnych przy-
padkach. Świadczy o tym m. in. rezolucja Rady z roku 1785, dotycząca 
przydzielania pomocy wojskowej przy przeprowadzaniu tradycji nieru-
chomości, w której podkreślono, że „tę rezolucję do grodów i jurysdyk-
cyi sądowych, pro norma rozesłać zalecamy”16. O adresowaniu rezolucji 
do szerokiej grupy odbiorców świadczy wreszcie, o czym piszemy niżej, 
wydanie w  latach 80. XVIII w. zbiorów drukowanych, zatytułowanych 
– Zbiór rezolucyi Rady Nieustającej potrzebnych do wiadomości jurys-
dykcyi sądowych i  obywatelów obojga narodów. Wyraźnie więc wska-
zano, że zebrane orzeczenia miały służyć także jako reguła dla rozstrzy-
gania wątpliwości wszystkich podmiotów, publicznych i prywatnych, nie 
zaś tylko i wyłącznie wnioskodawców zgłaszających się do Rady17.

listy napominalne i rekwizycjonalne Rady Nieustającej, jako i o tłumaczenie praw przez 
tęż Radę inter materias pluralitate ad decidendum na Sejmach subjectas policzone być 
mają”, VL VIII, fol. 850. Ustalenie szczegółowego trybu zaskarżania rezolucji Rady Nie-
ustającej poprzedzone było długotrwałą dyskusją, w trakcie której rozpatrywano trzy spo-
soby postępowania. Pierwszy zakładał zasadę generalnego uchylania wszystkich rezolucji, 
które mogły być uchwalone przez sejm w formie konstytucji. Drugi przewidywał poddanie 
wszystkich decyzji Rady ocenie sejmu. Zgodnie z trzecim trybem, orzeczenia Rady podda-
wane miały być kontroli wyznaczonych przez sejm deputacji, które sprawozdania i wszyst-
kie wątpliwości miały przedstawiać izbom, co w praktyce oznaczało kasowanie przez sejm 
tylko niektórych rezolucji, powstałych z najbardziej oczywistym naruszeniem prawa. Osta-
tecznie przyjęte zostało trzecie rozwiązanie, A. Stroynowski, Opozycja sejmowa…, s. 358.

14 „Wniesiona była na Sejmie Roku 1778 wątpliwość, czyli Rezolucje od Rady Nie-
ustającej wydane, gdy ich wyrokiem swoim nie uchyliła Rzeczpospolita, mają być już za 
prawidło nieodmienne od wszystkich krajowych Jurysdykcji trzymane, czyli też do przy-
padku tylko szczególnego, i do zapytania służyć powinny. Mówiono wtedy na obie strony, 
ale nic wyraźnie nie zdecydowano”, W. Skrzetuski, Prawo polityczne…, t. II, s. 469–470.

15 „Rzecz atoli jasna być zdaje się, że wypadła na jedną wątpliwość rezolucja, zaj-
muje wszystkie podobne przypadki, i że nią rządzić się należy przynajmniej dopóty, do-
póki Rzeplita wyroku swojego nie wyda”, ibidem.

16 Rezolucja nr 235 z 20.12.1785 r. Dodajmy w tym miejscu, że przynajmniej do roku 
1780, kiedy wydano pierwszy zbiór drukowany, upowszechnianie rezolucji nie przebiega-
ło w sposób sprawny. Fakt ten był zresztą przedmiotem ostrej krytyki opozycji parlamen-
tarnej, A. Stroynowski, Opozycja sejmowa…, s. 355.

17 Nie tylko wspomniana wyżej kwestia była przedmiotem wielu podnoszonych wąt-
pliwości. Wśród sceptyków rozszerzenia uprawnień Rady Nieustającej pojawiały się py-
tania o czas obowiązywania rezolucji. Zastanawiano się również, czy sama Rada mieć 
będzie prawo do poprawiania swoich błędnych rezolucji, ibidem.
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1.2. Procedura uchwalania rezolucji 

Tłumaczenie budzących wątpliwości interpretacyjne przepisów 
realizowano w drodze orzeczeń zwanych rezolucjami, które wydawa-
ne były na pisemny wniosek osób zainteresowanych. Żadna z ustaw 
sejmowych nie sprecyzowała co prawda, komu miała przysługiwać le-
gitymacja do jego złożenia. Praktyka pokazała jednak, że katalog pod-
miotów występujących do Rady z takimi wnioskami był bardzo szeroki: 
począwszy od różnego rodzaju organów sądowych, przez urzędników 
centralnych i  lokalnych, na osobach prywatnych – uczestnikach pro-
cesów sądowych skończywszy. Zapytania o wykładnię przepisów pra-
wa wpływały do Kancelarii Generalnej Rady w formie memoriałów, not 
urzędowych lub w załączeniu do regularnie składanych Radzie rapor-
tów sądowych. Następnie kierowano je do właściwego dla tego rodzaju 
spraw Departamentu Sprawiedliwości Rady. Czynność tę odnotowy-
wano w tzw. protokole potocznym Rady18, co pozwalało w przyszłości 
monitorować bieg sprawy. Następnie sekretarz departamentu zobo-
wiązany był „z nich [memoriałów – M. G.] istotę rzeczy wypisać i na 
wierzchu memoriału oneż konotować”19. W przypadku złożenia skargi 
sekretarz zobowiązany był do powiadomienia o tym strony obżałowa-
nej20. Tak przygotowany dokument był następnie przedkładany pod re-
zolucję konsyliarzy wchodzących w  skład Departamentu Sprawiedli-
wości21. Uchwałę dotyczącą odpowiedzi na zamieszczone w memoriale 
zapytanie podejmowano na sesji departamentowej większością głosów 

18 Kancelaria Generalna Rady Nieustającej prowadziła dwa rodzaje protokołów: tzw. 
protokoły potoczne, w których rejestrowano wszystkie czynności na posiedzeniach plenar-
nych Rady oraz tzw. protokoły ekspedycji publicznych zawierające kopie wszystkich wy-
chodzących z Rady pism. Odnośnie do dokumentacji w poszczególnych departamentach, 
„dla porządku actorum”, jak stanowiła Ordynacja w Radzie Nieustającej z 1776 r., zarówno 
memoriały, jak i rezolucje sekretarz departamentu umieszczał, każde z osobna, w dwóch 
z czterech prowadzonych w Departamencie Sprawiedliwości ksiąg – zatytułowanych: Me-
moriały i Rezolucje. Trzecia księga nosiła tytuł Sesje, czwarta poświęcona była ułożeniu 
nowych projektów, Ordynacja w Radzie Nieustającej, AGAD, tzw. ML, VII, k. 33, zob.: Ordy-
nacja w Radzie Nieustającej, oprac. M. Głuszak, [w:] SzDPiPP, t. XII, Kraków 2009, s. 148.

19 Ordynacja…, s. 148.
20 „Zleca się JMci Panu Sekretarzowi, ażeby w przypadku zaskarżenia, czyli kra-

jowej Jurysdykcji, czyli też partykularnych obywatelów oddane sobie od departamentu 
memoriały, za wiadomością departamentu komunikował stronie obżałowanej, jeżeli ta 
w miejscu Rady znajdować się będzie, gdyby zaś rzeczone użalenie obwiniać miało osoby 
oddalone, a sposobność byłaby komunikowana onym, JMć Pan Sekretarz obwieścić nie 
zaniedba”, ibidem, s. 147.

21 Ibidem, s. 148.


