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1. Wprowadzenie

„Populizm penalny” w ostatnich latach to jedno z najczęściej wymienianych 
sformułowań na niemal każdej konferencji naukowej poświęconej kondycji 
polskiego ustawodawstwa, nie tylko z zakresu prawa karnego. Ten niezwykle 
lapidarny zwrot, spopularyzowany przez kryminologa na Uniwersytecie Wiktorii 
w Nowej Zelandii, prof. Johna Pratta1, ma jednoznacznie negatywną konotację, 
aczkolwiek nie ma zgody, jakie elementy konstytutywne należy uwydatnić przy 
konstrukcji defi nicji populizmu penalnego. Polegając wyłącznie na intuicji na-
ukowej, defi niuję populizm penalny jako ogół metod, działań i środków mających 
na celu uzyskanie określonych celów politycznych przez instrumentalne użycie 
prawa karnego, przy jednoczesnym ignorowaniu opinii ekspertów i danych 
statystycznych na temat skuteczności przedsiębranych środków oraz odwoły-
waniu się wyłącznie do oczekiwań i potrzeb rzeczywistego lub potencjalnego 
elektoratu oczekującego zwiększenia poczucia bezpieczeństwa lub poczucia 
sprawiedliwości. Powyższa, naprędce stworzona defi nicja nie oddaje w żadnej 
mierze wielości znaczeń tego terminu, aczkolwiek, co ciekawe, nie utrudnia 
prowadzenia dyskusji, uczestnicy każdej bowiem debaty naukowej doskonale 
wyczuwają istotę opisywanego zjawiska z pogranicza prawa i polityki.

Zazwyczaj w publicystyce, ale też w doktrynie, krytyka nieprzemyślanych no-
welizacji w prawie karnym ogranicza się do dwóch głównych kwestii. Po pierwsze, 

1 Trudno wskazać początki tego zjawiska, aczkolwiek podkreśla się, że sięgają one wczesnych 
lat 90. ubiegłego stulecia. Niełatwo wskazać również, który badacz jako pierwszy użył tego terminu. 
Por. Pratt, 2007: 2, 36.
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projektowany lub uchwalony tekst ustawy zawiera nieprecyzyjne, sprzeczne 
i niespójne systemowo sformułowania zupełnie zbędne ze względu na fakt, że 
dany typ zachowań jest już w ustawie spenalizowany, a nowa regulacja będzie 
stanowiła asumpt do kolejnych zbiegów przepisów. Po drugie, krytyka zmierza 
do wykazania, że nie istnieją w wystarczająco dokładny sposób zweryfi kowane 
dane statystyczne, które uzasadniałyby zaostrzenie polityki kryminalnej, a po-
nadto nieuchronność wymierzenia kary stanowi narzędzie znacznie skuteczniej 
powstrzymujące sprawców niż podwyższenie granic ustawowego zagrożenia 
karą za poszczególne typy czynów zabronionych. Wydawać by się mogło, że 
powszechnie aprobowana jest konstatacja, w myśl której sprawca co do zasady 
popełnia przestępstwo wówczas, gdy korzyści związane z jego popełnieniem są 
wyższe niż obawa przed ujęciem. Niemniej jednak bezrefl eksyjne, a wręcz usta-
wicznie postępujące próby zaostrzania kar czy też zjawisko lawinowo postępującej 
i postulowanej kryminalizacji kolejnych obszarów ludzkiej aktywności wskazują, 
że wielu ta zdroworozsądkowa zasada jest zupełnie obca2.

W niniejszym artykule ze względu na proceduralne zainteresowania zamie-
rzam zamieścić kilka spostrzeżeń w aspekcie znacznie rzadziej poruszanym 
przy omawianiu populizmu penalnego, a mianowicie o następstwach karno-
procesowych wejścia w życie przepisów prawa karnego i komplikacjach, jakie 
wynikają stąd dla organów procesowych. Zapomina się bowiem, że prawo 
karne procesowe pełni funkcję służebną wobec norm przepisów prawa karnego 
materialnego. To właśnie w procesie karnym dochodzi do realizacji przepisów 
karnomaterialnych, a tym samym do urzeczywistnienia samej odpowiedzial-
ności karnej, w związku z czym zmiana Kodeksu karnego zawsze powoduje 
i wymusza zmiany w stosowaniu przepisów Kodeksu postępowania karnego. 
Z tych powodów konieczne jest przedstawienie skutków procesowych wybra-
nych nowelizacji szeroko rozumianego prawa karnego (zarówno materialnego, 
jak i proceduralnego).

2 Do takich wniosków prowadzi lektura projektów zmiany Kodeksu karnego (i ich uzasadnień), 
jakie zostały wniesione do Sejmu w 2012 r. przez grupy posłów: Ruchu Palikota z 20 stycznia 2012 r. 
dot. uchylenia art. 226 k.k. (druk nr 239); Ruchu Palikota z 24 stycznia 2012 r. dot. uchylenia art. 196 
k.k. (druk nr 240); Ruchu Palikota z 7 marca 2012 r. dot. wprowadzenia przestępstw z nienawiści 
poprzez zmianę art. 119, 256, 257 k.k. (druk nr 340) i podobny projekt autorstwa posłów SLD 
z 20 kwietnia 2012 r. (druk nr 383); Ruchu Palikota dot. skreślenia art. 178a § 2 k.k. z dnia 22 marca 
2012 r. (druk nr 378); Ruchu Palikota z 9 maja 2012 r. dot. zmiany okresów przedawnienia przestępstw 
(druk nr 531); Platformy Obywatelskiej z 10 maja 2012 r. dot. uchylenia art. 205 k.k. (druk nr 532); 
Prawa i Sprawiedliwości z 31 maja 2012 r. dot. dodania art. 126c k.k. przestępstwa, zaprzeczające-
mu ludobójstwu (druk nr 602); Prawa i Sprawiedliwości z 23 lipca 2012 r. dot. zaostrzenia kar za 
zgwałcenie (druk nr 757); Prawa i Sprawiedliwości z 27 sierpnia 2012 r. dot. zaostrzenia warunków 
zastosowania warunkowego zawieszenia kary (druk nr 836); Ruchu Palikota z 25 września 2012 r. 
dot. zmiany art. 115 § 13 k.k. i art. 135 k.k. (druk nr 913); Platformy Obywatelskiej z 22 listopada 
2012 r. dot. zmiany w rozdziale XXV Kodeksu karnego (druk nr 998). Dwa ostatnie projekty poddam 
bardziej szczegółowej analizie w następnych akapitach. Widać, że zjawisko populizmu penalnego, 
choć nie wszystkie ustawy zawierają populistyczne elementy, łączy polityków od prawa do lewa.
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2. Populizm był i jest…

Kodeks karny poddano kilkudziesięciu zmianom3, a niezwykle obszernej no-
welizacji dokonano w lipcu 2005 roku4 z mocą obowiązującą od 26 września 
2005 roku. Analiza uzasadnienia ustawy nie wskazuje racjonalnych powodów 
podjęcia działań legislacyjnych, a pomimo tego dokonano ustawą licznych 
zmian kilkudziesięciu przepisów. Drastycznej przebudowie uległ system 
środków karnych, probacyjnych i zabezpieczających w przypadkach skazania 
za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę 
małoletniego, a także zaostrzono karę za wiele przestępstw z rozdziału XXV 
Kodeksu karnego. 

Podobne zastrzeżenia można zgłosić w stosunku do art. 106a k.k., w myśl 
którego nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez wa-
runkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności 
seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15. 
Bezwzględny brak możliwości zatarcia skazania pozwala bronić stanowiska, 
że przepis ten narusza wskazane wyżej standardy konstytucyjne, w szcze-
gólności w odniesieniu do brzmienia art. 107 k.k., który dopuszcza zatarcie 
skazania nawet w stosunku do zbrodni, także tych zagrożonych dożywotnim 
pozbawieniem wolności. Nie sposób także ocenić celowości zaostrzenia kary 
za wybrane przestępstwa z rozdziału XXV (art. 197, art. 200 i art. 202 k.k.), 
ponieważ nie przedstawiono w uzasadnieniu nowelizacji stosownych danych, 
które są powszechnie dostępne. Niewątpliwie brakuje w tym zakresie racjo-
nalnego uzasadnienia wprowadzanych zmian, szczególnie w kontekście stale 
postępującego spadku przestępczości5. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że 
sztandarowym hasłem populistów penalnych jest konieczność zwiększenia 
zagrożeń ustawowych sankcji karnych (zarówno dolnej, jak i górnej granicy), 
a nawet trudny do wprowadzenia w polskim prawie postulat przywrócenia 
kary śmierci. Podobnych haseł zresztą jest o wiele więcej. Wystarczy wskazać 
chociażby na propagandowe stwierdzenia znajdujące duże poparcie społecz-
ne: „zero korupcji”, „konfi skata majątków przestępców”, „dość wypuszczania 

3 Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. nowelizowany był od momentu uchwalenia do 30 listopada 
2015 r. aż 71 razy, z kolei Kodeks postępowania karnego aż 108 razy, przy czym warto podkreślić, 
że waga poszczególnych nowelizacji była odmienna, ponieważ niektóre poprawki były konieczne ze 
względu na implementację prawa unijnego lub też wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

4 Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowa-
nia karnego i ustawy – Kodeks karny wykonawczy (2005) zmieniono: art. 39 pkt 2a i 2b, art. 41 § 1a 
i § 1b, art. 41a, art. 43 § 1 i 2, art. 50, art. 63 § 2, art. 71 § 1, art. 73 § 2, art. 84 § 2, art. 84a, art. 90 § 2, 
art. 95a, art. 99, art. 106a, art. 148 § 2, art. 178 § 2, art. 178a § 3, art. 197, art. 199, art. 200, art. 202 
§ 3 i 4, art. 202 § 4a, art. 205, art. 244 Kodeksu karnego. Przyjęte ramy artykułu nie pozwalają na 
dokonanie krytycznego omówienia brzmienia każdej z tych zmian.

5 Por. http://statystyka.policja.pl/st/ogolne-statystyki/47682,Postepowania-wszczete-przestepstwa-
-stwierdzone-i-wykrywalnosc-w-latach-1999-2014.html (15.06.2016).
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z więzień pedofili i morderców” czy „ściganie każdego przestępstwa”6. Wiele 
z tych propozycji zupełnie ignoruje otoczenie normatywne istniejących re-
gulacji prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem standardów strasburskich 
i konstytucyjnych. Ponadto nie sposób zrealizować tych postulatów także 
z przyczyn pragmatycznych, czego przykładem jest chociażby „ściganie każdego 
przestępstwa”, a przecież szereg instrumentów oportunistycznych w przepisach 
k.p.k. wyraźnie stoi temu na przeszkodzie.

Z punktu widzenia karnoprocesowego najbardziej istotną zmianą jest 
dokonanie na mocy art. 1 pkt 15 tej nowelizującej ustawy zaostrzenia kary 
za zabójstwo kwalifi kowane z art. 148 § 2 k.k., przez zmianę sankcji z pier-
wotnego kształtu przepisu „od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności 
albo karze dożywotniego pozbawienia wolności” na brzmienie: „podlega 
karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia 
wolności”. W praktyce oznaczało to, że sądy po stwierdzeniu sprawstwa mog-
ły orzekać wyłącznie jedną z dwóch wyżej wymienionych kar. W jednym 
przypadku wprowadzono wręcz sankcję bezwzględną z uwagi na art. 54 § 2 
k.k. zakazujący stosowania kary dożywotniego pozbawienia wolności wobec 
małoletniego. Tym samym naruszono w pewnym stopniu zasadę wynikającą 
z art. 10 i art. 175 Konstytucji RP, mając bowiem na względzie trójpodział 
władzy, wymiar sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej należy wyłącznie do 
sądów. Z uwagi na fakt, że art. 148 § 3 k.k. określał sankcję tożsamą z art. 148 
§ 2 k.k., zakresem unormowania tego przepisu, a zatem zaostrzeniem sankcji, 
objęto także art. 148 § 3 k.k. Wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2009 r.7 Trybunał 
Konstytucyjny orzekł, że: „art. 1 pkt 15 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego i ustawy – 
Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. nr 163 poz. 1363) jest niezgodny z art. 118 
ust. 1 i art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że 
został uchwalony przez Sejm bez dochowania trybu wymaganego do jego 
wydania”, na podstawie zaś art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. 
o Trybunale Konstytucyjnym umorzył postępowanie w pozostałym zakresie 
ze względu na zbędność wydania wyroku.

Mając na uwadze unormowanie art. 190 ust. 2–3 Konstytucji RP, z dniem 
ogłoszenia wyroku TK, to jest 23 kwietnia 2009 r., utracił moc przepis art. 148 
§ 2 k.k. jako wprowadzony z naruszeniem trybu legislacyjnego. Fakt utraty 
mocy obowiązującego przepisu nie wywołuje jednak ex lege skutków karno-
procesowych. Z tego zdarzenia prawnego wynikają dwa podstawowe problemy. 
Wskutek niedopatrzenia Marszałka Sejmu, a ściślej osób czuwających nad 

6 Zob. http://www.solidarna.org.pl/blogroll/bezpieczenstwo/ (15.06.2016).
7 Wyrok z dnia 16 kwietnia 2009 r., P 11/08, OTK-A 2009, nr 4, poz. 49. Por. szerokie omówie-

nie tego orzeczenia w trzech najważniejszych glosach: Wróbel & Zabłocki (2009), Kulesza (2010), 
Błaszczyk (2010).
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poprawnością procesu legislacyjnego, pojawiła się wątpliwość: czy po stwierdzeniu 
niekonstytucyjności przepisu wprowadzającego zmianę normatywną odżywa 
poprzednie brzmienie przepisu, czy też w takim wypadku należy stwierdzić, 
że nie ma w polskim systemie prawnym przestępstwa z art. 148 § 2 k.k. oraz 
148 § 3 k.k., lecz istnieje wyłącznie możliwość zakwalifi kowania takiego czynu 
z typu podstawowego. Wydaje się, że należy opowiedzieć się za drugim roz-
wiązaniem, ponieważ z chwilą wejścia w życie noweli lipcowej 2005 r., a zatem 
w dniu 26 września 2005 r., doszło do defi nitywnej zmiany stanu prawnego 
przez zmianę art. 148 § 2 k.k., a orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w moim 
odczuciu ma w tym wypadku skutek wyłącznie ex nunc. Kontrolą kognicyjną 
objęto wyłącznie tryb uchwalenia sankcji, nie dekompletując zakresu znamion, 
lecz stwierdzając niekonstytucyjność uchwalenia nowej sankcji. Przyjmując 
zatem, że norma dotycząca sankcji nie zostaje restytuowana przez wydanie 
orzeczenia TK (tj. nie dochodzi do odżycia przepisu w brzemieniu sprzed wejścia 
w życie orzeczenia TK), powstaje swego rodzaju luka prawna, bowiem przepis 
148 § 2 k.k., a także art. 148 § 3 k.k. de facto nie przewiduje sankcji uchwalonej 
zgodnie z Konstytucją. W takim wypadku należy sięgnąć do art. 148 § 1 k.k. 
i ewentualnie orzec karę wynikającą z tego przepisu. Tylko takie skutki mogą 
nastąpić, jeśli opowiemy się za poglądem, że wskutek wydania orzeczenia nie 
dochodzi do przywrócenia mocy obowiązującej przepisu zmienionego przez 
ustawę nowelizującą.

Dla procesualisty znacznie bardziej interesujące jest drugie następstwo 
wspomnianego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przez wzgląd na brzmienie 
art. 190 § 4 Konstytucji orzeczenie otwiera drogę do zastosowania procedury 
wznowienia postępowania karnego wyłącznie na korzyść strony, w trybie 
przewidzianym w art. 540 § 2 k.p.k., a zatem dotyczącym stwierdzenia w tym 
przypadku niezgodności z Konstytucją przepisu prawnego, na podstawie 
którego zostało wydane orzeczenie. Jeśli osoba została skazana za czyny 
popełnione pomiędzy dniem 26 września 2005 r., czyli po wejściu w życie 
nowelizacji Kodeksu karnego, a dniem wejścia w życie wyroku TK, to jest 
do 23 kwietnia 2009 r., wówczas należy wznowić postępowanie na wniosek 
i uchylić wyrok prawomocny sądu karnego, przekazując sprawę do postępo-
wania pierwszoinstancyjnego. W postępowaniu ponownym sąd będzie oceniał 
to samo zdarzenie historyczne, będąc związany ustaleniami faktycznymi, 
sprawstwem, winą przyjętą przez sądy, które orzekały w niniejszej sprawie, 
przy czym będzie zobowiązany orzec odmienną kwalifi kację i wymierzyć karę 
na podstawie nowego przepisu, z uwzględnieniem art. 442 ust. 1 k.p.k. Takie 
samo rozumowanie należy przyjąć w stosunku do art. 148 § 3 k.k. W takim 
wypadku sąd powinien również wznowić postępowanie i czyn zakwalifi kować 
z nowego przepisu. Przedstawione przeze mnie stanowisko może zostać uznane 
za kontrowersyjne, z uwagi bowiem na brzmienie art. 540 § 2 k.p.k. w związ-
ku z art. 542 k.p.k. i z wymogami wynikającymi z art. 9 § 1 k.p.k. prowadzi 
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do konieczności wznowienia kilkuset postępowań karnych8. Powoduje to 
kumulację kosztów procesowych, przedłużając czas trwania postępowania, 
a niekiedy nawet wpływając na sytuację pokrzywdzonych, którzy w nowym 
postępowaniu będą narażeni na konieczność ponownego przeżywania trauma-
tycznego zdarzenia. Niestety jest to cena, jaką społeczeństwo musi zapłacić za 
nienależycie przygotowaną nowelizację przepisu karnomaterialnego, o jakże 
dotkliwych konsekwencjach procesowych. Niezależnie od wskazanych prze-
szkód w dalszym ciągu proponuje się wprowadzenie za zabójstwo ze szcze-
gólnym okrucieństwem wyłącznie kary 25 lat pozbawienia wolności (Projekt 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, 2012)9. Niech pozostanie jedynie 
pytaniem retorycznym, jaki jest cel wprowadzenia takiej ustawy.

Głównym celem nowelizacji Kodeksu karnego z listopada 2010 r., która weszła 
w życie 22 marca 2011 r.10, miało być dostosowanie przepisów do omówionego 
wyżej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa w zasadzie przywróciła 
treść tych przepisów sprzed daty zakwestionowanej nowelizacji. Przyjęto jednak, 
że kwalifi kowanym typem zabójstwa nie jest zabójstwo popełnione z użyciem 
broni palnej. Drugim celem nowelizacji było zaostrzenie sankcji przewidzianych 
za przestępstwa przeciwko funkcjonariuszom publicznym. Sprawca zabójstwa 
funkcjonariusza publicznego, dokonanego podczas lub w związku ze służbą 
pełnioną przez funkcjonariusza, miał podlegać odtąd tej samej karze jak sprawca 
zabójstwa kwalifi kowanego z art. 148 § 3 k.k. Zmieniono także treść przepisu 
określającego znamiona przestępstwa czynnej napaści na funkcjonariusza 
publicznego lub osobę przybraną mu do pomocy. Dla bytu tego przestępstwa 
wystarczające jest obecnie, aby sprawca działał wspólnie i w porozumieniu z inną 
osobą zamiast wcześniejszego sformułowania „innymi osobami”. Dodatkowo 
we wprowadzonym art. 223 § 2 k.k. przewidziano kwalifi kowany typ tego 
przestępstwa. Sprawcy grozić będzie surowsza odpowiedzialność (od dwóch do 
dwunastu lat pozbawienia wolności), jeżeli skutkiem czynu jest ciężki uszczerbek 
na zdrowiu funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej. 
Znowelizowano przepis defi niujący kontratyp obrony koniecznej, przyjmując, 
że osoba odpierająca zamach na jakiekolwiek cudze dobro chronione prawem 

8 Z informacji uzyskanych w Wydziale Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że 
w poszczególnych latach za przestępstwa określone w art. 148 § 2 k.k. i 148 § 3 k.k. wydano odpo-
wiednio: w 2005 r. – 199 i 10 wyroków, w 2006 r. – 156 i 4, w 2007 r. – 76 i 6, w 2008 r. – 91 i 3. Mając 
na względzie zakres czasowy wynikający z orzeczenia TK i biorąc pod uwagę także brak danych 
dotyczących wydanych wyroków za niemal połowę roku 2009 r. oraz uwzględniając, że wznowienie 
postępowania sądowego w aspekcie dopuszczalności nie jest ograniczone żadnym terminem, Sąd 
Najwyższy hipotetycznie będzie zmuszony orzekać na wniosek w przypadku około 550 postępowań, 
przekazując sprawę do ponownego rozpoznania.

9 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wniesiony dnia 9 lipca 2012 r. (druk nr 1108).
10 Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o Policji 

(Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1602). Zmieniono: art. 10 § 2, art. 148 § 3–4: art. 25 § 4–5, art. 217a, art. 223, 
art. 231a k.k.
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korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, jeśli działa 
jednocześnie w obronie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wyjątkiem są 
jednak sytuacje, w których zamach wymierzony jest jedynie w cześć lub godność 
osoby podejmującej działanie w opisanych okolicznościach. Dodano także nowy 
typ przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej. Surowszą, niż w przypadku 
podstawowego typu tego przestępstwa, odpowiedzialność ponosi sprawca ude-
rzający lub w inny sposób naruszający nietykalność cielesną osoby podejmującej 
interwencję na rzecz obrony bezpieczeństwa ludzi, ochrony bezpieczeństwa lub 
porządku publicznego (przepis przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności). 
Dodatkowo ustawodawca wprowadził publicznoskargowy tryb ścigania tego 
przestępstwa. Ostatnia zmiana polegała na rozszerzeniu katalogu przestępstw, za 
które, na zasadach określonych w Kodeksie karnym, może odpowiadać nieletni 
po ukończeniu 15 lat. Przywrócono jednak sankcję właściwą kwalifi kowanemu 
typowi przestępstwa zabójstwa. Do wymienionych w przepisie (art. 10 § 2) 
przestępstw dodano także opisany wyżej art. 223 § 2 k.k. oraz art. 252 § 1 lub 
§ 2 k.k. (przestępstwo wzięcia lub przetrzymywania zakładnika).

W moim odczuciu wprowadzenie dodatkowych paragrafów w art. 25 k.k. 
stanowi sztandarowy przykład populizmu penalnego. Przepisy te powstały 
w wyniku nagłośnienia tragicznej sytuacji utraty życia przez policjanta interwe-
niującego poza służbą. Politycy, wyraźnie kierując się emocjami, doprowadzili 
do uchwalenia przepisu pod wpływem jednostkowego przypadku, w karygodny 
sposób naruszając zasady prawidłowej legislacji poprzez ignorowanie wiedzy kry-
minologicznej bądź danych statystycznych. Nie sposób nie zauważyć, że przepis 
art. 25 § 4 k.k. posiada – podobnie jak paragraf poprzedzający – niewłaściwie 
ukształtowany zakres znamion. Błędnie określono okoliczność egzoneracyjną 
w art. 25 § 5 k.k., a sam przepis należało umiejscowić w przestępstwach rozdziału 
XXIX przeciwko naruszeniu nietykalności cielesnej lub czynnej napaści na funk-
cjonariusza. Kolejny raz zwyciężył populizm kosztem zasady stabilności prawa.

3. Populizm jest i będzie…

Przykładem populistycznych tendencji jest poselski projekt ustawy o zmianie 
ustawy Kodeks karny11 zakładający dwie grupy zmian. Pierwsza z nich dotyczy 
złagodzenia sankcji karnych, grożących za popełnienie przestępstwa znieważenia 

11 Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny wniesiony 25 września 2012 r. przez posłów klubu 
Ruch Palikota (druk nr 913). Za ciekawostkę może uchodzić fakt, że nie jest to pierwsza inicjatywa 
w tym zakresie, bardziej bowiem radykalny pomysł zupełnego skreślenia art. 135 § 2 k.k. oraz uchylenia 
przestępstwa zniesławienia 212 k.k. zgłosił 23 maja 2011 r. w Sejmie poprzedniej kadencji klub parla-
mentarny Polska Jest Najważniejsza (druk nr 4420). Projekt ze względu na zasadę dyskontynuacji prac 
sejmowych nie został zrealizowany, aczkolwiek co pewien czas, na wzór nieustającego nawoływania 
Katona Starszego do zniszczenia Kartaginy, zgłaszane są propozycje nawiązujące do tego postulatu.
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Prezydenta RP, do jednego roku pozbawienia wolności, kary ograniczenia wolno-
ści lub kary grzywny, z możliwością orzeczenia nawiązki na rzecz pokrzywdzo-
nego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez 
pokrzywdzonego. Projektowany art. 135 k.k. w nowym brzmieniu przewidywał 
ściganie nie jak dotychczas z oskarżenia publicznego, lecz z oskarżenia prywatne-
go. Druga z kolei propozycja w tej nowelizacji, przez zmiany w art. 115 § 13 k.k., 
zmierza do pozbawienia statusu funkcjonariusza publicznego: Prezydenta RP, 
posłów i senatorów, a także posłów do Parlamentu Europejskiego. Pomijając 
wyjątkowo mało merytoryczne uzasadnienie, brak odniesienia do brzmienia 
art. 58 § 3 k.k. i 59 k.k., niewielką liczbę prowadzonych postępowań o powyższe 
przestępstwa, należy stwierdzić, że zaakceptowanie projektu mogło wywołać 
bardzo dalekosiężne, negatywne skutki w prawie karnym procesowym. Z uwagi 
na zasadę dyskontynuacji zaprzestano obecnie prac nad tym projektem.

Zamiarem projektodawców było pozbawienie funkcjonariuszy publicznych 
szczególnej ochrony, nie uwzględniono jednak, że zabieg ten może jednocześnie 
oznaczać depenalizację w wypadku popełnienia przez funkcjonariuszy takich 
chociażby przestępstw indywidualnych (jeśli brak typu podstawowego), jak 
opisane w: art. 227 k.k., art. 231 k.k., art. 246 k.k., art. 247 § 3 k.k., art. 266 
§ 2 k.k., art. 271 k.k. Z kolei uwzględnienie proponowanych zmian mogłoby 
spowodować, że niekiedy zostałby obniżony zakres ochrony niektórych osób 
wynikający z konieczności kwalifi kowania dotychczasowych przestępstw in-
dywidualnych jako przestępstw powszechnych, co może nastąpić w przypadku 
art. 222 § 1 k.k., art. 223 § 1 i 2 k.k., art. 224 § 2 k.k., art. 226 § 1 k.k., art. 272 k.k. 
Należy mieć także na uwadze komplikacje wynikające z konieczności odmowy 
wszczęcia lub umorzenia postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k., 
a z kolei w postępowaniu wykonawczym konsekwencje wynikające z zatarcia 
skazania, ponieważ w wielu przypadkach będzie miał zastosowanie art. 37 k.k.w. 
w związku z art. 4 § 4 k.k. Nie wydaje się, aby autorzy projektu przewidywali w tej 
mierze następstwa swoich zamierzeń. Gwarancje wynikające z art. 4 § 1 i 2 k.k. 
mogą mieć również zastosowanie, jeśli wobec sprawców orzeczono karę, której 
granica jest wyższa od zagrożenia w projektowanej ustawie, co może dodatkowo 
spowodować wszczęcie wielu postępowań w tym przedmiocie.

Znacznie bardziej kontrowersyjną zmianą jest zmiana trybu ścigania dotych-
czas publicznoskargowego przestępstwa zarówno z art. 135 § 1, jak i z art. 135 
§ 2 k.k. na ściganie prywatnoskargowe. Postulatu tego nie sposób zaakceptować, 
ponieważ stopień społecznej szkodliwości czynnej napaści na najwyższego 
przedstawiciela władzy państwowej, jakim jest Prezydent RP (art. 135 § 1 k.k.), 
jest na tyle wysoki, by pozostawić publicznoskargowy tryb ścigania. Trudno 
sobie wyobrazić, aby należało wymagać od Prezydenta RP, podobnie jak od 
innych obywateli, skierowania do sądu prywatnego aktu oskarżenia (w tym 
uiszczenia zryczałtowanej kwoty kosztów postępowania w wysokości 300 zł). 
Wydaje się, że zaaprobowanie tego rozwiązania wyraźnie godzi w powagę urzędu 



229Populizm penalny z perspektywy karnoprocesowej, czyli prawo karne…

prezydenckiego. W żadnej mierze nie zapobiega powyższej sytuacji art. 60 § 1 
k.p.k., dopuszczający ingerencję prokuratora przez wszczęcie postępowania 
albo przystąpienie do postępowania już wszczętego, jeżeli wymaga tego interes 
społeczny. Trudno zaakceptować, aby w każdej sytuacji, gdy Prezydent nie wy-
stąpi ze skargą, prokurator rozważał wszczęcie postępowania. Odmienna jest 
bowiem funkcja art. 60 § 1 k.p.k., który ma służyć ochronie pokrzywdzonego 
przede wszystkim wówczas, gdy z powodu swojej sytuacji osobistej sam nie jest 
w stanie bronić swoich praw, gdyż tego wymaga interes społeczny. Prawdą jest, 
że nie jest wykluczone zastosowanie art. 60 § 1 k.k. w wypadku ochrony dóbr 
ogólnych, ale wydaje się że właśnie w odniesieniu do tych przestępstw właściwe 
jest pozostawienie ścigania z urzędu. Z kolei w wypadku braku prywatnego 
aktu oskarżenia złożonego przez Prezydenta należałoby umorzyć postępowanie 
z uwagi na brak skargi w trybie art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k.

Nie można przy tym zapominać, że może powstać problem relacji nowego 
prywatnoskargowego przestępstwa z art. 135 § 2 k.k. ze ściganym z urzędu 
przestępstwem z art. 226 § 3 k.k. (typ wypełniający równocześnie znamiona 
znieważenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej). W doktrynie 
wskazuje się zasadnie, że w wypadku zbiegu przestępstwa ściganego na wniosek 
i ściganego z urzędu nie jest dopuszczalne przyjęcie kumulatywnej kwalifi kacji, 
a nawet opis w akcie oskarżenia elementów należących do przestępstw, w któ-
rych występuje odmienny tryb ścigania (Hofmański, Sadzik & Zgryzek, 2011: 
147–148 i przywołane tam orzecznictwo). Nie ma powodów, aby powyższej 
regulacji nie zastosować analogicznie do sytuacji przy zbiegu przestępstwa 
prywatnoskargowego z przestępstwem ściganym z urzędu. Porównanie istoty 
art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. i art. 17 § 1 pkt 10 k.p.k. pozwala wysnuć taki wniosek, 
w obu bowiem przypadkach funkcją przepisów jest umorzenie postępowania, 
jeśli dany podmiot nie przejawia inicjatywy w jego ściganiu. Współistnienie obu 
czynów zabronionych o podobnych znamionach lub skierowanych przeciwko 
podobnym dobrom prawnym powinno znaleźć odzwierciedlenie w podobnym 
trybie ścigania. Projektowana ustawa w żadnej mierze nie czyni temu zadość.

Złożony w listopadzie 2012 r. projekt zmiany przepisów Kodeksu karnego 
i Kodeksu postępowania karnego również nie jest wolny od przejawów populizmu 
penalnego12. Zawiera dwie grupy rozwiązań dotyczących: zmiany procedury 
przesłuchania świadków i pokrzywdzonych, zmiany trybu ścigania przestępstw 
z rozdziału XXV Kodeksu karnego przez dostosowanie systemu prawa polskiego 
do zobowiązań międzynarodowych. O ile rozwiązania proceduralne dotyczące 
trybu przesłuchania nie budzą poważnych wątpliwości z punktu widzenia za-
sadności ich wprowadzenia do przepisów k.p.k., o tyle zmiana trybu ścigania 

12 Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Kodeks postępowania karnego, 
(2012, druk nr 998) dotyczącej dodania, zmiany lub uchylenia przepisów Kodeksu karnego: art. 197 
§ 5, 198, 199 § 4, art. 205 k.k., oraz Kodeksu postępowania karnego: art. 12 § 3, art. 147, art. 185a–c, 
art. 186, art. 192 § 3. Wszystko wskazuje, że jego wejście w życie w takim kształcie jest przesądzone. 
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przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wymaga bardziej 
obszernego komentarza. W związku z uchyleniem art. 205 k.k. wprowadzono 
bowiem zasadę ścigania przestępstw tego rozdziału z urzędu. Bezwarunkowo 
dotyczyło to zbrodni, a w przypadku występków zamieszczono w poszczególnych 
typach dodatkową klauzulę, w myśl której, jeżeli zawiadomienie o przestępstwie 
zostało złożone przez osobę inną niż pokrzywdzony, to wówczas przestępstwo 
należy wszcząć na wniosek. W uzasadnieniu – mimo niezmiernie obszernego 
wywodu dotyczącego urazów, jakich doznają ofi ary przestępstw z rozdziału 
XXV Kodeksu karnego – nie została w przekonujący sposób uargumentowana 
konieczność dokonywanych zmian, co jest wymogiem poprawnej legislacji. Nie 
zostało wskazane, które z obowiązujących regulacji w zakresie trybu ścigania 
– procedury przesłuchania czy też zakresu penalizacji – nie spełniają wystar-
czająco standardu unijnego czy międzynarodowego.

Nie dostrzegam zasadniczej różnicy zmian w zakresie trybów ścigania, 
jeśli bowiem pokrzywdzony nie złoży zawiadomienia o przestępstwie ani nie 
zdecyduje się skierować wniosku o ściganie, wówczas postępowanie w ogóle 
nie będzie prowadzone – tak samo jak w wypadku istniejących przepisów. 
Z kolei jeśli pokrzywdzony złoży zawiadomienie, to wówczas czyn będzie ści-
gany z urzędu, aczkolwiek także obecnie pokrzywdzony może złożyć wniosek 
o ściganie takiego przestępstwa, a po złożeniu wniosku w myśl art. 12 § 1 k.p.k. 
postępowanie toczy się przecież z urzędu. Nie jest zatem konieczna zmiana 
trybu ścigania, lecz wyłącznie korekta rozwiązań karnoprocesowych. Jeśli na-
tomiast zawiadomienie złoży osoba trzecia lub organ na podstawie własnych 
informacji ustali, że popełniono przestępstwo, wówczas inicjatywa ścigania 
przestępstwa, a później również złożenie zeznań, ponownie spoczywać będzie 
na pokrzywdzonym. Także w tym wypadku pragmatyczny wymiar nowelizacji 
jest niewielki, ponieważ w razie skorzystania przez pokrzywdzonego z prawa do 
odmowy składania zeznań nie będzie wystarczającego materiału dowodowego, 
aby przełamać domniemanie niewinności. Prawo do odmowy składania zeznań 
zostało – w myśl nowego art. 182 § 2a k.p.k. – przyznane pokrzywdzonemu 
przestępstwem z art. 197 k.k. i art. 198 k.k., jeśli było ono ścigane z urzędu. Było 
to nieuchronne z uwagi na fakt prowadzenia postępowania w tych przypadkach 
wbrew woli pokrzywdzonego. De lege lata przepisy umożliwiają przeprowadzanie 
czynności niecierpiących zwłoki w trybie art. 17 § 2 k.p.k., mających na celu 
między innymi ustalenie, czy wniosek zostanie złożony. Projekt natomiast na-
kazuje prowadzenie kosztownego postępowania w sprawach, w których zostanie 
ono umorzone, jeśli pokrzywdzony skorzysta ze swojego prawa do odmowy 
składania zeznań, aż do zakończenia przesłuchania w trybie nowego 185c k.p.k.

Projektowane zmiany, poza zwiększeniem gwarancji proceduralnych doty-
czących trybu przesłuchania, nie wprowadzają istotnych modyfi kacji mających 
praktyczne znaczenie, a jedynie komplikują regulację prawną. Ustawodawca, 
powołując się na ochronę sfery seksualności pokrzywdzonego i na konieczność 
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zmniejszenia jego traumatycznych przeżyć, tworzy instrument, który wbrew 
wyraźnej woli pokrzywdzonego nakazuje prowadzić postępowanie w sprawie 
tak wrażliwego dobra prawnego. Co więcej, w zaistniałej sytuacji obligatoryjne 
będzie utrwalanie materiałów w myśl art. 147 § 2 i § 2a k.p.k. przesłuchania, 
a pokrzywdzony będzie miał świadomość, że jego wizerunek i głos został utrwa-
lony na nagraniu, co na pewno nie wpłynie korzystnie na jego samopoczucie. 
Wydaje się zatem, że zmiany wprowadzono przede wszystkim w celu stworze-
nia w społeczeństwie przekonania, że państwo, ścigając z urzędu przestępstwo 
zgwałcenia, w wyższym stopniu chroni obywatela niż w wypadku przestępstw 
wnioskowych. Takiego uzasadnienia zmian nie sposób zaakceptować zarówno 
ze względów doktrynalnych, jak i aksjologicznych.

4. Jak zatamować falę populizmu penalnego?

Ograniczenie się w podsumowaniu do kilku wniosków wynikających z zamiesz-
czonych wyżej uwag skonfrontowanych z otaczającą rzeczywistością nieuchronnie 
oznaczałoby, że będą one miały wydźwięk pesymistyczny. Zakończenie jednak 
rządzi się swoimi prawami, w związku z czym należy się zastanowić, jakie zasto-
sować antidotum przeciwdziałające populizmowi penalnemu lub przynajmniej 
minimalizujące jego skutki. Każde bowiem działanie nakierowane na poprawę 
istniejącego stanu ustawodawstwa należy wspierać, dobierając ku temu najbar-
dziej odpowiednie lub tylko dostępne środki.

Nie należy oczekiwać, aby w najbliższym czasie nastąpił odwrót od tendencji 
populistycznych. Prawo karne jest i będzie dla polityka wyjątkowo skutecznym 
narzędziem, aby za jego pomocą można było uzyskać najkorzystniejszy wynik 
wyborczy. Fakt instrumentalnego traktowania przede wszystkim prawa karnego 
paradoksalnie wynika właśnie ze szczególnych funkcji, jakie realizuje ta gałąź 
prawa. Funkcja ochronna i gwarancyjna, jaką przepisy karne mają do spełniania, 
stanowi pokusę do manipulowania społeczeństwem, które będzie popierało każdego 
polityka stwarzającego iluzję likwidacji czy choćby tylko zmniejszenia zagrożenia 
ze strony przestępców. Prawo w ogóle, a prawo karne w szczególności, stanowi 
dla wielu cudowny lek, pozwalający wierzyć, że za jego pomocą można sprawnie, 
szybko i skutecznie doprowadzić do zmiany rzeczywistości przez likwidację nega-
tywnych zjawisk społecznych. Tymczasem jednak to nie surowość sankcji odstrasza 
od popełnienia przestępstw, lecz jedynie jej nieuchronność. Potencjalny sprawca 
kieruje się bowiem nie tyle zagrożeniem przewidzianym w przepisach Kodeksu 
karnego, ile kalkulacją, czy istnieje wysokie ryzyko wykrycia go, wymierzenia mu 
kary i jej wykonania. Dowodem prawdziwości tego stwierdzenia jest chociażby 
fakt, że mimo postępującego zaostrzania kar wobec nietrzeźwych kierowców nadal 
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nie spada liczba osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości (oscyluje ona 
w ciągu ostatnich kilku lat między 300 a 600 dziennie!). Nie należy oczekiwać, 
aby ostatnia nowelizacja przepisów w tym zakresie (por. Ustawa z dnia 20 marca 
2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która 
weszła w życie 18 maja 2015 r.), drastycznie zaostrzająca kary za prowadzenie 
pojazdów w stanie nietrzeźwości, zmieniła ten stan rzeczy. 

Populizmowi penalnemu można się przeciwstawiać za pomocą rozmaitych 
działań, z których największe znaczenie należy przypisać poprawie poziomu 
edukacji. Postulat ten dotyczy nie tylko konieczności zwiększenia starań wo-
bec młodzieży na poziomie gimnazjum, liceum, studiów wyższych czy nawet 
wobec osób kształcących się na aplikacjach. Nierzadkie są przykłady, gdy na 
forum sejmowym politycy z prawniczym wykształceniem wypowiadają po-
pulistyczne poglądy wypaczające podstawy wiedzy prawniczej, wyłącznie po 
to, aby uzyskać poparcie w sondażach, za pomocą epatowania lękiem przed 
falą przestępczości czy też stwarzania poczucia zagrożenia dla bezpieczeństwa 
wyborców i ich rodzin. Trudno podejmować jakąkolwiek rozsądną debatę 
w społeczeństwie obywatelskim, jeżeli parlamentarzyści celowo decydują się 
zagrać na ludzkich emocjach zamiast sięgać po rzeczowe argumenty. Z kolei bez 
podstawowej wiedzy na temat mechanizmów sprawowania władzy i logicznej 
oceny przywoływanych przez polityków stwierdzeń wyborcy nie będą potrafi li 
wyciągnąć prawidłowych wniosków z propozycji legislacyjnych zgłaszanych 
w świetle jupiterów na kolejnych konferencjach.

Nie mniej istotne jest przeciwdziałanie populizmowi penalnemu przez zmianę 
regulaminu Sejmu w zakresie ograniczenia kompetencji poszczególnych posłów 
do zgłaszania poprawek. Należy mieć na uwadze fakt, że choć postępowanie 
w sprawie nowelizacji kodeksów wyłączone jest z tak zwanej pilnej ścieżki 
ustawodawczej, prawo zgłoszenia poprawki przysługuje już pojedynczemu 
posłowi dysponującemu choćby medialnym autorytetem, który na etapie prac 
parlamentarnych (szczególnie w komisjach) jest w stanie zniweczyć jednym 
wystąpieniem cały projekt. Nierzadko zdarza się bowiem, że jedna poprawka 
do projektu może zupełnie wypaczyć założenia, jakie przyświecały podmiotowi, 
który projekt formalnie zgłosił. Rozsądne ograniczenie kompetencji posłów 
w sprawach karnych (termin wnoszenia lub etap prac, zakreślenie rodzaju zgła-
szanych poprawek, a nawet wyłączenie dopuszczalności zgłaszania niektórych 
uregulowań) nie wymagałoby zmiany Konstytucji i nie ograniczałoby w sposób 
istotny zakresu ich działania. Powierzenie inicjatywy ustawodawczej w sprawach 
kodeksów wyłącznie Radzie Ministrów wydaje się zbyt kontrowersyjnym roz-
wiązaniem, aczkolwiek możliwe byłoby wprowadzenie regulacji, w myśl której 
niedopuszczalne byłoby uchwalenie projektu bez pozytywnej opinii załączonej 
przez wnioskodawcę o jego zgodności z Konstytucją przed uchwaleniem w trze-
cim czytaniu. Ten zabieg wymaga jednak rozstrzygnięcia, jaki organ powinien 
mieć wyłączne kompetencje do prowadzenia polityki karnej, co jest problemem 
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trudnym do rozwiązania nie tyle w sferze prawnej, ile przede wszystkim poli-
tycznej. Próbę zatamowania populizmu penalnego podjęła działająca od grudnia 
2009 roku przy Ministrze Sprawiedliwości Komisja Kodyfi kacyjna Prawa Karnego 
pod kierunkiem prof. A. Zolla. To grono złożone z siedemnastu ekspertów 
– zarówno teoretyków, jak i praktyków prawa – przygotowało kompleksowy 
projekt zmian w Kodeksie postępowania karnego13 oraz części ogólnej Kodeksu 
karnego14. Komisji, która wykorzystała szerokie możliwości kontaktu z całym 
środowiskiem prawniczym, udało się wypracować niezwykle efektywny model 
przygotowywania projektów zmian i opiniowania dotychczas wniesionych ustaw 
z zakresu prawa karnego. Codziennej pracy członków towarzyszyła konieczność 
rozstrzygania dylematów, czy należy zaproponować własne poprawki do projektu 
opierającego się na zupełnie błędnych założeniach wyjściowych, a tym samym 
niejako wyrazić w pewnym stopniu poparcie dla takiego projektu, czy też może 
sformułować opinię krytyczną, zdając sobie sprawę, że brak wprowadzenia ja-
kichkolwiek poprawek będzie oznaczał jego przyjęcie w pierwotnym kształcie. 
Co więcej, w gronie komisji przygotowano również projekt gruntownych zmian 
w części szczególnej Kodeksu karnego, ale jedynie w bardzo niewielkim zakresie 
stał się on przedmiotem prac parlamentarnych. Niestety, po rozwiązaniu komi-
sji w listopadzie 2015 roku nie są prowadzone prace w gronie ekspertów nad 
kompleksową zmianą prawa karnego. Poszczególne nowelizacje k.k oraz k.p.k. 
mają w dużej mierze charakter fragmentaryczny i najczęściej nie są poprzedzone 
konsultacjami ze środowiskiem naukowym. Zmiany incydentalne w znaczącym 
stopniu osłabiają spójność systemu prawa karnego.

Komisja jest ciałem opiniodawczym, w związku z czym przygotowane przez 
jej członków analizy i opinie mogą jedynie w nikłym stopniu mieć wpływ na 
ostateczną treść uchwalonych ustaw. Być może właściwe byłoby przyjęcie zasady 
(ewentualnie dokonanie zmian przepisów regulujących proces legislacyjny), aby 
bez pozytywnej opinii Komisji Kodyfi kacyjnej niedopuszczalne było uchwalenie 
jakiejkolwiek ustawy karnej. Ułatwiłoby to zachowanie spójności systemu prawa 
karnego, zapewniło jego większą stabilność, nie wspominając już o podwyż-
szeniu poziomu stanowionego prawa. W tej mierze głos jednak należy tylko 
i wyłącznie do parlamentarzystów, w związku z czym trudno oczekiwać, aby 
udało się zrealizować postulat ograniczający ich kompetencje. Nie zważając na 
wszelkie przeszkody i nie bacząc na posądzenia, że jest to upór godny lepszej 
sprawy, należy zgłaszać podobne postulaty, ilekroć bowiem choćby na chwilę 
mniej słyszalny będzie głos populistów penalnych, tylekroć zyska na tym jakość 
polskiego ustawodawstwa.

13 Por. Ustawa z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy 
Kodeks karny i niektórych innych ustaw (2013, druk nr 870), która weszła w życie w zasadniczym 
kształcie 1 lipca 2015 r. 

14 Ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (2015).




